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P IR M A IS  STĀSTS,

kur runa par spoguli un ta lauskam

Tā, sāksim nu! Kad tiksim stāstam pie beigām, tad zināsim 
daudz ko vairāk nekā pašreiz, jo tas bija ļauns trollis, pats 
ļaunākais no visiem, īstenībā pats velns. Todien viņš smējās 
pilnā kaklā aiz liela prieka, jo bija uztaisījis spoguli, kam pie
mita īpašība visu labo un skaisto, .kas tanī atspoguļojās, pa
rādīt sīku un nenozīmīgu, bet sliktais un nevērtīgais izcē
lās un daudzkārt pastiprinājās. Visskaistākās ainavas spogulī 
šķita esam postaža, paši labākie cilvēki likās esam neglīteņi 
vai stāvēja ar kājām gaisā, viņu sejas bija tik sašķobītas, ka 
tās nevarēja pazīt, un, ja kādam atradās mazs vasaras raibu
miņš uz deguna, tad spogulī tas izskatījās izpleties pār visu 
seju. Ja kādam cilvēkam ienāca prātā laba doma, tad spogulī 
parādījās šķībs smīns, tā ka pats velns raustījās smieklos un 
nespēja vien nolielīt savu lielisko izdomājumu. Tie, kas bija 
apmeklējuši troļļu skolu, kuru velns vadīja, stāstīja visur par 
šo brīnumu un sprieda, ka nu beidzot tā īsti varot dabūt redzēt, 
kāda esot pasaule un cilvēki patiesā gaismā. Viņi skraidīja ar 
spoguli pa visu pasauli, un drīz vien nebija nevienas zemes 
vai cilvēka, ko viņi nebūtu aplūkojuši izķēmotā veidā. Nu vi
ņiem iegribējās pacelties augstāk —  līdz zyaigznēm un mēne
sim un izsmieties par debesu spīdekļiem. Jo augstāk viņi ar 
spoguli pacēlās, jo vairāk tas raustījās, viebdamies ņirdzīgā 
smīnā, un viņi tikko jaudāja to noturēt rokās. Pēkšņi spogulis 
tā noraustījās, ka izrāvās viņiem no rokām un, kūleņus mez
dams, nogāzās zemē, kur saplīsa neskaitāmos gabalos. Nu viņš 
kļuva par cēloni vēl lielākai nelaimei nekā tad, kad bija 
vesels. Proti, daudzas drumslas bija sīkas kā smilšu graudiņi, 
tās lidoja pa pasauli apkārt, un, ja kādam iekļuva acīs, tas 
sāka skatīt visu otrādi apgrieztu vai redzēt kādai lietai tikai
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vienu pusi, jo mazajai drumslai piemita tas pats spēks, kas 
visam spogulim. Dažiem cilvēkiem spoguļa lauska iedūrās sirdī, 
un tā kļuva saltam ledum līdzīga. Dažas spoguļa lauskas bija 
tik lielas, ka varēja noderēt par logu rūtīm, bet nebija gan 
ieteicams skatīties caur tām uz saviem draugiem, citas tika ie
liktas brillēs, un tas, kas lūkojās caur tām, nespēja ne ko 
pareizi saskatīt, ne arī taisnīgs būt. Velns smējās, vēderu tu
rēdams, jo viņam tas sagādāja lielu prieku, ka viņa spogulis, 
arī saplīsis būdams, spoži veic savu ļauna uzdevumu. Pa gaisu 
lidoja vēl daudz lausku un drumslu, un tāpēc klausieties tālāk!

OTRAIS STĀSTS
M eitene un zēns

Lielā pilsētā, kur daudz augstu namu un cilvēku, nav iespē
jams visus apgādāt ar dārziņiem un vairumam jāapmierinās ar 
puķu podiem. Taču šai pilsētā dzīvoja divi bērni, kuriem pie
derēja dārziņš, kas daudzkārt pārsniedza puķu podu platību, 
kaut tie ieņemtu veselu palodzi. Bērni nebija rada, bet tāpēc 
satika vēl jo labāk. Viņu vecāku jumtistabiņas atradās viena 
otrai pretī. Tur, kur viena nama jumts saskārās ar otru un starp 
abiem stiepās ūdens noteka, katrā jumtistabiņā bija lodziņš; 
vajadzēja tikai pārkāpt pāri notekai, lai tiktu no viena loga pie 
otra.

Abu bērnu vecāki bija pielikuši pie logiem lielas koka kas
tes, kurās auga virtuvei nepieciešamie stādi, un bez tam vēl 
katrā kastē auga pa rožu krūmam, nemaz nerunājot par sī
kām puķēm. Vēlāk vecākiem ienāca prātā pārlikt kastes šķēr
sām pār ūdens noteku, lai no viena loga līdz otram sniegtos 
divi ