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Šī grāmata pieder

Aspazijai

kā maza piemiņa par kopā

pavadīto dzīvi





Tālā zeme, mīļā tauta,

Devi otru dzimtu zemi

Manim tevī nedzimušam.

Mani mana dzimta zeme

Prom no sevis izraidīja,

Tu man devi patvērumu.

Tu man vairāk laba devi:

Mācīji ar jaunu mīlu

Mīlēt pirmo dzimtu zemi.

Vai vēl vairāk laba dosi ?

Mīlēt trešu dzimtu zemi:

Jaunu dzīvi — atdzimteni.





LA BELLA CASTAGNOLA
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Motto: La malinconia

di cose passate.

La bella Castagnola!

Par Tičinas Kantona Tempes ieleju tevi sauc nelaimīgā Cat-

taneo atraitne; viņai tu izlikies līdzīga Grieķijas skaistākai ielejai,

kuru apdziedāja visi grieķu dzejnieki.

Atkal tevi redzēt, skaistā Kastaņola! pēc gariem gadiem ska-

tīties tavās zilās debesīs, tavos zaļos ezeros un tumšās cipresēs;

dzīvot saulē un aizmirst, ka ir zemes un dzlīve bez saules!
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Pa atmiņu pedam staigāt —

Viss, kas ēnojās tikai garā, piepeši stāsies acu priekšā savā

vizošā, tveramā būtībā un smiesies!

Kā tas būs? vai tas būs? kad tas būs? jautā grūtsirdība,

malinconia di cose passate, pagājušu lietu grūtsirdība.

Sen jau sapņi ap to vijās, kā bērni plastiskās kustībās, —

mākslotas kustības, māksloti sapni

Nu redzēt šīm acīm, tad viņām acīm; pieminēt, atminēt,

atcerēties, cerēties!

Nu dalīties jel maz savām atmiņām, ar tiem, kas mīl sapņot

un mīl sapņotājus!

Nu atmiņās dzīvot, kad atmiņas pašas var tieši tvert:
—

cik

reiz sākts atmiņas tvert vārdos un tēlos, bet vārdi bez skaņas

un tēli bez spārniem; kaut redzētu šīm acīm atkal, un vai tad

nu spārni neaugtu tēlam un kaut kas kaut kur ieskanētu?

Ilgas, sapņi un proza.

Tik tali bij ilgas un sapņi, bet nu — proza, neapšaubāma, bet

labdarīga, jo tā izveda, kā sapņi ilgojās.

Kā tas gadījās?

Gluži vienkārši, bet gluži necerēti un nedomāti — un piepeši.

To es jau dažkārt piedzīvojis savā mūžā: tā man netīšām gadījās

uzrakstīt „Zelta zirgu", tā neviļus iespraucās darbu starpā „Zelta

sietiņš", — es pat nezinu, vai tik nepareizi būtu teikt, ka visi darbi

man gadījušies nejauši ceļā kā veci aizmirsti paziņas?

Un kā tais notika ar Kastaņolu un grāmatu par atmiņu pēdām?

Lūk tā:

Gasteinas vietā — Castagnola, veselības

vietā — grāmata.

Jāsteidzas no jūrmalas uz Rīgu. Edinburgļas stacija, pilna

steigas un gaidas.

—Ā! Prande! Kur jūsl pazudāt no Parīzes? Bija taču no-

runāts tikties Luganā un kopīgi apmeklēt Kastaņolu!

— Nesadzinu jūsu adreses. Un jūs nevarēju sadabūt.

— Bet labi būtu bijis.
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— Plans bij labs: pastāstīt par Kastaņolu un viņas laikiem —

un jums to parādīt zīmējumos.

— Plans bij labs; labs paliek aizvien) labs.

— Ko nu vairs!

— Dzirdu, jūs braucat uz Austriju veseļoties. — Veseļoties,

atpūsties.

— Un jūs?

— Esmu brīvs.

— Kur paliksat?

—i Nezinu.

—■ Bet plāns bij labs.

— Plans ir labs. Nu izvedīsim to kādreiz.

— Kaut tūdaļ, šo pat dienu.

— Šo pat dienu? Labs ir. Braucat man līdzi uz ārzemēm.

— Nav naudas.

— Kad tik mēs esam, nauda būs.

— Es betz vietas, nav kur ņemt.

— Ir kur ņemt. Vai tad mūsu grāmata nav naudas vērtībā?

— īr! bet grāmata vēl nav rakstīta, un bez naudas pie tās

nevar tikt. Burvja riņķis.

— Ir! bet kas ir burvis? Mēs.

— Nav ceļa naudas.

— Ir. Avanss uz neesošo.

— Kas to dos?

— Labs veikalnieks.

Vilciens, iekāpt!

Par pusstundu esam Rīgā: norunājām ar A. Gulbi izdot grā-

matu par Kastaņolu, Prande dos zīmējumus un ilustrēs, es rakstīšu;

drošības pēc paņemam no laipnā izdevēja un labā veikalnieka tūliņ

ceļa naudu un avansu. Tad steidzamies nokārtot pasu lietas un

nākošu rītu, — tas ir svētdienas rīts, — dodamies jau ceļā uz —

ne vairs Austriju — bet — Kastaņolu.

Bet kur paliek Austrija? Kur Gaisteina ar radioaktiviem avo-

tiem? Kur veselība? — Latviešam ir veci vārdi: veselība nav

zaķis. Un atpūta? Atpūta ir darba pārmaiņa, —
še būs man

darbu pārmaiņa. Ir vēl cita atbilde: atpūtu ceru tikai KaStaņolas

„Cimiter'ā".

Bet Prande? — Ah, tas jau pēc darba izsalcis kā vilks, —

viņš pats tā saka.

Tā tad uz Kastaņolu!
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Un beigās vēl viena atzīšanās: ja es nebūtu tagad šo gadī-

jumu satvēris, kā romieši tvēra savu fortunu, gadījiena dievi, aiz

matu kušķa, — tad es gan nekad nebūtu uzrakstījis savas atmiņas

par Kastaņolu un nebūtu tā sācis — kaut no vidus — rakstīt savu

biogrāfiju, kura sen jau gaida mani kā biedinošs pienākums. Jā,

biedinošs pienākums, jo man gribētos daudz labāk rakstīt darbus

pašus, ne biogrāfiju, t. i. satura rādītāju par darbiem.

Tā tad uz Kastaņolu!

Iepriekšēja ekskursija pirms ceļojuma.

Maza ortogrāfiska ekskursija.

Jārunā un jāraksta latviski Kastaņola, ne Kastanjola, ne Ka-

staniola un nepavisam ne Kaštaniola.

Itāļu ortogrāfija samērā vienkārša un pārredzama: g ir še mīk-

stinājuma zīme, tā tad gl=ļ; gn =ņ. Cietie vokāļi ir a, o, v, viņu

priekšā cun g jālasa kā k un g. Mīkstie vokāļi — c un i — viņu

priekšā cun g jālasa ka čun dž. Castagnola: Kastaņola, Ceresio —

Čerezio. Kad jālieto ki, ke un gi, ge, tad liek h aiz c un g —

Chiasso = Kiasso, ghirlanda = girlanda. Tas pats ir ar sc = mūsu

š, piem. scuola = skuola, sciopero— šopero.
Ar to laikam pietiks mūsu mērķim; kas gribēs vairāk zināt,

gan jau dabūs kādu itāļu gramatiku; tādēļ vien nevajadzēs braukt

uz Kastaņām.

Bet ja viņš tomēr brauc ij tādēļ vien, jo labāk, viņš iegūs

daudz ko citu arī, un to es viņam novēlēšu no sirds.

Agrs sveiciens.

Jau šo agro pavasari biju saņēmis skaistu dzejisku sveicienu

no Kastaņolas: „balts zieds Aspazijai, zils man un trešais bālā-
kais" — dziesmiņa, kas noplūkta kalnā", — tla tā būs! miniet no kā?

dzejnieks ir plaši pazīstams, viņa stils zināms.
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Caur baltu ziedu zariem

Es redzu dziļ-dziļi lejā

Zaļ-dzidru ezeru plūstam

Pret sauli.

*

Caur sarkanu ziedu zariem

Es redzu tāl-tāli augšā

Sniegbaltus kalnus mirdzam

Pret) sauli.

*

Caur zilu ziedu zariem

Pa līkumotu taku

Kāpj kalnā augšup pie manim

Bella signora ...

Castagnola!

Un nupat, dažas dienas pirms mana atvaļinājuma un mūsu

brauciena saņēmām mēs ar Aspaziju mīļus, daudzus sveicienus no

mūsu censoņiem-skolotājiem, kuri bija aizbraukuši uz Luganai tu-

vējo Lokarnu, uz lielajām, viisas Eiropas skolotāju dienām augusta

sākumā. Tur bija ij Rīgas «pilsētas skolu ministrs" Aberbergis, ij

Dzeivers, Fridrichsons, nenogurstošais mudinātais Greste, Bflumen-

tāls), Pērle, Gulbis, Sleinis, E. Āboliņš v. c. Braucot caur Luganu

viņi „bij atcerējušies mūsu bēgļu gaitas un mums visiem mīļo Aspa-

ziju." Karte ar Luganas skatu bija adresēta, bez jel kādiem liekiem

plašumiem vietas apzīmēšanai, vienīgi ar Latviju un manu vārdu

— pat Rīga nebija minēta
— un karte bij atnākusi! Tas taču

nozāmē, ka Eiropā sāk pazīt Latviju! Līdz šim gan bieži vajadzēja

minēt vairāk populāro Rīgu, lai dotu kādu sajēgu par to, kur at-

rodas Latvija. Laiki mainījušies uz labu.

Tikai mani kastaņolieši, kā nupat vēl dabūju pārliecināties,

paliek tanī ērtā pārliecībā, ka Lettonia atrodas tur kaut kur aiz

Turcijas. Ar veciem draugiem jau nav ko strīdēties. Bet man

viņi gan bieži piekodinājusi, lai es savās mājās pastāstot par Ka-

staņolu un lai mūsējie braucot pie viņiem ciemā
— protams uz

sezonas laiku, kurš ir kastaņoliešu lielais peļņas laiks, kā mūsu

jūrmalniekiem vasara.
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Izlūku brauciens uz jaunu dzīvi. Vis major un fortuna.

Taisījos es gan bieži rakstīt par Kastaņolu, tikai mazāk aiz tā

nolūka, sagādāt viņas pilsoņiem pelņu, bet pats patmīlīgi kavēda-

mies skaistās atmiņās. Bija jau arī viens otrs tautietis tiešām ap-

meklējis Kastaņolu, varbūt netīšām ierosināts no manis. Biju es

pats krājis materiālus rakstam par Kastaņolu un par Aspazijas un

manu tur pavadīto dzīvi. Bet vienmēr bija kas nācis starpā. Pat

vēl, kad es pērn, braucot uz Franciju, uz „zilo krastu", apmeklēju

Cirichi un Kastaņolu, un sāku rakstīt savas «atmiņas par izlūku

braucienu jaunā dzīvē," un kad es atmiņās tiku jau tāpat līdz Lu-

ganai, — tad vis major — augstāka vara manam tālākam atmiņu

ceļojumam stājās ceļā. Jūs redzat, ka man tiešām bija iemesls

šoreiz pieķerties laimes gadījumam, un lūkot ar fortunas palīdzību

tikt tālāk.

Un tālāk jau es gribēju tikt, pat tālāk par Kastaņolu — uz zilo

krastu, — un vēl tālāk. Tam vajadzēja būt izlūku braucienam jaunā

dzīvē.

Mūsu Kastaņolas dzīve, skatīta caur atmiņu plīvuri, bija do-

māta tikai kā sastāvdaļa šinī braucienā; ari tagad viņa nav izņe-

mama no šī lielā sakara. Daža laba doma, dažs dzejolis, vispārējā

sajūtā nebūs sastopami bez šī sakara; būs pārprotami un tas ir vēl

ļaunāk nekā nesaprotami, Tā tad Kastaņolas atmiņas un brauciens

„uz zilo krastu" paliek arī še vienotas. ,

Kastaņolai — la bella signora Castagnola —
skaistai Kastaņo-

las Kundzei, kā saka dzejnieks, jādod priekšroka, viņai jāiet pirmai

ņn sekos „zilā krasta brauciens". Atmiņas par Kastaņolu aizņems

lielāko daļu grāmatas un viņas tiks ietērptas skaistā Prandes ilu-

strāciju tērpā; — kas nu man pārmestu, ka tik eleganti tērptas

Kundzes priekšā lieku visam citam atkāpties?

Avanti, bella signora Castagnola!

Apkvēpušie viesi un skaistākā pasaules stacija — Lugana.

Pēc piecu dienu gara brauciena, pēc negulētām naktīm, pēc

vienas pus dienas apskates pa skaisto Varšavu, pēc vienas piln-

dienas apskates pa skaisto, imponējošo un mīlīgo Vīni, pēc aša

brauciens caur Itāliju, — mēs esam beigās Luganā.



15

Mēs esam tik noguruši no ceļa, tik biezu kārtu apkvēpuši un

nomelnoti (man, kā patriotam jāatzīst, ka nomelnot prot Latvijā

vēl daudz pamatīgāki un galvenais: to nomazgāt nav tik viegli);

mums acis tā aizlipušas ar kvēpiem, ka mēs stacijā pienākuši ne ko

negribam redzēt un vēl mazāk gribam tikt redzēti, un tūdaļ stei-

dzamies pa funikolari virvju dzelzceļu lejā, Luganā, viesnīcā, vis-

tuvākā, kādavien ir, ne vislabākā. Steigdamies un neskatīdamies mēs

gan daudz zaudējām, jo esam pienākuši «skaistākajā pasauls stacijā",

kā apgalvo šveicieši, un tie tiešām ir skaistumu redzējuši savā

zemē, kura tik skaista, ka no visas pasaules brauc viņu skatīties.

Mēs iebraucām Luganas stacijā no Itālijas puses,; mēs redzē-

jām pirmos brīnišķos skatus uz Morkoti un uz Brē, tad tikai Lu-

ganu. Bet kas iebrauc no Šveices
puses, tas piedzīvo lielāku pār-

steigumu nolūkojoties Luganas skaistumā.

No Šveices puses dzelzceļš iet tuvu pie pašas Luganas pa

skaistu ieleju, bet Luganas vēl neredz; tad ceļš iet tunelī, tad aiz

tuneļa vēl kalnu spraugā, un tad tik piepeši atveras spožā gaismā

visā plašumā daiļā pilsēta un mirdzošais ezers; pārsteidziošo, gan-

drīz apreibušo ainu noslēdz tūdaļ no pārējās pasaules augsta zaļa

kalnu grēda.

Stacija atrodas augstu pār pilsētu, — 60 metru — un skats

no šejienes atklāj tik lielisku panorāmu, kādu grūti iedomāties ij

sapņos. Skatītājs atdzēries šī saules uzbūruma, domājas nu jau re-

dzējis pašu skaistāko un lielāko un cerē vairs tikai sīkumos izjust

redzēto, nolaižoties pilsētā un pārstaigājot apkārtni. Bet te viņš

atkal piedzīvo pārsteigumu, jo apkārtnē tāda dažādība un bagātība

skatos, kāda tik mazā zemes stūrītī nekur-nav salasīta kopā.

Tāpat kā Lugana prata slēpt savu skaistumu, tā arī apkārtnes

katra savu īpatnību uzglabājušas par sevi aiz kalniem, aiz klintīm,

aiz mežiem un ezeriem atsevišķā daiļumā. Bagāta ir «Ceresio

Karaliene" Lugana, neizrāda uz reizi savas mantas, grib lai tās

apbrīno katru par sevi un iemīļo.

Piecus gadus mēs ar Aspaziju bijām jau še dzīvojuši un vēl

ikdienas atradām jaunus noslēptus skaistumus, un katrs likās tas

skaistākais un mīļākais par visiem. Liela meistara gleznā var lū-

koties ilgi un vienmēr, dziļu dzeju var lasīt un pārlasīt un vienmēr

atradīs tanī ko jaunu un neredzētu; un pārsteidzošu un brīnīsies, kā

to nav tūdaļ pamanījis. Lielā meistariene daba šo vietu radījusi un

Tičinas mākslinieciskā fantāzija to izkopusi; ij tie architekti, kas

staciju cēla šinī vietā pāri pilsētai, bija mākslinieki un dzejnieki

dvēselē.
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Divi ceļinieki, bet pirms divi trimdenieki.

Kamēr mēs divi ceļinieki viesnīcā mazgājamies, pārvēr-

šamiies atkal par pieklājīgiem pasaules pilsoņiem un atpūšamies, tik-

mēr jūtas sāk staigāt pa senām kā toreiz, daudz gadus at-

pakaļ — būs: jau divdesmit un vairāk gadu— šinī pat Luganas stacijā

iebrauca divi trimdenic k i, no lielā 1905. gada, Aspazija un šo

atminu izvērpējs jūsu, lasītāju priekšā.

Ar šķēršļiem bijām tikuši pāri Krievijas robežām; mīļi draugi

— tagad jau var viņus saukt vārdā: Priedīši, Brencis un Anna

mums izpalīdzēja. — Tagad jau var arī teikt, ka Anna bija savā

laikā, jaunas strāvas sākumā, tik pazīstamā un tik iecienītā Ņina.

Tagad var teikt, drusku vēlu gan nāk šis tagad.

Pēc sava braukuma bijām tikuši zemē, kura varēja un gri-

bēja mums dot patvērumu pret visvarenā cara augsto un —

ak tik — auksto roku. Aspazija aprakstījusi šo mūsu pirmo
laiku brīvajā zemē un gribu to pasniegt arī saviem lasītājiem. Bet

Aspazija toreifc rakstot bija vēl par tuvu tam laikam uini atmiņās

daudz skarba un sāpīga, tādēļ lasīsim viņas piezīmes drusku vē-

lāk, lai pirmais iespaids nebūtu nelaipns.

Mēs nodzfīvojām trīs mēnešus mūsu tritndenieku pārpildītajā

Ciriehē, bijām cerējuši izmantot lielo daudzumu latviešu trimdenieku,

kādu 200 cilvēku no visiem pagastiem, 1905. gada vēstures rakstī-

šanai (par to ir minēts Aspazijas atmiņās un manu kopotu rakstu

IX sējumā); tad gribējām atpūtas un — darbu dēļ braukt vēl tālāk

uz Itāliju — manu seno ilgu zemi, —.bet tur toreiz nevarēja gluži

droši justies 1905. gada ļaudis; cik atceros, ap to laiku bija tikuši

vai nu izdoti, vai izraidīti no Itālijas daži krievu emigranti, to starpā

laikam Gocs.

Tā mēs braucām vismaz uz Itālijas pusi, uz robežu Luganu.

Tur gribējām padzīvot kādu laiku droši, kā jau Šveicē, un noska-

tīties, kad un kā varētu tikt pašā Itālijā. Bet jo ilgāk padzīvojām un

noskatījāmies Luganā, jo neiespējamāki tika mums pašiem atstāt šo

skaistumu. Un robežu stacija, uzgaidāmā vieta — Lugana, tapa

mums par paliekamu vietu un par robežu staciju visā mūsu mūžā.

Lugana —■ Kastaņola — saturēja mūs pusi mūžu, piecpadsmit gadus.

Vēl tagad gars atgriežas vienmēr uzi šo vietu un gars gandrīz ik

gadus velk līdzi miesas
— ciemā Kastaņolā.

Ilgas, pēc Itālijas gandrīz tika apmierinātas Kastaņolā.

Kad vēlākus gadus bija jau iespējams bez bailēm braukt uz

Itāliju, tad apmeklējām arī tikai tuvākās Itālijas pilsētas, sevišķi



Kastaņolas
baznīca.—Chiesa
di

Castagnola.
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Milānu. Bet braukt tālāk Itālijā iekšā, braukt uz Romu, palika —

bailes, citādas bailes: ka Roma nepaturētu pie sevis uz visiem

laikiem, ka neļautu nekad vairs atgriezties atpakaļ dzimtenē, pir-

majā, Latvijā. Kad nu Kastaņola un Tičina, Šveices itāļu kantons,

varēja tik spēcīgi pievilkt, ko tad būtu darījusi Roma? Tā mēs,

piecpadsmit gadus dzīvodami pie pašas Itālijas robežas, Romu ne-

redzējām. Kam to tiku stāstījis, tas tikai galvu vien nokratīja. Es

domāju, ka šinī vietā arī tagad manos lasītājos notiks galvas

kratīšana, varbūt tik pat liela kā profesoriem par Jobsa atbildēm, ko

apraksta uni uzzīmē Vilhelms. Bušs savā jautrajā „Jobsiadē": —

Ob dieser Antwort des Kandidaten Jobses,

Geschah ein allgemeines Schūtteln des Kopfes.

Aspazija „starp divām dzimtenēm".

Tagad lai Aspazija runa.

Dzimtene — ko šis vārds nozīmē tam, kas no viņas 14 gadu

prom bijis! Un ne 14 vien, ar īsu, loti īsu starpbrīdi veselus 23

gadus!

23 gadus būt atgrieztam nost no savas dzīvības saknes, būt

svešniecībā, trimdniecībā, bez izredzes, bez cerības uz atgriešanos.

Veselas paaudzes pa šo laiku noiet no dzīves skatuves un jau-

nas uznāk viņu vietā, un kaut kur tālā malā emigranta kaps var

iegrimt un pazust svešās smiltīs.

„Nekad vairs tevis neredzēt,

Mans mīļais lauks"

Par mūsu pirmo trimdu, kura jau par vēsturi tapusi, še plašāk

nerunāšu. Tā sākās jau 1897. g. jaukos vasaras svētkos. — Kad

visi gatavojās svinēt šos visjaukākos svētkus, tad „mūsu mīļotam

zemes tēvam, nelaiķim caram, labpatikās iesākt notikumu virkni

(Aspazija še lieto citu daudz stiprāku vārdu), kurā plūdušas tikdaudz

latviešu asinis, tad žandarmērija apcietināja starp citiem arī Raini,

īsi paziņodami mājeniekiem, ka „tas vairs nekad neatgriezīšoties."
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Un ja arī netika izpildīts pats bargākais spriedums, uz kuru R. sā-

kumā bij apsūdzēts, tad tomēr sekoja gari gadi, gan cietumos, gan

trimdā tālos ziemeļos, kas lauza zaļo jaunību, spēku un veselību.

Uzi kādas amnestijas pamata laiks tika drusku saīsināts un mēs

varējām atgriezties dzimtenē 1903. gadā, tas ir, pēc septiņiem ga-

diem, ja šo gadu skaitu negribētu apstrīdēt, atvelkot laiku, kas pa-

vadīts cietuma mūros Liepājā un Rīgā, ko arī varētu dēvēt par

dzimtenes „mātes klēpi". Tad divas vasaras pavadītas dzimtenē

1904. un 1905. gadā, pilnas uztraukuma un mutuļojošas dzīvības, ku-

ras noslēdzas ar 1905. gada revolūciju — un atkal baismu pilna

nakts.

Ar pūlēm mums tikai izdevās 1905. g. decembra 26. dienā iz-

bēgt) no tvērējieml, kuri mūs bij ielenkuši. Bez līdzekļiem bij jādodas

svešumā. Arī ceļā draudēja briesmas, un bij ļoti jāuzmanās. Te

man jāatzīmē, ka mēs neizbraucām abi kopā, un ka es paliku pāra

dienas Rīgā, nokārtot dažas darīšanas, un ka arī man ar pūlēm iz-

devās izbēgt.

Beigās nonācām Cirichē.
—

Tur jau atradām priekšā dažus

emigrantus; vēlāk pienāca vēl citi klāt, tā ka visu skaits kopā bij

pāri divi simtiem.

Tika noturētas sēdes un sapulces. Rainis gribēja šo reto ga-

dījumu, kurš apvienoja tik lielu biedru skaitu, izlietot kādam lielam

kopējam darbam
— savākt materiālus priekš latviešu revolūcijas

vēstures. Sapulcētie bija visi organizēti biedri un pa lielākai daļai

darbojušies vadošās lomās, viņu piedzīvojumi varēja dot spilgtāku

materiālu nekā laikrakstu ziņas, un šāds darbs būtu bijis netikvien

mūsu revolūcijas, bet reizē arī mūsu kultūras vēsture. Mums gribēja

uzdot redakciju un savākto materiālu izstrādāšanu. Bet, diemžēl,
tā nacionālā sajūta, ka tautai un viņas kultūrai vajag savas vēstures,

savu tradīciju, uz ko tā varētu dibināties, mums toreiz vēl trūka,

biedri izturējās šinī lietā pārāk inerti, nedaudzi biedri gan uzrakstīja

savus piedzīvojumus, bet citi negribēja pūlēties. Beigās piemāca

ziņa, ka biedrs Jansons-Brauns tāduvēsturi jau rakstot — un tamdēļ
arī visi materiāli viņam piesūtāmi. Mūsu ierosinājums tika galīgi

izbeigts. Protams, tad darbi tika atstāti viņam.

Kā zināms, pēc desmit gadiem Braunu aizsniedza traģisks

liktenis, vēstures darbu viņš nebija pabeidzis un tikai sarakstījis ne-

lielu brošūru.

Mums ar nožēlošanu jānoskatās, ka baitieši-vācieši par mūsu

revolūciju ir sarakstījuši vēsturi no sava stāvokļa un mums pašiem

tādas nav. Mēs mierīgi atļaujam, ka mūsu varoņu darbus apspriež
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viņu pašu mocītāji, un tos sakropļotā un izķēmotā veidā nostāda

lielās, vēsturiskās tiesas priekšā. Mēs šo darbu esam vēl parādā

mūsu kritušiem varoņiem! mēs to esam parādā nākošām paaudzēm!

Un — galvenais, mēs to esam parādā tā laika sajūsmai pašai, kā

avotam, no kura mēs vienmēr varam jaunu spēku smelties!

Tas vēstures darbs jāizlved galā tagad mūsu vēstures pētīšanas

biedrībai.

Kad mūsu nodoms toreiz neiznāca, pie kura ar tādu sajūsmību

bijām gājuši, mēs arī paši jutāmies lieki un nekas mūs Cirichē vairs

nevarēja saistīt. Še, tirdznieciskā pilsētā, arī dzīve bij dārgāka

nekā citur Šveicē, un mūsu mazie līdzekļi jau gāja uz beigām. Pa-

domājām, kur varētu iztikt lētāki un kur būtu labāks klimats mūsu

sagrautai veselībai, un uz labu laimi devāmies uz Luganu pie Itā-

lijas robežas.

Arī vēl kāds cits iemesls mūs spieda Cirichi atstāt, tas bija

pases jautājums. Vietējā policijā bija vai nu ar pasi jāpierakstās,
vai jāieliek kaucija, vai arī jādabū no vietējiem ļaudīm galvotāji,

un mums nu visa tā nebija. Rīgu atstājot, gan bijām griezušies

dēļ pases pie kāda biedra, kas citiem pases apgādāja, bet

priekš mums viņam tādas nebij pie rokas. Rainim gan tas iedeva

kādu vietēju pagasta pasi, uz 20 gadu veca jaunekļa vārda, bet ar

to nebij nekas iesākams, un man nebij gluži nekādu apliecību.

Lugana turpretim ir svešnieku pilsēta, kur ar pierakstīšanām un

apliecībām netirda un kur ilgāku laiku var dzīvot gluži svabadi —

un te priekš mums bij īstā vieta.

Kad bijām atraduši no pilsētas kādus divus kilometrus atstatu

zemnieku mājā mazu klusu istabiņu, mēs pirmo reiz varējām atlaist

notirpušos locekļus un domāt pie atpūtas, kaut gan, diemžēl, tā arī

te tik ātri nebija panākama. Miers tomēr še bij lielāks, nekā līdz

šim .bijām baudījuši.

Jāpiezīmē vēl, ka jau Cirichē bij sākušas mums sekot kādas uz-

krītošas personas, kuras vēlāk izrādījās par spiegiem; tie no dzim-

tenes bij izsūtīti slepeni sekot politiskajiem bēgļiem. Cara kalpi

centās ar visu vari politiskos nostādīt par vienkāršiem kriminālistiem,

lai tādā veidā panāktu viņu izdošanu, un lai varētu tos nodot ad-

ministrācijas rokās. Bija pat tikušas izsolītas godalgas par galvām.

Kā zināms, tad „Dūna Zeitunga" veda pret Raini sevišķu aģitā-

ciju, lai to nostādītu kā kriminālistu; viņiem neviens neizlikās tik bī-

stams kā šis „ideju nesējs" un „fanatiķis", un „visas revolūcijas sa-

kne", kuru tie jau garā sev tēloja kā „ein toter Lowe". Kad nu šis no-

doms neizdevās, tad tie ķērās pie cita līdzekļa, tie izsolīja par „beig-
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tās Lauvas" ādu, jeb par R. galvu desmit tūkstoš rubļu ..godalgas",

kas pēc toreizējā naudas kursa bij loti augsta suma. Rainis pats savā

mūžā gan nekad nebūs tik augstu godalgu dabūjis.

Ka par tādu algu radās sacensība, var iedomāties. Še dzimtenē

pārbraucot, mums par to no dažām pusēm tika aizrādīts, ka gal-

venais rīkotājs šinī lietā bijis kāds slepenpolicists, kurš revolucionāru

ķeršanas laikā pazīstams ar saviem nopelniem. Drīzi vien pēc mūsu

ierašanās Luganā, mums nācās iepazīties ar šādiem algas meklētā-

jiem!, no kuriem daži periodiski uzklīda un daži bija pat apmetušies

mūsu tuvumā uz dzīvi. Nostāsts, kādā veidā tie mums mēģināja

tuvoties un mūs savos tīklos ievilkt, pieder pie mūsu Luganas dzī-

ves sīkāka apraksta. Tikai to ar sirds atvieglinājumu varu minēt,

ka starp viņiem nebij neviena latvieša, tie bij vācieši un žīdi un

starp tiem figurēja arī kāds «fons".

Nevar sacīt, ka šāda tipa ļaudis būtu sevišķi veikli un atjautīgi,

viņi rīkojās ar diezgan elementāriem paņēmieniem, un kautcik inte-

liģents cilvēks viņus drīz vien var izmanīt cauri. Sevišķi mapi kā

sievieti viņi bij ietaksējuši zemāk un mēģināja caur mani R. tikt

klāt. Diezgan nomocoša bija viņu uzbāzība, kura ilga gandrīzi līdz

1912. gadam un piederēja pie tumšajām krāsām-, kuras apēnoja Lu-

ganas citādi tik maigo ainu.

Vēl daudz drūmākas krāsas un ēnas satumsa priekš mūsu acīm,

kad sāka nākt no dzimtenes laikraksti unu atrotināja garo, šaušalaino

asins ainu, pilnu ar spīdzināšanām, kā senos vidus laikos. Bij jāredz,

kā krīt par upuriem mūsu labākie dēli un meitas, kuri mūsu brīvās,

patstāvīgās dzimtenes ideālu ar svētu sajūsmu bij pirmie nesuši

savā sirdī.

Lai atminam, ka iedomas par brīvo neatkarīgo Latviju vien

jau tika toreiz uzskatītas par vislielāko noziegumu, par valsts no-

devību un separātismu un sodītas ar visbargāko sodu. Lai atminam

vēl, ka vārds «Latvijas republika" tika pirmo reizi proklamēts 1905.

gada rudenī sasauktajā skolotāju kongresā, toreizējā Romanova ielā

Nr. 25.

Lūpas, kas toreiz šo vārdu izrunāja, ir uzi mūžu apklusinātas,

acis, kas šo mūsu visu dārgāko ideālu bij garā jau skatījušas, ir

slēgtas tikušas; šīs karstās sirdis ir uz mūžu pukstēt rimušas, bet

1905. gada revolucionāri bij pirmie, kas ar savām uz moku soliem

izlietām asinīm nokristīja mums «brīvo Latviju". Lai mūsu sirdīs

mūžam neizdziest viņu piemiņa!

Pieminot šo lielo, traģisko vēstures procesu un viņa idejas uz-

varu, grūti atkal atgriezties pis savas personīgās dzīves. Tā vien
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liekas, ka visas personīgās ciešanas, lai kādas viņas nebijušas, ga-

rīgas vai fiziskas, visas vajāšanas, trūkums, likstas, pazūd itkā sīki

pilieni šai lielajā sāpju jūrā, kas pār mums pāri šalca.

Un tomēr: mēs esam paaudze, kas nemirst, jo mēs nedzīvojam

sev vien un nemirstam sev vien, mums jānes tālāk laika uzdevums

un no drupām jālasa tās varbūtības, no kurām varētu dzīve tālāk

zelt.

Visapkārt mēness jūra mirdz,

Tur balti ceļas miglas vāli,

Tur aizpeld augšup tāli, tāli

Spārnos tava un mana sirds.

Luganā apbrīnoju itaļu valodas bagātību. Ērglis un Nr. 13.

Turpināšu es atkal savu stāstu par mūsu pirmo ierašanos Lu-

ganā, tas papildinās Aspazijas skarbās piezīmes ar vieglākām, iz-

klaidējošām atmiņām.

Luganā mēs iebraucām nakti, jauks mēness spīdēja. Bija marta

beigas, kad jau bija iesācies lietainais laiks, kurš še uznāk no marta

vidus līdz aprija vidum. Mēs iebraucām arī naktī; mēs redzējām

tikai zem kājām uguņus pilsētā un pretī sevim tumšas, augstas, bie-

dinošas sienas: — Kaprina kalnus.

Bija iespaids gluži savāds; noslēpumains, tumšs skaistums, kas

likās mūs it kā kur ievīlis, kur mūs turēs kā cietumā. Cietums un

salīdzinājumi ar cietuma jēgumiem mums toreiz vēl bija visos sirds

kaktos uni netik ātri izzuda; pat sapņos ilgi turējās cietums.

Mēs, pašā Luganas stacijā izkāpjot, tūliņ iepazināmies ar itaju

valodas vārdu un skaņu bagātību. Toreiz mēs šo bagātību nepratām

cienīt, jo viņa bija pret mums vērsta diezgan sparīgā veidā, — un

tas jau vispār pazīstams, ka itālieši runājot lieto daudz un zīmīgus

žestus.

Bija celies pārpratums vagona, kad Aspazija steigā ārā kāp-

dama un ķerdama mūsu dažādās somiņas un groziņus, bija paķērusi
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arī kāda itālieša groziņu. Tagad es atminu no visas vārdu bagātī-

bas, kas izbira no aizskārtā itāļa — un ne viņa vien
— mutes,

tikai vienu vārdu: maledetto tedeseho! Vārds bija teikts un daudz-

reiz atkārtots ar dziļu pārliecību: «nolādēts ir vācietis!", bet mēs

tai pārliecībā nevarējām dalīties, bijām arī runājuši latviski, tikai

itālietim, un vēl sadusmotam tā ir vienalga — ē lo stesso!

Stacijā mums negāja daudz labāk, jo mūs tādai sagrāba ar vi-

sām mūsu mantām kāds rezoluts facchino, nastu nesējs un aizstiepa

mūs viesnīcā, kura kā ērgļu māte nometusies stacijas tuvumā un

savos nagos grābj visu, kas gadās. Saucās viesnīca arī tiešām par

„Adler". Kā vēlāk redzējām, veda mūs istabā Nr. 14; pēcāk vairāk

reizes garām ejot mēs redzējām tikai Nr. 12 un 15 un tālākos nu-

murus, bet nekur nebija Nr. 13. Tā tad viesnīcnieks bija izlaidis ne-

laimīgo numuru un skaitījis to par četrpadsmito, bet faktiski mēs

nu bijām 13-tā istabā.

Aspazija man atgādināja, ka mana cietuma kamera Rīgā, Jum-

pravas ielā, bijusi Nr. 26, tā tad divreiz 13, un bijusi tiešām ļaunākā

kamera no visām, kādās vien man nācās sēdēt latviešu sociāldemo-

krātu prāvas laikā 1897. gadā; arī ļaunāka par visām', kādās toreiz

nācās sēdēt citiem maniem liktens biedriem.

Tiešām maza bija tā kamera
— šinī ziņā to varētu saukt par

mazu ļaunumu — ietilpa tur tikai gulta un galds, krēsla nebija; un

brīvas telpas bija tikai viens solis, tā ka staigāt nevarēja. Toties

brīvi viņā varēja staigāt vesels kara pulks prūšu un blakšu. Saule

gan maz tur pastaigājās, tikai dažas stundas, un grūti varēja mani

atrast, jo lodziņš bija augstu sienā, un restes priekšā. Mani pašu
veda pastaigāties, uz ceturksni stundas, mazā un šaurā pagalmiņā,

kurā svaiga gaisa vietu lika izpildīt divām atejām.
Tāda bija 26. kamera, un ne velti Aspazija baidījās no visa,

kas to varēja atgādināt, arī no 13. numura. Es gan lūkoju aizrādīt,
ka 26. kamerā es notulkoju lielāko daļu „Fausta", bet tas maz

līdzēja. Pēc trim dienām mēs bijām jau laukā no numura 13.

Kad tu būtu karaliene

Es tev kroni uzliktu,

Bet tu esi lauceniece,

Strādāt ej uz tīrumu.



Pirmais Raiņa un Aspazijas mājoklis Kastaņolā. —

Casa stella d'oro.
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„Nē, es neiešu vis laukā,

„Saule manira gauži dar',

„lešu istabā, kur klusi

„Šūt un rakstus rakstīt var."

„Šūt un rakstus rakstīt gribu,

«Mutautiņu mīļākam,

«Vakarvilcienā viņš atbrauks

„Pulkstens pāri desmitiem."

Dziesmu vara nelaikā. Lugano, tu sei la piu bella.

Šo dziesmu dzirdējām dziedam pirmo nakti, kuru pavadījām

Luganā. Neparastā, pus sērīgā, pus jautrā tautas meldija mums iz-

likās ļoti skaista, un jaunekļi-dziedātāji ļoti cītīgi dziedātāji; laiks

tikai mums likās neparasts mākslas uzklausīšanai. Bet mūs sa-

jūsmināja tā labā zīme, ka dziesmas mūs ievadīja pirmā dienā Lu-

ganā.

Šinīs naktīs, kad tagad esam Kastaņolā, atkal bieži dziirdu jau-

nekļus dziedam mums neparastā laikā. Viņu falcets skan spilgti un

skaļi, un jo dziļākas dziedātāju jūtas, jo dziļāk viņi ieskatījušies

savu skaistuļu acīs, jo spilgtāk un skaļāk skan viņu dziesmas. Ne-

ieinteresētam klausītājam tās sniedz jo lielāku baudu, jo lielāks tā-

lums, no kura tās dzird.

Pirmā rītā1Luganā — toreiz, pirms 21 gada — vēlu cēlāmies pēc

nakts koncerta. Viss mumļs likās brīnišķīgs. No mūsu loga atvērās

brīnišķīgs skats uz Montē San Solvatore kalnu; lejā mirdzēja brī-

nišķīgs zaļš ūdens ezerā; gaiss bija tik maigs un piemīlīgs, krūtīm tik

viegli elpot, ka brīnišķa sajūta pārņēma mūs, vecos trimdeniekus,

kuri ne sapnī nebija sapņojuši, ka dzīve un pasaule spēj dot arī

ko daiļu un mīļu: — neprasot, iztšķēržot, izbārstot pilnību.

Mēs tūliņ devāmies uz stacijas laukumu; mēs nokāpām uz

gluži tuvējo katedrāli, duomo di Sani Lorenzo, visur brīnišķi skati:

Lugana ar savu ezeru, savu zaļo Ceresio izklājusies plašā ielejā un

gar abām malām sev sargam nolikusi divus milžus — pa labi Sol-

vatora kalnu, pa kreisai Montē Brē ar Montē Boglia aizmugurē. San
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Giorgio, Caprino, Sighignola, Legnone —
visi sargā skaisto dārgumu.

Mums pašā priekšā katedrāles Slaikais campanile — baznīcas tornis

augstu pacēlis galvu rāda mums uz ainas brīnumiem; viņš laikam

grib teikt to pašu, ko izsaka luganiešu dziesma: „Lugano„ tu sei la

piū bella!" — Lugana, tu esi skaistākā!

Visas dienas mums aiziet staigājot, skatoties, brīnoties; ikdien

mēs redzam jaunu, ikdien skaistu, to pašu un gluži citādu. Šai dabai

viens raksturs, bet tūkstots dažādību. Mākslinieku cilts pratusi pie-

mēroties šai dabai: celtnēm Viens raksturs, bet tūkstots dažādību,

tūkstots pretējību; galējības, kas izslēdz1 viena otru, še saplūst

vienā lielā saskaņā. Visas bēdas še top rāmākas; sašķeltais, lauzī-

tais, izmocītais gars jūt savādas nekad nejustas sāpes, kas viņam

liekas kā veldzes; sirdī izplešas jauns nogurums, kā no atlaistām

žņaugām.

Viss bijušais izbijis,

Kā nebijis —

Ko cietu mūžu dien,

Līdz izsamisu:

Viens acumirkli® vien

Ir dzēsis visu.
—

Tā laikam es kādreiz domāju trimdā, tikai nu neatceros, vai

pirmā vai otrā trimdā; neatceros arī vai tās rindiņas kur klajā pa-

rādījušās, — laikam gan — nevaru še palūkoties grāmatās un pār-

liecināties. Aspazija gan zinātu pateikt, tai laba atmiņa pantiem; es

atkal dzejas nemaz neatminos, bet atminu skaitļus, vārdus, skatus.

Nekad nebijām tā saluši. Protesta gars nevietā.

Mēs katru dienu ar to vien nodarbojāmies, ka visu apciemojām

jaunajā vietā, —
īstas ciema slotiņas; — kalnus, ielas, baznīcas, klin-

tis, dārzus, kapsētas!, visu, visu. Kā izslāpuši gribam atdzerties skai-

stuma un miera, un skrējām nemierīgi no vietas uz vietu.
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Ir mums pirmās dienās viesnīcā arī blakus nolūks skriešanai:

mēs esam tā aizņemti, ka nav laika paēst pusdienu — viesnīcā; mēs

ēdam tur tikai brokastis — caffē-latte completo, pilnu kafiju, kas

nozīmē: kafiju, pienu, sviestu un virumu, kas maksā vienu franku

jeb latu; mēs atnākam tikai uz vakariņām, kas maksā trīs franki.

Pusdiena viesnīcā arī maksā trīs vai četri franki. Tas priekš mums

ir par daudz. To mūsu šaurais trimdenieku maks nespēj izturēt. Tā

tad ēšanas vietā lūkojam pastaigāties. Bet līdzēt gan tas nelīdz un

tagad es to nevienam neieteiktu. Ēst gribas it kā vēl vairāk, jāēd

ko blakus nopērkot, iznāk vēl dārgāk. Es jau teicu: pēc trim' die-

nām mēs bijām laukā no 14. vai pareizāki 13. numura.

Ar istabas meitas palīdzību mēs novietojāmies turpat blakus

stacijai, pie sliedēm un trokšņa visu dienu un nakti. Istabu mums

deva veļas mazgātāja: mazu, mazu, kur bija tikai gulta un galds;

gan divi logi, bet toties nebija krāsns. Itālijā vispār krāsns toreiz

nebija pazīstama; tās vietā bija vaļēji kamīni, kuri gan ļāva uz

žagaru uguntiņas izvārīt minestru zupu, bet sildīt sildīja tikai pirk-

stus, neievērodami pārējās ķermeņa daļas.

To gadu taisni bija auksts marta mēnesis, lija un sniga, un mēs

nekad ne Latvijā, ne tālajā ziemeļu Vjatkā un Slobodskā, ar visiem

turienes 40 grādiem aukstuma, nebijām tā saluši, kā salām saulainajā

dienvidū, Tičinā. —•

Kad sūdzējāmies dzīvokļa saimniecei, viņa aizrādīja, ka gar

mūsu istabas sienu taču ejot garām skurstenis, kur pa iekšu uguns

vien staigājot. Cītīgi meklējot, mēs tiešām atradām, ka sienā ir viena

siltāka vieta, kur iet garām skurstenim silti dūmi. Bet veļas maz-

gātāja tik aukstā laikā veļu nemazgāja bieži. Tad mēs gājām sil-

dīties uz Luganas dzelzceļa staciju: mūžīgi ceļotāji, kuri nekad ne-

kurp neaizceļo. Vakaros no turienes raidīja laukā.

Pa nakti mēs saspiedāmies cieši kopā savā gultā, drebējām

mazākais kopīgi. Sevišķi oriģināli tas mums neizlikās, jo Heine jau

labi agrāk bija apdziedājis divus gulētājus Parīziē, kuri tā kopā guļot

un drebot bija kādu rītu kopā nosaluši. To mēs gan neizdarījām,

lai kaut kā atšķirtos no tiem diviem, bet Aspazija vēl tagad sūdzas,

ka daudz netrūcis, un vainīgais bijis es. Lieta tāda:

Gulta bija apaļu muguru, viens otram vēlās virsū un kādu ne-

jauku nakti es pa miegiem bīdījis viņu gluži no gultas ārā, jo viņa

mani apspiedusi. Ilgi spiestais bija sācis protestēt pret spaidu.

Viņa izkritusi ārā, nevarēdama mani uzmodināt. Aspazija toreiz no-

domājusi, ka labāk es būtu savu protesta garu citur licis lietā.
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Ciemiņš F. Grīniņš.

Istabiņā via Circonvalilone mēs piedzīvojām vienu lielu

prieku: mūs apmeklēja jaunais varonis Ferdinands Grīniņš, — ļoti

maigs un smalks, dziļi izglītots un inteliģents jauneklis, ar atturīgu

uzstāšanos, kluss un dvēseles bagāta satura pilns. Reti esmu

pēcāk dzāviē saticis tik simpātisku cilvēku, tik sirsnīgu un jūtīgu.

Un šī smalkā, daiļā dvēsele bija varoņa un mocekļa dvēsele priekš

lielas idejas-; viņa darīja jaunekli par bezbailīgu, tēraudcietu ka-

reivi priekš Latvijas un sociālisma. Viņš bija tāds varoņa tips,

kādu es biju lūkojis tēlot savās drāmās — smalks garīgs spēks,

kurš uzvar arī reālā, rupjā cīņā. Grīniņš nepalika ilgi trimdā, viņš

alka pēc cīņasi; un pēc īsas, bet apžilbinoši spožas gaitas, viņš mira

mocekļa nāvē tik varonīgi, kā laikam neviens cits no 1905. gada

daudziem skaistiem varoņiem. Esmu laimīgs, ka tiku dzīvu re-

dzējis to, ko biju sev tēlojis tikai sapņos.

Mūs še apmeklēja arī vēl pazīstamais literaturvēsturnieks,

dzejnieks un politiķis Miķelis Valters ar kādu krievu biedreni.

Arī mīļo Lauru Gulbis, toreiz Bernas studenteni, tagad pazī-

stamo ārsteni Neuberg kundzi, tikām še redzējuši un viņu apmeklē-

juši Ruviglianā, kur tā pavadīja savu vasaras atvaļinājumu.

Ar dažiem itāļu biedriem tikām jau iepazinušies, bet toreiz

mums bija grūta saprašanās, jo nepratām vēl italiski.

Ruviglianā.

Mūsu pirmā adrese un stostīta valoda.

Via Circonvallone Nr. 235
—

tā bija mūsu pirmā adrese:

Es pazinu lielus vīrus, kuriem nebija nekādas adreses, piemēram
mans mīļais draugs Sirmais, par kuru man būtu pienākums kādreiz

vairāk pastāstīt. Mana pirmā Luganas adrese nebija daudz labāka

par „nekādu adresii". Šīs „adreses" istabiņā mums bija visšaurākā

dzīve katrā un visādā zinā. Vienu mēnesi mēs izciestām, iztikdami

ar 15 frankiem, tad laikam bijām kaut kur cik necik naudas dabū-

juši un meklējām citu mājvietu,

Izmeklējām pašu Luganu, izmeklējām Besso, uzgājām še ļoti
skaistu māju, cipresēm apaugušu, senitaļu stilā — es apme-

klēju vēlāk šo māju un priecājos par viņas oriģinālo skai-

stumu, — daudz labu vietu vēl aizklīdām līdz mī-

līgajam Muzzono ezeriņam ar lēzeniem krastiem, kurš sevišķi
medz patikt ziemelu-šveiciešiem, jo apaudzis niedrām, —

bet visur
Aspazijai bija viena ieruna, gudra un praktiska: par tālu no Lu-

ganas un kas nesīs pārtikas vielas to tālo ceļu un pret kalnu?
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Es pūlējos tad vismaz atrast citas labas puses šiem tālajiem

dzīvokļiem, vismaz lētumu, bet tas maz izdevās, jo nevarēju pie

italu saimniecēm nekādu daiļrunību attīstīt: par maz itāļu vārdu bij

manā rīcībā. Aspazija vēl tagad nevar beigt -nosmieties, cik nežēlīgi

es stostījies, kad vajadzējis ar itāļiem sarunāties. Es taisījis tādu

ģīmi, it kā zinātu skaidri italiski, kas jāsaka, bet licis gaidīt uz ce-

rēto vārdu, līdz itālietis un viņa palikuši gluži nepacietīgi. „Nu

saki jel, kad zini! Kādēļ tev nekas nenāk ārā?" Es zināju gan,

kādēļ nekas nenāk ārā, — nekas nebija iekšā.

Ar visu to tomēr iemācījos diezgan ātri sarunāties, pēc savas

metodes: es lasīju tikai itāļu avizes, zināju ap ko iet runa, jo se-

koju politikai, — un salīdzināju man pazīstamos latiņu vārdus ar

itāļu vārdiem. Tikai gramatiku piemācījos no lieka. Es savu avižu

metodi varu arī citiem ieteikt, protams, papildinot to ar istabas

meklēšanu.

Sorengo mums sevišķi patika, arī Montagnola, abas Solvatora

pusē. Bet reiz aizgājām arī uz Cassarates pusi, aiz Brē kalna, ne-

bija nekas sevišķs un gribējām jau iet atpakaļ, bet man tāda ne-

laba paraša, arvien vēl paskatīties, kas tur aiz tā stūra, aiz tā

meža. Tā ari šoreiz: Kas tur aiz tās klints, no Cassarates pa

kreisi? Es apstulbu: Kastaņola pie klints raga ar savām pilīm un

villām un dārziem man izlikās tik skaista kā burvju parādība. Mēs

steidzāmies aši, kā pārbiedēti atpakaļ uz Luganu. No tās dienas

man miera vairs nebija.

Māmiņ mīļo, dod man simts liru,

Amerikā es gribu braukt.

Simts liras māte gan novēlē,

Bet uz Ameriku
— nē, nē, nē!

Visi brāļi, pie lodziņa nāca:

„Māmiņ, laidi jel, lai jel iet!"

Kad augstā jūrā bij izbraucis,

Kuģis bij dibenā nogājis.

Mans mīļais, mīļākais noslīcis,

Un šinī saulē vairs nepārnāks,

Tu zvejnieks, kas zvejodams jūrā klejo —

Manu mīļo mīļāko laukā man zvejo!
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Signorina Castagnola.

Kastaņola uzrāpušies uz klintis raga, kādus piecdesmit metrus

augstāk par Luganu, kura arī pāri jūras līmenim ir jau 276 metru.

Kā kapriciozai meitenei šai signorai paticies palēkāt un kāpelēt pa

stāvām klintīm', kad tik tās skaistas. Es gan Kastaņolu nekad ne-

būtu nosaucis par signoru-kundzi, bet par signorinu-jaunkundzi. Kā

viņa meklējusi vispārdrošākās situācijas un laimīgi visām tikusi

pāri ar eleganci un straujumu!

Vecie conte Riva, Luganas patricieši, pratuši savā īpašumā at-

rast aizraujoša daiļuma vietas un tās praktiski izmantot. Es nu

nezinu vairs — un negribas daudz jautāt — vai šie nav tie paši

grafi Riva, kuri cēluši Luganā visskaistāko pilsētas namu, tik vien-

kāršo un cēlo palazzo Riva, kas tagad pieder Bancai della Svizzera

italiana.

Kastaņolas pils un ciems ap pili tiek pastāvīgi apmeklēti no

svešnieku bariem, kuri šo skaistumu —
diemžēl —• iecienījuši: —

nu šie svešnieki pili pārvērtuši par viesnīcu, nesaucas tā ne Rivas

vārdā, bet Pansion Riviera. Visa ciema apkārtne pilna viesnīcām,

„šveicars" ir uzvarējis vecos grafus. Viņš uzvarējis — atkal jāsaka:

diemžēl — ne vien grafus, viņš uzvarējis arī vēsturi un viņas pie-

miņas: pašu laik mēs dzīvojam Casā Carlo Cattaneo, lielā 48 gada

filozofu namā un šis nams ir viesnīca un saucās: Ristorante Taddei!

Šveicars visu uzvar, tikai sevi vēl nav uzvarējis.

Kastaņolā iemetušies arī gan viesi augstāki par grafiem —

kāds vācu princis Leopolds, kurš nopircis skaisto Villa Favorīta,

pašā ezera malā, ar vecām celtnēm, slaveniem kārniņiem un

skām, un sācis izdarīt reformas. Vēl ļaunākas reformas, protams,

izdara viesnīcu cēlēji, kuriem' nerūp nekāds stila skaistums un stila

vienība, bet tikai franka vienība. Vietējo Kastaņolas daiļuma cienī-

tāju protesti nekā nespēj pret franka vienību. Nupat, kad mēs ie-

braucām še, notiek karstas cīņas ap skaistāko kājceliņu, kurš gar

ezera malu ved uz Gandriu, brīnišķo klinšu un bezdelīgu pilsētiņu.

Celiņu grib pārvērst par automobiļu ceļu, lai svešnieki ērti tiktu uz

Itāliju, ar to būtu viss romantiskais skaistums gludi likvidēts. Bet

ir cerība, ka šīs draudošās briesmas novērsīs un auto ceļš tiks tai-

sīts augstāk, kur tas tā nekait. Franks tiks laikam pārvarēts, bet

gan laikam no otra franka.

Un tomēr, tomēr, tomēr dabu nevar galīgi iznīcināt. Kastaņola

ir un paliek tomēr debešķi skaista!
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Saules rietā

skatos es jau stundām ilgi,

Acis nenožilbst

man vairs no zelta sposmes;

Acis neapnīkst

to lielo daili lūkot,

Kura tagad

lēni ļaujas apbrīnoties.

Divējādi „tomēr", saulains stūrīts un trimda.

Mēs pārnācām uz Kastaņolu abi ar Aspaziju. Nelīdzēja viņas

gudrie un praktiskie protesti, — daiļums viņu pārvarēja. Un viņa

zināja, ko upurē un kādus grūtumus uzņemas.

Kastaņola ir kādas 20—30 minūtes atstatu no Luganas; vēlāk

gan nāca trams, bet tas gāja tikai pa līdzeno un ērto ceļu līdz

Cassaratei; stāvais ceļš uz Kastaņolu no turienes bija tomēr jāiet

kājām. Es gan solījos nest smagos nesamos no Luganas, un

daudz reiz pildīju arī savu solījumu, bet jau kāju ceļš vien Aspa-

zijai darīja grūtības. Viņa nekad tā nepierāda pie kalnu kāpšanas

kā es.

Grūti bija pirmie Kastaņolas gadi. Līdzekļu mums nekādu ne-

bija; latviešu grāmatas pirmos gadus pēc revolūcijas neizdeva; ku-

ras izdeva, par tām nemaksāja. Rakstīju korespondences ārzemju

avizēm, ļoti maz ko uzņēma. Ar laiku atdzīvojās Rīgā teātri un

arī izdevniecība un atdzīvojāmies arī mēs. Ap 1910., 11. gadu jau

sākām dzīvot un strādāt cilvēciskākos apstākļos.

Viss grūtuma vairums bija jānes Aspazijai: visu mūsu mazo

saimniecību veda viņa, tirgū gāja un vārīja; vēl vairāk —• drēbes

lāpīja un šuva. Es atceros, ka viņa staigāja pašas šūtos svārkos

un es valkāju viņas šūtos kreklus. Jāzin ir tas: ka viņa nekad
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tādus darbus nebija ne mācījusies, ne darījusi. Viņai palīdzēja tikai

viņas lielā enerģija un labā orientēšanās spēja, —
latvieti nav lik-

tenim tik viegli nogremdēt, viņš pārvar visas situācijas. Jau pirmā

trimdā Slobodskā Aspazija norādīja, ka ja visi striķi trūkstot, tad

kā glābiņš viņai paliekot diegs: ar šūšanu, ar savu labo garšu viņa

pārtiktu un tomēr kļūtu rakstniece ura pirmā. Un kļuva.

Daudz bēdīgāk par pēdējo striķi runā kāds cits vārds, ne

latvisks: „Kad visi striķi trūkstot, tad paliekot vēl pēdējais, pie

kura pakārties." To vārdu tanī laikā latvietis nelietoja, arī tad

ne, kad nebiju lasījis Ozoliņu Viļā sparīgo, pret pašnāvību vērsto

grāmatu, kura sacēla pretību nevien pret pašnāvību. Tagad

mums pašnāvība ir parasta lieta un neviena grāmata tur nelīdzēs,

bet tikai maize un darbs, —
teiksim vēl pareizāk: enerģija.

Kastaņolā, pirmā laikā un vēl labi ilgi pēcāk, sīkie darbi ne-

ļāva Aspazijai domāt pie sava lielā darba, — bet „saulainais stū-

rītis" tomēr ir Kastaņolas iedvēsums un/ „ziedu klēpis" tik skaists

nekur nebūtu ticis kā šinī skaistuma pavēnī.

Šinī skaistumā ieaugusi Aspazija rakstīja, uzmeklēdama kādu

krēslainu dārza stūrīti, bet vismīļāk gan savā istabā; kamēr es

mēdzu strādāt laukā, brīvā dabā un vismīļāk pašā saules vērsmē.

Mums abiem līdzi bija apgrūtināta strādāšana vēl ar to, ka dzī-

vojām vienā istabā un viens otru neviļus traucējām. Tikai pēc

daudz gadiem, kad tikām materiāli brīvāki, varējām atļauties tādu

luksusu: — katram būt savā istabā.

Un tomēr, tomēr, tomēr mēs bijām laimīgi šinī laimīgā stūrītī,

„saulainā stūrītī". Mēs pa tiem grūtiem trimdas gadiem sasmēlā-

mies tik daudz saules un skaistuma un spēka, — skaistums arī ir

spēks un varbūt viens no lielākiem „vai pats lielākais, jo pats smal-

kākais, pats nākotni nesošais — — nu mums pietiek arī tur, kur

nav saules; pietiek un atliek varbūt arī citiem.

Bet tas „tomēr, tomēr" — zīmējas arī uz trimdu, — trimda tā

bija tomēr, tomēr, kaut arī debešķajā Kastaņolā! Cik grūta tā bija,
to negribas tagad atcerēties, — par to jau runāja Aspazija. Tagad
gribas tikai saldumu sūkt arī no zieda, kurš bija rūgts. Diezgan

tagad trimdu minēt, daudz grāmatas to minējušas, tagad gribu
būt ~tas, kas aizmirst rūgtumu".

Bet palasāt še, kā trimdas rūgtumu sajūt arī citi. Še būs ar-

mēņu tautas dziesma par trimdenieku: armēņi ir speciālisti trim-

dās un visādās ciešanās; vēl tagad visa armēņu tauta ir bez savas

tēvijas, ir trimdenieku tauta.



J. Rainis pie darba Kastaņolā; uz Casa Cattaneo

mājas verandas.
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Še bus armēņu trimdenieka dziesma:

Trimdeniekam, kas mīt svešā zemē

Sirds ir slepkavota, dzīve beigta;

Nolūkojoties uz drudzi viņa sirdī

Pašām cietām klintīm jānodrebas.

Kurš grib smagiem lāstiem otru lādēt,

Tas teiks otram: „Tapt tev trimdeniekam!

„Lai tev atveldzi dod kailās klintis!

„Lai tev jāguļ būtu baltās smiltīs!

„Lai tev aizsāpētu visas miesas,

„Kad kāds piemin tavu tēvu zemi!"

Mana sirds kā sadauzīta krūze,

Lej, cik gribi ūdens, netop pilna.

Katris putnis atrod savu biedri, —

Es tik mūžam esmu viens un viens.

Katris akmens apgulst savā vietā,-

Es tik mūžam traucos tālāk, tālāk!

Klasiskā azila zeme.

Kad mēs ar Aspaziju iebraucām Luganā, mēs vēl nezinājām,

ka iebraucam klasiskā trimdenieku patversmes zemē; nezinājām,

ka Tičinas kantons Šveicē skaitās par viesmīlīgāko pret visiem

apbēdinātiem „tekuliem un bēguļiem" un ka šinī laipnā slavā da-

lās tikai ar Ženevas kantonu, kurš jau gadsimteņus atpakaļ un

pirms Tičinas, deva patversmi sava laikmeta visslavenākam poli-

tiķim un trimdeniekam — Volteram.

Biju gan lasījis, ka Michails Bakunins uzturējies kādu laiku

dienvidus Šveicē, bet ka šī vieta bijusi Lugana, to nezināju. Tikai

tāda nojauta bija, ka italiskā Šveicē darbojušies Itālijas 1848. gada

revolucionari-nacionalisti.

Un nu liktens mūs ievadīja nevien šinī azila kantonā, bet arī

Kastaņolā un tanī namā, kurā bija dzīvojis un miris viens no lie-

lākiem cīnītājiem-idejniekiem 1848. gadā — slavenajā „quarantotto"

— un viens no simpātiskākiem tās kustības priekšstāvjiem — Carlo

Cattaneo.
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Casa Carlo Cattaneo un Paa Cecc.

Mūsu ieeja vēsturiskā patvēruma nodabā notika bez jel kādas

svinības, mēs nezinājām pat, ka jau bijām savus solus spēruši —

casā Carlo Cattaneo. Kā Odisejam gāja, kad viņš miegā guļot sa-

sniedza savu īsto dzimteni? Mēs savā otrā dzimtenē iegājām ne-

zinot.

Uz Kastaņolu iedami, viņas skaistuma dzīti, mēs apstājāmies

pie neliela, loti vienkārša, bet savā vienkāršībā un vecmodībā skai-

sta namiņa, kam pie ceļa ieejas bija divas lielas cipreses un pie

sienām vienā pusē liels maņolijas koks (magnolia grandiflor) un

lauri, un otrā pusē atkal ciprese. Pats nams bija celts uz klints

nokāres un terasēm1. Namā bija mazs ristorante con allogio, vies-

nīciņa, kura nu nebūt neaizrādīja uz kādu vēsturiski ievērojamu

pagātni.

No mazā ristorantiņa iznāca mums pretī mazs vīriņš, kurš

bija gan ievērojams, bet ar savu — lielo ārējo netīrību. Tas bija

Kastaņolā slavenais oriģināls, vecais Francesco Morandotte, —

saukt viņu sauca visi kastaņolieši savā izloksnē par — paa Cecc,

kas izrunājams — pa ček. Paa Cecc bija ģērbies pelēkās biksēs

un svārkos, kuriem laiks bija varbūt atņēmis krāsu, bet piedevis

zināmu spožumu, kā sekas no viņa amata nodarbošanās ar vino

nero — melno t. i. tumšsarkanā vīna un olio — olivu eļļas pār-

došanu. Bez minētiem apģērbu gabaliem —
biksēm un svārkiem —

Pa-čekam laikam nebija citu gabalu mugurā, — vismaz krekls ne-

bija redzams. Toties viņš todienu — cik atceros kāda svētku diena

— bija uzposies ar melnu kravati-kaklautu uz plikā kakla. Efekts,

kādu sniedza šis kontrasts starp kravati un bezkreklību, bija liels,

sevišķi uz Aspaziju, kura pēc šādas Pa-čeka uzstāšanās gribēja

tūliņ griezties atpakaļ uz Luganu.

Mēs salīgām istabiņu.

Pa-čeka ieteikšana istabiņai arī bija oriģināla un otrreiz mās

gandrīz padzina no Casa Cattaneo. Mēs bijām izsalušies Circonval-

laziones dzīvoklī un meklējām nu siltumu, vismaz saules siltumu,

kurai vajadzēja nākt maija mēnesī un kura arī nāca. Bet Pa-čeks

Pūlējās mums ieteikt, ka viņa istabiņa loti vēsa un ka saule tur ne-

maz netiekot iekšā. Itāļi tiešām no saules karstuma vairāk baidās

nekā no aukstuma, un Pa-čeks- bija milanietis un italianissimo, loti
italisks. īstie tičinieši gan mīl sauli. Mēs bijām jau daudz izmeklē-

jušies un paturējām istabiņu, ticēdami vairāk saulei, kura sāka labi

sildīt, nekā Pa-čekam ar viņa vēs-mīlību.
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Pa-čeks, kā vēlāk izrādījās, mūs visādi lūkoja krāpt un mānīt,

bet bija tik labsirdīgs, ka mēs tikām lieli draugi un par viņu vēl

šis tas jāpastāsta.

Bet aplūkosim pirms Casu Cattaneo, kuras slaveno vēsturi

mēs atklājām maz pamazām.

Miera nams.

Domus mea est domus pacis

et verae libertatis.

1838.

Mans nams ir miera un īstās brīvības nams 1838. g., tas ir

latīnisks uzraksts, iegriezts Casa Carlo Cattaneo mājas koka vār-

tos. Jau uzraksts rāda īpašnieka raksturu. Tičinā dažs skaists uz-

raksts uz namiem, — es redzēju piemēram „admiremus solem!" —

apbrīnosim sauli, ko laikam nekad nebūtu rakstījis Pačeks. Uz

kāda cita nama (Melidē) „parva domus, magna pax" — mazs nams,

liels miers.

Pa vārtiem tālāk ejot redzējām uz nama sienas, no vīnu stī-

gām puslīdz apslēptu reljefu: Cattaneo ģīmetni; apkārt reljefam

raksts, italisku

Oui visse c qui mori Carlo Cattaneo.

Še dzīvoja un še mira Kārlis Kataneo.

Par Kataneo namu kādus 50 metrus augstāk ir Kastaņolas

baznīca, ieslavēta sava skaistuma dēļ visos ceļotājos un Itālijas ap-

meklētājos, var teikt: pazīstama visā pasaulē. Pie baznīcas skaista

kapsēta un kastaņu mežiņš, —
visas vietas, kuras mums bija se-

višķi mīļas un kurp mēs gājām un kur sēdējām un strādājām vai

katru dienu. Kastaņolas baznīcas pagalmā atradām otru reljefu ar

Kataneo ģīmetni, kura bija likta viņa kapa piemineklim. Piemiņas

akmenī raksturīgs uzraksts, ko likusi iegravēt Kataneo atraitne.

Oui

ove da Italia m lutto

invidiate c reclamate
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riposerono

le sacre ossa

di

Carlo Cattaneo

che la storia

giudice dci re c dci popoli

• ' Chiamerā

il Socrate moderno

m memoria

della Termpe ticinese

Castagnola

prodiga al grand' nomo

di republicana ospitalitā

la moglie desolata

questo monumento

pose.

Restaurato l'anno MDCCCLXIX.

Še, nākdams no sērojošās Itālijas, —
nīstas un nicinātas —

atpūšas svētās atliekas no Kārļa Kataneo, kuru vēsture, tiesnese

par karaļiem un tautām, sauks par moderno Sokrāti; pieminot Ti-

činas Tempi Kastaņolu, tās labvēlību lielajam vīram un republikā-

nisko viesmīlību šo monumentu cēla sērojošā atraitne. Monuments

atjaunots 1869. gadā.

Kataneo un federativais princips.

Carlo Cattaneo, kurš Eiropā ir mazāk pazīstams nekā viņa

laika centienu biedrs Giuseppe Mazzini, pašā Itālijā tiek ļoti cienīts

kā Itālijas brīvības kustības filozofs, viņas ideoloģijas izteicējs sa-

vās grāmatās. 1848. gada Itālijas revolūcijās viņam piekrīt ļoti

svarīga loma. Dr. Romeo Manzoni, kurš sarakstījis ievērojamu

grāmatu par „itaļu trimdeniekiem Šveicē, no Foscolo līdz Madzini-

jam (Gli esuli italiani nella Svizzera), sauc Kataneo par l'apostolo

dell'ltalia republicana c federativa" — republikāniskās un federati-

vās Itālijas apustuli, kamēr Madziniju viņš dēvē par ~l'apostolo

dell'ltalia una c republicana" —
vienotās un republikāniskās Itālijas

apustuli. — Faktiski iznāca Itālija ne pēc viena ne otra vēlējuma,
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jo tā nav republika; bet tik tāli Madzinija vēlējums piepildījās, ka

Itālija ir vienota, ne federativ a. Tomēr var teikt, ka vēl

tagad regionalās-vietējās starpības starp itāļu provincēm ir diezgan

lielas un dzīvas; varbūt lielākas nekā starp Vācijas atsevišķām val-

stīm, kas izskaidroja» ar Itālijas vēsturisko gaitu. Federatīvais prin-

cips visādā ziņā pēdējos laikos ir izdevīgāks un Itālija pēc viņa

iekārtodamās būtu sasniegusi lielākus panākumus kultūrā. Pats

Madzinijs, kurš propagandēja kā pirmais „Eiropas savienotās val-

stis", nedomāja tās uzcelt pēc unitārā, bet pēc federativā principa;

mēs arī tagadējos lielos valstu kompleksos redzam šī principa pa-

reizību. Mūsu dienu paneiropeisma ideja, kura bieži tiek izlietota

blakus nolūkiem, —
arī nav domājama citādi kā federativā; mēs

redzam Anglijas un Krievijas piemērus, Madzinija „gli stati uniti

d'Europa" nav miruši, viņus dzīvus darīs Eiropas tautu pamatšķira,

kura 48-tos gados vēl nebija nākusi pie savas apziņas. Lielas do-

mas nemirst, kā katra kustība.

Romeo Manzoni, bijušais deputāts Šveices t. s. nacionālajā pa-

domē, atstāsta minētā grāmatā, kā Kataneo ar Madziniju slepeni

satikušies Cassarātē, ezera krastā. Madzinijs, kurš toreiz uzturējies

kā bēglis Luganā, varējis iziet tikai tumsā un satikšanās notikusi

samērā reti, tikai rudeņosi, kaut gan abi dzīvojuši tik tuvu viens

otram. Kasarate ir tikai kādas 20 minūtes gājiena no Kastaņolas.

— Kataneo, ietinies savā leģendārajā itāļu mantelī — scialle — no-

kāpis no Kastaņolas lejā, lai papļāpātu ar Pippo —

per fare una

partita di chiacchiere con Pippo. Un Pippo — tas ir Džuzeppe,

Jāzeps — Mazzini piebraucis Kasarates krastā ar laivu no Luganas

Pārrunas bijušas par politikas vadošiem principiem.

Visu to atceras vēl pat sīkumos Kastaņola un Lugana. Par

piemiņu luganieši nosaukuši skaistāko aleju no Kasarates uz Luganu

par Viale di Carlo Cattaneo.

Zaļš un maigi sudrab-pelēks —

Cauri zili spīgo debess —

Sīki smailas, slaikas lapas —

Oliva tās izkārusi,

Turēdama vieglo kupli

Izlocītos vingros zaros.
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Ziedons nāk un pretī smaidot

Oliva sev met uz pleciem

Plīvuru no baltiem ziediem;

Aizturēti elpa smaršo.

Dzejolis un trimdenieks.

Jūs brīnisaties, ko tas dzejolis še iejaucies nevietā? Ak, ne-

ņemat to viņam ļaunā! pāršķirat viņam pāri! Nereti gan gadās

man, ka pašās nopietnākās reizēs paskrien garām kāds dzejolis,

reizēm pat dziied kā dundurs un nemaz negrib iet projām, reizēm

pat cits nekas neatliek kā uzrakstīt, lai tiktu no tā vaļā. Rakstot

atmiņas par Kastaņolu, tas gadās jo biežāk.

Un šoreiz, pieminot trimdenieku gaitas, man jo mazāk spēka

atturēties pretī nejaušiem dzejoļiem: viņi un tā skaistā daba, kas

tos izsauca, bija varbūt vienīgie, kas trimdu darīja vieglāku. Pašā

grūtākā brīdī varbūt pie loga pieliecās sarkana oleandra ziedu gal-

viņa un aizsmaidīja prom grūtumu, kaut uz brīdi. Un Aspazija

vieglāku elpu un īsāk nopūtās, kad pasniedzu ķiršu ziediņu, kurš

nupat plaucis. .

Es domāju, ne velti še ņēma mājvietu un tik ilgi palika dažs

labs trimdenieks, Kataneo atraitne ne velti sauc Kastaņolu par

Tičina Tempes leju: — Tempe bija skaistākā skaistās grieķu zemes

ieleja; tad viņa min tičiniešu viesmīlību pret trimdeniekiem. Pat

tik nopietnais Eduards Bernsteins nevar atstāt neminētu Kastaņolas

skaistumu.

Es turpinu nostāstus par trimdeniekiem Luganā.

Liberi e Svizzeri.

Viale Carlo Cattaneo ir skaistākais ceļš uz Luganu cauri caur

Campo Marzio; to mēs ar Aspaziju ejam gandrīz ikdien, gan vaja-

dzībās, gan staidziņos un pastaigās, — staidziņš mums ir īss gā-

jiens, pastaiga garāks pastaigājums. Mēs visur atrodam vēsturiskas

atmiņas par trimdeniekiem.



Carlo Cattaneo.

(Pēc kāda tā laika ģipša reljefa.)
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Arī gar «neatkarības monumentu", uz Piazza dell'lndipendenza,
trimdeniekiem ir daļas; viņi ir ierosinātāji brīvības cīņām par Tiči-

nas republiku un tās demokrātisko iekārtu, viņi līdzi cīnītāji pirmās

rindās un viņi piedalās arī piemiņas celšanā.

Uz apstādītā laukumiņa, bijušas pils vietas, castello, blakus

lielajam Parco civico un teātrim uzcelts skaists, labi proporcionets

stabs; postamenta malās mākslinieciski reljefi ar kaujas skatiem

Luganas pilsētā, darināti no pazīstamiem skulptoriem Vassali un

Ampelio Regazzoni. Divās malās šādi uzraksti, priekšējā:

„Liberi c Svizzeri"

il motto dci Luganesi nel 1798.

un secolo dopo

ripetano esultanti i Ticinesi

c tramandano ai figli

C. G. M.

un otrā pusē:

Eretto dalla cittā di Lugano

col concorso

della Confederazione Svizzera

dello Stāto c dci Comuni dcl Ticino

c delle colonie Ticinesi

di San Franciseo, Buenos Ayres, Rosario c c.

„Brīvi nu šveicieši" — luganiešu vārdi 1798. g. Vienu gadsimteni

vēlāk to atkārto tičinieši un nodod tālāk saviem dēliem."

„Monuments celts no Luganas pilsētas, piepalīdzot Šveices

konfederācijai, Tičinas valstij un pašvaldībām un Tičinas koloni-

jām San Franciskā, Buenos-Airesā, Rozarijā v. c."

Tičinieši savu brīvību izcīna kā Šveices savienoto republiku

(Kantonu) sastāvdaļa. Šim vārdam viņi tiešām palikuši uzticīgi arī

līdz šai dienai: itāļi būdami, viņi nekad nav gribējuši atrauties no

brīvās Šveices un piebiedroties citai, savas tautības valstij. Tas

pats jāsaka par Šveices vāciem un frančiem; arī tie nekad nav

gribējuši pievienoties ne Vācijai, ne Francijai. Raksturīga anek-

dote par to ir atstāstīta «Ceļojumā uz Zilo krastu", kur iet runa

par Šveici.

Mēs ejam gar Parco civico — tur iekšā ir bijusi Ciani (Čani)

pils, un brāļi Ciani ir redzamas figūras Itālijas brīvības cīņās. Viņi
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abi miruši un skaistajam dārzam vajadzēja pēc viņu gribas tikt no-

dotam Luganas pilsētai; bet mantnieki šo gribu neizpildīja, pilsēta

bija spiesta atpirkt no viņiem parku un par spīti, parku nenosauca

Ciani vārdā, bet par «Pilsoņu parku" — parco civico.

Magnum saeculorum decus.

Mēs ejam gar ezermalu tālāk uz San-Salvatora pusi. Pie paša

teātra Vilhelma Telia, Šveices brīvības simbola tēls. Visa ezer-

mala apstādīta kokiem, starp tiem daudz mūsu liepu. Liepiņas

dienvidū tikušas skaistākas un ziedot brīnišķi smaršo, tā kā pie

mums nekad nav smaršojušas — liepu meitas tikušas bagātos ra-

dos, rādās visā savā greznumā. Vienā vietā pašā ezermalā bija

iemetusies liela viesnīca un liedza pilsoņiem skatu uz ezeru: —

pilsēta daudz nedomādama atpirka viesnīcu, nojauca ēku, iestādīja

skaistu dārzu, priecājas par skaisto ezeru.

Še pat monuments uzcelts atkal brīvības cīnītājam. Šoreiz tas

nav ne Tičinas, ne Šveices brīvības cīnītājs; bet tičinieši ciena visus

lielos gara un kultūras — jo tā ir brīvība —- cīnītājus un viņi pār-

liecināti, ka brīvība izcīnīta vienā zemē un tautā, nāk par labu vi-

sām zemēm un tautām. Mazs monuments, krūšu tēls uz posta-

menta, uzcelts Amerikas brīvības izcīnītājam Vašimgtonam.

Magnum saeculorum decus

Giorgio VVaschington

1732.—1799.

Mēs ejam vēl drusku tālāk: te ir pilsētas gleznu muzejs Museo

Caccia. Gleznu kolekcija skaista, daudz tičiniešu gleznotāju; skai-

stas ķīniešu drakonu figūras uz trepēm; bet muzejs ar savu saturu,

kā jau provinces muzejs, sevišķi nepārsteidz. Pārsteidzoši skaista

ir tikai ieeja un priekšnams, puķēm, kokiem, strūklakām dekorēts,
uzcelts starp divām ēkām, dabiski radies.
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Cilvēces brālības apustulis.

Bet Caccias nams pats ievērojams ar savu vēsturi; namu da-

rījis itāliešiem svētu Madzinijs, kas še kā trimdenieks un politisks

bēglis dzīvojis un strādājis priekš Itālijas nākotnes. Marmora pie-

miņas tāfele vēsta:

A.

Giusepps Mazzini

Apostolo

della umana fratellanza

che qui visse

preparando i destini

della patria italiana

Auspice

La gran famiglia massonica

1897.

„Džuzeppem Mazzini, cilvēces brālības apustulim, kurš še dzīvoja

gatavodams italu tēvijas likteņus. Šo piemiņu uzcel lielā masoņu

ģimene. 1897. g."

Tanī pat sienā tālāk otra marmora tāfele saka:

Ai valorosi ticinesi

militi volontieri nelle baltaglie

dcl italico risorgimento

Omaggio dci figli d'ltalia

Gmbileo della patria

10. septtembre 1911.

un min veselu virkni kritušo: «Drošsirdīgajiem tičiniešiem, brīvprā-

tīgiem kareivjiem Itālijas atmodas kaujās. Itālijas dēlu atzinība tē-

vijas jubilejā 10. septembrī 1911."

Tālākā tāfele par godu «brāļiem1, Salvioniem, no Luganas, kuri

krituši cīnīdamies, lai būtu droša, cienīta lielā māte Itālija. Brā-

līgā atzinībā Tičinas goliardi 1895.—1893.—1916."

Enrico c Ferrucio Salvioni

di Lugano

Caduti sereno combattendo

perche sicura onorata libera fosse

la gran madre Italia

Fraternamante

1895.—1893. i goliardi tičinieši 1916.
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Tičina un Itālija piemin godam savus brīvības cīnītājus: —

Milānas monumentālajā kapsētā — cimitero — pašā priekšā gari

saraksti par brīvību kaujās kritušiem; tur un visās pilsētās pie-

minekli, ielas nosauktas slavenajos vārdos un dienā: „20. septembra

dienas iela". Pie mums tikai vēl šogad atzina 1905. gada brīvības

cīnītājiem tiesības uz atziņu par ļoti lielu nepatikšanu daudziem

policijas ierēdņiem, kas tos labāk būtu bāzuši cietumā; Rīgā Roma-

nova ielu nosauca gan Lāčplēša, bet ne 1905. gadā vārdā; Rīgā

1905. g. pieminekļa vēl nav, kaut gan mākslinieki jau uz to cerē.

Tičinas valsts himna „Inno Ticinese", sākas ar:

Lilberi c Svizzeri siam Ticinesi — un pirmo pantu slēdz ar

vārdiem, kuri izsaka savu piederību pie Itālijas saules un pie Švei-

ces brīvības:

Pret verdzību dod naidu Helvetia

Uz mākslas mīlu dod mums Itālija.

Un otrais himnas pants nobeidzas ar vārdiem:

Un kas pret varmākām ir cīnījies,
Tam drošam patvērumam veram rokas.

Trešais pants arī raksturīgi skan:

Nelga, kas gribētu ieslēgt mūs važās-;
Mūs dzīvus par vergiem neviens nespēj ņemt.

Ij sievas, ij bērnus par varoņiem vērtīs

Tā brīvības mīla, kas svēta mums ir.

Ak svēta mīla, ak ciešanas, sodi!

Mūs tēvi par dzimteni cietuši gan.

Brīvi nu šveicieši būsim mēs arī,

Tēvu cienīgi gribam mēs mirt.

Skaista un spēcīga himna! Kas tādu dzied, tie gan nekad

netiks vergi. Cik vārgas un bālas un biklas himnas dzied citas

tautas, kuras
...
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Atstāj sievietēm vaidus...

Arī modernie Luganas dzejnieki, kuri ir loti intimi un

maigi, ir spējīgi stipru skaņu: jaunais Elmo Patocchi nupat iz-

nākušā grāmatiņā dzied draugam:

Manfrēdam Gay.

Atstāj sievietēm vaidus un raudas

Un klaigas, tās neder tev lieti: —

Ja sāp tev, tad sakod zobus un cieti

Un smejies, kad ir tevim jaudas!

un Patoccki ir slims un gaudens!

Mēs ar Aspaziju ejam uz San-Salvatora kalnu, garām vēstu-

riskām piemiņām, skaistām villām, milzu viesnīcām un puķēm, pu-

ķēm, puķēm.

Karsti sārtas pilnas rozes,

Savas kuples nogurušas,

Pārkārušās žoga malu.

*

Tumši-melni cipres-koki,

Cieši rindās sastājuši,

' Noskatās uz pilnām rozēm.

San-Salvatora trimdenieks.

Ir stunda ko kāpt un vairāk, — un daudz vairāk, — nogurst

mazās kājiņas; mēs lēni tiekam uz priekšu, kaut gan kājceliņš skai-

tās par ļoti vieglu; bet mums grūtības atlīdzina un mūs atveldzē

visapkārt redzamais skaistums. Nākošu reiz uzbrauksim augšā ar

funikolari-virvju dzelzceļu. Bet tad gan ne, simtās, daļas baudas

nav. Un šinī skaidrajā un siltajā gaisā tik viegli kāpt kā nekur,

sirds viegli strādā.
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Skati top arvien plašāki, dažādāki un bagātāki. Pašā augšā

redz Lombardijas līdzenumu, redz skaidrā laikā itin gaiši Milānu

un viņas marmorbalto duomo, redz pat mazu skariņu jūras. Vis-

apkārt visdažādākos veidos un sakopojumos kalni, kalni snie-

goti un zaļgoti un ezeroti un miglas plīvuros tīti. Uz iz skates torņa

platformas stāvot pūš dzidrs vējš, aizpūš visas bēdas, visas mazās

raizes, visu maziskumu. Sirds top skaidra! vēro tikai lielās lietas!

dvēsele redz tāli un redz dziji.

Salvatora galotnē maza baznīciņa. Tičinieši visos skaistos kal-

nos, galotnēs sacēluši baznīciņas, — ne velti viņi saukti par saules

pielūdzējiem; arī mūsu kalngalos gan bijušas svētnīcas; viņu nav

vairs. Arī Brē kalnā bija baznīciņa, kuru Aspazija sevišķi mīlēja.

Tās arī vairs, nav tur, to aizdzinuši uz citu vietu — jauna, glauna
viesnīca. Viesnīcas un naudas priekšā atkāpjas viss.

Bet Salvatora baznīciņa vēl pastāv un viņā ieejot mēs sasto-

pam kaut ko radniecīgu — emigrantu, trimdenieku, kurš še kalna

galā aprakts, — laikam lai redzētu savu dzimteni
— Poliju. Par šo

kapu, kurš man likās tik aizgrābjošs, es minēju grāmatiņā: „Tie kas

neaizmirst." Kas tur to dzejoli būs lasījuši varbūt interesēsies tu-

vāki par šo trimdenieku; še viņa kapa uzraksts italiski:

Alla memoria

dcl c*l (conte) Onofrio Badoschi

nella Polonia

Cavll (cavalliere) della Croce di Malta

della legione donore

c

della croce polacca

esule per la libertā

che retrovo m questo cantone

la sua seconda patria

,
morto m Lugano

neīrētā di 42 anni

un mese prīma della generosa caduta

di Varsavia

Dolentissimo

per l'immatura perdita dcl comp?L (compagno)

c dell'amico

il d T± (dottore) Carlo Lurati

Consacrava



Skats

no

Parco

civico
uz

San-Salvatora
kalnu.
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„Par piemiņu grafam Onufrijam Badoski (?) Polijā, Maltas krusta

goda leģiona un polu krusta (ordeņu) kavalierim, trimdeniekam brī-

vības dēļ, kurš šinī kantonā atrada savu otru tēviju, —
miris Lu-

ganā, 42 gadu vecumā, vienu mēnesi pirms Varšavas slavas pil-
nās krišanas — (šo pieminekli cēlis) par biedra un drauga pāragro

zaudējumu sērojošais Dr. Carlo Lurati."

Trimdenieks atradis Tičinā otru tēviju, — to es varu saprast.

Turpat blakus Badoskam ir vecs kapa akmens ar sadrupušu

grūti salasāmu uzrakstu: Italia — che ti armmiro
—

cosi bella —

c quando ti vedro — Luigi Tosi — 39 anni
—

„Italija, kā es tevi apbrīnoju, tu skaistā un kad es tevi re-

dzēšu?"

Tāds kapu uzraksts gan citās zemēs nebūs atrodams.

Labi mirt še un Salvatorā
— augstumā būt apglabātam.

Neatkarīgais kalns.

Savāds kalns ir San-Salvatore: viņš stāv gluži atsevišķi no

citiem kalniem, tikai kā aizmugure viņam ir Arbostora; ap viņu var

ērti apiet apkārt, — mēs tikām apgājuši šos 20 kilometrus skai-

stuma; viņš nav tik augsts, tikai 930 metru, bet savā atsevišķā,

neatkarīgā stāvoklī izskatās varens un pārvarošs. Kad vilciens

gar viņa piekāji gāja garām, tas vijās kā balta čūska ar savu dūmu

mutuli, kā čūska, kas spēj iekost tikai milža papēdī. Bet čūska

ar tuneli iegrauzusies milža kājā.

īsts individuālists ir šis milzis, — plati nostājies starp ezeru

un pilsētu: kas man var ko padarīt?! Paskatoties uz viņu, tas

reizēm izskatās, kā apvāzts zvans, kurš kritis ezerā, bet bijis par

lielu un izstūmis ezeru no vietas. Bet ieskatoties ilgāk, redz, ka

tā ir tikai milža galva; kur viņa locekļi gul, var tikai nojaust aiz

kalniem; uz galvas deguna gala uzmetusies baznīciņa kā muša.

Reizi mēs ar Aspaziju redzējām Salvatori viņa dusmīgā, brie-

smīgā skaistumā: viņš bija iededzies, — latviešu teiku valoda saka:

iededzies sausās dusmās.
—

Nakti visa viena puse dega gaišās

liesmās, — laikam gani bija iekurtu uguni atstājuši — liesmas šur

un tur sacēlās augsti un plaka vienmēr mainoties, vienmēr ap-

gaismojot visu tālu apkārtni. Kalna galvā tinās biezos dūmos, kā
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izpūrušos, gaisā saceltos matos. Gravas kalnā bija kā uzplēstas

vātis krūtīs, no kurām tecēja liesmotas, sarkanas asinis.

dzēsa, kā apdzēsīsi kalna brūces, kalna dusmas? Dega vairākas

dienas, līdz lietus gāzes kalnu atvēsināja. Drūms viņš izskatījās un

negants ar kailiem, melniem grumbotiem vaigiem, līdz pavasara

jauni zaļi krūmi visu vērta par labu un kalns atkal noskatījās lab-

sirdīgi uz luganiešiem un svešniekiem, kas kā smici staigāja pa

viņa seju.

Salvatore īsti ir visas Luganas un apkārtnes pārvaldnieks:

viss uz viņu attiecas, viss no viņa atkarājas, neviens skats bez

viņa nav domājams, neviena ilustrēta pastkarte neiedrošinājās iz-

tikt bez viņa. Kā lai viņš nav labsirdīgs, kad viņš ir tik liels?

Salvatore ir Luganai, kas Japānai Fudžijama; nav neviena

glezna pilnīga, ja nav uz tās Fudžijama.

Kas Salvatorem bija uznācis, ka viņš toreiz iedegās liesmu

liesmās? Kas bija kaitējis? Vai ar savu Arbostoru bija saķildo-

jies? Vai ar Collina d'oro, savu tuvāko kaimiņieni saskatījies?

Collina d'oro nozīmē: zelta kalniņš, un ir skaista, ak cik skaistai

Viņa skatās uz diviem ezeriem un diviem lieliem kalniem sev

blakus.

Varbūt

Ak dārzniece,

Tu mana mīļā esi,

Man sarkanrozi tu nesi

No sava dārziņa,

#

Kā iespējams tas būtu,

Ka dodu tev to ziedu,

Tas negods būs, es ģiedu,
Priekš mana dārziņa.

*

Kad vēlies, lai es mirstu,
Dod zāles, dzert nav grūti,
Ak nāvi dzert nav grūti,

Es krītu tev pār krūti

Un izdvešu.
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Ņem nu šo vēstuli

Un rakstu lasi,

Tad jutīsi tu rasi,

Kā tevi mīlēju.

Tad ņem šo aso nazi

Un sadur manu sirdi, -

Tu, mīļais, mani tirdi,

Priekš tevis mirstu es.

Slaveni vārdi.

Ta bija tičiniešu sērīga dziesmiņa.

Mēs no Salvatora ejam mājās, pilni sērām domām, atmiņām

un piemiņām par trimdeniekiemun viņu ilgām un centieniem, un viņu

izredzēm, „Tie kas neaizmirst" arī min par izredzēm uz visu ko,

tikai ne uz mājām.

Jā, trimdenieku pilsēta ir Lugana: brīvības cīnītāji pret Au-

striju, kurai piederēja Lombardija, še sagatavojās cīņai un atpūtās

pēc cīņas un atrada patvērumu bēgot. No Luganas iziet Madzinija

sacelšanās mēģinājums Milānā 1853. gadā. Bet ne itāli vien še

glābjas: raksturīgs kāds nams Besso priekšpilsētā, kur dzīvojuši

dažādos laikmetos
— itālietis Dž. Madzinijs, ungārs Lajos X o -

šūts, polis M. Langevičs un krievs Michails Bakuņins!

Visi slaveni vārdi.

Arī Kastaņolā bez Carlo Cattaneo ir dzīvojuši: Benoit

Malo ns, franču strādnieks, pēc žurnālists, 1870. gada darbinieks,

slavenā Jaurēs (Žoresa) ierosinātājs, vēlāk komunaru valdībā Parīzē

loceklis, — cīnās barikādēs un atstāj tās kā viens no pēdējiem; bēg

uz Ženevu; iestājas kādu laiku Bakuņina „socialā demokrātijā", tad

dzīvo ilgāku laiku Kastaņolā, — pie ezera, kā darbvedis pie kāda

franču fabrikanta. Mūs var vairāk interesēt, ka Malona sieva ir

Katrina Katkova, izglītota krieviete, kas viņu ierosina uz

darbu un ved viņa saimniecību; iemīlējusi tā viņu tikai kā sociā-

listu.
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Kastaņolā Casā m Valle, „gravas namā", no oktobra 1878. g.

līdz aprilim 1879. gadam, dzīvo arī pazīstamais vācu politiķis un

teorētiķis, sociāldemokrātu vadonis Eduards Bernsteins,

t. s. mazinieku ideologs, savā laikā ļoti slavens ar savu grāmatu:

„Die Voraussetzungen der Sociallismus und die Aufgaben der So-

cialdemokratie", kura sacēla t. s. „Bernsteina jautājumu".

Bernsteins savā grāmatā „Aus den Jahren meines Exils. Erin-

nerungen eines Socialisten", apraksta savus trimdenieka gaduls Šveicē

un Anglijā un min arī par citiem trimdeniekiemi Luganā; to starpā

pastāsta, ka Vera Zusulič še dzīvojusi pie kāda italu anar-

ķista. Luganā dzīvojusi arī kādu laiku Anna Kulišova, krievu

sociāliste, kura saprecējusies ar toreiz pazīstamo italu anarķistu

Andreo Costa un pārvērtusi to par italu sociāldemokrātijas

ievērojamu darbinieku.

Bernsteins pats dzīvojis Kastaņolā kā sekretārs pie H6c h -

b'e rg a, kurš bija ievērojams sociālistisku darbu izdevējs un so-

ciālisma filozofisks līdzjutējs. Pēc 1870-tiem gadiem emigrantu Lu-

ganā nebijis vairs daudz.

Mēs ar Aspaziju še neatradām vairs nekādus trimdeniekus,

kas būtu pirms mums atnākuši, bet satikām še bieži krievieti An-

geliku Balabanovu, kura darbodamās drīz Francijā, drīz Itā-

lijā, caurbraucot mēdza apstāties Luganā. Kā cilvēks satiksmē viņa

bija loti vienkārša, bez jel kādām pretenzijām kā redzama darbi-

niece, pat atturīga un kautrīga. Mūs saveda kopā vienāds uzskats

par popu Gaponu, kurš toreiz sāka iegūt ievērību partijas aprindās,
—

mēs attiecāmies pret viņu loti negativi. Mēs iepazināmies ar

kāda kopēja italu biedra palīdzību. Vēlāk mēs tikāmies vēl kādas

reizes Cirichē pie biedriem. Tas bija mūsu trimdas pirmajos gados,
— vēlākos gados neiznāca vairs redzēties un pēdējā atcere man tā,

ka mēs kopā ēdām vīnogas Luganā pie ezera sēdēdami.

Trimdenieks Ruviglianā.

Ruviglianā ir ciems kādus 100 metrus augstāk par Kastaņolu.
Ruviglianā mums gadījās biedrs, kurš nodzīvoja tur visus ga-

dus un Ruviglianā arī mira. Tas bija politisks darbinieks no Pē-
terpils, Nikolajs Ščetinins; viņš tur 1905. gadā esot bijis strādnieku
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padomē, un kā man citi teica, viņam esot piekritusi diezgan ievēro-

jama loma strādnieku kulturelā organizēšanā. Viņš bija mazinieks,

daudz nodarbojies bibliotēku dibināšanā un citā kulturdarbā. Sē-

dējis pa dažādiem cietumiem un nopietni saslimis. Kad mēs viņu

pazinām, viņš nevarēja vairs bez palīdzības staigāt, tika vizināts

ratiņos un beigās pat bija spiests visu laiku pavadīt tikai gultā.

Ščetinins bija loti inteliģents un plaši izglītots. Piespiests gultā

vien gulēt, viņš visu laiku nodarbojās ar nebeidzamu lasīšanu. Vi-

ņam bija zem rokas vairāki zinātniski darbi. Interesēja viņu gan

socioloģiskas problēmas — par tādām viņš biia jau izdevis vairākas

brošūras — gan arī vispār vēsturiski un etnogrāfiski temati.

Manā laikā viņš, visvairāk nodarbojās ar materiālu krāšanu un

apstrādāšanu lielam darbam par čūsku nozīmi tautas mitoloģijā, me-

dicinā un citās disciplīnās. Še es viņam varēju izpalīdzēt ar sa-

vām zināšanām latviešu-leišu mitoloģijās un viņš arī tanīs sāka

iedziļināties. Visvairāk viņam bija pieejamas vācu, angļu un franču

valodas. Pret beigām viņš bija sakrājis materiālu vien pāri par

50 lielām sīki rakstītām burtnīcām. No šī lielā darba viņš gatavoja

iespiešanai kādu mazāku nodaļu, bet arī to viņš nepaspēja. Vienu

nakti pie mums atnāca steidzīga ziņa, viņu apmeklēt, bet kaut gan

mēs tūdaļ devāmies turp, tomēr atradām viņu jau mirušu.

Pēc viņa nāves man vajadzēja uzņemties viņa aizgādņa amatu,

būt par tutore; man vēl tagad ir Kastaņolas pagasttiesas apliecība

par šo uzdevumu. Mantas Ščetinins neatstāja gandrīz nekādas;

pietika tikko viņa sīko parādu samaksai. Vina rokraksti tika uzgla-

bāti pagasttiesā. Apglabājām mēs viņu skaistajos Kastaņolas ka-

pos, Joti vienkārši, bet sirsnīgi.

Pēc viņa nostāstiem viņš bijis no ļoti bagātas veco muižnieku

ģimenes ar lielām muižām Penzas un Ufas guberņās; Ufas muižā

bijušas 10000 aitas. Karš un revolūcija viņa ģimeni un viņu izpo-

stījuši; no visām tūkstošaitām viņam nepalicis ne tik daudz vilnas,

ko noadīt pāri zeķu. Un viņa lielo zinātnisko rakstu, kas lai to no-

beidz un kas lai izdod?

Viņā bij iemīlējusies skaista krievu muižniece, es viņu dabūju

redzēt; tiešām skaistule — viņš savas slimības dēļ kautrējās viņu

precēt; tādēļ izdomāja kādu idejisku konfliktu un skaistule aiz-

brauca; devusies uz Somijas mežiem-, mežā sev uzcēlusi mājiņu un

sākusi tirgoties — un loti izdevīgi — ar zvēru ādām. Tā man

Ščetinins pats stāstīja un nobrīnījās, ka viņā kroplī varot iemīlē-

ties skaista sieviete; bet viņš bija garīgi stiprs un dziļš cilvēks,

man liekas, tas daudz ko izskaidro, jo es ticu sievietes ideālismam

un cieņai pret spēku, sevišķi garīgu.
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Ščetinins būtu laba figūra savādam laika un psicholoģiskam

romānam, — kas to rakstīs?

Mīļais jauneklis mira viens, neviens viņu nemierināja un ne-

apglaudīja pēdējo reizi; zaglīgs sulainis redzēja viņu izdvešam.

Šis mazais puķu pušķīts,

Tas nāk no kalnājas,

Tas strautā mazgājas,

Un saulē atkal žūst.

*

Es šodien gribu dāvāt

Šo pušķīt' košu, košu —

To savam mīļam došu,

Kad atnāks šovakar.

Šis vakars, kad tas atnāks.

Man nesīs nelabu,

Jo viņu sestdienu

Mans mīļais neatnāca.

Mans mīļais neatnāca,

Viņš bij pie Rozinas,—

Kas nu man atliekas,

Kā nopūsties un raudāt.

Tik nopūsties un raudāt

Un gultā vaimanāt,

Ij ļaudis drīz būs klāt

Un ko tie teiks par mani?

Teiks: pievilta es esmu,

Pats mīļais mani vīla,

Man sirdī raudās mīla

Un mūžam nepārstās.

Vai šī tičiniešu tautas dziesmiņa nevarētu zīmēties uz viņa

romānu?
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Jaunais Tičinas dzejnieks izsaka šīs jutas gluži citādi. Ari

situācija ir citāda. Elmo Patocchi, kuru jau minējām, dzied:

Beigas.

Tad viss ir beigts? Un tas-, ko vakar vēl

Mēs šķitām mūžīgu, tas šodien miris?

Kas mūžīgs? un kas miris? viss tik īss,

Kā mūsu spārnots aizbēgums.

Mēs atstāsim viens otru tā, bez runas,

Mēs neatzīsim savu netaisnību

Viens otram'; nopietna tu rītu būsi,

Es sāpīgs, tomēr abi vieglu sirdi.

Tad viss ir beigts. Un tas, kas mēnešiem

Mums likās negrozāms un liktens likts,

Un dzīve mūžīgā, — tas šodien miris.

Un katrs iet no mums ar jauniem sapņiem:

Ij es, kas allaž biju vēlējies,

Lai mana mīla ilgtu vēl aiz nāves.

Paa Ceccs un piens.

Mēs ejam mājās no kapsētas.

Skaists šis cimitero, skaistāka un mīļāka man nav neviena;

par viņu man daudz kas ko teikt, pie viņa es gribētu palikt kādu

reizi. Arī malinconia delle cosie passate še top skaistāka.

Bet mēs šodien negribam nekādas malinconias, arī ne skai-

stas. Mēs ejam lejā uz Kastaņolu, pie sava Paa Cecc. Tas ne-

pazīst nekādas malinconias. Viņam ir vienmēr humors, ja ne gri-

bēts, tad negribēts. Pirmās dienas mēs ar Aspaziju to sajūtām

visvairāk.

Pačeks kustas vienmēr, tirgojas ar visu — ar pienu un petro-

leju, ar augļiem un vecu sviestu, ar sietu un papirosiem'; viņš izīrē

istabas un tura pansionarus-skolniekus, vienu garu un vienu īsu

slaistu, kuriem, protams, ēst dod pēc iespējas mazāk un tie zog

pēc iespējas vairāk, tā ka izlīdzinošā taisnība tiek beigās sasniegta,

bet kā?!
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Istabas noīrē trīs latviešu studentes, bet otru dienu aiziet, jo

nesaprot, kur un kā joko Pačeks. Vienu joku mēs atceramies: stu-

dentes ņem no Pačeka pienu; Pačeks pats savām rokām to saga-

tavo: vispirms nokrista, tad piedod svētību, kādas baltas, par sevi

nevainīgas vielas veidā. Der andre aber geht und weint. Meite-

nes diemžēl dzer šo pienu un sāk staigāt tādus ceļus, kādus citādi

pēc piena nestaigā. Viņas sūdzās un reklamē. Pačeks atbild gluži

mierīgs: il latte ē forte c buono — piens ir labs un stiprs. Par

pierādījumu viņš ar pirkstu no piena trauka noceļ brangu kārtiņu

ne krējuma, bet kaļķu. Forte c buono. Stiprs gan, izdarījis savu

darbu.

Ilgāk pie Pačeka izturēja kāda melancholiska studente-žīdiete

ar savu māti; simpātiska sērīga meitene. Māte prasa sev rītos

pienu; Pačeks noskatījies vienkārt, ka ar pienu nevar vis jokoties, un

otrkārt, kā tādam vecam cilvēkam kā viņmātei derētu gan dot iebau-

dīt ko stiprāku nekā pienu. Tikko bij padzirdējis, ka studentei ir līdzi

veca māte, Pačeks pasūta veselu duci stiprā Marsalas vīna, kuru itāļi

labprāt dzer liķiera vietā un lieto arī jau pie brokasta. Vecenīte

dabū no rīta piena vietā lielu buteli Marsalas. Viņa neņem pretī,

Pačeks ķildojas un sūdzas, ka viņas dēļ apsūtījis veselu muciņu;

lai viņa visu samaksājot.

Kā viņi salīgst, vairs neatceros, bet vienu rītu Pačeks gluži
priecīgs smiedamies iesteidzas pie mums iekšā un sauc: tutto pa-

gato! tutto pagato! Vecenīte samaksājusi par vienu buteli, — ve-

cenīte tiešām laba, Pačeks arī tiešām labis, un vīns nu sevišķi tiešām

labs, — tā salīga vecenīte ar Pačeku un laikam vecenīte arī ar

vīnu, pirmās šķirnes Maršalu. Vismaz dažs labs ar Maršalu ir

salīdzis ļoti labprāt.

Paa Ceccs un medus.

Visai savai lielai krāpšanas fantāzijai Pačeks lika rotaļāties
arī ap mums, sevišķi pirmā laikā, bet mēs vienmēr salīgām, un Mar-

šalu viņš pats ņēma palīgā pie līgšanas un ik rīt mūs pacienāja bez

maksas ar šo forte c buono. Un neibe Pačeks krāpa tikai mums

par ļaunu! Viņam krāpšana patika kā māksla un peļņa viņam ne-

būt nekrita svarā, un nu vēl peļņa no forestieriem, kurus viņš tā

bij iemīlējis.
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Nupat minēju vārdu „svars" — ak bija pa Cecc'am svari! tad

nu gan svari! No tiem baidījās visa Kastaņola un apkārtne. Reiz

ienāk mūsu casā Cattaneo divas contadinas zemnieces no tālā Brē

ciema, kur Pačeka svari laikam vēl nebija pazīstami; bija tā tad arī

tādi ciemi. Brē sievas atnesa labu spaini medus, — Brē medus ir

jauks: kalnu puķes, virši, ederu, t. i. apviju rūgtie ziledi, ziedu un.garšu

dažādība, nav tik saldi-salds, kā liepziedu medus, netik rūgts kā

viršu medus. Medu mēs labprāt ēdām.

Pačeks liek mūsu trauku uz svariem un sieva pilda tanī medu,

—
mēs ņemam divas mārciņas; divas mārciņas arī uzliktas uz

pretsvariem, bet Brē medus loti viegls, sievas pilda un nevar at-

pildīt divas mārciņas. Sievas sāk izteikt šaubas, Pačeksi to ņem

ļaunā un laiž darbā savu brīnumbagāto Milānas izloksnes vārdu

krājumu, kur viens stiprāks par otru. Beigās sievas lielās bailēs

aizbēg.

Uzvaras priekā Pačeks ienāk pie mums ar neiespējami sma-

gām medus mārciņām, — tur jau būs kādas četras mārciņas, es

saku! —■ „Nu katram ir savs individuāls uzskats uz lietām", viņš

atbild filozofiski, jo viņš bieži mēdz filozofēt arī bez svariem. „Tad

vajadzēja sievām samaksāt par četrām mārciņām", mēs sakām. «Ne-

bija iespējams, jo viņas aši aizbēga projām", viņš atbild un novēl:

lai mums nebūtu smagums vēderā no smagā medus!

Ne vairs Casa Cattaneo, bet ristorante Taddei.

Vecā Pačeka nav vairs.

Kad izgājušu reizi atbraucu Kastaņolu apraudzīt, es viņu vairs

nesastapu: esot aizbraucis uz Milānu un tur laikam nomiris. Pār-

palicēji Kastaņolā Pačeku sauca vēl tikai par Burlandotte, kad

prasīja pēc viņa uzvārda. Patiesībā viņš bija Francesco Morandotti,

bet par viņa jokiem burle, burlesche viņam iedeva šo pievārdu.

Pačeka nav, bet mēs dzīvie esam še, Prande un es un par

mums esmu aizmirsis pastāstīt. Gan jau par Pačeku arī vēl pa-

stāstīšu vēlāk, kad atcerēšos, vai kad Aspazija man ko atsauks at-

miņā.

Jau stāstīju, ka mēs ar Prandi apmetāmies casā Cattaneo, kura

nu bija pārvērtusies par ristorante Taddei; tas noticis nupat un

vēl visur ož krāsa un mēs arī dabūjām no tās pieminas uz svārkiem.
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Mes apmeklējam visas senās vietas un visur pec astoņiem ga-

diem atradām pārmaiņas. Gar jauno lielceļu daudz villu sacelts;

visas vairāk vācu šveiciešu; kur gribu apsēsties un atpūsties vecos

solos, tie aizlaisti, jauni salikti.

Vislielākus jaunus efektus rāda mūsu vecā Kastaņolas — —

baznīciņa! Tikusi gluži moderna; dienu lejā garām ejot dzirdu pulk-

steni sitam! Paskatos augšā: tādi lieli zelta cīpari. Tā kā kāda

liela grezna viesnīca, kas labprāt rādās zeltā. Bet vēl daudz lie-

lāks tika mūsu pārsteigums, kad nakti pulksten 9 viss baznīciņas

tornis piepeši aizdedzās simtās elektriskās lampiņās;, kas gāja kā

lielas ugunsšvītras gar visām torņa malām un iezīmēja arī baznī-

cīņas stāvu ar liesmu līniju! Te nu bija nevien pakaļdzīšanās lie-

liem Luganas hoteļiem, te tie bija sasniegti lepnumā un reklāmā.

Mēs bijām atzīmējuši, ka hoteli izspiež baznīcas, te ir baznīca, kas

konkurences spējīga! Protams, baznīcas sienas gan vēl rāda kai-

lus akmeņus un ķieģeļus un visur trūkst vajadzīgo ielāpu, bet —

liesmas!

Kur nu mūsu vecais, mīlīgais prete — priesteris;? tas bija rū-

pējies vairāk par puķēm logos un bija sastādījis cipreses um pal-

mas ap baznīcu un cimiteru,

Lugana nakti arī spīd ar platu lampiņu rindu gar visu ezeru;

visi lielie hoteļi uzliesmo kā svētku iluminacijās ik vakaru, — svētki

tie ir: svešnieku pastaigāšanās gar krastu un sēdēšana un dzer-

šana restoracijās. Kā Aspazija izbrīnītos par uguņiem Luganā un

nu vēl baznīciņā! Skaisti skati gan ir, it sevišķi vakarā braucot nrt

Gandrijas pa ezeru.

Spīd arī Caprino viņpus ezera, spīd Melde, spīd Cademario kal-

nā, un spīd viesnīcnieku sejas: forestieri sabraukuši šogad jau pirms

sezonas sākuma (septembrī).

Meža ļaudis.

Forestieri vai Stranieri
—

tie esam mēs, iebraukušie viesi,

bet ko nozīmē italiski šile abi vārdi? foresta ir mežs (no šī vārda

vācu Forst, tāpat kā Fenster no itāļu fenestra, Tafel no Tavola un

liela daļa citu kultūras vārdu) un forastieri ir mežaiņi, mežu ļaudis,

Stranieri nāk no vārda strano
— savāds, tie ir ērmu ļaudis. Tā

itālieši mūs ietaksē.
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Jāsaka tikai, ka šāds ietaksējums nāk no senseniem laikiem,

jau no agriem vidus laikiem, kad kulturelo Itāliju, seno grieķurro-

miešu spožo pasauli sagrāva meža ļaužu, visādu barbaru ģermāņu

nebeidzamie bari. Grieķi savā laikā visas citas tautas bija saukuši

par barbariem; itāļiem bija ne mazāk iemesla runāt par mežaļau-

dīm, kuri taču tiešām nāca no mežiem. Arī itāļu atjaunotā, atdzimusi

kultūra vidus laikos, — slavenais rinascimento, renesanse atdzi-

mums — dabūja ciest no maz civilizētām iekarotāju tautām vā-

ciem, frančiem, spāniešiem. Visi tikai forastieri, ja daudz tad stra-

nieri.

Ar vēstures gaitu laikam arī izskaidrojams itāļu raksturam pie-

mītošais vijīgums, viegla orientēšanās visās situācijās, visu grūtību

un likstu pārvarēšana ar gudrību, izveicību un viltību un laikam arī

forastieru krāpšana. Itālietis ir kā latviešu teiku un pasaku virs,

kurš būdams miesas spēkos vājš, pārvar daudzreiz stiprāko preti-

nieku ar viltību, viņu vēl izjokodams; pretnieks mēdz būt pa laikam

mežavīrs — velns.

Tirgū, reizēm pat lielākās tirgotavās Itālijā jāuzmanās, ka iz-

dodot naudu neiedod mazāk, vai nebāž rokā kādu viltotu naudas

gabalu. Tičinietis arī tādās reizēs ir sirsnīgs: viņš mīlīgi paskatās

acīs un izdevis naudu nepareizi, ieprasās: va bene? vai tā būs pa-

reizi? Ja nu jūs sakāt, va bene, tad viss veikals laimīgi nobeigts.

Ja jūs turpretī sakāt, ka tā nav labi, tad tičinietis laipni smaidīdams

paņem atpakaļ neīsto naudas gabalu un dod jums īsto. Viņš pār-

skatījies, nav izdevies, nekā ļauna te nav.

Šodien mans biedrs Prande, pārnācis no pilsētas sūdzas, ka

lielā aptiekā viņam izdevuši 10 santimu mazāk, jo viņš paskatījies

laukā, redizējis, ka viņa trams drīz nākot un steidzies. Aptieķnieks

gadījumu gribējis izmantot. Bet mans biedrs ir principiāls pretinieks

katrai netaisnībai un blēdībai, —
lai tad put trams, bet taisnībai

jānotiek. Un notiek arī: tramu pazaudēja, bet 10 santimus atdabūja.

Aptiekas īpašnieks laipni atvainojies: pārpratums.

Man vakar gadījās kas līdzīgs, tikai pastā: 60 santimu neiz-

deva no franka, es esot jau saņēmis. Es daudz nebrīnējos, goda

pēc it kā pameklēju pa savām kabatām un atstāju nelabprātīgo

dzeramnaudu. Buon giorno, grazie! tas ir «paldies!" Es taču pa-

zīstu savus ļaudis. Tutti siamo cristiani! Mēs visi esam kristīgi.

Šis vārds par kristīgās ticības plašu izplatīšanos gan nāk no

kāda cita piedzīvojuma; kad es būtu Latvijā, es to neatstāstītu,

bet es pašlaik rakstu še, un piedzīvojums arī nav mans, bet kāda

mana biedra, daudz gadu atpakaļ. Braucis viņš ar savu kundzi

itāļu kuģī; kāda pasažiere italiete-māte savu nevainīgu mazu bēr-
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niņu paturējusi turpat citu pasažieru priekšā, kamēr mazais bērniņš

atstāj tur tik pat mazu piemiņu. Mans biedrs aizrādījis mātei, ka tāda

darbība nepiederot tādā apkārtnē, un par atbildi saņēmis šos vārdus:

mēs visi esam kristīgi! Viņš sacīja, ka palicis tomēr nesaprašanā,

kāda daļa kristīgai ticībai ar šo notikumu?

Varbūt kads to zina?

Darbs, ēšana un neizceltais.

Prande stipri strādā: kāpelē pa visiem kalniem, ložņā caur

visiem krūmiem, nebaidās no šļūcošiem akmeņiem un plēsīgiem ērk-

šķiem, visur atrod ko skaistu, ko protokolē krāsās un līnijās, Viņa

darbības sekas drīz parādās, vispirms ievainotās kurpēs un aiz-

skārtās biksēs, tad skaistās skicēs gan ar zīmuli, gan ar krāsām.

Kurpēm un biksēm top dota izlīdzinoša taisnība — un par ļoti lētu

maksu — pēc maza traucējuma darbs kūp atkal. Kā izsalcis viņš

bij pēc darba, nu viņš atdzeras ij darbā ij skaistumā.

Es staigāju pa savām vecām darba vietām, vadāju sev līdzi

arī Prandi: te es rakstīju Ave sol; te Induli, te arī Jāzepu; šinī

alā paslēpos no lietus līdz ar savu Muromieti un Aleksandri Lielo;

pa tālu, tālu krūmainu, gravainu, viegli nokrītamu, grūti paceļamu

taciņu jāiet, līdz tieku tur, kur gulēju nedēļām ilgi saulē līdz ar Gāju

Grakchu. Daudz, daudz es stāstu un Prande tikai norūc: tā, tā.

Ko citu lai teiktu viņš vai kaut kurš cits? Bet kur vieta viegli
pieejama fotogrāfiskam aparātam, tur viņš vai nu man manot vai

nemanot mani ietver savā mašinā. Mašinu viņš še pat nopirka, par

lētu naudu, un tūlīt pielāgoja pie tās kādu jaunizgudrojumu; 40

latus uzreiz vinnēja!

Reizēm Prande no sava darba tā aizraujas, ka sāk sūdzēties:

pansijā viņu apgrūtinot ar pārāk biežu un lielu ēšanu! Baro mūs

tiešām labi un grūti izbēgt no ēšanas. Es Prandes bēdas varu sa-

prast: kad strādā galva, tad nevar reizē likt strādāt arī vēderam,
tas cilvēku par daudz piepūlē. Kad darbs padarīts, tad var atēsties,

tas arī mans uzskats. —

Mūs apgrūtina arī tas, ka jādzer sarkanais vietējais vīns pus-

dienā: grūti izbēgt no dzeršanas. Pansija mums lēta, .7 franki t. i.

lati par dienu istaba un trīsreizējs ēdiens, trīs bļodas pusdienā un
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vakarā. Un turklāt še visas pārtikas vielas gandrīz vai divkārt

dārgākas pret mūsu cenām: balta maize — 60 santimu kilo, sviests

— 6 franki, teļa gala 9 franki. Bet mūsu pansijās., piem. jūrmalā

par 7 lati laikam nevarēs dabūt istabu un pārtiku; es dzirdējis par

Bun pat 10 latiem t. i. frankiem dienā. Pie mums neprot lietu pa-

reizi organizēt un grib pārmērīgi un aši iedzīvoties; mums laikam

nav talanta uz tirdzniecību un tirdzniecisku morāli.

Darbā mēs ar Prandi ejam gan kopā, gan katrs atsevišķi;

Prande nostaigā tiku tikām visu Brē un atrod, ko neviens-gleznotājs

vēl .nav atradis Brē noslēptos skaistumus. Lai celtu visu laukā, te

jādzīvojot ilgāku laiku; viņš grasās jau nākošu gadu braukt atkal

šurp; viņš grasās pārdot pat savu dārgo bibliotēku, lai tiktu kādu

gadu gluži brīvs un varētu izstrādāties un nostrādāties pēc sirds

patikas. Ak, tas būtu gan jauki! Ak, to es gan varu saprast!

Četri skaistumi un viens brīnums.

Kāda krājsu un formu bagātība šinī vasarā! sajūsminājās Pran-

de, — viena nelaime, ka krāsas tik aši mainās, ka grūti viņas ie-

tvert skicē. Par pusstundu, viņš saka, sešas krāsu dažādības.

Še skaista un krāsu bagāta ne vasara vien, man jāsaka: rudens,

kurš nāks septembrī un oktobrī, ienes jaunu bagātību krāsās: tumš-

sarkanās vīnu lapas, melngani-zilganās ogas, visādu nokrāsu dzel-

tenums lapās, jo koku šķirņu un sugu še lielāks daudzums nekā

jebkur, tādēļ ka še saduras divas veģetācijas: dienvidu un ziemeļu.

Sarkanā un dzeltenā krāsas, gaišais lapu koku zaļums un tumšais

ciprešu zaļums; kalnu brūnums, pelēkums, melnums; pļavu zaļums,

kurš stāv visu ziemu un izzūd tikai janvārī un februārī, lai martā

atkal sāktos; ezers zaļš un vienmēr mainas zilās, mēļās, iepelēkās,

rudeni gaišāks, ar bagātu mākoņu rotaļu.

Unu ziema: tik skaidrs gaiss, ka visi tālie apkārtējie kalni liekas

rokām sasniedzami, — tik skaļš gaiss, ka kilometrus tālu raktuvēs

dzird katru vārdu, ko tur runā. Un visam pāri skaidra, gaiša, silta saule!

Cauru gadu, arī ziemu es mēdzu strādāt laukā; bieži bija svārki jā-

velk nost, jo karsti pašā decembra mēnesī. Katru ziemu gan uznāk

pa sniedziņam uz vienu, divām dienām, reiz pat 14 dienām,, bet

sals noiet pāri 5 grādiem + siltuma.
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Lietus laiks, nelāgais laiks ir oktobra vidū līdz novembra vi-

dum; tad otrreiz marta beigās līdz aprija vidum. Bet februāra bei-

gās, marta sākumā ir jau pilns pavasars.

Aspazija gan mēdz teikt, ka Kurzemes pavasars esot skai-

stāks — taisnība: pāreja no sniega un dubļiem uz ziedošām ābe-

lēm rāda lielāku kontrastu; jo Kastaņolā janvars un februars daudz

neatšķiras no marta vispārējās ainas, bet —
tad marta sākumā no-

tiek lielais brīnums, ka visas zaļās ielejas pieplūst ar baltu un ro-

žainu ziedu straumēm, ka koku kailie zari tērpjas ziedos bez lapām,

ka ezera zaļumā atspīd balti un rožaini mākoņi, un zilā debess tik

dzidra kā glāze, draud pacelt visu uzburto gleznu un aiznest pie

sevis augšā.

Kas redzējis Tičinas marta brīnumus, var jau vēl paspēt aiz-

braukt uz Kurzemes pavasara skaistumu. Kad mēs ar Aspaziju

braucām no Kastaņolas mājās, mēs visu laiku braucām pa pava-

sari dažādās zemēs, līdz sasniedzām vēl Rīgas ziedoni apriļa mēnesī.

—
Ir iespējams redzēt divus pavasarus, bet es zinu tādus, kam

pietiktu ar vienu pirmo. Vai pieticība neskaitās arī par tikumu?

Malinconia della cose passate.

Lakstīgala.

Lēni pogā lakstīgala,

Klausās pati savas dziesmas:

Kā tās dārzā atbalsojas,

Ziedu starpā izgaisdamas.

«Neklausies tu viņas dziesmās,

«Tās tik viļ uz atbalss tāli

«Nezināmos ziedu dārzos, —

«Nesniedzamos, izzūdamos!"

Ak cik klusi! mēnessgaiši!

Palmas šalko līdzi jūrai —

Laiks man klausīties tās dziesmas,
Ziedu smaršā izzūdamam.
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Vēl reiz vārds Aspazijai.

Pec skarbam sakuma piezīmēm lai Aspazija min arī maigāku

vārdu par Kastaņolas dabu.

„Par spīti visām likstām un uztraukumiem, lēni atzēla arī mūsu

dzīvības saknītes, un tumšās varas, kas ap mums darbojās, tomēr

nepanāca savu mērķi.

Lugana un viņas apkārtne arī ir īsti tā vieta, kur var sadzīt

slimā dvēsele. „Quisisana" (še top vesels) še saucās daudzas vietas

un Ouisisana viņa visa ir kopā.

Maigā daba ir tā, kas plīvuri pēc plīvura klāj uz katra ievai-

nojuma, bez kā tā īsti sauktos par kādu fiziskas dziedniecības vietu

kā, piemēram, Davosa, St. Morica un citas, kaut gan ari še šur un

tur atrodas sanatorijas, bet šīs pilsētas un Tičinas apgabala pievil-

cības spēks parādās vairāk garīgumā, tā sakot apdvēseļotā dabā.

Še daba atver savu skaistumu tikpat priekš vienkārša apceļo-

tāja, kā priekš izsmalcināta mākslinieka. Cik daudz te krāsu un

nokrāsu! Ik kalns te izdod savu atbalšu, kas maldinoši atskan no

visām pusēm. Tas maina savas krāsas un kontūras ar katru saules

pagriešanos. Rītos, pusdienā, vakaros arvien cits krāsu pārstei-

gums, arvien Utas formas, kuras saskaņojas gan ar spilgti silo de-

besi un sudrabbalto mākoņu čokurojumu augšā, gan ar tumšzaļo

ezeru apakšā, kurš visā savā platībā tiek lokā apkārt ieturēts no

kalniem. Spilgtā zaļumā, apaugušu ar lazdām, kastaņām un lejāk

ar vīna laukiem, rožainiem firziķu un aprikožu kokiem, kalni aici-

nāt aicina, lai pa viņu baltajiem celiņiem, kuri tālu jo tālu redzami,

dotos uz augšu. Drīz vien šīs krāsas un panorāma zūd, parādās

tumšāki, brūni lillā toņi, kuri pret vakaru pāriet plūstošā vara sar-

kanumā. Baltie celiņi un mīlīgās taciņas izgaist un kur bijušas, kur

nebijušas, parādās asas klintis. Saulei rietot debess uz kalniem

top oranžu dzeltena un kalni zem viņas rēgojas piķa melnumā un

tādā draudošā asumā un nepieejamā augstumā, itkā klintis tur būtu

rindā nolikti krēsli, uz kuriem sēdējuši kādas pirmpasaules milži.

Pašā galotnē starp tiem paceļas pats sātāna sēdeklis.

Šejienes iedzīvotāji arī kalniem pēc viņu īpašībām devuši da-

žādus nosaukumus, tā, piemēram, kāds ļoti skaists kalns, kurš lokā

ieslēdz mīlīgu ieleju, saucas ar savām robveidīgām. dažreiz baltām

pārslām apkaisītām galotnēm, par «Cukura plā cc n i". Un tie-

šām, kas iemaldās burvīgajā ielejā, sauktā „Valsolda" ar paslēptiem

taciņiem oleandru un gliciniju krūmos, zem kuriem zan un skan

simtām balsīm neredzamas urdziņas, tas jūtas ārpus īstenības itkā
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kādā pasaku nomalītē. Apkārtējie kalnu čukuri tiešām izliekas kā

cukura plāceņi, ņemti no paša dievu galda un ceļotājam uznāk kāre

pakāpties un dabūt kādu drupatiņu no šīs dievišķās ambrozijas.

Bet šī ilūzija izjūk, kad skats, paveras uz ielejas izeju un viņas

pretpusi: tur kā pretstats atrodas otrs kalns, pelēki klinšains, bez

mazākā dzīvā zaļuma, kails un izdrupis, atbaidošs ar savu izskatu

un tas saucas par «Raganas zob i c m". Tos uzskatot, jānāk

pie pārliecības, ka dievišķie «Cukura plāceņi" gan priekš cita ne-

viena nebūs nolemti, kā priekš velnišķiem «Raganas zobiem".

Man sākumā visi šie kalni likās ļoti viegli un ātri uzkāpjami.

Es redzēju tur daudzas taciņas, kas taisnā līnijā stiepjas no augšas

līdz apakšai un domāju, ka tās iemītas no staigātājiem, kas tur

šurp turp skraida no augšas uz apakšu un otrādi. Man šķita, ka

vajag tikai labi saņemties un pēc stundas ceturkšņa es būšu augšā!

Vietējie iedzīvotāji par mani sāka smieties: «stāvie celiņi nemaz ne-

esot no cilvēku pēdām iemīti, tie esot lietus celiņi, pa kuriem ūdens

tekot no kalnu virsotnes lejā, un kad par kāpšanu runājot, tad lai

runājot par stundām un dienām un ne par mlinutēm!"

Ak, jā! Tā jau nu arī bija! Kad es pirmo reizi uzkāpu, ne

vairs uzskrēju uz kāda kalna, tad es pārliecinājos, cik grūta ir

kāpšana. Un kalns, uz kura es biju uzkāpusi, nebij augsts; es la-

sītājiem nemaz negribu patiesību sacīt, cik tas kalns īsti bij augsts,

lai tas labāk paliek mans noslēpums, citādi man varētu iziet tāpat

kā ar turienes iedzīvotājiem. Tik to vien varu sacīt, ka diezgan

svīdu un pūtos, kamēr «ņēmu pirmo augstumu", tāpat arī nokāp-

šana nebij tāda kā manis iedomāta, ka «dejodama varētu noiet lejā".

Es šādu deju gan mēģināju, bet būtu jau pašu pirmo reizi līdz

ar kādu atbirzušu klints drupu noripojusi dziļumā, ja Rainis mani

nebūtu paspējis kritiskā acumirklī vēl notvert.

No tā laika es arī sapratu, ka kalns un ieleja nebūt nestāv tuvās

attiecībās viens ar otru, bet ka tie īstenībā ir «naidīgi kaimiņi".

Man reizē arī izskaidrojās senā vārda simbols, ka «palīdzība nākot

no kalniem": tādēļ jau viņa arī nenāk, kad pēc viņas sauc, vai arī

nāk neīstā laikā un par vēlu — jo viņa mājo tik augstu, ka nokāpšana

tai pārāk grūta un pat bīstama, kur tad nu lai viņa uz katra sau-

ciena spētu atskriet, un kur vēl, ja tur spiedz kāda sīka, neredzama

ielejas balstiņa.

Tāpat arī izskaidrojās otrs simbols, ka «brīvība mājojot uz

kalniem". Tā ir vēl grūtāk sasniedzama, jo par to nebūt nav sa-

cīts, ka tā kāptu no kalna lejā, bet ielejnlekam gan jāuzņemas grū-

tais ceļš kāpt pie viņas augšā.
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Un tad arī nebūt nav zināms, uz kura kalna brīvība mīt. Un

ja tu kāp un kāp un domājies beidzot viņu aizsniedzis, izrādās, ka

ne uz tā kalna viņa mīt, bet uz cita. Kāp nu atkal, ja tev vēl ir

spēks!

Atgriežoties no grūtajiem simboliskajiem kāpieniem, pie vieglā-

kiem reāliem, tomēr jāsaka, ka turienieši loti bieži apmeklē savus

kalnus un vispār savu dzimteni. Ziemeļnieks nāk uz dienvidiem,

un dienvidnieki iet uz ziemeļiem; nav neviens viņu zemes stūrītis,

ko tie neapskatītu un arī nemīlētu. Nav arī nebūt bagātnieki vien,

kas ceļo ar pilnām kabatām. Šie kungi īsteni no dabas skaistu-

miem mazāk redz nekā vienkāršie ļaudis, jo viņiem jāseko kur „ceļa

vedējs" viņus ved un sajūsminājās kā Bedekerī priekšā rakstīts

un no savām viesnīcām tie arī nedrīkst tālāk atkustēt nost, jo no-

teiktā laikā tiem jāierodas mielastā. Var jau arī iedomāties, cik

laika atliek pāri, kad dienā 5—6 mielastiem jāizēdas cauri, kuri katrs

pastāv no vairākām bļodām, tīri kā Lejputrijas kalns! Dažam ceļotā-

jam arī viņa viesnīcās iemantotais miesas svars un no labiem vīniem

nosēdies stīvums kaulos neļauj kustēties un viņam jāaprobežojas ar

to, cik var apskatīt uzbraucot pa līdzenu un gludu ceļu automobilī,

vai važoņa ratos. Pār klinšu kraujām un plaisām uz kalnu galot-

nēm, protams, tie netiek un priekš kam arī tādas ekstravagances!

Bet brīvie kalnu augstumi, kur debess tuvāk zemei un visas

vētras pāri šalc, kur vakara sārtums kā uguns deg un uz kuriem

neved ne gludi braucamie ceļi, ne ceļamie krēsli, tie pieder tiem,

kuriem tur lejā nav nekāda piederuma; tur viņi jūtas kā liel-

īpašnieki!"

Mazie brīnumi.

Pastāstīšu jums nu vēl par kādiem Tičinas brīnumiem — ma-

ziem, maziem: tās ir spīdošas, spīdošas maija mēneša luciole —

spīdelītes. Arī Aspazijas, īstas kurzemnieces sirds — un sirds, kā

zināms, ir kurzemnieka gods —
arī tā sajūsminājās un uzliesmoja

līdzi, kad pirmo reizi ieraudzīja klusā, tumšā maija vakarā uzliesmo-

jam visos dārzos un pļavās sīkas dzidras liesmiņas.

Pa gaisu tās ņirbēja, zālē un žogu malās vizēja, pacēlās augstu

un piepeši apdzisa un piepeši atkal spīdēja, kā burvju dejā, kā

uguns tauriņu virpulī.
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Mazi sīki raganu vīriņi, kā kukainīši — smicīši, kā oJiļji un

sisenīši ar burvju lampiņām skraidīja pa gaisu un visi ko meklēja ar

lielu skubu. Jā, tie bija tiešām kukainīši, kas meklēja savas kukai-

nītes. Tās bija sasēdušās zālē un žogmalēs, izkārušas savas rāmās,

pastāvīgās zelta lāpiņas un gaidīja uz tautu dēliem, gaisa skrējējiem.

Kad kādu paņēma rokā: mazs niecīgs tārpiņš, pelēks un meln-

gans, nejauks gandrīz, bet kādu izšķērdīgi bagātu, kādu burvīgu pār-

plūstošu fantāziju viņi attīstīja savā mīlas laikā! Kādi brīnišķi dzej-

nieki bija šie zemes tārpiņi! Kurš zemes dzejnieks spētu būt tāds,

kā viens no šiem visniecīgākajiem sisenīšiem!

Bet es negribu aprakstīt spīdelīšu poēziju, lai to dara kāds

viņu tautietis, jaunais Tičinas dzejnieks Elmo Patocchi, no kura

esmu jau pasniedzis vairākas dzejas.

Spīdelītes.

Spīdelītes, mīļās biedres

Manām sērām vasar-naktīm,

Bālos kviešos, zaļās auzās!

Kad mēs vieni vien tik esam,

Pielūgdami kluso nakti, —

Jūs ar savu sīko vizmu,

Es ar savām sīkām dziesmām —

Spīdelītes, spīdelītes,

Es jūs mīlu, mīļās būtes,

Kas nes sevī skaidru gaismu.

Ļaujat, skaistās spīdelītes,

Ka es jūs par māsām saucu

Savām sīkām, sērām dziesmām,

Kuras dzimušas ir naktī

Upes krastos, klusās alās,

Zaļās pļavās, kur jūs kaisāt

Savus gaismas vizulīšus!

Jūs man esat saldas, skaistas

Arī tad, kad debess jumā

Atspīd lielās, spožās zvaigznes.



Brē kalna nogāze, kur Rainis sarakstījis „Ave Sol".
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Par „spīdelīšu" dzejnieku.

Elmo Patocchi ir pazīstamā Tičinas politiķa sociālistu vadoņa

tikumiski cēlā Patocchi dēls. Viņa dzeju grāmatiņa, nio kuras ņemti

šie paraugi, saucas „L' altalena"
— šūpoles; maza 5 lokšņu grāma-

tiņa, izdota Milānā „L'eroicas" apgādā šinī 1927. gadā un ilustrēta

no Elmo brāļa Aldo Patocchi. Savādi mums tikai izliekas, ka grāmati-

ņas beigās, aizpiezīmes par iespiešanas vietu, tik pat maziem burtiem

šāds teikums: „Lai dzīvo mūžam Itālija, poēzijas au-

dzēkne un tautu skolotāj a." Mums izliktos, ka tik augstu

sacelts patriotisms būtu varējis sev atrast piemērotāku vietu. Bet

kā es izbrīnījos, kad pārliecinājos, ka šādu teikumu atradu tādā pat

vietā arī otrā (Zoppi) grāmatā L'eroicas izdevumā. Tā tagad pat-

riotismu iepilina publikai šī apgāde, kurai zīmīgs vārds ~I'eroica" —

varonīgā.

Es labprāt gribētu slavēt visu italisko, kas man tik tuvs sirdij,

bet dzirdot šo teikumu un lasot nupat kādā itāļu laikrakstā „Squille

d'ltalia" garāku slavas rakstu itāļiem, man uznāca dibinātas šaubas,
vai es ar savu slavināšanu varēšu pašiem itāļiem; tikt līdzi: tur bija

teikts, ka itāļi vienīgā kultūras tauta bijusi un būs, ūn ka viņai

līdzīga nekā nav un nebija un nebūs. Tad man izkrita spalva no

rokas.

Tad labāk še vēl pāris skaistu dzejolīšu no Elmo Patocchi, bet

bez piezīmes, ka tam līdzīgs nekas nav bijis un nebūs.

Deluzija.

Daudz reiz, kad dzirdu tavus soļus nākam,

Es acis aizveru, kā gulēdams:

Varbūt tu mani guļam domādama —

Uz acīm noskūpstīsi?

Bet veltas manas gaidas, manas ceras,

Ne tavi skūpsti tie, ne tavi skūpsti —

Kas mani modina, —

Tie tavi bezbēdīgie smiekli ir.
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Līdzeklis.

Viens līdzeklis tik ir pret kokainu:

Tā kokaina; viens pret opija: —

Tas opijs; un viens pats pret mīlas drudzi:

Tā mīla. — Atgriežaties meitenes,

No viņiem laimes laikiem, dodat man

No jauna viņas nāves zāles: mīlu!

Cits jauns tičiniešu dzejnieks.

Še būs otrs jauns tičiniešu dzejnieks — Giuzeppe Zoppi.

Džuzeppe Dzoppi ir luganietis, Luganas skolā skolotājs un

raksta visvairāk no bērnu dzīves. Mans draugs Zaagers man aiz-

rāda, ka Zoppi grāmatā „il libro dci gigli" — liliju grāmatā esot

aprakstīta mazā meitiņa Graziella, Zaagera paziņa Masaņā; lai es

palasot. Še ir tas mazais stāstiņš (drusku saīsināts), kā paraugs

itāļu skolotāja-dzejnieka rakstiem:

Graziella.

Pilsētas vidū pazīstu mazu vecu osteriju: šur tur apdrupušas

sienas, pāris vājas dzeltenas lampiņas; dibenā liels melns degošs

kamins, kuru iemīļojuši mani draugi, bārdainie prātnieki.

Katru reizi, kad es, noguris no savām domām, ieeju» osterijā

kādu brītiņu atpūsties, arī mani pievelk kamina gaišais ugunskurs.

Es arī apsēstos tuvumā kādā kaktiņā un ļauju saviem sapņiem lidot

viņu mūžīgā plūdumā.

Piepeši, kaut gan neapgriežos, jūtu skaidri, ka osterijas istabā

kas ienāk. It kā pavasara vēsma pilda telpu. Liekas, it kā tau-

riņi aplidotu lampas un griestus. No mitriem mūriem izlaužas un

nokarājas smaršojošas vijolītes.

Manā priekšā parādās maza meitenīte, tā ir Graziella. Viņa

manījusi, ka esmu še atnācis, un dzīta no savas labās sirds, nokā-

pusi no savas istabas lejā mani apmeklēt. Viņa atnesusi, lai darītu

man prieku, savas rotaļu mantiņas, darinātas no visa un no nekā.

— „Graziella, vai tu esi mana draudzenīte?" es jautāju, kamēr

viņa man sniedz savu rociņu, kas viegla kā puķītes ziediņš.
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Un viņa atbild ar sīku balstiņu ka diedziņu, kas apsudrabots

no līdzjūtības:

„Jā."

— „Vai tu gribi vienmēr būt mana draudzenīte?"

„Jā."

— „Tad tu esi man ļoti laba?"

„Jā."

Es atlaižu viņas mazo rociņu. Es skatos apbrīnodams viņas

melnajās actiņās, kas spīd kā zelts. Es paņemu vienā rokā visu

viņas mazo spīdošo ģīmīti un man ir skaista sajūta, it kā es turētu

savā laimīgā delnā maņolijas smaršīgo ziedu vai baltu nimfeju vai

citu ziedu, kuram vārds ir tikai debesīs.

Še vēl otrs Zoppi stāstiņš par mazu skolas puiku. Tas labi

raksturo skolotāju kā humānu audzinātāju, un es domāju, šo lab-

prāt lasīs mūsu skolotāji un iegaumēs.

Mazais jēriņš.

Pirmo gadu, kad biju skolotājs, es saviem audzēkņiem nācu

pretī nopietns un cienīgs.

Klasē es ienācu paceltām uzacīm; kāpu katedrī; noprasīju skol-

niekus ar tiesneša nopietnību. Kad zēns zināja, es viņu uzklausīju

uzmanīgi; kad nezināja, aizsūtīju bargiem vārdiem. Es aizmirsu,

es gribēju aizmirst, ka manā priekšā ir jaunas dvēseles, vienmēr

vājas, bieži maigas. Bet mans Marcello palīdzēja man atrast īsto

ceļu. Sekodams manam pastāvīgam atgādiņam, ka jābūt patiesam

un atklātam, viņš vienu dienu uzrakstīja domu rakstā šo skaisto

lappusi: /

„Atnākusi mana liktens stunda. Es nemāku savu ģeogrāfi-

jas lekciju. Biedri, skolotāji, grāmatas, viss man ticis pretīgs. —

Nolādētā ģeogrāfija! —
lenāk skolotājs. Visi paceļas kājās. — Klu-

sums. Viņš apsēstas. — „Kurš iztrūkst?" — Neviens. — Labi. —

Aizdarāt savas grāmatas. —
Ak nolādēts,,! Kas viņam nāk prātā?

Vai tad viņš nevarētu atstāt man grāmatu, lai es varētu vēl tagad

palūkoties? Ak, viņš liek man zaudēt katru cerību!
—

Es padodos

liktenim.
— Lai dara ar mani ko grib. — Uzsauc Gustavu. Gustavs

iziet no soliem, nosarkst, sāk grozīt uz augšu savas izbiedētās acis.
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Bet viņš ir laimīgs. Viņš zin visu. — Labi, saka skolotājs. Tagad

rinda —- Marcellam. Man pārskrien drebulis pār visu ķermeni. Es

piespiežos un ar pūlēm paceļos. Es tuvojos katedrim drebēdams.

Skolotājs nepacietīgi paskatās uz mani. Viņa acisi grib mani apēst.

Man liekas, ka es esmu mazs jēriņš vilka rīklē..,"

Ak mans drebošais jēriņš!

Tas skolotājs, par kuru viņš rakstīja, gan nebiju es, bet lai-

kam es tam līdzinājos. Ka es tagad esmu ticis mazāk vilks, par to

pateicos drusku arī tev. Un tu zini, ar kādu mīlu un laipnību es

tagad staigāju starp baltajiem jēriņiem.

Vēl viens mazs brīnums.

Beigās, runājot arī par literātiem un literatūru, gribu tomēr mi-

nēt vēl vienu mazu brīnumu, kuru atradu kādā tičiniešu tautas dzie-

smiņā. Tā citādi nebija sevišķi ievērojama, savārstīta no vairākām

daļām, kā tas bieži gadās, sevišķi mūsu tautas dziesmā.

— Divdesmit devītā jūlijā,

Kad kvieši jau iet briedumā,

Dzimst viena meitenīte

Ar rozi rociņā.

Kāda debešķīgi naiva datuma apzīmēšana! to mīl tičiniešu tau-

tas dziesma, — un tad šī meitenīte, kas dzimst ar rozi rociņā!

Tik skaistu un pārdrošu fantāziju es biju sagaidījis tikai pie

spīdelītēm.

Arī latviešu tautas dziesmai ir daudz no šīs pārdrošās fantā-

zijas, gan mazāk naivitates. Kad tičinieša dziesma ir tik dabiska

un ģeniāli pārsteidzoša, tad viņa tomēr visumā ar savu garāko

elpu līdzinājās vakareiropiešu tautas dziesmai, kamēr latviešu dzie-

sma ar savu īso elpu ir gluži oriģināla; vienmuļa viņa tikai tiek visu

tautas ikdienas dzīvi aptverot. Bet arī tāds mērķis ir oriģināls; mēs

vēl par maz saprotam mūsu tautas dziesmu; mūsu laime tikai, ka

mēs viņai vēl stāvam tuvu, tuvāk nekā citas Eiropas tautas savām

dziesmām. Tas tā nebūs ilgi. Mūsu darbu diena drīz uzveiks mūsu

svētdienu.
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Seni vārdi modināti:

Viena dvēsle, lepna dvēsele

Zilu gaisu lidotāja,

Mākoņkalnu pāršķīrēja —

Vai tev piekusuši spārni?

Vai tu krīti zilā jūrā

Kā tas rudens gāju putnis,

Siltās zemes meklēdams?

Seni vārdi modināti

Jauna atbalss atrodama.

Atmiņās es vadu šīs dienas; viņas man ir lielas svētku dienas,
kaut gan es strādāju te kā sen, sen neesmu strādājis; tā kā es vē-

lētos strādāt pozitivu darbu, strādādams tagad tik atmiņu darbu.

Mans biedrs atgādina man, ka drīz beigsies šīs svētku dienas

un būs jāiet darbos, kuri nav svētki. Es gribu atmiņās vēl izsaukt

vienu senlaiku darbdienu, kuras visas bija arī svētdienas.

Senu laiku darbdiena.

Mostamies mēs abi ar Aspaziju jau agri, ap sešiem un strādā-

jam kādu stundiņu domādami un rakstīdami katrs savā gultā. Ap

astoņiem novingrojam, sagatavojamies dienas darbiem, pabrokasto-

jam, pārrunājam darbus.

Brokasts balkonā pret atklātu ezeru, kurš rīta krāsā zaļš

ar violetiem ēnu plankumiem un skaidrs, tālredzīgs un svaigs; rei-

zēm nokāpjam dārzā pie akmens galda. Aspazijas rociņas

sagatavojušas veselu rindu sviestmaizīšu — ar aršinu viņa mēro rin-

das, kā pati saka —
runcis arī jau sēd krēslā un gaida. Vēstules

pienākušas, avizes jāpārlasa. Bet pulkstens deviņos jābūt jau vi-

sam beigtam, pusdesmlitos jābūt jau kalnā, darba vietā.

Aspazija strādā labprāt istabā, vai dārzā, ēnā; viņa saules ver-

smi nepanes. Es atkal īsts saules brālis. Pēc pusstundas gājiena

klusā nomaļā vietā, kurp neatmaldās neviens svešnieks-forestiers,

kur arī reti kad atnāk kāds zemnieks, es nometos un izplēšos plaši
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ar saviem darba rīkiem; visādām piezīmju lapiņām, visādiem vā-

ciņiem no daļām; paklāju savu strīpoto pelēko vēl mīļās māmiņas

austo lakatu un iztinu laukā no embalažas, atbruņoju un atbrīvoju

no visāda veida segām — saulei nolemto cepeti, sevi pašu.

Jūs brīnāties varbūt, ka man vēl uzglabājies māmiņas austs

lakats? — Man vēl ir savs māsas Līziņas austs deķis; man ir

1905. gada mētelis un cepurei; es varētu kā Imanuels Kants nostai-

gāt ar vieniem pašiem svārkiem visu mūžu, ja vien svārki izturētu,

— es izturētu.

Saulē, pilnā versmē, strādāju tā visu laiku līdz pus diviem.

Nekad vēl es neesmu nomiris — dažam par nožēlošanu —no saules

dūriena; vismaz es par to nekā nezinu. Nekādas tulznas man arī

nekur nav metušās no saules. Varbūt še citāds gaiss, kas aizsargā.

Pus divos eju mājās, divos paēdam Aspazijas pašas gatavotu

pusdienu, atpūšamies un četros atkal sēstos pie darba un līdz 6 vai

7 pārrakstu skaidrā ar zīmuli, uz zemes, šādos tādos papirīšos sa-

rakstītos tekstus; protams, šur tur pārlabojumi. Tad skaidro rakstu

nesu Aspazijas tiesas priekšā: barga tiesa, man reizēm sīvi jāaiz-

stāvas; kad man netaisnība, tad ar lieliem kreņķiem pārtaisu visu

celtni. Tad nāk Aspazija klajā ar savu darbu, un atkārtojas tā

pati procedūra. Viņa vairāk pieķeras saturam, es viņas ārējai for-

mai. Galu galā neviens nav mierā ar sevi, tikai ar otru.

Labi, ja iet tik regulāri; bet vai! kad ieviešas reizēm tā, ka

nevar to pat dien pārrakstīt skaidrā! Tad jau vajaga ziedot veselu

dienu, lai pārrakstītu; un kad negribas ziedot, bet strādāt, tad aiz-

kavējas norakstīšana gluži un iznāk kā ar „Spēlēju, dancoju": uz-

rakstīta luga tika 1915. gadā, kad viņa bija aktuāla, bet netika pār-

rakstīta toreiz, un varēja nākt skatuvē tikai pēc sešiem gadiem.

Un labi, kad bija jau iegājies darbs, — beit kā bija pirmos

gados? Kad sajūta bija briesmīga, kad katru dien nācās dzirdēt

par noslepkavotiem un nomocītiem biedriem; kad pašiem dzīve bij

grūta ij garīgi ij materiāli. Tad Aspazijai piekrita vēl ij mierinā-

tājas loma, ij ierosinātājas, ij šaubu par savu spēku novērsējas.

Tā laika pesimistiskie dzejoli nav ne mazākā mērā pārspīlēti:

dzīves spēka neapzinātā enerģija un apzinātā zināšana par vēstures

gaitu, bija glābēji. Vēsture no visām zinātnēm man bija no laika

gala vistuvākā un mīļākā, tagad viņa man atmaksāja par to. Zināt

pagātni ir zināt nākotni; es zināju, ka mums jānāk labai nākotnei,

es bēdājos, bet neizsamisu un teicu to citiem, un bija labi. — Tas

pats uznāca pēc desmit gadiem- otrreiz, kara laikā; bet tad es jau

neizturēju un nosirmoju īsā laikā. Trešo reizi es to negribētu vairs

uzņemties. Bet būs jau laikam jāuzņemas.



83

Pa starpām bija neatlaidīgi sīki un lieli uzbrukumi no naidnie-

kiem un draugiem; arī tie man nedarīja labi. Tagad tie nav mitē-

jušies, bet tā kā kājas, basi staigājot, top nejūtīgas un var iet cauri

stikla šķembelēm un naglām, tā arī gars top nejūtīgs. Labi gan

nav, bet daba pati tā aizsargā dzīvību. Vislabākais būtu bēgt,

bet
—

Kādēļ par to runāju še, kur gribēju tēlot darba veidu?

Tas pieder pie darba; es nepazīstu darbu, kurš nebūtu tā trau-

cēts līdz pēdējam; visi darbi, cik man viņu ir, ir kā zagšus nozagti

liktenim, kā izrauti no zvēra — jeb vai teikt tā: ir kā slepe-

nībā pastrādāti noziegumi, par kuriem jācieš pelnīts sods.

Tas nav mans uzskats vien, to laikam zināmā mērā pastipri-

nās katrs, mākslinieks. Labi tam, kas uzvar vēl dzīvs būdams, bet

lai ij tas atceras Rembrandta likteni: uzvarēja, sasniedza augstāko

mākslas augsti, bet tad vajadzēja krist; Šekspīrs, ij tas cēlās tikai

pēc trīssimts gadiem.

Es redzu, ka topu sentimentāls. Jārunā par ko jautrāku. Jo

manī vēl ir daudz sentimentāla, kas viss jāizkrata še un jāatstāj

Kastaņolā, lai es būtu brīvs no visa un varētu iet tālāk.

Pērū.

Uz zilo1 krastu es braucu izlūku braucienā pēc jaunas dzīves:

Tas bija gadu atpakaļ. Grūts bija uzdevums un no vēl lielāka grū-

tuma tas bija ierosināts un likts. Ārpusē meklēt un sevi rast. Biju

tad arī savā otrā dzimtenē, biju Kastaņolā. Man no tā laika pāri

palikuši kādi dokumenti. Lai tie runā.

Ciemā Castagnolā.

Tās senās skaņas ieskanas,

Tās senās smaršas smaršo,

Un garšas, sen jau aizmirstas,

Man atkal mutē garšo.
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Es senās tekas staigāju —

Ir vēl tās pašas ainas,

Es viņās sevi meklēju:

Ak nav! ak kā viss mainās!

Es senos pantus cilāju, —

Varbūt tur sevi rastu?

Kā zelta varav-mumiju

No zemes laukā kastu?

Tik senās skaņas ieskanas,

Tik senās smaršas smaršo, —

Ir dzīvei pamats — atliekas,

Bet tās pēc pīšļiem garšo.

Viss, viss, kā bijis, palicis,

Viss rāda seno seju, —

Tik es, ak, atkal vientulis,

Kā svešs es garām eju.

Tagad man liekas savādi, ko es tur meklēju Kastaņolā?

Nē, manis tur nebija; tikai piemiņas un atmiņas. Un tiešām,

atceros vēl tagad, viss bija palicis kā bijis; ne vien tas pats ezera

skaistums, pilsēta un villas, bet tie paši iemīļotie celi un stigas, un

krūmi; pat tie paši iezīmētie celi; pat tie paši iezīmētie pazīsta-

mie vecīši un akmeņu važoņi, un vecenītes
— un visi sveicina un

prasa:

Kur tad jūs tik ilgi bijāt? laikam astoņas dienas (viņi nemēdz

teikt nedēla, bet astoņas dienas) neesmu redzējis? vai tik nebijāt

slimi? vājāki pat izskatāties!"

Un es biju bijis projām ne astoņas dienas, bet septiņus gadus.

Viņi bija palikuši tie paši. Neviens nebija, ticis vecāks. Tičinā ne-

novecojas, to es novēroju arī šoreiz. Nepazīstami man bija tikuši

tikai jaunie cilvēki, jo bērni bij pieauguši pa septiņiem gadiem.

Bet nu es brīnos: kādēļ tad es meklēju pats sevi tur Kastaņolā?

Es taču nebiju Kastaņolā, bet gan Kastaņola bija manī. Tur viņa

vēl tagad ir un tur viņa paliks.



Gandrijas klints. — Rocco di Gandria.
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Viena nakts uz Collina di Fulmignano klints.

Kad nav vairs dzīves, bet vēl kaulos spēki:

let meklēt, vai vēl ir kur jauna dzīve, —

Par vietasraudzi laisties nolūkoties

Un lēniem soļiem sekot —

Nezin kam.

*

Vai tā gan ir? Tas taču būtu mērķis,

Bet šie ne mērķa nav, ne vēlējuma,

Ne zvaigznes nav, — kā teikts bij vienu reizi —

Jo .zvaigzne norauta
—

To sniedzu jums.

„Bet citas zvaigznes?" — Citu zvaigžņu daudzums

Lai tās no debesīm rauj citas rokas!

Es tikai laukā eju palūkoties,

Vai debess zvaigžņota —

Jeb dziļa būs šī nakts?

Un še otrs dokuments:

Rocco di Gandria.

Šī akmens gulta tā, kur mēdzu gulēt:

Man galvu saule karsēja ar stariem,

Pie kājām bezdibeņi žāvājās,

Bet skats pār kalniem gāja tālāk urbties.

Nu saules nav virs galvas, pelēks mākons;

Nu bezdibeņi, redzu, briesmām baida, —

Es toreiz biju apradis ar briesmām;

Nu tālu tālākā ir sniegta: — mājas.

Ko vairs es meklēju šaī akmens gultā?

Ko domas šurpu ved uz savu šūpli?

Vai ir vēl tāle tālāka par tālu?
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Ass ērgļa kliedziens atskan man virs galvas;

Es sabaidos: — ko saka man šis klied/ziiens?

Skan tā kā: „ir"!" — es sabaidos vēl vairāk

šogad atkal es biju tanī vietā, —
īsti nav vis rocco di Gandria,

bet Roncaccio, turpat pie Gandrias, bet augstu virs tās. Tanī ak-

mens gultā es tiku rakstījis Kaju Grakchu, un rakstu tagad atkal

daļu no šīm atmiņām par Kastaņolu. Ērgļus es atkal dzirdēju klie-

dzam. Senais jautājums: „Vai ir vēl tāle tālāka par tālu?" cēlās

atkal un ērgļa atbilde bij atkal: „Ir.", bet es vairs nesabaidījos.

Jāiet ir. Un Kastaņola būs tā, kas dos jautru prātu.

Kastaņola man būs prieka un miera vietas simbols. Es neesmu

rakstījis nevienu tik jautru grāmatu kā šo.

Un man jāraksta vēl par Kastaņolas cimitero — kapsētu; tas

negrozīs neko šinī teikumā par jautro grāmatu.

Par Čimiteru un miršanu.

Cimitero Kastaņolā ir man mīļākais no visiem.

Viņa tuvumā es tiku daudzus laikus strādājis un viņš man pa-

līdzēja ar savu skaistumu. Bet viņš jau ir mirstama vieta — nu tad

skaistā vietā mirt arī ir skaisti.

Mūsu tautas dziesmās man vienmēr loti patikusi tā mīlīgā un

drusku sērīgā fantāzija, kas iztēlo, kā mirušais saules dienā, pus-

dienā iznāk laukā no zemes un nosēdies uz sava smilšu kalniņa, no-

skatās, kā apkārt mierīgi ganās govis un ganiņš snauž un ir tik jauki

un klusi. Kad nu mūsu sencis, tautas dziesmas dzejnieks, iznāktu

laukā no kapa Kastaņolas kapsētā saules pusdienā, kad ir tik kluss

kā pusnaktī: kā viņš brīnītos un priecātos! Cik laimīgs viņš būtu,

ka miris un apglabāts še Kastaņolā! ,
Dienvidos vispār vieglāk mirt un tikt apbedītam —

nekā pie

mums ziemeļos.

Es nedomāju vēl nemaz uz to, cik pārāk dārgas mūsu kapu

vietas Meža kapos! Visu mūžu strādādams nesakrāsi tik lielu ka-

pitālu, ka varētu nopirkt kapa vietu Meža kapos! Tad jau vieglāk
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nopirkt še lauku mājas. Es domāju arī uz to, ka mazticīgus un pa-

visam neticīgus cilvēkus, kuri dzīvē nav samaksājuši baznīcas no-

dokļus, dažs labs mācītājs nemaz nelaiž iekšā ka,pos. Kāds prieks

tad ir mirt, kad nezini, kur pēc paliksi? Nē, tiešām nav liels prieks

mirt Latvijā, ar ko nebūt nav teikts, ka būtu liels prieks tur dzīvot.

Tie pašnāvnieki, kas ikdien pa vienam aiziet, laikam arī to neteiktu.

Dienvidos vieglāk mirt, ij bēru ceremonijas nav tik briesmīgi

nospiedošas, nāve nav tik biedinoša.

Kad nu reiz runājam par bēru lietām,, — vai labi ir, ka mēs

mirstot tā apgrūtinām pakaļpalicējus? Cik klusi mirst kustoni. Slims

elefants iebrien staignajā un tur klusi nogrimst. Lietavas dziļos

mežos ir biezokņi, kuros kustoņi aiziet, kad tam pienācis miršanas

laiks, — skaistās ainās apraksta šīs „kustoņu kapsētas" Ādams

Mickevios savā epā „Pans Tadejs". Kustonis mirstot negrib apgrū-

tināt savu apkārtni, katrs indivīds spēj tikt galā viens pats ar sevi.

Mēs to nespējam, mums jāaicina klāt sava apkārtne. Melni jāģērbjas,

tas tik neērti un dārgi māksā; bēru izdevumi tik lieli. Es priekš

sevis esmu jau kā bērns domājis, vai tad nevar aiziet no dzīves bez

citu palīdzības? Skaista ir Fridricha Engelsa aizeja: viņš lika

sevi sadedzināt un savus pelnus izkaisīt jūrā! Bet mēs ar Aspaziju

bijām allaž runājuši: lai cik skaista sadedzināšanās, daudz skaistāka

par apbedīšanu, tomēr negribās dzīves atliekas, dzīves dīgļus galīgi

iznīcināt.

Bet kāds vēl otrs prieks būtu mūsu tautas dziesmas dzejnie-

kam, kad viņš redzētu Kastaņolas Čimiteru, novembra mēnesī: — va-

karā visu kapsētu nosētu ar sīkām lampiņu liesmiņām! Viņš do-

mātu, ka dvēselītes cēlušās augšā zemlikas laikā un spīgo pār

kapiem.

Vai tās nebūtu tās pašas spīdelītes, kas maija mēnesī tik skaisti

mirgo un dejo pār dārziem un pļavām?

Vēl kādas tičiniešu dziesmiņas.

Bet varbūt es jūs tomēr nespēju iekārdināt ar Kastaņolas či-

mitera jaukumiem? Skaists arī Luganas daudz lielākais un monu-

mentālākais čimitero; vispār kapu kopšanai Tičinā piegriež lielu

vērību. Bet var jau būt: jums visa tā lieta nav simpātiska? — Mūsu

laiks še iet uz beigām —
vai nepadziedāt jums vēl kādu skaistu

tičiniešu dziesmiņu? Kādu mīlas dziesmiņu, kuru tiem visvairāk.
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Neraudi, mīļā!

Nost sērīgo seju!

Kaut projām es eju,

Es pārnākšu vēl.

Tā Tičinas zēns dzied, aizejot darbā uz tālām zemēm. Tiiči

niešu daudz Amerikā, Arģentinā, Šveice pilna no viņiem.

Vai tu atnāci, lai atkal ietu?

letu tālāk projāmi nekā biji?

Mazu brīdi atnāci, lai atkal

Projām ietu nu uz visu mūžu?

Tā nav vairs tičiniešu dziesma.

Bet šī:

Bionda, bella bionda.

E mi son chi m filanda,

Spetto ch'el vegna sera

El mc morus ch'el vegna

Per compagnarmia cā v. t. t.

Tā ir tičiniešu izloksne: dzied par „gaišmati, skaisto gaišmati".

Es vērptuvē še esmu,

Es gaidu, kad tas atnāks,

Mans mīļais, kad tas atnāks,

Mani mājās pavadīt.

*

Tas mājās pavadītu,

Un arī tālāk vēl:

Mums jauku sapni sapņot,
To mīlas sapnīti.

*

Lai jaunība un mla,
Lai dzīvo abas tās,
Tu gaišmatīte skaistā,
Tu mīlas gaišmatīt'!
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Par nezināmo tauriņu un čikadu dziesmām.

Es nevaru tālāk rakstīt: uz mana baltā papīra uzmetas brūns

taurenīts
—

tumši samta svārki, zili apšuvumi, pelēku pērļu izrotā-

jumi, zīda odere gaiši zilganpelēka, balti sudraba raksti. Tik pie-

derīgi spilgts un tomēr neuzkrītošs krāsu sakopojums, mūsu zelte-

nītes varētu še ņemt paraugus. Tik daudz un dažādi še ir tauriņi,

un katrs savās krāsu kombinācijās un simfonijās.

Nu viņš ir projām. Vai tik tā nebija mana jaunība?

Te uz manas segas sanāk nevien tauriņi, bet visādi kukaiņi

un siseņi. Bet naktī kādus koncertus dod cikadu kori, kuri vis-

slavenāki ir Kastaņolā, tā kā mums visslavenākie ir Reitera kori;

starpība tā, ka Reitera kori dod vakal-muziku, bet cikādes, instru-

mentalmuziku — Jūs neticat? pajautājat dabas pētniekiem — Star-

pība ir vēl tā, ka mūsu skaistās dziedātājas redz, bet cikādes slēpjas.

Bet es, jau gribēju beigās runāt par tičiniešu mīlas dziesmi-

ņām — ja, bet vai tad cikadu dziesmas ir par citu tematu?

Guli baltā cikadīte.

Manās melnās rociņās

Tā gulēja baltā saule

Melnajos mākoņos.

Kad cēlās baltā saule,

Mākons gaisa žēlabās, —

Necelies, neaizej,

Mana baltā cikadīte.

Tā ir viena no cikadu dziesmām, kādas še skan cauru va-

saru, lai tik ieklausās labi.
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Jābeidz.

Tičiniešu mīlas dziesma ir naiva, svaiga, kautrīga, kā viņu

mīla. Mēs agrāk redzējām, un ari tagad manīju, ka mīlētāji jau-

neklis un meitene, kuri rudeni precēsies, diendusas laikā stāv kādā

žogmalā, kur visi ļaudis iet garām, un viņus redzēt, — viņi ne-

grib slepenības, lai nenāktu ļaužu valodās.

Jābeidz par to runāt.

Par ko es jums varu vēl ko teikt?

Ne par ko vairs nevar ko teikt. Jābeidz, jābrauc mājās!

Vai tu, Kastaņola, darīsi man vieglu aizeju? Vai būsi mani spē-

cinājusi un izmierinājuši?

Kā tevim šķiet? Kā tevim šķiet?

Uz galu nu, uz galu iet,

— Tik tīkam-klusi tiek, tik maigi,

Kā agra rīta zaļi zaigi

Vai kāds ir cēlies vasaru agri vēl pirms saules lēkta, lai re-

dzētu dzīvības sākumu?

Gaisma vēl nenoteikta: drusku zaļgana, iepelēka, ar mazu

sudraba nokrāsu. Kamēr vēl valda zaļā nokrāsa ir brīnišķi klusi,

neviens putns vēl nav modies, ij pat zīlīte vēl neiečirkstas. Tādā

rītā es reiz Latgalē redzēju vedam uz kapiem jaunu meiteni: nekā

skaistāka es neesmu redzējis un nevaru iedomāties. Tā man gribētos

aiziet.

Esļ biju še uz Montē Generoso vienu cauru nakti un rītu, brī-

numskaisti bija, — bet pirmā parādība visu aizēno.

Nezināmā, laimīgā Latgales meitenīte!

Un tomēr —

Jābrauc mājās.

Un tomēr.

Atkal atpakaļ man jābrauc rītu —

mājās.

Lēni tālāk soļi negriboši —

velkas.
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Tikko plūkta roze roka —

nokrīt.

Līdzi ziedu lapām smarša birst un —

nozūd.

Pirmo reiz es jūtu — saule spiež un —

tveicē.

Vai tā roze bij, kas nobirst? —

roze! roze!

Tas, kas sarkans birst uz sirds —

nav rožu lapas. —

Atkal atpakaļ man jābrauc rītu
—

mājās.

Mājās jābūt ir, vai dzīvs —

tas nav no svara.

Smarša, rožu smarša, paliec tu
—

jel sirdī'

Katrs domā un jūt, ka viņam dara pāri dzīve.

Katrs jūt rūgtumu.

Neviens savu dzīvi nedzīvo tā, kā viņa dzīves princips to

prasa. Vēl neizdzīvo, — mēs ceram, mēs darbojamies, lai tas nāktu

reiz: lai katra dzīve būtu dabiska, sevī pilnīga un slēgta savā

lokā, kā ozols dzīvo pilnam savu dzīvi, kā lauku puķe.

Manu tālo jauno dienu ilgas,

Ko jūs ilgstat visu manu dzīvi?

Bērnība un jaunība un tālāk —

Vīru gadi līdz šo baltu dienu —

Visi zina tikai senās ilgas,

Visi cenšas tikai, kā to sniegties,

Kā tās padarīt šai dzīvē dzīvas,

Kā tās izdzīvot ar savu dzīvi.
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Manas talo jauno dienu ilgas

Vai jūs raksta raudzīs visai dzīvei?

Tas viss ir labi, bet kas man gar to daļas?

Pienākums un aicinājums.

Cilāju izklaide papīrus. Man nak roka vēstules, uzglabātas

pa pusei atbildētas. — Ak! —

„Tu, kas vientulībā

Visu pasauli sev pie krūtīm spiedis,

Izstiepis roku

Un sacījis katram: draugs un brāli.

Izej atkal zvaigžņotas mūžības lokā,

Kur tautas un likteņi aug,

Cilvēks tiem līdzi.

Laikmeta kauns lai mums nesaēd dzīves. . ,

Ak, tas jau ir pienākums dots, kaut no dziļākas draudzības

bet pienākums!

Vai man ir vēl pienākums? Vai tad es neesmu visu izpil-

dījis? Vai es neesmu brīvs?

Vēl cita vēstule, — vai kolektiva?

Tur ziedi kaisīti un smaršas laukos lietas

Un viegli vēji*

Zilgan-zala jūra
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Ar zelta skarām putu ielokos.

Brūns vaigs tev piemiņai,

Kad mājās nāci:

Te puteņ-skaņās ziedi galvas liec,
Un saule slēpjas mākoņ-ielokos,

Kā nāves dvašas

Pieelpoti gaisi. —

Bet sirdis tevis tvīkst

Un rokas sniedzas

Un lūpas sūta rīta sveicienus:

Tik neej projām, neej projām vairs!

Nāks saule, ziedi plauks,

Nāks silti vēji maigi noglāstot,

Pa reibu smaršai līdzi nesot

No viņiem saules klātiem dienvidiem.

*

Tik neej projām vairs!

Uz mājām.

Ardievu, Kastaņola! Mes rit braucam mājas!

Man jānorēķinājas galīgi ar veco dzīvi, īsi un aši,

Man jāsāk galīgi jauna dzīve, īsi un aši,

Tagad, pēc Kastaņolas saules un Latvijas mēneša es to varu.

Nāc darbā dzeju grāmata; aizgrieztais spoguli, atgriezies uz

labo pusi!
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Ardievas Kastaņolai.

Kad padomāju vien pie tevis skaistās,

Man sirdī iesāpas, bet acis smejas,

Viss vižņā mirdz un spīd un saulē laistās.

*

Ar ziediem pilns tavs pūrs: tās zelta lejas,

Ar augļiem dārzi, debess dreb no stariem,

Ar vīniem tekas un ar smaidiem sejas.

*

Es atkal še, pie tavas ģintis gariem —

Es mūžam sapņoju, ka tevi skatu:

Nu līgojofs uz taviem ziedu svariem.

*

Es dvēsl'lē saldi tavu varu matu, —

Es gribu pieslēgties pie tavas ritas

Un līdzi ņirbt ar savas saules statu.

*

Pa zelta stīgām staigāju bez mitas,

Es saistīts tavā pasaulē ar daili: —

Bet jūtu, ak, ka ietverts es no citas.

*

Es eju tad! — Bet sirds man atmet baili,

Jūt dziļu pateici un prieka drosmi:

Man dvēs'les dārzi mūžam nebūs kaili. —

Tavs skaistums spilgs, kur jauni dzīves posmi!



Vīnogāju un efeju krūms.
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Vilcienā dienām cauri.

Saņēmu šodien šādu telegramu no Kauņas:

Lietuvos mokytoju suvažiavimas sveikina tave neužmilstanti

kulturos skleideja

Prezidiumas.

Lietuvas skolotāju kongress sveicina Tevi, neapgurstošu kul-

tūras darbinieku.
Prezidijs.

Cik tumša debess, melni mežu gali —

Tu, mīļā zvaigzne, manim priekšā slīdi,

Tu tumsas drūmo noslēgtību dali.

*

Kad vilciens griežas, atkāpies par sprīdi, —

Tad atkal mani savās tālēs vadi:

Vai tur ir tavi un vai mani radi?





„TRIMDENIEKA SAPNIS STARP DIVIEM

CEĻIEM"
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Cik lēni no sapņa

Gars atmostas,

Cik gausi, ar sāpēm

Viss izraisās!

Esmu nu pārbraucis mājās.

Bet vēl mani pilnīgi pārvalda ceļa jūtas. Gandrīz būtu teicis:

ceļa jutis. Tik tuvu stāv abas: ceļa jūtas un ceļa jutis.

Pa atmiņu pēdām staigāju otrā dzimtenē un vēroju atmiņu

pēdas pirmā diziimtenē. Atmiņas sniedzas visur un tāļāk.

Skaidri man prātā stāv mans „izlūku brauciens, jaunā dzīvē";

tas palika nepabeigts toreiz, —
kādreiz tas būs jāpabeidz, varbūt

citādā veidā, nekā bija sākumā domāts.

Skaidri man atmiņā stāv divi citi braucieni, sen atpakaļ: —

brauciens „uz mājām" un brauciens „garām mājām". Abu briesmas

aprakstītas grāmatiņā: „Uz mājām" un ievietotas „Dagdas skiču

burtnīcās".

Cik loti tie abi braucieni atgādina šos tagadējos abus brau-

cienus „Uz Kastaņolu" un „Uz zilo krastu", kuri še sakombinēti

kopā!

Liktenīga abiem ir mērķa nesasniegšana: „garām mājām" gāja

viens un nepabeigts palika otrs. Starpā «Saulainais stūrītis" — at-

pūta Kastaņolā. —

— Sapnis starp diviem ceļiem,

Cik lēni un ar sāpēm sirds atmostos no šī sapņa: Kastaņolas.

Tanī grāmatiņā bija vēl cita nokrāsa dota šim sapnim:

„Un mājās,? — Sapnis

„Starp diviem ceļiem,

„Starp to, kas bijis,

„Un to, kas būs."
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Bet es gribu labāk nobeigt ar citu pantu no tas pašas dziesmas

Atmini sauli!

Kad sirds tik smaga kā ezers guļ —

Atmini sauli!

Ij smagākais ezers izgaro saulē.

*

Kad sirdi nemiers uz āru lauž —

Atmini sauli!

Ik spēks tik laužas no saules uz sauli.

*

No saules uz sauli mēs sildīti sildām. —

Atmini sauli!

Un viegla taps sirds

Un varēsim laisties uz sauli.



UZ ZILO KRASTU

Atminas par izlūku braucienu jaunā dzīvē
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Skrējējs.

Motto:

„Lūk, lielais skrējējs kā līdzi skrej!"

Nu manas acis to skaidri redz: —

Dzelzceļa vilciens steigdamies traucas un traucas,

Un skrējējs skrej līdz un lec no koka kokā,

Uzskrej kalnā un uzsēstas baznīcas tornī,

Sagaidīt mūs, kad vilciens pieies tam- klāt,

Kad apstājas piestātnē brīdi,

Skrējējs uz jumta izlaižas guļu, lai pūstos:

Ar rokām kaisa dūmus, kas izverd no nama

Un gaisā met.

Bet tiklīdz vilciens kustas, tas atkal skrej līdz

Lieliem milzeņa soliem gar apvārkšņa malu.

„Tas tu!"

— Runā, runā, smej mani, nekļūsi vien!

— Taīs dzijās, dzijās, dziļās skumjās!

— Tici laimei, tai jaunai!
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Pēdējie iespaidi.

Ir 16. marts 1926. gada.

Četri mīļi draugi atnākuši mani izvadīt: dzejnieks Kār-

kliņš, muziķis Brusubārdis, Austriņš, Torņakalna lokalpatriots tāpat

kā es, un mīļais biedrs Dr. Orientacijs.

„Kad braucat?"

„Rīt no paša rīta."

Dr. izmet vēl pāris asprātīgu joku kā ceļa kukuli.

„Labu ceļa vēju!"

Nu, vēju še netrūkst mīļā dzimtenē, izmeklēties tik labāko.

Tad vēl viena pusgulēta nakts; un ir ceļa rīts, nu ir ceļa vējš:

paliekat veseli, mīļie mājenieki un māja.

Dziesma saka:

„Bs iejūdzu vēja zirgu

Viesulīša kamanās:

Rīgā man diena ausa,

Vāczemē saule lēca."

Auksts ziemelis pūš; tas tir mans ceļa vējš, kas pūš prom no

dzimtenes. Lai! — Kas pūš no ziemeļiem, tas aizpūš uz dienvidiem.

Dzīves biedre pati pavada, mīļš jauneklis atnes puķes — tās ir labas

zīmes.

Pūti nu, ziemeli, es braucu pretī pavasarim!

Redzu pēdējās saīgušās sejas, vāji ģērbtos tēlus. Atšķiru rīta

avizi «Sociāldemokrātu" —■ pēdējā ziņa no mūsu zemes — pašnā-

vībā aizgājis 70 gadus vecs sirmgalvis. Tas sirmgalvis būs vēl

cīnījies un palīdzējis atvest brīvo Latviju, un kad viņš septiņus

gadus noskatījies izcīnītā brīvā Latvijā, tad viņš turējis par la-

bāku aiziet no brīva prāta citā, jaunā pasaulē, viņsaulē, ārpasaulē.

Tad jau man daudz maigāka izeja: aizbraukt uz ārzemi, nekā

uz ārpasauli. Bet tam sirmgalvim laikam bija pietiekošs iemesls
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izvēlēties stiprāko līdzekli. Daudz viņu tādu brīvajā Latvijā, pārāk

daudz. Bet ceram: i -šodien jau spekulanti padosies un sociālde-

mokrāti atvairīs vismaz dzīves tālāku sadārdzināšanos.

Pēdējā ziņa no citām zemēm, ko izlasīju tanī pašā avizes nu-

murā, bija tā, ka Dānija atceļ karaspēku. Tur ir jaunā Eiropa,

jaunā pasaule. Turp uz jauno pasauli!

Nolieku avizi un lūkojos apkārtnē, dzimtenes ārēs; mans ceļa-

biedrs rūpīgi ietīņā mani, lai es nesaaukstētosi un tiktu sveiks laukā

no dzimtenes.

Kas redzams tanīs «dzimtenes ārēs"? Tukši lauki, pusap-

sniguši, pusauguši mežiņi, purvi un tīreļi, Kas tos nepazīst vasaru

un kas nav brīnījies, iebraukdams no ārzemēm, cik daudz postažu,

cik daudz neapstrādātas zemes pie pašas galvaspilsētas, cik atmatu

pašā labās zemes centrā. Es neesmu nekad prasījis ārzemniekiem,

ko viņi saka par to; un varbūt ka viņi ari neko ļaunu neteiktu

pēc krietnas iebarošanas rautosi. Bet ko viņi domā, to nav grūti

uzminēt. Es ari nezinu, vai liela ēšana un dzeršana ir īstais lī-

dzeklis, kā ārzemniekiem pierādīt mūsu kulturalību. Jau lija Mu-

romietis smējās par lielo ēšanu un tas bija astoņi simti gadus at-

pakaļ. Eiropa kopš tā laika daudz gājusi uz priekšu, bet ne daudz-

ēšanā. .

Negribas skatīties, aizdaru acis. Laiks palūkoties sevī. Uzr

nāk un neatlaižas veca dziesma:

Kas aiz tevis? Skaties, skaties!

—- Bālas miņas, zilas miglas.

*

Tālāk, tālāk —
kas tev priekšā?

— Bālas miņas, zilas miglas.

*

Kas aiz miglām? Melnas sienas.

Kas aiz sienām? Tālas jausmas.

*

Kas aiz jausmām? Kas aiz jausmām?

Aiz tām jausmām melna nakts.
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Kādēļ es braucu?

Laiks palūkoties sevī, es teicu.

Kad palūkojos sevī — drūzmējas atmiņas, domas un jautājumi:

Divi cilvēka mūži izciesti; katrs pa 30 gadiem. Viegli tie ne-

bija. Bet partija nu ir; Latvija nu ir; es pie darba esmu bijis,

savu darbu darījis, — nu esmu brīvs.

„Vai brīvs?" dzirdu jautājam. Es negribu dzirdēt.

Pa to laiku divi jauni mūži palikuši veci. Drusku vēlu esmu

atlaists; vecai dzīvei ir beigas, vai ir jauna?

„Vai atlaists?" dzirdu atkal jautājam, un jau skaidrāk.

Mīlas, bet bargas balsis dzied aizvien jaunās melodijas to

pašu veco dziesmu:

„Ko tu meklē

jaunu dzīvi, jaunu cīņu?

„Vai jau izbeigta

tā vecā cīņas diena?

„Stāvi cieti

savā vecā darba vietā!

«Simtos veidos mainoties,

tas pats ir pretnieks."

*

Dzirdu, dzirdu, — zinu, zinu. Ir taisnība tām senām balsīm,

kas skan tik sen no mūžiem ne man vien, bet visiem un katram, kam

par šauru ir sava dzīve un kas grib izstaipīt dzīves dzīslas plašāk.

Un es klausījis esmu tām balsīm divus mūžus, —
vai es vairāk varu?

Vai vairāk deru? Vai nepietiek? Vai man jau gals un jāliekas

mierā? Pēdējā mierā?

Es zinu, pēc mana miera, pēdējā, sen jau ilgojas jauni zaļokšņi

un nezalokšņi spēki, ilgojas daudz vairāk nekā es pats.

Sen jau, no pat manas pārbraukšanas Latvijā, es dzirdu līdz-

cietīgus, žēlīgā balsī izdvestus izsaucienus:

„Cik jūs vēl spirgts izskatāties!" «Diemžēl, diemžēl," es mēdzu

atbildēt, „bet varbūt tur ar laiku varēs līdzēt? Cerēsim!"

Man tādi izsaucieni ir pa prātam, jo tie mani atlaiž brīvā

no darba. Bet es gan nevienam neieteiktu tā runāt uz jelkuru

sievieti, — viņš dabūtu tādu atbildi, ka nekad vairs nepaceltu sa-

vas acis.

Taisnība tiem līdzcietīgiem ļaudīm: ir nogurums, visvairāk

taisni no viņiem; ir pat apnikums. Un vai tad man nav tiesības

būt nogurušam? «Ich habe keine Zeit mūde zu sein," varēja teikt

Vilums pirmais, — viņa darbus darīja cits, man bij jādara pašam.
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Un vai tad savu darbu salasīšana kopā, pārskata došana par

tiem, to izdošana kopotos rakstos kā „dzīve un darbi", —
vai tas

nav jau testaments?

Mans testaments iznācis drusku par agru, desmit sējumos, un

neviens notārs to nav apliecinājis, bet testaments ir taisīts.

Un veselība jau arī neiztura. Ne velti katru gadu kopš pār-

braukšanas slimoju aukstajā laikā, ap ziemu. Nepanesu mūsu kli-

matu, arī fizisko, tāpat kā garīgo; par daudz pieradis pie silta un

maiga klimata dienvidos.

Arī šogad, pēc ilgas gulēšanas ziemu cauri paceļos pavasarī,

bet apkārt, arī pavasarī, viss tumšs, auksta migla, vēji un drebuli,

saules nav... „Manam logam mākoni iet garām" —
vai citiem

klājas labāk?

Es redzu pa logu: ļaudis tikai piespiesti nes dzīvi kā nastu,

un taču teorijā un principā dzīvei būtu jābūt priekam. Nav mums,

laikam, tās īstās dzīves? Neprotam viņu ierīkot un vest? Vai nav

kur citur īstas dzīves? Vai nav kur saules? Nav kur zilu krasiu?

Skaistas «zilas debesis" mums ir, bet tās ir tik Aspazijas bērnības

fantāzijas; tur arī «zeltīti mākoņi", bet kas turp tiek?

Es lasu Avestu. Šie pērsi ir tik skaidri un spēcīgi.

„To es tev gribu jautāt:

„Saki man pareizi, Ahura!

„Kāds ir labākās vietas sākums?

„Kā tam līdzēt, kas uz to cenšas?"

Un Ahuras lielais dzejnieks Cartuštra atbild savās himnās,

aizsākdams slavas dziesmu saulei:

„Lai pieņemas nemirstīgā, spīdošā saule,

„Ar ašajiem zirgiem, ar lielo majestāti!

«Nemirstīgo sauli lai slavējam.

„Kad saule aug uz augšu,

«Tad Ahura vadītā zeme

„Ir gaiša un skaidra,

«Tekošs ūdens ir skaidrs,

«Sēklu ūdens ir skaidrs —

„Kas ziedo saulei,

„Tas ziedo Ahura Mazdam,

„Tas ziedo sava paša dvēsele i."

#

Es esmu slims, es drīkstu braukt uz sauli; es gribu ziedot

saulei un sava paša dvēselei. .
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Jauni un veci paziņas.

«Jautājums nav par to, vai braukt veseļoties, bet tikai, kurp

braukt veseļoties," tā saka mūsu māju dakters, mans jaunais draugs,

Priedkalna pēctecis, Dr. Nīmanis. „Kad cilvēks ir slims kā Jūs,

tad tam veseļoties ir nevien tiesība, bet arī pienākums."

Ar to jautājums bija izšķirts. Bet kurp braukt? Kur sirds-

slimniekam vairāk der. Vecais draugs, vēl no «jaunās strāvas"

laikiem, Pauls Kalniņš ir savā ziņā arī dakters; cilvēkus viņš gan

vairs nedakteirē, bet sabiedrību; tomēr pa reizēm viņā atmostas

atavistiskā dziņa izmēģināt roku atkal pie cilvēkiem, un tas notiek

ikreiz,, kad viņš ierauga mani; es viņa predestinēts pacients.

Arī šoreiz viņš ņēma mani savā gādībā, tikpat mīļi kā tad, kad

es pirmoreiz nācu Saeimas sēdē pēc ilgas guļas. Vispirms mani

viņš iepazīstināja ar simpātisko ārstu Dr. Livšicu un viņa kundzi,

kuri arī bija nodomājuši šo pavasari braukt veseļoties, kā sirdsslim-

nieki, — tā tad mēs varējām braukt uz vienu vietu kopā.

Tad izvēlējām dienvidu Franciju un tur sevišķi Mentonu, jo tā

esot lētākā vieta un P. K. pazīstama no agrākiem laikiem. Man

nekas nebij pretī ne pret Mentonu, ne pret lētumu. Mentonā līdz

pat Nicai es zināju vecu itāļu malu un turp es braucu kā uz sev

radniecisku zemi; pa ceļam varēju cerēt pabūt arī savā mīļā Lu-

ganā, kur ilgāk uzturēties gan nebūtu ļāvusi Šveices dārdzība. Tā

nu es izbraucu kā īsts slimnieks ārsta pavadībā.

Arī Mentonas iz.vēle izrādījās laimīga, un ja kādreiz būtu va-

jadzīgs nostiprināt P. Kalniņa daktera reputāciju pie cilvēkiem, tad

es varu noderēt par labu piemēru; par viņa daktera reputāciju pie

sabiedrības liecina pati sabiedrība.

Uz dienvidus Franciju tā mani pavadīja jauni mīļi paziņas;

bet es zināju tur vecus mīļus paziņas, kuri dzīvo tanī laimīgajā

zemē, kaut gan jau sen miruši.

Tur dzīvoja un darbojas vēl šobaltdien Numā Rumestans, tur

slavenais, nekad neaizmirstamais Tartarens no Taraskonas; abi

gan tikai Alfonsa Dodē sacerēti, bet dzīvāki nekā jebkurš katrs no

mātes dzimušais cilvēks. Es negribu ar to teikt neviena vārda

pret mātes dzimušajiem, tas būtu diezgan bīstami.

Tur vēl cits mīļš paziņa, nevisai sen atpakaļ mirušais Mistrāls,

Frederiksj, provansalu lielais dzejnieks, Nobeļpremijas nesējs.

Man viņš mīļš kā mazas tautas priekšstāvis, nabaga mazās

tautas, kura bij zaudējusi pat savu valodu; viņš tai atdeva valodu,

pats to no jauna sacerēdams, kopā ar mazu pulciņu savu draugu,

ar t. s. felibrisitiem.



Oliva pie Roncaccio.
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Felibristi viņi saucās tādēļ, ka «taisīja grāmatas" un šinīs

grāmatās taisīja jaunu valodu, kura bija īsti viena no visvecākām

romāņu valodām. Viņā provansaju valodā dziedāja senie trovatori —

latviski, atradēji: — trubadūrus viņus sauc franči.

«Atradējs", jaunu vārdu un skaņu atradējs —
vai nav pat zīmī-

gāks nosaukums dzejniekam nekā latviešu sacerētājs, kurš vai nu

atceras vai strādā cerēs? Provansaļu trubadūri, nākdami no pirmās

romiešu-itallešu provinces, atdeva Itālijai lielu dāvanu: viņi iero-

sināja Danti uz( itāļu valodas izkopšanu un lietošanu «dievišķā ko-

mēdijā". Bet ar to nebeidzās vēl «zelta spaiņu sniegšana no rokas

rokā", kā teikts «Faustā": — trubadūru dziesmas ierosinātas no

arābu, dzejniekiem, kuru dzeja bij vēl agrāk uzplaukusi; un arābi

Eiropai atdeva dāvanu, ko bij mantojuši no grieķu kultūras.

Mēs neesam atšķirti svešnieki, mēs saistīti ciešām gara saitēm,

mēs esam viena liela kultūras ģimene, — mēs apzināsimies to kā

jaunā Eiropa.

Es, varbūt, par ilgi kavējos pie lietām, kuras visiem lasītājiem

sen pazīstamas, bet vienkārt:
—

tie ir mani veci mīļi paziņas un

kurš pie tiem nekavējas drusku ilgāk nekā nepieciešami vajadzīgs,

kad mv reiz tos atkal saticis?

Un otrkārt: kad man Kulturfonda sēdēs un šur tur citur nācās

runāt par mazām tautām un izloksnēm, kā, piem., latgaļiem, un

nācās aizstāvēt viņu tiesības, tad es mēdzu atsaukties arī uz pro-

vansaliem un katalaņiem (kuri runā ar viņiem vienu valodu), un tad

es manīju, ka ne visi Saeimas locekļi bija par šiem jautājumiem tikpat

labi informēti, kā par brīvām direktoru vietām, pabalstiem un valsts

veikaliem, kas ienesīgi ne valstij. Bet man še vaļsirdīgi jāatzīstas,

ka viņu stiprā pusē es atkal biju vājš.

Beigās es riskēju tomēr minēt vēl vienu vecu paziņu, kuru

pazīst mūsu izglītotākais žurnālists, protams, reizē arī visvairāk

sodītais, Kristaps Eliass. Bet no mana franču paziņas gan negribēs

nekā zināt neviens cits, ja tas nav pēc amata humorists un arī dažs

labs humorists atsacīsies: es saku «labs", ne labākais.

Šis vecais paziņa ir Francisks Rabelais; arī kādureiz bijis

ārsts; tā es palieku arvienu ne tikai ārstu uzraudzībā, bet arī

sabiedrībā.

Un Rabelais bija labs ārsts, tikai atkal sabiedrībai, ne atse-

višķiem cilvēkiem. Rabelais ārstēja vairāk nekā sabiedrību —
visu

savu laikmetu.
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Advokāta dēls, iziet cauri klostera skolai, dabū atjauju ārstēt

no paša pāvesta un ārstē ar — humoru. Viņa humors neparādās

ne situācijās, ne vārdos, bet dzīvē. Viņam ir pasaules .uzskats,

viņš ir humānists, jauna laikmeta vedējs, vecā apkarotājs. Prieks

par zināšanām, brīva, rupja, animaliska dzīve1, kā pretstats mūku

askētismam un dzīves noliegšanai. Laimīgi pilsoņi jautrā zemē — tā

viņa pasaulei abatība „Thelem"; dzīves mākslas augstskola —
tas

viņa ideāls», utopija —
tā viņa tēvija.

Vecais laiks ar nežēlību un gara verdzību gainās pret nākotni,

pret Rabelais visu aptverošo cilvēcību. Viņa Pamurgs ar savu naivo

egoismu, viņa citas personas ir protesta ļaudis, bet viņu protests

ir joki, un viņi protestē, kad drūmā gara tumsa grib nomākt šo

viegluma zemi, kura tik bagāta ar vīnu un maizi un augļiem, ar

puķēm un krāsām, ar siltumu un maigumu un sauli. Viņu augstā-

kais orākuls «dievišķā butele", viņi brauc uz vējaēdēju salām. Un

kad nāk viņa pēdējā stundiņa, tad Rabelais saka: „Je m'en vais

querir un grand peutētre" — „es eju meklēt lielu varbūtību".

Še ir saules zeme, še ārsts, kas ārstē ar saulainību, —
še

man vieta.

Rabelais savas prozā rakstītās grāmatas priekšvārdā runā

uz lasītājiem pantos; tie panti ļoti raksturīgi:

Draugs, kas šķirsti manus rakstus,

Neļaujies jel sadusmoties,

Netrako un nelamājies,

Jo nekā no ļaunām lietām

Tu še nerodi.
— Vai labas?

Nezinu; varbūt ka jokus:

Jo, es gribu likt jums smieties;

Jūsu asins smacējumā

Jums jau neizdosies joki.

Asaras jums labi neder,

Smieties, —
tā ir cilvēktiesa!

Caur Lietuvu.

Kamēr es šaubos un pārdomāju, kā tautas dziesmas bēdīgais

kareivis: vai būs jāti vai nejāti, vai palikt mājiņās? un kamēr

kavējos fantāzijās un atmiņās par tālo zilo krastu un viņa paziņām,
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tikmēr dzelzceļa vilciens nav kavējies un mani ievilcis jau pār ro-

bežu Lietuvā. Lietuvas robeža ir laipna, formalitātes vismazākās,

gandrīz nemanīju, kā tiku Lietuvā.

Mana kavēšanās atminās man pagāja bez Jaunām sekām; kāds

līdzbraucējs tanīs pat vietās nebij tik laimīgs. Viņš bija tāļbraucējs-

tirgotājs, gribēja tikt uz Dienvidafriku, bet aizkavējās Janišķu sta-

cijā un mūsu vilciens aizgāja bez viņa.

Kāds pasažiers-ārzemnieks noteica jokodams: „Viņš gudri

darīja: gribēja notikt pie bušmeņiem tālājā Āfrikā, un atrada, ka

te tuvumā to pašu var dabūt." Bušmeņi nozīmējot meižaļaudis un

Lietuvā esot pietiekoši mežu.

Ārzemnieki, visādi veikalnieki
— laimesmeklētāji, mēdz pār-

taksēt savu pārākumu par mums; kad es atzinos arī par lietuvieti,

tad jokotājs atsauca savu joku.

Sarunas notiek vācu valodā, to vēl visvairāk saprot arī ār-

zemnieki. Tuvējo austrumu internacionālā valoda ir vāciskā, ne

franciskā; tālākos austrumos krieviskā. Arī Vakareiropas sabie-

drībā franči pamazām sāk zaudēt savu internacionālās valodas mo-

nopolu; jāpiekāpjas pret angļu pārsvaru.

Mazās tautas atkal stipri turas pie savas valodas: Polijā vēl

var iztikt ar vācu un krievu valodu, Čekoslovakijā ar tām es velti

izpūlējos ko sasniegt, pat to nespēju izzināt, kur nolikt rokas bagāžu;

franciski cik necik varēja izpalīdzēties. Man saka, ka nordiešu val-

stīs arī grūti iztikt ar vācu valodu, kaut gan tur vietām vācu zim-

patijas.

Esperantu gandrīz nekur vēl nevar lietot kā internacionālu va-

lodu. Esperāntam ir nākotne, bet nav vēl tagadnes. Mazām tautām,

arī mums, vajadzētu piegriezt lielu vērību taisni esperāntam kā vis-

pārējam garīgās satiksmes līdzeklim; strādniecībai vēl sevišķa in-

terese to darīt; esperāntam vajadzētu tikt par mācības priekšmetu

visās skolās.

Gar vagona logiem iet garām pretī nākošais pavasara gājiens;

lauki sāk nokrāsoties brūni un melni; debesīs vēl tikai balts pret

pelēku un pelēks pret zilganu; zila vēl nav, tikai nojautas par zilo

slēpjas bālā zilganumā. Bet tomēr mēs braucam pretī pavasarim.

Bālas, nenoteiktas krāsas, kas tikai vēl taustās pēc apziņas,

pārskrejošas miglas ietin un aizsedz tukšumu, kas grib darīt grūt-

sirdīgu; aizsedz mazās, sērīgās mājas un būdas, nabadzī-

gos ciemus: lietuvietis pats dzīvo vienkārši, pārāk vienkārši,

Lietuvā labi nami ir tikai Dievam un viņa kalpiem, — bet, varbūt,

lietuvietis atminēsies arī sevi pašu?
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Kaunā ir laiks iemest pastkastē vēstuli: gribēju personīgi še

apsveikt manu veco profesoru-skolotāju Eduardu Volteri, kurš drī-

zumā svinēs savas ilgās darbības jubileju. Man jābrauc garām, bet

lai šīs rindiņas nes viņam sveicienu.

„Ļoti cienātais, dārgais draugs, saņemiet manus sirsnīgākos

sveicienus un vislabākos novēlējumus uz Jūsu lielo goda dienu. Jūs

visu garo mūžu esat neatlaidīgi cīnījušies likt pamatu mūsu abu

brāļu tautu pašai būtībai, kuras pirmā parādība un simbols ir valoda.

Jūs esat panākuši lielo mērķi, un jaunām audzēm atliek tikai izbū-

vēt un uzturēt Jūsu darbu. Es jūtos laimīgs, ka pašos sākumos

varēju noskatīties Jūsu cīņā un darbā no tuvuma. Jo dziļāk un

sirsnīgāk varu tagad līdzi just Jūsu priekam', kad atskatāties uz

noieto spožo gaitu. Lai gaita turpinājās jo spožāki!"

Vēlāk, kad biju jau Francijā, saņēmu mīļu atbildes rakstu no

E. Voltera, kurš „ar sevišķu prieku esot saņēmis piemiņu sen pagā-

jušām mūsu kopdarbības dienām par labu mūsu tautas folkloras iz-

kopšanai («Dienas Lapas" pielikumā) un par labu mūsu kultūras

ausmai, kad viss vēl bijis tik neskaidrs un nākotne rādījusies nezi-

nāma. Viņš pieminot ar prieku Aspaziju, kā nākotnes pareģotāju.

Beigās vecais folklorists un filologs piemetina, ka atradis norādī-

jumus Trierā (Vācijā) kādās leģendās, ka dievmātei bijis «sudraba

šķidrauts".

Tas runā tikai par labu Trieras dievmātes izkoptai gaumei.

Cauri braucot Lietuvai jutās dabā pavasars, kaut gan atmosfēra

bij smaga, — sabiedrībā atmosfēra bij vēl smagāka un ārēji nevarēja

just pavasari. Tikai mūsu lietuviešu biedri mierināja, ka laužas

cauri pavasara arī sabiedrībai un ka nav tālu laiks, kad būs liela

ledus iešana un kritīs slogi dzīvam ūdenim.

Kad pēc pāris mēnešiem pārbraucu no ārzemēm, ar prieku

dzirdēju, ka maniem lietuviešu biedriem bijušas dibinātas cerības,

un nu nāk ziņas, viena par otru skaistākas: nomests garīgais jūgs

un atbrīvota pirmā stiga tautas jaunai gaitai civilizācijā un hu-

manitātē.

Mūsu latviešu skolotāju savienībai bij gadījums pirmai izteikt

savu sajūsmu par lietuviešu sabiedrības novirzīšanos uz brīvu pro-

gresu un apsveikt ar to brāļus,, Lietuvas skolotājus.

„Jūs, Lietuvas skolotāji, šinīs dienās liekat pamatakmeni jaunai

lietuviešu tautas nākotnes kultūrai ar spožo uzvaru, kuru guva gaisma

pār krēslu un garīga brīvība un patstāvība pār aizbildniecību. Lielu

gaišu saules gaitu vēlē latviešu skolotāju savienība un radnieciskās

organizācijas."
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Un man bij gods nosūtīt šādu apsveikumu uz Kaunu, Tas bija
15. maijā 1926. gadā. Un tagad 1927. gadā, kad lasu no jauna šīs

rindiņas, tad jāsaka, ka skolotāju cerētais pavasars aizmiga vēl tā

paša gada decembrī un nu skolotāji sūta protestus.

Pirms daudz gadiem mazā grāmatiņā par „tiem,kas neaizmirst",
tiku minējis arī leišu dziesmu, vēsturisku, kur lietuvietis žēlojās:

„Mīlā Lietuva, —

„Dārgā brīvība,

„Atnāc no debesīm!

„Apžēlo mūs!"

Mīļā Lietuva tagad sāk apžēlot pati sevi, kad ne no vienas

puses, ne „no austrumiem, ne no vakariem", kā dziesmā teikts, ne-

nāca nekāda palīdzība. Tas ir īstais ceļš, mīlā Lietuva! To ceļu
iesim ar tevi kopā.

Eidkūņi un latviskās pārdomas.

Mes vakara iebraucam Vācija.

Pēc sīkām stacijiņām izpostītā Lietuvā, vācu Eidkūņu lielais

stacijas nams izliekas taisni grandiozs; pārmaiņa ir pārsteidzoša.
Še sākas īstā Eiropa pēc ģeogrāfiskās noskaņošanās, kā pēc violas

noskaņošanas sākas koncerts. Es negribu ar to teikt, ka Eiropas
koncertā Vācijas viola skanētu sevišķi daiļskanīgi, sevišķi šinī

laikā. — Bet lai paliek muziķa, kuru man visu laiku simbolizē tikai

dzelzceļa klaboņa.

Kad pirms daudz gadiem, pirmskara un pirmsrevolūcijas laikos,

tiku bijis Eidkuņos un vilcienu gaidot pastaigājos pa apkārtni, lielā

starpība starp toreizējo krievu Lietuvu un vācu dalu bija tikpat

stipri jūtama arī apkārtnē uz laukiem: zeme tā pati, bet kā citādi

iekopta vācu daļā! Ļaudis tie paši — lietuvieši, bet kā citādi at-

tīstīti. To mums bija darījusi krievu nekultūra, kura mūs nospieda.

Vēl tagad nevaram no tās atpūsties.

Arī lietuviešu valoda vācu daļā izklausījās gluži citāda nekā

man parastā augšgaliešu izloksne ap Vilkamiestu. Valodas skaņā

bija manāms vācu iespaids ar visu vidējo toni pretī augšgaliešu reizē

mīkstajām un cietajām, slāviem tuvajām skaņu nokrāsām. Prūšu
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lietuviets teica „saulēle", tāpat kā mēs izrunājam; augšgaliski:

„saulāla", abi 1 tik cieti kā polu strīpotais, metāliskais „}". Prūšu

lietuvieši toreiz vēl daudzi un labprāt runāja leitiski, kaut gan ļoti

brīnējās, ka viņus uzrunā leitiski.

Liela dala Prūsijas, vispār Lietuvas pierobeža ir pilnīgi lietu-

viešu zeme; nezinu tikai, vai panākumi bijuši lielajam lietuviešu

patriotam un dzejniekam Vidunam (Vydunasi), kurš gribēja atpakaļ

pārvērst par lietuviešiem savus pārvācotos tautas brāļus. Pirms

kara šī kustība bij diezgan intensīva un lietuviešu inteliģence to

veda ar savu pazīstamo lietuviešu- neatlaidību.

Šādu kulturelu atpakaļattautošanu mūsu' brāļu tauta cenšas iz-

vest arī Viļņas apgabalā pie turienes baltkrieviem, kuri īsti arī

pārkrievoti, attautoti lietuvieši. Par panākumiem neesmu informēts

pietiekoši, bet visādā ziņā šāda kulturela cīņa ir loti grūta un

ilgstoša.

Es nezinu, vai var ieskatīt par zināmu pierādījumu nupatējās

parlamenta vēlēšanas mazajā Lietuvā, Klaipēdas apgabalā, kur ievē-

lēti no sešiem deputātiem — pieci vāci un tikai viens lietuvietis;

un taču laikam arī tie pieci pēc asinīm ir lietuvieši.

Tādi paši atpakaļattautošanas centieni ir arī mūsu latgaļiem un,

laikam, ar līdzīgiem panākumiem.

Nupat lasu mūsu baltkrievu orgānā «Golas Belarusa" — «Balt-

krievu balss" (tiek izdots Rīgā) pēdējā numurā kādu dzejoli «Zem-

niekam", kurš parakstīts ar «VVanag", ar neapšaubāmu bijušu la-

tviešu «vanagu".

Pārāka latviešu kultūra varētu tiešām atvest atpakaļ šos aiz-

laidušos vanagus, bet kā parādās mūsu «pārākā" latviešu kultūra

Latgalē, kur baltkrievu ir, pēc oficiālās statistikas, vairāk par 60.000?

Visu pērno un aizpērno gadu tika vajāti un tiesāti no mūsu

latviešu oficiālām iestādēm baltkrievu kultūras darbinieki; tika

sarīkots — vārds te ir, varbūt, vietā —- liels monstre process balt-

krievu kultūras darbībai un iznākums bija tas, ka tiesai nācās visus

apsūdzētos un pat cietumā turētos
— attaisnot!

Citāds iznākums katram politiķim, katram kulturelam cilvēkam-

latvietim arī nebija paredzams, — nebija nekāda nozieiguma kultu-

rela darbībā.

Bet cik arī nelūkoju pārliecināt mūsu politiķus gan parlamenta

runās, gan privātās sarunās, panākumu man nebij nekādu. Mūsu

politiķi gribēja kultureli blamēties un to viņi panāca.

Tāds panākums, kurš privātai garšai, varbūt, patīkams, zaudē

savu patīkamību, kad to attiecina uz latviešu politiku. Latviešu
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politiķu politika nav ta pati, kas latviešu politika. Bet kad latviešu

politika nebūs uz kultūras pamata, tad drīz viņas nemaz nebūs.

«Vanagi" nenāks atpakaļ uz mūsu ligzdu, ja tā nebūs kulturela;

un ja viņi nespēs palikt par Habichtiem un Voronoviem, tad paliks
arī par baltkrieviem.

Agrāk rīdzinieks nicinoši baltkrievus sauca par iževiciem, tagad

mūsu «vanagi" turp tiecas; viņi, laikam, zina, par ko; laikam jūtas

labāki tur, kur tiek vajāti, nekā tur, kur ir vajātāji, kas vēl vakar

paši tika vajāti.

No ne visai patīkamām latviskām pārdomām skats atgriežas

uz Lietuvu un Eidkūņiem.

Lai cik atceļas vācu labierīcība no izpostītās un neatspirgušās

Lietuvas, Eidkūņi kā Virbaji abi leišu vārdi. Lietuviešu darbs ir

arī vācu labierīcībā. Un vai nav lietuviešu gars arī vācu labierīcībā?

Vai nav, varbūt, pat vācu garā? Vai nav, varbūt, taisnība lietu-

viešu patriotiem, kuri sauc lielākos vācu domātājus — Kantu un

Herderu — par lietuviešiem? Vai var šaubīties, ka tie ir Lietuvas

zemes un lietuviešu asins dēli?

Brīnums tas nekāds nebūtu, jo tiešām šaubu nav, ka lielākais

polu dzejnieks, Mickevičs, — un vēl dažs cits — ir dzimis lietuvietis.

Labas ir lietuviešu asinis un daudz vēl laba no tām var izaugt.

Ap trešo klasi.

Eidkūņos izvācamieis no otrās klases, kurā bijām' braukuši pa

Latviju un Lietuvu, un pārgājām uz trešās klases vagonu vācu

dzelzceļos.

Tā parasti mēdz rīkoties mūsu ceļotāji bez Latvijas un Lietuvas

arī vēl Polijā; tālāk pa Čekoslovaķiju, Vāciju un citām Vakareiropas

valstīm var droši braukt arī trešā un ceturtā klasē, —
tur rūpējas

dzelzceļi arī par šo klašu mazturīgāko braucēju ērtību; tur trešās

un ceturtās klases publiku arī ieskata par pilsoņiem.

Še, turpretī, liekas, pilsoņi sākas tikai no otrās klases. Bet

tas jau tiek diezgan saprotams, tiklīdz atceramies, ka bijušās «Bal-

tijas guberņās" un „Pievislas apgabalā" cilvēks sākās savā laikā no

— barona, otrās klases vīra.
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Nav vairs uz preču vagoniem uzrakstu par cilvēku un zirgu

skaitu, kurus varēja sabāzt vienā vagonā. Cik atminos, bija: 42

čeloveka, 8 lošadej; un varbūt viens otrs vecāks pasažiers atmi-

nēsies vēl anekdotu par kādu ģenerāli, kurš pratis sablīvēt vagonā

vēl divtik zaldātu: kad zaldāti liegušies braukt pārpildītā vagonā,

viņš izsaucis, kas lasītpratējs? un licis izlasīt: 42 čeloveka, 8

lošadej, — tas nozīmējot, ka pie 42 cilvēkiem likšot iekšā vēl 8

zirgus, ja nebūšot mierā. Tad zaldāti padevušies. Un mūsu publika

arī padodas un blīvējas iekšā!

Mums uz to atbild, ka mūsu valstij nav pietiekoši daudz naudas

uzcelt ciivēku-pilsoņu cienīgus trešās klases vagonus, — labi.

Bet mums, kā liekas, nav arī pietiekoši daudz pieklājības un

civilizācijas, kura naudas nemaksā, bet varētu darīt ērtu braukšanu

arī trešā klasē, kā tas ir ārzemēs.

Kad braucu 1921. gadā, atpakaļ no ārzemēm, es izbraukdams

trešā klasē Austriju (vislaipnāko un piemīlīgāko zemi), Čekoslova-

ķiju, Poliju un Lietuvu, sastapu trešā klasē pirmo nelaipnību un

rupjību — savā mīlā tēvuzemē, Latvijā; Latvijā arī dzirdēju trešā

klasē pirmos lamu vārdus uz publiku, kopš tā laika man nepatīk

braukt trešā klasē Latvijā.

Vai nebūtu iespējams, ka arī trešās klases braucēji tiktu pa-

celti par pilsoņiem? Vai nebūtu viņiem pašiem tas jāsajūt un par to

jāparūpējas, ka mums būtu demokrātija?

Man stāsta, ka demokrātiskā Amerikā visi braucot tikai vienā

pašā klasē, tikai tā nav trešā, bet pirmā. Atsevišķi braucot tikai

nēģeri un iebraucēji no Eiropas, kas diezgan raksturīgi»!

Lēnas atmiņas.

Mans ceļojums virzījās aši uz priekšu, ceļojuma apraksts ne-

tiek tikpat aši līdz; nokavējās jau pašā sākumā un ari tagad iet ar

lielām atpūtas starpām; atmiņu ceļojumam vairāk šķēršļu — domas

esot brīvas, bet laikam tik tās, kas nav saistītas pie papīra.

Kamēr minois — atminos par notikumiem, iespaidiem un per-

sonām, jau vairākas personas, — kuras satiku tālumā un kuras

man tik laipni un mīli pretī nāca un mani saņēma, ir paspējušas

pašas ierasties dzimtenē sērst un lai man atļauts viņas ap/sveikt,
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rakstot šīs rindiņas tikpat laipni un mīli, kā viņas apsveica mani

tur svešumā, kur katrs laipns vārds pārsteidz un sver vairāk, nekā

mājās.

Mūsu darbīgais un izveicīgais ģenerālkonsuls Beļģijā Lazdiņš
ar daiļo kundzi un lielu skaistu propagandas grāmatu par Latviju
pārnāca uz pāris nedēļām no Briseles Rīgā.

Uz vēl īsāku laiku pie mums ieraduseis viešņa no Parizes,

pazīstamā dunkaniete Aija Bertran kundze, kura mani laipni iepa-

zīstināja ar reformatoru Raimondu Dunkanu. Un nākusi viņa dzim-

teni apmeklēt ne uz atpūtu, bet uz darbu.

Tikko iebraukusi Rīgā, viņa jau dodas uz suitu pusi, lai redzētu

personīgi šīs mūsu nomales īpatnējo dzīvi, suitu kostimus un lai

dzirdētu viņu muziķu. Arī Rīgā Aija Bertran nemeklē atpūtu, bet

organizē latvju mākslinieku un gleznotāju popularizēšanu Parizē.

Viņa un dažs labs latvietis-parizietis dara lielāku latviešu propa-

gandas darbu Francijā un panāk vairāk, nekā panākts ar lieliem

valsts līdzekļiem).

Par ilgi kavējos pie mūsu trešās klases vagoniem un trešās

klases pilsoņiem, bet tomēr man jāmin vēl viens fakts, kurš attiecas

laikam uz mūsu dzelzceļu vadību.

Nupat, kad šo rakstu, man, diemžēl, svaigā atmiņā, ka sestdien,
29. maijā, p. 1, kad vislielākā kustība, tika slēgts dzelzceļa tilts. Ne-

kāda nelaimes gadījuma nebija. Laikam kādam kungam iegribējās

dienas laikā izlaist caur tiltu cauri kādu braucamo daiktu, un tie

kungi, kam pārziņa par tilta izgriežamo daļu, bija tādā uzskatā, kas

pie viņiem sen nodibinājies, ka katra kunga iegriba ir svarīgāka par

katru publikas Vajadzību.

Publikas stāvēja pilns dzelzstilts, viss tilta garums bija pārpil-

dīts no vezumniekiem, automobiļiem, autobusiem, tramvajvagoniem,

tilta uzbrauktuvē līdz pat Kārla ielai stāvēja un gaidīja tāpat ve-

zumnieki, tramvaji un publika, te bija tūkstoši un viens lika tiem

gaidīt.

Pulkst. vienā slēdz visas iestādes un tad steiga ir vislielākā,

bet viens kungs nesteidzās un viss tūkstots gaidīja,

Tilts bija slēgts, laikam, ilgāk par stundu, bet tam kungam tas

nelikās par ilgu, — publikai gan, bet priekš kam tad publika ir, ja

ne priekš mācīšanās gaidīšanā un bijāšanā.

Pēters Lielais mēdza teikt: durakov učiķ nado, bet tas toreiz

attiecās uz viņa senatoriem. Vai mums, demokrātijā, nebūtu

labāk jāmācās negaidīšanā un nebijāšanā, bet savu tiesību aiz-

stāvēšanā?
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Publikai ir tiesība prasīt, lai dotu viņai ērtu satiksmi un vai

tiešām nebūtu iespējams tā ierīkot, ka tiltu slēdz kuģu labā pa nakti

vai laikā, kad mazāka satiksme?

Diemžēl, nevērība pret publikas vajadzībām nav še vien no-

vērojama. Pašā galvaspilsētā, starp bieži apdzīvoto Torņakalnu

un bij. Jelgavas priekšpilsētu ir neiespējams, neattaisnojams 2 verstu

garš ceļa gabals, kas lauž visus ratus, maitā visus autobusus. Pie

tā ceļa ierīkots speciāls dīķis, kurā ziemu gāž netīro sniegu, un kurš

vasarā to atdod garāmgājējiem. Man saka, ka tur nevarot nekā

darīt pilsēta, jo dzelzceļa virsvalde pretojoties visiem jauninājumiem.

Kad par to kāds sūdzas, tad par apmierinājumu saka: vai tad

citur labāk?

Jūrmalas pilsētā, piem., remontē ceļus taisni tad, kad vasar-

niekiem būtu pa tiem labāka braukšana, tagad, vasarnīcu laikā.

Tāds mierinājums, varbūt, diemžēl, var apmierināt Latvijas

pilsoni, citur, Eiropā, pilsoņus tāds mierinājums vēl vairāk uztrauktu.

— Vaina, ka budžets novēlots, — par ko? Tādēļ, ka gribēja spe-

kulantiem pakalpot.

Dziļākā vaina tā, ka mums nav vēl īsti demokrātiskas valsts,

un tur vaina, ka mums nav pilsoņu, kas par tādiem justos un kas

aizstāvētu savas tiesības; mūsu vidus ļaudis jūtas par trešās klases

publiku, neiet to ceļu, kā progresīvā strādniecība
— uz demokrātiju.

Sāpīgi priekš manis ir šie jautājumi — neviļus jārunā par

tiem —vēl sāpīgāki, kad salīdzina mūs ar citurieni. Un mēs bijām

jau priekš kara uz laba kultūras ceļa; karš mūs atmetis atpakaļ.

Negribās runāt par mūsu trūkumiem, bet vai tad jums citiem, mīļiem

lasītājiem, arī nesāp?

Ar SSS uz Berlini.

A Berlin! ir vecs kara sauciens tāpat kā draudošais „nach

Paris"! Bet ne vienam,, ne otram kara saucienam nebij panākumu

ne vislielākā pasaules karā. Ne vāci tika Parizē, nei franči Berlinē.

Lūkosim, vai nebūs labāki panākumi miera saucienam uz Berlini un

Parīzi? Vai galu galā abi saucieni nesaplūdīs par vienu? Vai ne-

salīgs abi centri, lai Eiropas kultūrai nedraudētu pastāvīgas briesmas?

Vai ir ceļš uz, salīgumu? Darba tauta liekas to zinām,.



125

Labas zvaigznes atspīd pašā sāikumā mūsu mazajam ceļotāju

pulciņam,. Ārstam, biledrim Dr. Livšicam, manam pavadonim, viņa
kundzei ar mazu meitiņu un man tās zvaigznes ir personificētas: —

skaisti jaunekļi ar slavenu nākotni
— zvaigznes sporta nozarēs.

Eidkūņos satikām gluži nejauši pulciņu latviešu strādnieku spor-

tistu, kādus astoņus vai desmit jaunus cīkstoņus ar man jau agrāk

personīgi pazīstamo b. Teodoru Žakoviču kā vadoni.

Es zināju gan, ka pulciņš mūsu boksētāju brauc uz Vāciju, uz

sacīkstēm Hildesheimā, Braunšveigā un citur, bet nezināju, ka mēs

braucam vienā vilcienā.

Mans prieks bija liels. Mēs jokojām, ka nu braucam kara gā-

jienā uz Vāciju, kā cīkstoņi gan, bet ne kā kareivji.

Uz uzvarām tiešām brauca mūsu strādnieku sportisti ā Berlin!

bet miera gaitā. Latviešu darba tautas jaunekļi cīkstēsies ar vācu

darba tautas jaunekļiem miera rotaļās, sportā; milera sacīkstes tu-

vinās darba tautu darba tautai sīkā dzīvē, tā kā viņas tuvina un

saista kopējā sociālisma ideja lielā dzīvē. Un darba tautas būs tās,

kas atradīs ceļu uz lielo salīgumu visu Eiropas kultūras nāciju starpā.

Maniem līdzbraucējiem un man bija diezgan brīnumu, kad strād-

nieku boksētājos,, kuri bija taču izlasīti sacīkstēm kā labākie!, redzē-

jām tik sīka auguma zēniņus, kas ārēji nebūt neizcēlās ne ar musku-

lainību, ne vingrību.

Meitenīte, kuru veda uz Berlini Dr. Livšics, un kura priekš

saviem divpadsmit gadiem bija diezgan labi attīstīta, jokoja, ka tādus

sīkus boksētājus viņa izkaušot kā niekus. Bet sīko'boksētāju pirksti

drīz pārliecināja, ka no izkaušanas nekas neiznāks. Viņi aši salīga.

Bet mūsu cīkstoņos bija arī tādi skaisti, jauni atieti, kā Klezber-

ģis, Grazdiņš un citi. Kas redzējis tādus, tas sapratīs, ka ir arī

vēl tagad dzīvi grieķu slavenie dorefori un olimpiadu cīkstoņi, kurus

notēlojuši slavenākie grieķu tēlnieki kā paraugus vīriešu skaistumam

un spēkam. Ir jauna, spēcīga un skaista paaudze strādniecībā, kas

neļaus nākt sludinātam „Untergang des Abendlandes", - „Vakarze-

mesk Eiropas bojā ejai", lai kā no tās biedina un baidās Eiropas

pilsonība.

Mūsu latviešu strādnieku sportisti bija laipni, izveicīgi un jautri

zēni. Mēs tūliņ bojām visi draugos, viņi palīdzēja novietot vācu va-

gonā labā vietā mūs un mūsu mantas, jautrās, sarunās un dziesmās

pagāja laba daļa nakts, un dziesmās salija ij latviešu, ij krievu, ij

vācu meldijas.
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Nenogurstoši bija šā brīža jaunekļi, es nezinu, cik viņi dabūja

gulēt šo nakti, bet jau nākošu dienu pēc garā ceļa viņiem vajadzēja

doties cīņās. Viņi gāja cīņās un uzvarēja, kā vēlāk lasīju vācu

avīzēs.

Kā krievu Kirilova pasakā CrpeKo3aBce jreTo nponejia, tā viņi

nodziedāja visu nakti. Par «siseņiem" nonicina reakcionāri mūsu

strādnieku sportistus un sargus, tos slavenos SSS, bet kad tik iztu-

rīgi ir šie «siseņi", tad viņi izturēs arī vairāk nekā reakciju, un jau

svētie raksti stāsta, ka «tie siseņi apklāja visu zemi".

Vēsturē tas nav reti gadījies, ka palamas vārds, ar kuru pre-

tinieki nonicināja kādu jaunu parādību, tapa par goda vārdu.

Lai tik atceramies, kā Lejzemes «Holandes" cīnītāji pret spā-

niešu reakciju tika nonicināti par «übagiem", «geiziem", un ka šie

«übagi" nogāza «bagāto" spāniešu jūgu.

Ari mūsu «jaunās strāvas" nosaukums bija no reakcionāriem,

no viņu Purapuķes domāts kā kauna un ironijas vārds jaunai strād-

nieku kustībai, bet tagad jāatzīst, ka «jaunstrāva" mūsu garīgā dzīvē

ir spožākā parādība, no kuras jāatvasina visa mūsu tagadējā kultūra.

Ar mūsu jaunajiem sportistiem1 mēs braucām kopā līdz, pat

Berlinei. Tur viņus saņēma laipni vācu strādnieku sportisti un aiz-

vadīja uz viņu tālāku ceļu.

Mēs sirsnīgi atvadījāmies un turpinājām savu gaitu uz Fran-

ciju; pāris stundās, kuras bija vēl jāpavada Berlinē, gaidot uz vil-

cienu, mēs devāmies apmeklēt dažus biedrus, un sevišķi kādu biedri

Šarlottenburgā.

Mūsu sportistiem novēlējām spožas uzvaras un viņi ieguva tās

spožākas, nekā pat cerēja.

Bet to der ievērot mūsu latviešu strādnieku sportniekiem un

pašai strādniecībai, un to der zināt arī pilsonībai, ka mūsu strādnieku

sportnieku uzvaras ārzemēs latviešu valsti un tautu dara pazīstamas

citai tautai vairāk nekā daži labi dārgi reklamēti citi līdzekļi. Un

sacīkstes un savstarpēja iepazīšanās pašām darba tautām ir, varbūt,

labākā miera garantija, nekā daža laba.

Tu esi jaunais strādniek-spars,

Lai veseli tev mies' un gars!

Tev vajdzēs reiz tos lietā likt,

Jo cīnītājam būs tev tikt.

Par visu tautu bus tev sitavet,

Kad melnie spēki nāk to nāvēt.
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Par pavasari Vācijā

Pārsēstamies vācu vagonu trešā klasē. Mūsu mīļie sportisti

mums piepalīdz, izmeklējot tukšāku vagonu un novietojot mūsu lietas,

kuru ir tomēr diezgan daudz, neskatoties uz visiem pūliņiem, no

mājas ņemt līdzi tikai nepieciešamo.

Vācu 3. klases vagoni, jauni, ļoti ērti, atsevišķām nodalām, loti

tīri; jāsaka: atkal loti tīri, jo tūliņ pēc kara tīrības trūkums bija

uzkrītošs arī vāciešos. Tagad ērtāka un tīrāka trešā klase tikai vēl

Šveicē, kur arī citādi braukšana ir patīkama, sabiedrība itkā netik

sveša.

Pa Vāciju ceļot šimbrīžam ir ērti arī tādēļ, ka vilcieni nav

pārpildīti; dzelzceļa biļešu tarifs ir samērā diezgan augsts un vā-

ciets pats tagad brauc diezgan reti, kamēr agrāk viņš bija labprāt

braucējs. Visu ceļu no Lietuvas robežas līdz pat Berlinei mūsu

vagonā bija gandrīz vairāk braucēju ārzemnieku, nekā vāciešu. Tas

bija 1926. g.

Pelēkā rītā atvērās vācu ainavas daudz pavasarīgākas nekā La-

tvijā un Lietuvā. Lauki bija nevien pilnīgi brīvi no sniega, bet jau

zaļoja jaunās sējas. Un visur bija redzami lieli ūdens laukumi; upes

pārplūdušas, neievērodamas savas Vācijā stingri noteiktās robežas.

Laiks bija silts uni dzīvinošs. Mūsu biezie ziemas tērpi bija

jāliek nost. Ak, mana ziemas kažoka cepure! 1905. gadā aizbraucot

biju to atstājis mājās un pārbraucot atradis un atkal licis galvā, —

nu nezināju, kur viņu noglabāt, lai pavasars to neapsmietu.

Pavasars, pilns pavasars mūs saņēma Vācijā.

Cik viegli un labprāt domas pāriet no fiziskā uz garīgo pa-

vasaru. Tā gribās tam ticēt. Un vai tad nevar ticēt? Vai Vācija

neiet pretī jaunam garīgam pavasarim? Vai visa Eiropa turp neiet

un neatjaunojas? Neskatoties uz visām grūtībām. Vai tad fiziskam

pavasarim nav grūtību? vēju un slapdraņķu un sniegu un krusu?

Un tomēr pavasars.

Pavasars sākās Vācijā drīz pēc pavasara pie mams un visas

Eiropas austrumos, kur izvērtās visplašāk Krievijā. Karam sekoja

vācu revolūcija, nedroša, nenoteikta, —
kā jau vācu tautā, kura nav

paradusi revolūcijas un kura pat 48. gadu izveda bez kāda spožuma.

Jau ap 1916. gadu šur tur varēja manīt zināmu opozicionalu

sajūtu, kura visvairāk pārsteidza pašus vāciešus. Man gadījās tanī

laikā kā paziņa — vēstuļu paziņa —
kāds mīļš vācu jauneklis, kurš

bija arī sācis šaubīties par vācu ķeizarības dievišķību. Viņš bija
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arī dzejnieks. Un man uzglabājies mazs dzejolītis, kā atbilde uz

viņa vāciskām šaubām; dzejolīts ir nebēdīga latviešu stila, arī pa-

vasara dzejols, te tas ir:

Ihr solīt auf den Frūhling nicht blos warten,

Oeffnet die Augen; er ist schon im Garten —•

Im Osten das ganze, ganze grossei Land

Ist schon ein heller Friihlingsbrand,

Aile Fenster auf!

Heraus zu uns zu Hauf!

Ihr solīt nicht schūchtern am Fenster bleiben!

Lāsst man auch nicht 'raus, drūckt ein die Scheiben!

Lāsst u\vs nicht warten!

«Jums nebūs uz pavasari tik gaidīt; atverat acis: tas ir jau

dārzā. Austrumos visa lielā zeme ir jau viens vienīgs gaišs ziedoņa

ugunsdegums. Vaļā logus! Nākat visi pie mums! — Jums nebūs

kautrīgi pie loga stāvēt! Kad jūs nelaiž ārā, — iespiežat loga rūtis.

Neliekat mums ilgi gaidīt."

Es nosaucu šo dzejolīti par sacerētu nebēdīgā latviešu stilā.

Va. tas stils nav jau labi sen latvisks? kaut gan parasts latvisko stilu

meklēt «nebēdībai" gluži pretējās īpašībās un to stilu tad varētu

saukt par «bēdīgu" latviešu stilu. Vai šādas rindiņas, izteiktas vācu

valodā, nav nebēdīgas?

„Wir vvachen auf zu nevem, schonen Leben,

«Uns hat geweckt der Geist der Zeit."

Vai atkal šī viena rindiņa? —

„Schwinge empor dich, befreiender Geist!"

Vai kādam no cienījamiem lasītājiem šīs rindiņas varbūt neiz-

liekas kā pazīstamas? Atklāšu noslēpumu un teikšu, ka te ir tul-

kojums no latviešu valodas.

Cik svešādi izklausās citā valodā mūsu dzeja! Man daudzi

teikuši, ka skaistāk. Bet vai tā būtu?
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Vai tiešām pavasars?

Man saka, ka jautājums ir loti vietā, vai jau sākās pavasars

Vācijā un jauna dzīve? Vai tiešām mani nemaldina zaļie krāsu

plankumi uz laukiem, un melni-sarkani-zelta krāsas raibumi, kas pli-

vinājās pilsētu ielās Reichsbannera gājienos kā pavasara tauriņi?

Reichsbanner'ieši ir īsti demokrāti un republikāņi, kas neļauj

atvest atpakaļ Vācijā padzītos dučus ķeizaru, ķēniņu, hercogu, firstu

v. t. 1. galvu, ārēji ļoti spoži apzeltītu, iekšēji ļoti nespožu. Šie ap-'

zeltītie emigranti nebija Eiropā pieredzēti kopš lielās franču revo-

lūcijas, kad franču pilsonība ar dzelzs slotu izslaucīja no istabas

zeltītos mēslus.

Zeltītie emigranti ir spilgts pretstats skrandainiem proletāri-

skiem emigrantiem, kuri no savas dzimtenes bēga arī uz Vāciju.

Tagad šie zeltītie, kuri savus kroņus zeltīja un savus makus pildīja

ar vācu tautai izspiestiem grašiem, tagad šie zeltītie pametuši tuk-

šus kroņus un viņiem palikuši tikai tukši maki un galvas, kas tikpat

tukšas; protams, nevar teikt, ka tās galvas būtu bijušas pilnākas

un tie kroņi pilnāki, kad tie bija uz tām galvām.

Galvu tukšums šinīs dienās atradis pierādījumu, kad viņu īpaš-

nieki pieprasījuši no vācu tautas zaudējumu atlīdzību par to, ka

viņiem neļauj vairs sūkt vācu tautas dzīvības sulas. Viņi prasa

tagad vai visu vācu zemi, pilis un muižas un mežus, kā savu privāt-

īpašumu. Viņu prasības ir tik lielas, ka būtu jāpārdod visa Vācija,

lai viņus apmierinātu. Viņu dēļ lai bankrotē Vācija. Valdnieki ir

no «Dieva žēlastības" un kā tādi nepazīst «cilvēku žēlastības".

Valdnieki ir visi vienādi, lielie un mazie: ķeizari un ķēniņi līdz

pat baroniem un muižniekiem; visādā ziņā mazie valdnieki nepaliek

pakaļ lielajiem — apetites, ēstgribas ziņā; mēs zinām to no saviem

bijušiem valdniekiem, kuri arī būtu gluži ar mieru apēst Latviju ar

visām pilīm un muižām un mežiem.

Savādi sagadās, ka gandrīz vienā laikā būs jāspriež par šīm

apetitēm un to apmierināšanu: mūsu baronu sūdzību apskatīs Tautu

ligas komisija 8. jūlijā, bet vēl agrāk, šo nākošo svētdienu, vācu tauta

pati nobalsos, vai atdot sevi ķēniņu privātīpašumā.

Reakcija pašlaik valda Vācijā, viņas spēks ir ļoti liels, nedaudz

mazāks par pusi no tautas; tas izrādījās pie valsts prezidenta vē-

lēšanām, kur melno pulku bija par vienu miljonu mazāk nekā de-

mokrātu, un tomēr tika ievēlēts vecais ķeizarnieks Hindenburgs.

Arī šoreiz ķeizarnieku uzvara nenozīmētu vēl, ka Vācijā neuz-

plaukst jauna dzīve; bet nelaime tā būtu un aizkavētu jauno dzīvi

nevien Vācijā, bet visā Eiropā un arī pie mums. Ne velti no Vā-
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cijas iziet visi monarķistu centieni apvienoties pret jauno Eiropu un

aizsiet līdz ungāru centieniem viltot nevien tautas gribu, bet arī

valsts naudu.

Jau 1844. gadā lieinrichs Heine dziedāja, ka — ja īsti apskato-

ties, tad nemaz tik ļoti nevajagot to trīsdesmit sešu vācu kronēto

valdnieku un ķeizaru.

Bedenk' ich diie Sache ganz gienau,

So brauchen wir gar keinen Kaiser.

Vai tagad, pēc gandrīz simts gadiem, būtu pēc viņiem lielāka

vajadzība manāma? Un vai tas jel maz atmaksātos, vest tos zeltītos

leļļus tagad atpakaļ, kad viņus tā kā tā tūliņ vajadzētu atkal likt

krāmu kambarī? Vācu tauta taču pazīstama kā taupīga tauta.

Laivu kājas. Darbs. Garīgums.

Vācu tautā dziļi gan bija iespiedies verdzības un autoritatu die-

vināšanas gars, bet pasaules karš lika tautai diezgan spēji un rūgti

atmosties no miega, kurā tā bij gulējusi šo triju duču monarķu ap-

sardzībā, kā saka tas pats Heine.

Kad man gadījās būt Vācijā 1921. g., tad jau gandrīz visur, bet

sevišķi Berlinē varēja manīt, ka tauta sāk kļūt demokrātiskāka un

patstāvīgāka; nerēgojās visur tik uzbāzīgi kā agrāk visādas priekš-

niecības un mundieri. Slavenais joku tips, uzpūtīgais un muļķais

leitnants nebija vairs redzams, pat „šuemanis", policijas kārtīb-

nieks, bija pārvērties no ielas priekšniecības par ielas kārtības

nokārtotāju. Uz ielām ļaudis bija laipnāki. Braucēji nebija tik uz-

krītoši lepni. Gājējos bieži redzēju itkā svešu tipu, slaikākus vī-

riešus, graciozākas) sievietes; slavenās lielās vācu sieviešu „laivu

kājas" negadījās visur priekšā priekš uzmīšanas.

Man tagad būtu jāatvainojas, ka es pirms kādiem 30 gadiem

pats jokojos par lielajām vāciešu kājām savās vēstulēs no Berlines,

kuras nodrukātas atkal manos kopotos rakstos. Bet neviena ber-

liniete to netika lasījusi toreiz un nelasīs arī tagad.

Šo pārmaiņu uz labu daži berlinieši man izskaidroja tā, ka

vainīgs esot svešas varas iespaids: skaistās žīdietes un krievietes

nosakot berliniešu raksturu. Bet nezinu, vai Berlina būs mierā ar

tādu izskaidrojumu.
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Saivā tagadējā braucienā man jākonstatē, ka Vācija kopš 1921.

gada vēl vairāk atpūtusies un uzkopušies, neskatoties uz briesmī-

gajiem inflācijas gadiem, kuri līdzinājās daudzā ļaunā ziņā pašam

pasaulskaram.

Vācijā tagad atkal strādā visās darba nozarēs, vismaz no

ārienes aplūkojot nekur neredz tukši stāvošus laukus un fabrikas.

Dārdzība vēl ir liela, visur tauta ietura stingru taupību. Bet gars

nav nospiests. Neviens nedomā rokas nolaist un atļaut lietām iet

savu patvaļas gaitu. Ar lielu darbu vācu tauta cerē pārspēt visas

grūtības, un nevar teikt, ka darbā viņai nebūtu sekmju.

Garīgā dzīve gan visvairāk cietusi. Visa enerģija tiek pie-

likta materiālās dzīves nokārtošanai un pacelšanai, lai būtu atkal

pamats garīgai dzīvei. Vācu lielai zinātnieku un literātu, māksli-

nieku un rakstnieku saimei pārlieku grūtas dienas. Garīgais darbs

maz atmaksājas. Grāmatas un mākslas priekšmetus maz pērk.

Simtos tūkstošos eksemplāru iziet tikai visbanālākās sentimentālās

un senzacionalās lubu grāmatas, Kurts Mālers valda. Dzejas tro-

nis stāv tukšs. Neviens negrib viņā vērsties, jo tas «neatmaksājas".

Pārskrēja ekspresionistiskā glezniecība un dzeja; pārskrēja

kliedzošie Tolleri uji Kaizeri pār skatuvēm ar lielu troksni.

Tagad skrej gandrīz ar vēl lielāku troksni «priecīgi vīnkalni",

kurieim taisni piepalīdz kā reklāma ķeizariskās publikas sa-

šutuma protesti. Bet klusībā briest atkal māksla un dzeja, jo grūti

tās nomākt cilvēku dvēselē.

Es nesaku, ka nebūtu iespējams tās nomākt. Vēsture pazīst

veselus gadusimteņus un pat tūkstošus, kur cilvēce iztika bez

mākslas: pēc 30 gadu kara; pēc romiešu-grieķu kultūras krišanas,

kad 1000 gadus nebija ne dzejas, ne teātra, bet pantomīma un brī-

nišķi bagātas dekorācijas, baleti, gājieni, gladiatori, —
toreiz tos

nesauca par sportiem. Cilvēce arī toreiz baudīja; bet kas tā bija

par baudu, un kas par cilvēci, bez cilvēcības.

Tie bija vistumšākie laiki vēsturē. Pēc lieliem kariem bija

vienmēr tādi laiki. Caveant consules, labāk teiksim: caveant po-

puli! lai pielūko tautas, ka tādi laiki nenāktu. Mēs stāvam uz

sliegšņa.

Bet jauna dzīve, arī jauna garīga dzīve ir manāma arī Vācijā.

Tikai ne pie «visvāciem", bet pie demokrātiskās Vācijas. Goethes

Immanais gars atkal sāk atdzīvoties, tikai bieži šo lielo humāno un

progresīvo cilvēku lūko izlietot pret humanitāti un progresu. Caur

un ar Goethi jāiet pār Goethi.
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Jaunā lirika.

Vāciem rodas jauna dziļa lirika: lai man atļauts še aizrādīt uz

vienu piemēru un ar vienu dzejoli. Rūdolfs Bindings „Virsotņu sa-

runā" saka beigas pantos (Kad ir pasludinājis „Vakars klajumam

pavēl. Klusi Ir tuvu nakts")

Aizas aizslēdzas ciet,

lelejas aizgrimst nost.

Tikai vēl augšā

Vientuli pulcētas

Virsotnes, virsotnes

Tāl-tāli dusot.

*

Viņas atzveļas lielajos krēslos,

Loka smagās galvas

Un viņas vien

Zem klusošām telpām

Runā vēl ilgi

Bezmērīgus

Savas būtības vārdus.

Klusībā un naktī vēl domā Vācijā virsotņu domas. Un lejā

un dienā un skaļumā vēl atskan vācu visjaunākās paaudzes —

bērnu dziesmas visos strādnieku bērnu izrīkojumos:

Jauni mēs, mumis plašums veras,

Ak, tu plašā pasaule,

Mūsu ilgas, mūsu ceras

let, kur klājas tāliene.

Neļauj galvai zemē liekties:

Acs tā zvaigznes neredzēs —

Augšup lūkot, tālāk tiekties!

Skaisti ir, ka jauni mēs.

Tās ir īstas proletāriskas, strādnieku jūtas; mēs tās pazīstam,

varbūt pat agrāk. In hoc signo vinces
—

šinī zīmē uzvarēsi, bērnu

pasaule, nākotnes paaudze.
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Prātā man gan nāk Heines vārdi, kurus atkal lasu, netīšām pār-

šķirstot lielā «brīvības kareivja" rakstus. Viņš pazina savus vā-

ciešus un raksturoja viņus tā:

«Vācietis ir līdzinājams vergam, kurš savam kungam paklausa

bez saitēm, bez pātagas, vienīgi uz kunga vārdu, ja uz viņa vienu

skatienu. Verdzība ir viņā pašā, viņa dvēselē. Ļaunāka, nekā ma-

teriālā verdzība ir spiritualizētā! Vajaga vāciešus atsvabināt no

iekšienes, no ārienes neko nelīdz." Un otru vārdu viņš saka: «Su-

laiņi, kuriem nav kunga, tādēļ vien vēl nav brīvi cilvēki — kalpība

ir viņu dvēselē."

Heines vārdi ir loti neganti un vēl negantāk skan tam, kas

jūtas vainīgi šinī vislielākā grēkā — pret cilvēces brīvo garu. Vai

mēs arī nevaram justies vainīgi?

Heine labi raksturojis ar kādu joku arī mūsu baltiešu baronus,

teikdams, ka viņi iedomājas par lielām aizivīm un ir tikai mazas

siļķes Krievijas okeānā. Mēs, latvieši, vēl tagad briesmīgi baidā-

mies no šīm aizivīm, un plēsīgas viņas tomēr ir, bet lielas aizivis

tikai priekš tiem, kuri paši saraujas maziņi.

Kas atpestīs vāciešus no iekšienes? Tiešām, atpestīšana no

ārienes nav neko līdzējusi. Mēs zinām: atpestīs tikai jaunā strād-

nieku paaudze, kas sen «iekšienē", dvēselē ieaudzē brīvību.

Šis gars, kas ir reizē patstāvības, pašcienības, cilvēcības gars,

tas ir īstais svētais gars, kuru varam atzīt arī mēs, modernie cil-

vēki, un tas ir tas gars, pret kuru «grēks netop piedots". Negrēkosim

pret viņu, tad drīzāk atnāks nākotnes paaudze. Prātā man gadās

pusmelancholisks, aprauts, nenobeigts pantiņš —

Kā atbalss klintīs,

Dus tālās nākamības ģintīs

Tas pestīšanas vārds.

Aizbraucot no Vācijas.

Atvadījāmies no Berlines utni devāmies pretim Šveicei, manai

otrai dzimtenei, kā saka Aspazija.

No Berlines paliek vislabākā atmiņa: liela un masiva pilsēta,

drusku par masivu un smagu, —
labi iekārtota milzu mašīna, kur

labs iekārtojums bijis svarīgāks par labu izskatu. Ar to nav teikts,

ka Berlīne būtu neskaista pilsēta, bet viņai uzspiests drusku

„Protzentuma", «parvenija" raksturs.
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Labi mums latviešiem «brīvajā" Latvijā, ka mums nav sava

vārda šim jēdzienam, kurš mūs raksturo vēl daudz lielākā mērā

nekā berliniešus: mēs gribētu būt „proci" un «parveniji" un ne-

spējam;, bet pārstiepjamies, dzīvojam pāri saviem līdzekļiem. Ber-

line vismaz netiek smieklīga.

Mēs ļoti slavējamies ar Rīgas un ridzinieku skaistumu, — pie-

klājīgie ārzemnieki tam piekrīt, tikai ne ikreiz prot. atrast, kur tas

būtu; dzirdēju vienu brīnāmies, kā mēs varot staigāt ar tik skaistiem

apaviem pa tik sliktām ielām.

Mēs arī ļoti slavējamies ar savu latviskumu, ārzemnieki tur-

pretī brīnās, cik ļoti vāciska esot Rīga, kur pat pārdotavu izkārtnēs

reti varot atrast latviešu uzrakstus. Gluži citādi lietuviešu Kaunā.

Berlinē, vismaz vecākās pilsētas daļās, stipri jūtas 70. un 80.

gadu iespaids uz namu celtnēm; tie bija «lielās uzvaras" gadi pēc

franču kara un tie tika «padarīti mūžīgi" ar banālo «Grūndertum'a

un «Streibertum'a" stilu un ar vēl banālāku literarisku Mozera un

Šentana stilu. Uzvarētāju-Vāciju vajadzēja mākslinieciski glābt uz-

varētai Francijai, kura deva 80. gadu beigās Vācijai jauno reālismu

rakstniecībā.

Berline nupat šinīs dienās nolikusi labu politisku eksāmenu:

balsošanā par atlīdzības nemaksāšanu vācu valdniekiem Berline

gandrīz ar visām balsīm noraidījusi valdnieku aplamās prasības.

Ne tik labu liecību izrakstījusi sev pārējā Vācija: viņa sadabū-

juši tikai 14V-> miljonu balsu pret valdniekiem, kamēr bija vajadzīgi

20 miljoni, lai valdniekus galīgi apklusinātu.

Vainīga referenduma kārtība, pēc kuras pie balsošanas jāpieda-

lās 20 miljoniem par un pret balsu kopā: no 141/-' miljona nodotām

balsīm gandrīz visas ir pret atlīdzības maksāšanu, pret ķeizariem

un ķēniņiem, bet ķeizarnieki negāja nemaz uz balsošanu un taisni

nebalsojot par ķeizariem, uzvarēja par labu ķeizariem.

Tāda pat referenduma kārtība ir arī pie mums un rezultāti var

būt tādi pat. Tā ir dota prēmija kūtrajiem vēlētājiem, kuri neizsaka

savas domas un neiet balsot, — kas taču runā pretī demokrātijas

principam, kurš dibināts taisni uz visu pilsoņu dalības ņemšanu

valsts vadībā.

Daudzās demokrātiskās valstīs ir katrs pilsonis piespiests pie-

dalīties visās balsošanās un par nepiedalīšanos noteikts sods. Ob-

ligatoriskai, piespiestai vajag būt līdzdalībai pieaugušo pilsoņu valsts

vadībā, tāpat kā obligatoriskai, piespiestai jauno nepieaugušo pil-

soņu apmācībai skolā priekš nākošās valst&vadības.
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Vācu tautas svētki.

Interesanti atzīmēt, ka vācieši paši ļoti pareizi prata noteikt

jau iepriekš balsu skaitu pret ķeizariem: vācu strādnieku sportisti

Vāgners un Ditmara, kuri bija ieradušies Rīgā uz mūsu strādnieku

sporta un sarga jubilejassvētkiem, man sarunās izteica, ka pret ķei-

zariem sanākšot tikai 15 miljonu balsu; bet viņi par to neuztraucās.

Viņi vispār atstāja ļoti nosvērtu un disciplinētu proletārisku

iespaidu. Sarunās ar viņiem man bija interesanti dzirdēt, ka viņi,

kas vispār atsaucās atzinīgi par pieredzējumiem Latvijā, necentās

apmeklēt mūsu dziesmusvētkus un nebija izbrīnējušies par lielo

skaitu mūsu dziedātāju, 6000 dziedātāju. Pie viņiem sarīkojot dzie-

smusvētkus atsevišķi pilsoņi un atsevišķi strādnieki. Un, piemē-

ram, izgājušu gadu Hanoverā bijuši 6000 dziedātāji strādnieki vien.

Arī šogad laikam notikšot līdzīgi strādnieku dzieismusvētki.

Abi, Vāgners un Ditmara, ne sevišķi interesējās arī par vācu

dziedāšanu. Skrējēji viņi tiešām ir ievērojami; Vāgners ir gargabal-

skrējējs ar gargabalkājām, kas izskatās vairāk pēc garām verstīm

nekā kājām; Ditmara ir maza balta personiņa, kas skrien kā maza

balta lodīte, — nav brīnums, ka tādi noskrēja mūsu labākos skrē-

jējus. Arī Somijas strādnieku sporta svētkos viņi abi uzvarējuši.

Vāgners turklāt ir vēl berlinietis un tā tad runātājs un uzvar nevien

skriešanā, bet arī runāšanā. Strādnieku sporta jubilejā viņš uzva-

rēja visas sirdis ar jūsmīgu apsveikumu.

Berlinietis-sportists ar savām uzvarām un runām sacēla skai-

stas cerības uz nākotni. Arī somu bieidri-sportisti ar savām runām

mūs mudināja priecīgi lūkoties nākotnei pretī.

Bet toties' nepriecīgākas pārdomas uzmācas pēcāk par mūsu

tagadni. Kad mēs tiksim tiktālu, kā somi un vēl kā vāci, uzvarētie

vāci? Ja arī mūsu strādnieku sporta svētki bija spēka un spara

svētki un lika saprast, ka nebūs labi melnai pretvarai aizskārt mūsu

tautas patvaldības pamatus, kuri vienīgi nodrošina mūsu tautas tā-

lāku attīstību.

Bet vai tā ir laba zīme mūsu progresīvai attīstībai, ka melnā

pretvara pie mums ir tapusi arvien stiprāka pa mūsu valsts pastāvē-

šanas laiku? Ka ir bijis vajadzīgs pretsvars, kas neļauj aizskārt

demokrātijas pamatus?
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Mūsu svētki.

Jā, —
šinīs pašās dienās bija citi lieli svētik. kad mūsu tuvākie

radi un draugi: biedri lietuvieši un igauni bija atbraukuši pie mums

ciemā, apspriesties par kopēju politisku un sabiedrisku darbību vi-

sām trim valstīm-, lai tās vienotu tuvāk, nekā līdz šim spējusi- mūsu

oficiālā pārstāvība, un lai novērstu kopējās briesmas mūsu demo-

krātiskām satversmēm.

Mēs visi ceram, ka mērķu saskaņošanai un kopīgiem apņēmu-

miem tos izvest dzīvē būs panākumi, un tie nodrošinās mūsu visu

nākotni.

Bet ar kādām jūtām mums bija jāredz, ka brāli lietuvieši paspē-

juši novelt smago reakcijas jūgu pie sevis un sākt jaunu progre-

sivu attīstības posmu savai tautai, kamēr mēs grimstam aizvien

dziļāk reakcijā un garīgā kūtrībā? Šodien, 1927. gadā,- lieta apgrie-

zušies, bet prieks arī no tā nav pilnīgs.

Igauņi arī guvuši lielus progresa panākumus. Mēs viņiem uz-

gavilējām un priecājamies par viņiem, bet par sevi priecāties mums

nebij iemesla.

Jā, — mēs nosvinējām arī šinīs dienās lielus dziesmusvētkus

un priecājamies, ka tie bija domāti kā tautas vienības, kā kopējas
kultūras svētki. Pats jau es arī tos apsveicu kā tādus un izteicu

uzaicinājumu dziedātājiem:

Seši tūkstoš' dziedātāji,

Vedat tautu jaunu ceļu,

Esat kultur-pašķīrēji, —

un izteicu cerību, ka

Dziesma tik mūs iedziedās

Viscilvēces lielgaitās.

Jo tai pārliecībai jābūt,, un tā vien var dot prieku un iespēju dzīvot

un darboties, kā:

Rupja vara valdītāja,

Tā nav tautas vadītāja.

Še būs viss tas sveiciens:

Sveiki, dzidrie dziesmusvētki,

Visu dziesmu kopotāji;

Visas tautas vienotāji,
Visa cēlā iedvesēji.
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Tautas dziesma, tautas daile —

Tautas dvēs'leis izteicēja;

Darbi dara garā stipru,
Dziesma dara dves'li cēlu.

*

Vēl ir cēla, vēl ir dzidra

Tautas daile, tautas mīla;

Vēl ir sveika tautas dvēs'le, —

Tautas dvēs'le piesargies!

*

Rupja vara, rupja bauda

Tautas dzīvi kārdināja,

Savilkušas cēlus svārkus

Slēpa savas zemās kāres.

*

Rupja vara valdītāja,

Ta nav tautas vadītāja, —

Cēla daile, dzidra dziesma,

Tā lai dvēs'les iedvesēja!

*

Dziesmu svētki, kultursvētki,

Vedat tautu jaunu ceļu,

Seši tūkstoš' dziedātāju,

Esat kulturpašķīrēji!

*

Atnāks brāli lietuvieši,

Atnāks esti, atnāks draugi,

Klausīsies mūsu dziesmas,

Dziedās līdzi saskaņā.

*

Latvju dziesmai liela vara,

Latvju naudai maza svara, —

Dziesma tik mūs iedziedās

Viscilvēces lielgaitās.

Jā, — mēs priecājamies par daiļām dziesmām; mēs priecāja-

mies par daiļo skatu, ka mūsu priekšā, augšā viļņojas liels balts

mākonis un viņā līgojas tūkstoš' krāsainas raibas dzīvas puķes —=

dziedātājas, aiz kurām stāvēja tumšs padebesis — dziedātāji.
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Mēs aizrautībā sajūsminājāmies līdzi un mūsu sirdis traucās

lidot līdzi, kad no tūkstoš' dzīvām krāsainām puķēm piepeši pa-

cēlās tūkstoš' baltu tauriņu un sāka spārniņus vicināt; kad dzie-

dātājas apsveica savus vadītājus un kad sasveicinājās atvadoties

no publikas; kad tauta saskatījās un sapratās ar savām daiļākām

priekšstāvēm.

Tas bija aizgrābjošs un skaists skats, ko mana atmiņa uzgla-

bās no šiem svētkiem uz visiem laikiem; spontāns pats no sevis tas

izcēlās no tautas dvēseles kā sapnis.

Mēs visur saucām tos par dziesmusvētkiem un runājām par

svētku sajūsmu, bet
—

te jau sākas nežēlīgie bet un viņu draud

nākt vesela rinda. Bet dzird dziedātājos un publikā balsis, kas no-

žēlo, ka nebijis vairs tādas sajūsmas, kā agrāk. Dzird nožēlojam,

ka daudzas parādības, tuvinot dziesmusvētkus nevis tautas svētkiem,

bet lielam koncertam. Tauta noklausījusies dziesmās tikai aiz žoga

un no tālienes, cenas bijušas par dārgām — koncertā. Daudzi mie-

rinājās ar to, ka tālumā akustika bijusi labāka, nekā tuvumā.

Zvaigznes, rozes — vecais Goethe.

Vēl dažs ne — labs, bet nāk negribot prātā, kad tik atskatās

atpakaļ uz pēdējām dienām, kuras taču bija tik pilnas visādu prieku

un svētku un ciemiņu. Visiem mūsu priekiem, gulstas virsū smagi

oficialības putekli un nospiež dzīvi Uniforma no veciem cara lai-

kiem uzvar. Spīdošās pogas top par mūsu zvaigznēm.

Bagātīgs zvaigžņu lietus nupat nolija pār Latvijas oficiālām ap-

rindām, kuras to bija izpelnījušās ar savu pakalpību, pareizāk sakot,

apkalpību viesim, ne ar nopelniem. Pašas viesības bija rīkotas vairāk

kā privāts ciemojums, nekā tautas godinājums. Somija mums ir

dārga zeme un tauta, kur i,r uzplaukusi augsta kultūra; mēs nezi-

nājām, ka tur plaukst tik daudz baltu rožu. Mēs mīlam vairāk sar-

kanas rozes.

Daudzi bet vēl grib nākt prātā, un vēl daudz dziļāki un no-

pietnāki; no tiem tiek gluži grūta sirds pašos dzijumos. No tiem

jau mēs gribējām bēgt un tādēļ braucām tālumā, lai meklētu, vai nav

kur izejas uz jaunu dzīvi. li, ir, bet atmiņu starpā jaucas vienmēr

mūsu bēdas, kuras nu atkal tik tuvas; vienmēr neviļus jāsalīdzina

un jāvēro mūsu dzīve ar meklējamo jauno.
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No Berlines izbraucām pēcpusdienā un vēl ilgi braucot varējām

noskatīties Vācijas labi uzkoptās pilsētās un laukos. Vidusvācijā

pilsētas un ciemi tik bieži seko viens otram, ka vietām grūti izšķirt,

kur viens ciems beidzas un otrs sākas.

Nebraucām nu vairs caur Frankfurti un Strasburgu uz Šveici,
bet caur pašu vidieni. Strasburga savu vācu patriotismu pārmai-

nījusi pret franču patriotismu, kurš vismaz ir tikpat karsts.

Vēlā krēslā pabraucām garām Veimarai un viņas mīlīgai aina-

vai, kurā tā bija ieaudzis vecais Goethe. Drusku par daudz mflīga

un sīka izliekas tagad šī ainava, bet viņa bija laba pasargāt savā

klusībā no lielā politiskā trokšņa, kas nāca no viņpus Reinas un

draudēja arī Vāciju izraut no viņas klusām un dziļām domām, ar

kurām tā cerēja atspēkot pasaules trauksmi.

Vecais Goethe ar savu lielo garu saprata lielās revolūcijas

tuvošanos un pārvarīgo nozīmi, bet viņš tam nejuta līdzi. Viņam

bija prātā cita liela pamata pārmaiņa — garīgā dzīvē, dabaszinātnēs,

kur tanī laikā ar Žofroa, Santileiru, Lamarku nāca uz augšu revo-

lūcija dabas uzskatos: evolūcijas teorija, kura tikai vēlāk tika

vaiņagota no Darvina. Arī Goethe bija revolucionārs, tikai evo-

lucionārs.

Lielu mācību smēlos no šī lielā gara; tā izteikta mazā dze-

jolītī, kurš sevišķi mīļš Aspazijai jau kopš bērnības gadiem un kuru

viņa skaitījusi ik rītu, kā savu lūgšanu:

Schaff das Tagwerk meiner Hānde,

Hohes Glūck, dass ich's vollende,

„
Lass, o lass mich nicht ermatten —

Nein, es sind nicht leeire Trāume:

Jetzt nur Stangen, diese Bāume,

Geben einst noch Frucht urnd Schatten.

Dzejoļa latviskais tulkojums ir „Qetes dzejās", Univerzal-

bibliotekā.

Vēlā krēslā, maigā pavasara dienā pabraucu garām) Veimarai,

viņasi ainavai un viņas garam- Miers piepildītai vecai dzīvei, mums

nemiers un jauna dzīve.

Ueber allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen VVipfeln

Spūrest dv

Kaum einen Hauch.
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Šveicē iebraucot.

Tālā zeme, mīlā tauta,

Devi otru dzimtu zemi

Manim tevī nedzimušam.

Mani mana dzimta zeme

Prom no sevis izraidīja,

Tu man devi patvērumu.

*

Tu man vairāk laba devi:

Mācīji ar jaunu mīlu

Mīlēt vecu dzimtu zemi.

*

Vai vēl vairāk laba dosi?

Mīlēt jaunu dzimtu zemi,

Jaunu dzīvi
—

atdzimteni.

Ir agrs rīts, kad iebraucām Šveicē. Kad uz Šveici padomāju,

man vilemmēr acu priekšā tēlojas agrs rīts.

Es nezinu, ar ko izskaidrot šo savādo idiosinkrasiju. Vai ar

to, ka pirmie stiprākie iespaidi no Eiropas vēl pirms Jaunās strā-

vas" laika, kad es tikai vēl gaidīju jaunu garīgu rītu no Eiropas*, —

ka šā pirmā «rīta" iespaidi nāca no Šveices?

Arī šobrīd, kad sāku rakstīt un minu Šveici, es redzu rītu. Un

tikpat nešaubāmi es redzu skaidru saulesdienu, kad tikai atceros

Kastaņolu. Bet še es jau bez sevišķa izskaidrojuma saprotu, ka

saulesdienu un Kastaņolas jēdzieni nav šķirami. Cik man saules ir,

tik viņas nāca no manas pirmās bērnības un nostiprinājās, kā saules

ticība Kastaņolā.

Es vēl tagad gandrīz neko, nevienu lietu, ne notikumu skaidri

neatminu, kad tie nesaistītos ar sauli; mana jūtu pirmā atmiņa no

divu gadu vecuma ir saules apspīdēts laukumiņš, kas vēlāk aprak-

stīts «Saules gados".

Bet Kastaņolas saule mani glāba no tumsas, un Kastaņola ir

Šveicē. Šijpus Gotharda Šveicē aust rīts un aiz augstajiem kalniem

jau silda saule.

Tagad es braucu uz zilo krastu, meklēt, vai tur būtu vēl vairāk

saules, vai jauna saule. lebraucot Šveices robežās ar saviem bie

driem nopriecājāmies, ka še tūdaļ var justies brīvāk un eiropejiskāk,

nekā Vācijā.
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Muitas ierēdnis noprasa: «Haben Sie nichts verzollbares",

atbildam: nē, un ar to beigtas visas» muitas formalitātes, kuras visur

citur aizņem vairākas stundas. Še, gluži kā pirms kara.

Tad kopā paēdām mazu azaidu un norunājām, ka ein Ziel

aufs innigste zu wunsichen — (sirsnīgi vēlams mērķis būtu: saka

Lassals, tikai par citu lietu), kā ēšanas procesu padarītu pēc iespējas

vienkāršāku.

Ēšanai vajadzētu atgriezties uz savu pirmatnējo nolūku: ku-

rināt ķermeni, dodot tam vajadzīgo skaitu kaloriju. Bet ēšanu arī

pie mums sāk uzskatīt par mākslu, un šīs mākslas mācīšanai tiek

ierīkotas labi nostādītas iestādes un tiek sarīkoti speciāli, labi ap-

meklēti augstākās ēšanas mākslas vakari — rauti.

Jau sen parasts, ka mākslu ieskata par baudu, un kura māksla

tad dotu taustāmāku baudu par ēšanas mīāksjlu? Arī šīs mākslas

iespaidi ir rokām taustāmi un par viņas svētību liecina viņas pieko-

pēju apaļais augums un spīdošie vaigi. Tik plikadīdas, kas nespēj

samaksāt šīs mākslas baudas, neatzīst to par mākslu, bet tie jau ir

bezdievīgi proletārieši.

Mazais pravietis Maleachis turpretim apsola visiem, kas bījā to

vārdu Cebaot, ka tiem spīdēs «taisnības saule" un svētība zem viņas

spārniem un tiem būs ēst un dzert un tapt kā «barokļa teļiem".

Mans biedrs, dakters, domāja, ka visu mākslīgo barošanu va-

rētu reducēt uz zināmu daudzumu tabletu ar vajadzīgo kaloriju skaitu.

Nav: arī nebūt neiespējams, ka nākotne ies šo vienkāršošanās

ceļu, ar ko būtu ietaupīts daudz, laika un līdzekļu. Amerika ar savām

jaunām masu barošanas metodēm un ar sava laika nozīmes cienī-

šanu iet pirmā šo ceļu.

Vēl otra doma: tabletes ir loti vienkāršas, nekāda greznība

nav pie tām pielietojama. Vienādas tabletes tiktu lietotas no bagā-

tiem un nabagiem, šķiru starpības būtu māzāk jūtamas.

Bet tagadējā ēšana taisni visspilgtāk pierāda šīs starpības.

Mēs fantazējām, cik daudz tiktu aiztaupīts enerģijas ar vienkāršību

un cik daudz enerģijas varētu palikt ražīgam darbam, kamēr tagad

nabaga ķermenim jāpieliek visas pūles, lai uzņemtu un pārstrādātu

kurināmo vielas daudzumu. Bet mēs arī saprotam, ka ar vislielāko

prieku šīs pūles uzņemtos neskaitāmi pulki, un ka tā sauktām aug-

stākām šķirām šīs pūles ir arī vienīgais dzīves uzdevums.

Kādēļ šīs pārrunas un fantāzijas taisni še? Netīšām biju re-

dzējis Alberta Wālti pusnopietnās karikatūras par apaļo Šveices

pilsoni, un šveicietis smejas un ļauj par sevi smieties, jo viņš pats un

citi pilnām apzinās savu labo darbu krietnību.
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Jūtu ceļš.

Pašā sākumā ar ceļabiedriem mums bija noruna braukt taisnā

ceļā cauri Šveicei; tikai cauri, paspēt varbūt vēl uz, beigu cēlienu

Žeņevas lielajā dramatiskā uzvedumā par Eiropas likteni un tikt

ašāk Francijā, Mentonā.

Bet jūtas gāja citu ceļu, ne to, ko prāts nospraudis: es netiku

uz Žeņevas lielo drāmu un pati lielā drāma arī izvērtās tikai par

ļoti viduvēju divertismentu
—

arī tur vainīgas jūtas, kaut arī iespai-

dotas no interesēm.

Bet es zaudēju vairāk nekā Žeņevas skatuvi, es nevarēju pie-

dalīties braucienā pa brīnišķīgi skaisto kalnu-Franciju no Žeņevas

ezera līdz Vidusjūrai. Arī atpakaļbraucot es neredzēju šo brīnumu.

Vaina tā, ka jau iebraucot Bazelē mani pārņēma atmiņu jūtas;

otrās dzimtenes gaiss mani ietvēra cevī un apmulsināja; tik skaidrs,

tik gaišs, tik veselīgs! Tik kalnaiņiLstiprs! Es nespēju paiet garām

savai pagātnei, jo no turienes es nācu uz mājām.

Ne pus tik ilgi, kā še, es nespēju padzīvot mājās un jau bija

vai jānosmok. Jau pēc dažiem mēnešiem visa būtība rāvās prom no

mājām, atpakaļ uz otro dzimteni, bet pienākums un jūtas: taču te

mājas, te jābūt mājām! Un es cietu — gadus cauri, arvien smagāk

un smagāk, līdz elpa draudēja aizrauties. Nu es atkal še un varu

uzelpot brīvi!

Nē, es nevarēju tā aši skriešus skriet cauri; man bij kaut

uz īsām dienām jāredz un jāapsveic mana otrā dzimtene un mana

paša pagātne.

Jau Bazelē, uz pašas robežas, es nošķīros no saviem mīļiem

ceļabiedriem un braucu iekšā Šveices vidienā un serdē. Jūtas bija
tik spējas, ka neuzkavējos pat ne Bazelē, kur man būtu jāapmeklē

mīļi biedri no seniem laikiem, līdzdarbinieki no Latvijas pir-

miem, garīgās iekarošanas gadiem, mūsu Liepiņš un šveiciešu Dr.

Oerns un Niedermaiers. Ar prieku lasīju nesen avīzēs, ka viņu

vārdi tika minēti.

Sapņu ēnas.

Gribēju likt itkā motto šim braucienam „sapņu ēnas". — Pindara

vārdi nāk no dziļas pagātnes ēnām; viņš visu cilvēka dzīvi sauc par

sapņu ēnu; pats viņš mums ir ar savām dziesmām kā skaists sapnis,
ko cilvēce reiz sapņojusi, un kā ēna ir atmiņa par viņu.
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Arī manu sapņu ēnas kāpj augšā, kā es lai tām liedzu? Bet

pa starpām vienmēr nodrebinājas miesas no atmiņām par tagadni:

puvuma smaka no irstošās sabiedrības, kurā valda jau gluži atklāti

«gavilējošā cūka", kā teica Turgeņevs savā laikā. Negribās par to

runāt un tomēr, varbūt, neviļus būs arī par to jārunā, lai atkratītos

no riebuma. Kāds briesmīgs kontrasts starp tur un te!

Gribas vispirms paelpot kādus malkus svaiga gaisa un neminēt,

no kurienes es šurp braucu, Jā, tagad, kad rakstu šīs rindiņas, pēc

vairāk mēnešiem atgriešanās un māju dzīves korupcijas gaisā, ilgas

pēc svaiga gaisa malka tikušas vēl lielākas. «Nicht gedacht soli

seiner werden." —
neminēt šos korupcijas kaitēkļus, kuri noēd tēvi-

jas zaļo koku.

Sapņu ēnas ceļas augšā; tie bij stipruma sapņi un tiem pieder

celties rīta agrumā.

No tiem, seniem laikiem uzglabājies vēl kāds dzejolis, nepa-

beigts. Kā visi tā laika lielie darbi:

Acs un auss, un sirds, un gars un dvēsle,

Visi prāti, katris nervs un muskuls —

Viss uz vienu vien bij vērsts ar varu;

Visi spēki vienos ratos jūgti

Tiešā ceļā dzīties viena mērķa,

Katra dzīsla visā manā būtnē

Strinkti sarauta kā grožu siksna

Trakos aulos aizejošiem zirgiem — —
—

Dzejolis būtu izteicis to, ko atzīmē tikai prozas rindiņas «radā-

mām domām", kā tur mēdzu saukt: — «laimes jūtas: turēt rokās to

spēku, reizē tam ļauties un reizē to vadīt uz lielu mērķi. Visu virpulī

griezt. Visu dzīvi pret sauli griezt Visu saules sistēmu sviest

pret Herkuli. Putekļi ceļas. Miljoni zvaigžņu kā putekļu krišļi

pa gaisu šķīst. Putnu ceļš kā putekļos staro aiz ratiem. Tālāk!

tālāk!"

Un kad no šejienes, no pagātnes, paskatos uz tagadējo Latviju,

tad putekļu tur gan ir diezgan un par daudz, bet tie nav zvaigžņu

putekļi, tie nespīd, bet ož. Un sauciens tālāk! tālāk! arī skan, tikai

tālāk purvā! un ne tālāk uz priekšu!
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Staipekņu ērkšķi.

Gar takām un celiņu malām Tičinā bieži aug, savādi skaisti

ērkšķu krūmi ar garām staipekņu rokām, kuras tie izstiepj pāri

ceļam un aizķer gājēju un nelaiž to aši uz priekšu. Tādu skaistu

ērkšķu pie mums nav, kas gribētu piesaistīt uzmanību pie vietas;

nav arī, protams, tādu vietu.

Tičinas ērkšķi nāk man prātā, kad atmiņas jau šimpus Gotharda

mani aizvien aizskar un kavē un nelaiž stāstā tikt uz priekšu. Kas

vēl būs tālāk, kad nonākšu tiešām Tičinā, viņpus Gotharda, dien-

vidos?

Nāk prātā vēl kāds dzejolis, — arī tas nenobeigts, nabadzīgs,

ērkšķains, arī tas no viņiem lieliem laikiem, kad par nākptni cīnījā-

mies tikai vēl domās, kad to un darbu par to tēlojām sev vēl dzejā,

ne prozā. Par uzdevumu un mērķiem dzejolis runā':

Sauciens tev sirdī kluss un dikts,

Uzdevums tev ir likts:

*

Likt katrai dvēs'lei skanēt

Ik sirdī zelta bitēm sanēt!

*

Ja liktens tā lēma,

Ka kura dvēs'le ir mēma:

*

Netaupīt sevis un viņu stīgot,
Līdz dvēs'le sāk līdzi dziedāt un līgot!

*

Plašo kokli tev cirst:

Lai skaņa tiek tiem, kas dzīvo, kas mirst!

Pulku dažādu stīgu vilkt,

Lai skumjās un priekos var līdzi ilgt!..

Ir atzīmēts arī paša šī dzejoļa uzdevums, kas būtu bijis jāiz-

teic: — «uzminēt, kas katrs ir; sacīt, kam viņam jābūt; atraisīt

saites, kas viņam neļauj pie sevis tikt; vest katru pie viņa paša,
lai pazīst sevi un lai mīl sevi; katram dot viņa darbu, kas viņa
dvēs'les darbs, kas tad arī viņa mūža darbs."

Cik savādi un ērmoti izklausās tagad «mūsu gaišajā tagadnē",
mūsu «brīvības laikā" tāds dzejolis no veciem laikiem, un kur nu

vēl tāds «uzdevums" dzejniekam!
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Vai tādi dzejas motivi un temati jel maz ieder «modernā ka-

feinicā"? Un «modernā kafeinica", — protams, ierīkota pēc vis-

pēdējām laikaprasībām, nu teiksim piemēram Cafē dc l'Opēra — tā ir

tagad stājusies kastiliskā avota vietā.

Moderns dzejnieks smeļ veldzi un sajūsmu tikai no modernas

kafejnicas avota; kas viņam kastiliskais avots ar garlaicīgām mū-

zām? Mūzas pa pāris tūkstoš gadiem būs vecas palikušas, bet še

viņu vietā ir skaistas bardāmļasļ, kas ne mūžam nepaliek vecas,

jo vienmēr tiek pienācīgi atjaunotas, tas ir, atmainītas pret jaunām.

Modernais /rūpniecības laiks visu industrializējis, nokārtojis,

ierīkojis uz labāko un — lētāko arī dzejas uzņēmumu arodā; bar-

dāmas apmierinās ar dzeramnaudu, mūzas prasīja — sirdi.

Kur paliek ceļojuma apraksts? Vācietis sauc par «Fachsimpe-

lei" tādu kavēšanos pie sava aroda pārrunām. Un man arī pašam

labāk no tām jābēg.

Atkal vagonā!

Ceļojums —
vecā franču vagonā aizveda mani garām senai

Vindonisāi uz jauno Cirichi.

Franču trešās klases vagons vecmodīgs, neērts, netīrs. Tikai

sēdekli viņā ir mīksti, ar ādu apvilkti. Nevar to salīdzināt ar

skaisto Šveicesl vagonu, kurš plašs, gaišs, spodrs; visur izkārtas

gleznas ar Šveices skaistiem skatiem, laikam viscaur krāsu foto-

grāfijas.

Pie mums „brīvajā" Latvijā lieta, protams, nokārtota krieviskā

birokrātiskā stingrībā un noteiktībā: gar mūsu vagonu sienām1 gari,
neviena nelasīti brīdinājumi un soda piedraudējumi publikai, kura

iedrošinās lietot kroņa mantu — dzelzceļu.

Pie mums publika nekad nedrīkst aizmirst, ka viņa ir ierīkota

priekš dzelzceļa vajadzībām, kā maksātāja. Vai mēs, kas paši

atzīstam savas zemes skaistumu, nevarētu to arī propagandēt kā

šveicieši ar gleznām un ne ar soda likumu paragrāfiem?

Senai romiešu Vindonisāi garām. Liels senais amfiteatrs skaistā

vietā. Jaunie šveicieši te uzved mūslaiku lugas. Es nekad neaiz-

mirsīšu „Mesinas līgavas" skaisto uzvedumu ar piecsimts kora da-

lībniekiem un, laikam, desmittūkstoš skatītājiem. Bet par to citā

reizē un citā vietā. Tagad uz jauno Cirichi.
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Cirichē.

Ciriches lielā vokzāle.

Še ieeju kā savā mājā. Ari svešniekam te viegli orientēties.

Nolieku rokas bagāžu glabātuvē, iebaudu vokzāles trešā klasē spe-

cieli šīs piestātnes ēdienu, kurš sevišķi labs un lēts, jo daudz tāda

tiek patērēts; gandrīz katrai piestātnei un viesnīcai sava specialitē dc

la maison.

Marta sākumā še jau pavasars; silts, līst smalks lietutiņš, —

es ziemas kažoka cepurē, eju pie Jelmoli pirkt vasaras cepuri, —

Jelmoli ir liels Vaarenhaus, visādu preču magazinu kopojums; ērti

ar to, ka nav jāstaigā pa daudzām pārdotavām, bet viss vienā namā;

neērti ar to, ka atsevišķā nozarē nav liela izvēle; mazāk turīgie

nāk še pirkt; smalkākie skatās ar mazu nicināšanu. Pie mums tādi

llerveikali vēl labi neieviešas.

Uzmeklēju senus paziņas.

Meklēt te ir viegli, šveicietis izpalīdzīgs, kaut ne tik laipns kā

vinietis. Šveicietim bieži pasprūk „chaibe švob" un «chaibe Ruš". —-

„Ruš" — krievi esam arī mēs pēc šveicieša uzskata.

Sevišķi šveicietis necieš „švOb" — savus tuvākos kaimiņus

viņpusi robežas. Pa ielu iet drusku iereibis „švicers" un vienā laidā

rājas: „Chaibe Švob!" Kārtībnieks jautāja, vai viņam kas no-

ticis? Vai viņu kāds aizskāris? Kurš «Švob" ir vainīgais? — „Visī

vainīgi! Ko viņi nāk alu dzert viesnicā, kur dzer godīgi šviceri?
—

Kur tad lai iet švobs? Švicers atbildot min tādai .vietu, kura nu

tiešām maz noderīga alus dzeršanai, bet gan dzeršanas seku pa-

mešanai. :.' i i : ■ ļ i ■ ;
Nesaticība starp šveicieti un švobu ir vecu vecā, laikam tikpat

veca kā starp mūsu kurzemnieku un vidzemnieku. Jau t. s. „švabu

iliadā un odisejā", kura atstāsta senosi tautas jokus sakarīgā veidā,—

šveicietis
_ «der Nestleschwab" tiek tēlots kā vismazāk asprā-

tīgais.

Ne labāk iet šveicietim Šillera «Laupītājos", — jāatceras, ka

ŠiMers pats ir švabis un raksturo tik nelabvēlīgi šveicieti laikam uz

tautas joku pamata.

Bet kā vācieši skatās atkal uz švabiem, to raksturo jau tas

fakts vien, ka nosaukums „Švabe" visā Vācijā tiek: lietots to ku-

stoņu apzīmēšanai, kurus mēs mēdzam dēvēt par «prūšiem".

Arī Heine savās «Reisebildeļr 1." neizrādās par lielu šveiciešu

draugu, bet viņš dabū arī atbildi no šveicieša.

Heine sūdzas, ka ēdiens HaTca kalnājā nav bijis labs, šveicietis

nelaipni atteicis, ka vācieši nepazīstot ne īstu brīvību, ne īstu pie-

ticību. Heinem gan licies, ka īstie ķēniņ-kalpi un saldumigatavotājf
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visur esot šveicieši un vispār toreizējie Šveices «brīvības varoņi",

kuri tik daudz sapļāpājot politiskas drošsirdības, esot tik zaķi, kuri

šaujot gan pistolēm, bet esot tomēr tikai zaķi.

Heine tā rakstīja 1824. g., kad Francijā un Vācijā bija revo-

lucionāra sajūta, bet ij tā vāciešiem gan nepienākas pārmest švei-

ciešiem brīvības jūtu trūkumu, jo šveicieši tiešām prata izcīnīt sev

brīvu valsti un to aizstāvēt, bet vāci neprata.

Vēl 1849. gadā, kuru piedzīvoja Heine, šveicieši savaldīja sa-

vus reakcionārus un katoļus, kamēr vācieši arī savā vienīgā 1848.

g. revolūcijā izrādījās par diletantiem. Pat vēl 70 gadus pēc tam vā-

cieši nebija iedzīvojušies revolucionārā garā un viņu 1918. gada re-

volūcija palika nepabeigta, — šveicietis teiktu: chaibe Švob!

Pirms pasaules kara vācieši mēģināja iejūsmināt šveiciešusi

par „vācietību", lai tie nostātos kara gadījumā vācu pusē un lai

ļautu vācu karaspēkam brīvu izeju caur Šveices zemi. Pats ķei-

zars Viļums apciemoja Šveici neilgi pirms kara.

Man gadījās toreiz būt Cirichē, un es varēju pārliecināties,

cik maza sajūsmība bija cirichiešos par vācu ķeizarības spožumu;

šķidrie hoch! saucieni izklausījās vairāk pēc zirgu uzmudinošiem

hū! un hott! saucieniem, kādus dzird no ormaņiem. Tā bija, liekas,

pēdējā lielākā demonstrācija par godu ķeizaram un ar šiem hū un

hott! viņu izvadīja no zemes.

Arī nekādai lieliskas kareiviskas pavadības nemanīju, kā tas

parasts monarķiskās valstīs. Šveicē ir īsta demokrātija un tur ka-

reivji netiek izlietoti dažādām parādēm un izvadēm, lai uzjautrinātu

svešniekus ar „tautu". Diemžēl, šoreiz nevar teikt: tout comme

chez nous —.„viss tāpat, kā pie mums".

Kad vācu ķeizaro Viļums bija jau projām, parādījās Šveicē

joku pastkartiņas, kā atbilde uz vācu aicinājumiem uz „Wafenbrū-

derschaft" ieroču brālību un uz vācu piedraudējumiem iznīcināt mazo,

niecīgo Šveicīti, ja tā pretotos lielai Vācijai.

Bija tēlots lielūsainais vācu Viļums — dažs labs vēl atminēsies,

ka Viļums bija ievedis savu īpatnēju ūsu modi:-ūsām, no lūpu kak-

tiņiem sākot, vajadzēja kāpt taisni gaisā, kā durkļiem gar abām ma-

lām degunam, kas tēloja divstobru lielgabalu.

Pretī Viļumam labsirdīgs šveicietis-kareivis ar šauteni. Vijums

jautā, cik tādu labu šāvēju esot šveiciešiem. —
Simta tūkstošu —

tas atbild. Bet kad es jums pretī likšu divisimts tūkstošus? Ko

tad jūs darīsat?
—

Šveicietis mierīgi atbild: tad mēs šausim divas

reizes!

Šveicietis var paļauties uz sevi un savu demokrātiju, — un

mēs? Mēs pakaļ ķēmojamies monarķismam un aristokratismam, —

nav še tout comme chez nous.
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Mans ceļojuma apraksts Cirichē piepēši nobeidaies ar «turpmāk

vēl", kuram nekas nesekoja toreiz. Bet pēc «turpmāk vēl" jau

vienmēr kas nāk, visur, tā arī mēs še nevaram galīgi apstāties un

ieskatīsim, ka ir tikai simboliska nozīme šim «turpmāk vēl" un ka

tam vēl sekos šis tas.

Vispirms — kad ceļojuma apraksts aprāvās, pareizāki sakot:

tika aprauts no «vis major" (bez liekas vajadzības un asprātībaSi, jo

katru «vis majors" vienmēr var iztikt un iztiek bez pārākās as-

prātības), tad ceļojums pats gāja tālāk un par to atreferēja arī

avīžnieki.

Lai būtu pārskats par ceļojumu — kaut īsumā — jāievieto še

dažu avīžnieku atstāstu. Tie pa daļai rakstīti it kā no maniem

vārdiem; vinu starpā arī kāda mana atmiņa no ceļojuma pēdējās

gaitas Beļģijā par maija svētkiem. Tās rindiņas bija atrāvušās no

kārtējā apraksta un aizsteigušās priekšā, un palikušas vienas bez-

sakarā. Jāpiemetina še arī dzejoli, kuri bija radušies vēlākā ceļo-

juma daļā mTnu palikuši kā putni, kas noklīduši no bara un neatrod

sev vietas.

Ceļa piezīmes: «Ar SSS uz Berlīni" parādījās laikrakstā

«Strādnieku Sports un Sargs" un 1. maja demonstrācija Antverpenē"

avīzē «Sociāldemokrāts"; atmiņas par braucienu jaunā dzīvē uz

zilo krastu — tika iespiestas «Jaunākās Ziņās" 1926. gadā.

Tiklīdz padoma uz «turpmāk vel", spraucas atmiņa kada dze-

joļa skara, no Mentonas, no paša «zilā krasta".
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Villa Faraldo.

Bij nakts un pūta vējš un lija lietus.

Vai šī Fairaldo villa ir?
— Jā, šī.

—

Bet palmas šņācot krata kuplās galvasi:

„Ko ziemeļnieks šurp nāk? nes liet' un vēju."

Tik tālā rada pinija teic: „nāci!"

Un jūra putas šļācot dzina iekšā.

*

Rīts bāls un aizklājies ar mākoņiem,

Aiz plīvuriem tik rāda balto namu.

Še zariem palmas sniedzas jumtu ēnot,

Še rindās stājot aizvada uz dārzu,

Zem kājām rozes slīkst, sviež ziedus pretī;

No kokiem augsti sārtums nokarājas

Nepabeigts palika dzejolis, kā nepabeigtas atmiņas par Mentonu.

Te citas atmiņas, tās jau no Beļģijas.

1. maija demonstracija Antverpenē.

Skaista, saulaina diena pēc ilgāka murgaina un lietaina laika.

Visi dzelzceļa vilcieni uz Antverpeni pārpildīti jautru pirmā maija

ļaužu. Briselē, no kurienes es izbraucu, pilna biļešu kases zāle;

tomēr biļešu pādošana norit aši, bez grūstīšanās; tas tik neparasti

latvietim. Zaļajās vilcienu telpās visas lokomotīves appušķotas

meijām, puķēm, vītnēm un sarkaniem karodziņiem. Dzelzceļnieki

Beļģijā ir viena no lielākām strādnieku organizācijām un svin savus

maija svētkus, pušķodama savus darba rīkus un aizvezdama citus

biedrus uz maija gājieniem. Visiem' rokās sarkanie strādnieku

avīžu maija numuri: pasažieri bieži atstāj numurus vagonā, lai

tie derētu kā propaganda. Vilciens noved vairāk pārpildītā Antver-

penē. Piestātne pušķota, pa ielām un namosi daudz sarkanu karogu,

ielas pilnas ļaužu. Lielajās galvenajās alejās pulcējas un formējas

maija gājiens. Politiskās, arodnieciskās, kulturelās grupas ar sa-

viem plakātiem ieņem iepriekš noteiktās vietas, kuras atzīmētas

rakstītiem nodalījumiem. Kārtošanās neiet ilgti, kaut gan visur daudz

liekas publikas, kura nestājas tieši rindās
.

Drusku novēlojas gā-
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jiena sākums, tādēļ ka izplatās ziņa par pilsētas burgomestra dēla

nāvi un jāgroza maršruts, kurš sākumā bija nodomāts gar burgo-

mestra namu. —
Šinī maija demonstrācijā ir jauna parādība —

strād-

nieku aizsardzības pulks —
uzmaršē divisimts brašu jaunekļu, vi-

siem ap roku plata sarkana lenta ar uzrakstu flāmu valodā par

strādnieku aizsardzības pulkiem. Visi ģērbti ne uniformās, bet

tumšās žaketēs. Visiem rokās pastaigāšanās spieķīši ar augšā
ievērtu siksniņu, spieķīši visi vienas krāsas un garuma; tie ir itin

viegli un nav domāti kā ieroči; bet viņus prezentē kā ieročus, ar

viņiem apsveicot komandierus. Strādnieku miličos ir gan vairums

jaunekļu, bet ne zēnu; liela daļa ir vecāki un pusmūža vīri. Uzskats

brašs un disciplinēts. Viņi nav saistīti ar sportistiem kā mūsu mil-

sekcijas. — Mans vadonis ir Kamiis Heismans un tas visur tiek

laipni sveicināts no strādnieku rindām un no publikas; strādnieku

miliči prezentē viņam savus ieročus. No visām pusēm dzird: „Ka-

mil, Kami!!"... Heismans ir ļoti populārs tautā, nevelti viņu sauc

tikai priekšvārdā. Viņš runā tautas valodā — flamiski; mīl jokus

un ir viens no saprātīgākiem beļģiešu strādnieku vadoņiem. — Gā-

jiens sāk kustēties. Kārtībnieki un sportisti sarkanām puķēm, pu-

šķotos riteņos, uztur kārtību. Flāmu strādnieki ir mierīgi un disci-

plinēti, atstāj augstas kulturelas attīstības iespaidu. Gājienā eju

līdzi visu laiku pa lepnajām, alejām, pa bagāto kvartāliem, pa strād-

nieku ielām, visur drūzmējas publika, visvairāk strādnieku apvidos,
nekur nekādas nekārtības. Gājiens nonāk pēc stundas pie tautas

nama un iet tam garām, pie tautas nama mēs apstājamies un pa-

laižam visu gājienu garām, jo bijām gājuši pašā priekšgalā. Gājienā

milzums karogu, jo katrai organizācijai, katram rajonam, katrai

sekcijai, katrai biedrībai ir savs karogs un savs plakāts. Lielākai

daļai organizāciju tiek nests pa priekšu plakāts ar organizācijas no-

saukumu. Katrai grupai ir arī savs orķestrs, jo muzikālā izglītība

flāmu strādniecībai ļoti augsta, mūzikas instrumenti! nav sevišķi

dārgi. Mūsu, latviešu gājienam trūkst savu pašu orķestru, kas ne-

patīkami sajūtams. Plakātos tiek izteiktas vispārējās strādniecī-

bas prasības un sevišķi lokālās; raksturīgi, ka loti daudz plakātos
tiek nosodīts fašisms. Beļģijā tāda nekulturela parādība kā fa-

šisms ir nepieredzēts, un kad notika uzbrukums vispār, arī pilsoņos,

ļoti cienītam strādnieku vadonim, ārlietu ministrim Vanderveldem,

tad sašutums un uztraukums bija vispārīgs. Tas arī izskaidro lielos

protesta izteikumus tā plakātos, kā jau agrāk presē. Gājienā redz

ļoti daudz atsevišķu sieviešu organizāciju; jaunatnes organizācijas

retāki. Vērību griež uz sevi lielākās organizācijas: transportstrād-

nieki un kuģenleki, dzelzceļnieki un dimantstrādnieki. Dimantstrād-
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nieki vēl nesen atturējās no piesliešanās vispārējai strādnieku kustī-

bai, bet pēdējailsi laiks arī viņus ierāvis lielajā straumē. Publikā Viņi

izpelnās sevišķu ievērību, tāpat kā ierēdņi, kuri arī skaitās pie

strādnieku aristokrātijas. Mani pārsteidza ļoti siltais apsveikums

atsevišķai grupai šveiciešu-strādnieku. Lai dzīvo šveiciešu biedri!

es tiem varēju tikai pievienoties. — Gājiens bija milzīgs, vilkās

vairāk nekā divas stundas; dalībniekus skaitīja ap 25—30.000.

Beigu cēlienā nevarēju noskatīties, jo Kamils mani veda prom

uz demonstrācijām un maija sapulcēm mazākos centros un uz lau-

kiem.
—

Vēlāk man stāstīja un lasīju avīzēs, ka arī visās citās pil-

sētās strādnieku maijs gājis lielā triumfa gaitā.

Parize — lumen mundi.

Miglaina rīta uz Senas.

No miglas izpeld bāl-pelēlkas salasi,

Bez veida masas, kraujas, nami, koki

Acs tikai jūt, ne saredz krasta malas.

Visapkārt baigi, Notre Dāmas spoki.

Bet miglas, austrēdamās, plūst un dalās,
— Ko velti vēlais noslēpums tu moki? —

Ar baltiem tvaikiem melni dūmi jaucas

Caur baigiem cauri kuģis nedrošs spraucas.
*

Sāk miglas sudraboties, salas mainas,

No tūkstots gadiem parādības raisās,

Kāpj laukā laiku kvēpos namu ainas,

Stāj visaj laipni kopā, aizbirst plaisas,

Kad vēršas nākotnē, top gaišrēgainas,

Un saules zelts ar sudrabmiglu maisās —

Tad kopu skaņā lielais koris jundi:

„Tu esi pasaulsgaisma — lumen mundi!"

Visplašāk atstāsta manu ceļojumu pa Franciju un Beļģiju J.

Porietis „Jaun. Ziņ.". Viņš liek runāt man un man jāklausās it kā

mani vārdi, kas nāk no viņa mutes, pareizāk no viņa spalvas.
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«Aizbraucu veseļoties uz dienvidus Franciju, kur klimats se-

višķi ieteicams sirdsslimniekiem. Tur uzturējos 1 mēnesi. Tad de-

vos uz Parizi, -kur paliku nedēļu. Parize atstāj grandiozu iespaidu,

var lepoties ar architektonisko gaumi. Šai lielpilsētā nav manāms

tas aristokratisms, kas mani līdz šim arvien atturēja viņu apme-

klēt. Ļaudis vienkārši tā satiksmē, kā apģērbos un visā dzīves

veidā. Patlaban Francijā visi daudz strādā, lai pāvarētu ekono-

misko krizi, kura visur sajūtama.

Parizē mani sevišķi interesēja.māksl a. Bet muzeju tik daudz,

ka paspēju apskatīt tikai daļu. Pakavējos Luvrā, visvairāk pie se-

nās grieķu mākslas. Franču komēdijā redzēju V. Igo „Erna n i".

Kaut šī luga ir veca, tomēr publikas interese par to liela. Aktieriem

Sievišķi laba izruna. Vilsi skati un monologi gūst applausus cēliena

vidū. Turpretim inscenējums bija maz ievērojams. Lielā operā

redzēju «Borisu Godunov v". Zolisti, koris un orķestrs labi,

bet inscenējums neievērojams. Pats operas! nams — brīnišķīgs

mākslasdarbs ārējā un iekšējā izbūvē. Redzēju ari Folies

Bergerer'ā kādu izrādi ar skaistām dekorācijām, bet bez

satura un ar pilnīgi nejēdzīgām Žozefines Beker dejām.

Apmeklēju pazīstamo mākslinieku Korovinu ar dēlu, kuri abi

attīsta joprojām impresionismu. Viņi labprāt vēlas apmek-

lēt Latviju. Biju pie Reimomda Dunkana. Satikos ar vai-

rākiem franču profesoriem un zinātniekiem, kuri dzīvi interesējās

par Latviju. Apmeklēju veco partijas biedri Ceretelli, kurš 5 g.

jau dzīvo kā emigrants Parizē. Tad biju Parizes latvju pulciņā.

Visur mani saņēma sevišķi sirsnīgi. Latvju pulciņa priekšnieks A

Grāvfts man palīdzēja aplūkot Parizi, izvadāja visās ievērojamākās

vietās,, kā Panteonu, bet arī tādās vietās, kurās ceļotājus nemēdz

redzēt, piem. visvecākā Parizes baznīcā Notredamas tuvumā.

Tad devos uz Beļģiju, paklausīdams Beļģijas māksJias un

zinātnes ministra fieisimaņa laipnam uzaicinājumam un lai pateiktos

par man piešķirto Beļģijas civilordeni. Jau pirmā dienā mani sāka

iepazīstināt ar beļģu sabiedriskiem darbiniekiem. Otrā dienā biju

audiencē pie karaļa, Beļģijas karalis Alberts ir vēsturiska

persona jau no lielā pasaules kara, loti populārs visā Beļģijā, kā cil-

vēks» nepārspējams savā sirsnībā un vienkāršībā. Audiencē mani

pieņēma bez kādām ceremonijām, neprasot pat frakas apģērba, tāpat

vienkāršā uzvalkā. Interesantā saruna audiencē ilga veselu stundu.

Karalis apvaicājās par Latvijas apstākļiem, salīdzināja tos ar Beļ-

ģijas. Izrādījās», ka viņš ļoti labi orientēts par Latviju un zināja

daudz vairāk nekā beļģu rakstnieku pulciņš, ar kuru vēlāk satikos

man par godu sarīkotā tējasvakarā. Pirmā maijā ministrs
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Heismans mani noveda savā vēlēšanu iecirknī — Antverpenē,

kur notika plašas maija demonstrācijas. Pēc tam apbraukājām maija

sapulces mazākās pilsētās un uz laukiem. Tad devāmies garākā

ceļojumā pa visu Beļģijas flāmu daļu līdz Holandes robežai un at-

pakaļ. Apskatījām Beļģijas lielās pilsētas Lješu, Namiiru un citas

mazākas. Otrā autoceļojumā aizbraucām uz Blankenbergu — pe'ld-

pilsētiņn. Trešā ceļojumā apskatījām mākslinieku pilsētu Liru. Bi-

jām Briges pilsētā, kur noskatījāmies grandiozā baznīcas pro-

cesijā ar vēsturiskiem un bībeles skatiem, kurus uzveda bagātos

viduslaiku uzvalkos par godu svētās asins atvešanai no Jeruzalemes

pirms 700 gadiem. Pati -Briga ir loti skaista pilsēta ar kanāliem kā

Venēcijā. Rodenbachs viņu sauc par mirušo Brigi, bet patiesībā viņa

kopš 10 gadiem ir atdzimstoša rūpniecības pilsēta. Visās lielās un

mazās Beļģijas pilsētās* ir brīnišķi monumenti un vecas

baznīcas, sevišķi gotu stilā, pilsētu nami Hotel dc ville, daudzi mu-

zeji un t. t. Liekas, visā pasaulē nav tāda laukuma kā Briselē, tā

saucamais Zaļais laukums vai Lielais tirgus. īstenībā šis laukums

saucas par Zelta laukumu, jo nevien pilsētas un sabiedriskie,

bet ari privātie nami!
—

visi skaistā stilā, bagāti zelta rotājumiem.

Bagātos un plašos muzejus paspēju apskatīt tikai pa daļai. Atzī-

mēšu tikai kara muzeju, dibinātu par piemiņu Beļģijas valsts patstā-

vības proklamēšanai 1880. g.
Šai pašā, bagātā muzejā būs noda-

ļa ari Latvijai, par kuras ierīkošanu pūlas mūsu ģenerālkon-

suls Beļģijā. Noklausījos Beļģijas parlamenta sēdēs.

Briselē biju ari pie ievērojamā latvju skulptora A. Bijās,

kurš dzīvo Beļģijā jau 20 gadus. Viņš pagatavojis nelaiķa Z. Meie-

rovica tēlu, kuru derētu iegūt Latvijai. A. Bija ir liels latvju patriots,

ļoti ilgojas pēc dzimtenes, bet, neskatoties; .uz visām pūlēm, nav

varējis atrast Latvijā piemērotu vietu. Beļģija un viņas tau-

ta ir bagāta. Ir tikai viens, mazliet tukšāks apgabals, bet visā

zemē ir nepārtraukta rinda ciemu un pilsētu. Visi lauki ir līdz pē-

dējam izmantoti. Zemkopība tik augsta, kā laikam gan nekur Eiropā.
Tomēr Beļģijas raža pietiek tikai vienai ceturtdaļa iedzīvotāju. Kaut

gan zemes platība ir tikai puse no Latvijas, bet iedzīvotāju 4 reizes

vairāk nekā mums. Patlaban Beļģijā zināma krīze, jo ražoju-

miem trūkst tirgus. Ari lielkapitālisti — baņķieri cenšas vēl pavai-
rot šīs grūtības, lai kaitētu valdībai1, kurā ir ari sociāldemokrāti.

Beļģija cer izdarīt lielākus ārējus aizņēmumus, bet pateicoties šai

pretešķībai nav varējusi tos realizēt. Pret baņķieru politiku tautā

liels sašutums. Noskatījos izrādes Briseles operā, Masinē
—

„Erodijas<' un „Parka" teātrī Demesi lugu „Daiila". Spēlēja pa da-

ļai Parizes spēki. Teātra māksla Beļģijā stipri attīstīta: neviens
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ciems nav bez teātra biedrības, bet pilsētās ir vairāki teātri. Beļģu

tauta ļoti mīl darbu, ir korekta un uzņēmīga. Tas šai zemei sola

lielu nākotni. Mums latvjiem vajadzētu sevišķi interesēties par Beļ-

ģiju, jo viņa mums ir daudzējādā ziņā paraugs, var rādīt, kā rast

ceļus mūsu labākai nākotnei.

Īsāk raksta mans draugs H. Kaupiņš.

Stipri sasirdzis un noguris 16. martā b. Rainis izbrauca no Rīgas

uz ārzemēm, lai daudz maz atpūstos un atspirgtu.
Ceturtdien p. 9 v. tas atgriezās Rīgā un vakar tas bija jau

Saeimas sēdē. Rainis dienvidu saulē manāmi nodedzis un jūtas at-

kal spirgtāks.

īsos vārdos b. Rainis pastāstīja par savu ceļojumu.

Vispirms tas apstājies Berlinē, kur sastapis b. Danu, tas izteicis

nožēlošanu, ka daudzu darbu dēļ nespēj ierasties uz Latvijas s.-d.

partijas kongresu.

Cirichē, sociālistiskās internacionāles sekretariātā Rainis sati-

cies ar b. Fr. Adleru. Sekretariāts ievietots 4 istabās. Tur liela ku-

stība. lerodas dažādās darīšanās ārzemju sociālistisko partiju pār-

stāvji. Patlaban tur gatavojušies uz starptautisko soc. konferenci.

Lugano Rainis apmeklējis vecasi, vēl no emigrācijas laikiem mīļās

vietas un savu draugu, rakstnieku Dr. A. Zāgeru. No Lugano Rainis

braucis uz Mentonu, kur laiks patlaban bijis loti slikts un dzejnieks

tur atkal saslimis ar gripu un 2 nedēļas nogulējis- uz gultas. Vēlāk

laiks uzlabojies un līdz ar to airi Rainis. Mentonā viņš labi atpūties

un gatavojies jau ceļot uz māju, bet Parizē tas aizķēries. Rainis Pa-

rizē pirmo reizi; Parize tam likusies sveša un nemīļa. Baidījies no

modes kliedzieniem, aukstā aristokratisma. Redzot Parizi tas ar viņu

samierinājies. Parizē lielums, plašums, telpiskais un garīgais Parizē

var iet pilnīgi vienkārši un tas nemaz nav uzkrītoši. Parizietis vien-

kāršs, laipns, aizņemts saviem darbiem!. Visur manāma griba pār-

varēt ekonomisko krizil, kas smagi jūtama vietējiem.

Dzejnieks uzlūgts uz tējas vakaru sadzīves reformatora un daiļ-

nieka Raimonda Dunkana kolonijā, kur bijuši vairāki ievērojami

franču profesori un literāti. Parizē saticis arī b. Cerētelli, kurš daudz

palīdzējis Rainim iepazīties ar lielo pilsētu. Parizē lieliskums, de-

mokrātisms nevien ļaudīs, bet arī vispār dzīvē. Nav manāms ārējs

spīdums, bet tomēr viss spīd. Uzkrītošas modes reti redz. Parize
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par bērniem ļoti gādā, saudzē tos kā zelta gabalus. Visur viņus

lutina. Dzīve Parizē tikpat lēta kā Latvijā, pat vēl lētāka. Braucot

uz Beļģiju, Sen-Kentenas laukumā vēl redzamas kara pēdas. Tran-

šejas gan noraktas, bet šur tur zemes gabali tukši, reti ciemi. Beļ-

ģijā turpretim viss atjaunojies. Dzīve rit pilnos apmēros. Briselē b.

Raini mīļi uzņēmis b. K. Heismans, kurš iepazīstinājis viņu ar Briseli

un Beļģiju. Briselē P. E. N. klubs (rakstnieku klubs) sarīkojis par

godu Rainim vakaru. Briselē b. Rainis, bijis ari pie Beļģijas karaļa.

Bijis vienkāršā apģērbā un bez kādām ceremonijām pieņemts un pa-

teicies par piešķirto Beļģijas goda zīmi. Pie Beļģijas karaļa bijis

vieglāk piekļūt, nekā pie viena otra lielāka vīra Latvijā.

Lauki Beļģijā vareni izkopti un vietām lieli apgabali! izskatās

kā viens liels dārzs. Beļģijas' tauta saimnieciskā un kultūras ziņā

stāv augstu.

No Beļģijas Rainis bez apstājas devies uz Latviju, kur ieradies

bez starpgadījumiem.

Agru rītu franču zemi cauri.

Vilciens nes no dienvidiem uz augšu.

Naktī jūra grimst un kalni!;

Pilsētas ar uguns svītrām.

* .

Bāla gaisma brien pa bālām rīta miglām,

A, tas skaistums! vai man sapnis redzēts!

Redzēts tiešām; — gleznotāji

Tēlo savu skaisto zemi.

Man še priekšā ari atreferējums par ceļojumu „Latvju Kareivī"',

koncentrētā, patīkamā veidā. Sevišķi interesanti raksta par maniem

ceļojuma iespaidiem „Sevodņa" korespondents „Bor. Ov.", artiķelī:

„Ciemā pie Raiņa". Arī „Slovā" atzīmē ceļojumu Iv. Zabolotniijs ga-

rākā sarunā ar mani. Žēl, ka jāsteidzas uz beigām un nevaru vairs

neko garāku ievietot.

Varbūt vēl vienu dzejolīti, kurš radiesi braucot pa izpostīto un

jaunceļamo Franciju un var zīmēties tikpat labi uz Latviju.
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Jaunsaimniecība.

Rīta, pusdienas; un vakarsaule,

Visas saules iet ap jaunmājiņu,

Mājā valda jaunsaimniece,

Pate spīdot tā kā saule.

Maza, maziņa ir jaunmājiņa:

Vidū krāsns un istabiņa apkārt

Galdsi un gultiņa un soli,

Nav vēl skapja nolikt drēbes.

*

Ir jau kūts, trīs gotiņas ir kūtī,

Ir jau gailis visām sešām vistām,

Zirga ari ir jau puse,

Otra puse nemaksāta.

*

Lauku ieplēstas cik pūravietas,

Rudzi, kartupeli, būs ij zirņu,

Būs ij bērnu, kas to ēdīs,

Kas būs atalga par pūlēm.

*

Katru gad' mums pilnāka būs māja

Pilnāka ij mīlā tēvu zeme

Dēliem, tikumiem un mantām

Savai Francijai uz mūžiem.

Beigās Kastaņola.

Noslēgti ceļojuma un noslēgti ceļojumu apraksti, — noslēgti, bet

»c nobeigti.

Varbūt «turpmāk vēl", varbūt pat nobeigšana.

Esmu jau divus mēnešus mājās, un lietiem, miglām, vējiem,

salām cauri spīd man saulaini un silti Kastaņola. Vai vina pārvēr-

šas man par simbolu?
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Atkal darbs, atkal atpūta un atjaunotne, atkal saule un lielas

tāles, atkal sevi atrast, atkal ņemt, lai dotu —
viss liekas saistāmies

ar vārdu — Kastaņola.

Reiz taču tikšu atlaists no klausības un uzdevumiem un pienā-

kumiem — savam darbam.

*

Lasu lapiņā, kas man rakstīta Mentonā: „Cilvēks top no sa-

biedrības tik cieši saņemts, turēti un bīdīts uz viņas darbu, ka ne-

tiek pie sevis, pie savas dziļākās būtības izkopšanas: „Savas bērnī-

bas ilgas vajaga turēt modras un realizēt", saka Schleichs."

Vajga saņemt rokās sava laika zināšanas, idejas, kas guļ pa-

matā laiku parādībām, saņemt sava laika nākotni
— ar vienu vār-

du — atjaunoties.

Beigās — Kastaņolu.
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Lielās līnijas.

Lielās līnijās pret zemi liecas debess:

Augšā blāzmo mākoņi no saules liesmas,

Lejā jūra pretī spulgo gleznu krāsās, —

*

Otrā puse līdzi visa tumši zila,

Tumši zilā laistās melnas plankum-saujas,

Priežu slaikās līnijas no tām tek lejā —

Jūras pusē baigi pamirdz bākas lukturs,

Zemes, puses tumsā droši zvaigzne lēca,

Zūd ij krāsas, zūd ij trokšņi, zūd viss sīkais:

Lielās līnijās riets vienkāršo man dabu,

Lielās līnijās ij liecas dzīves loki.
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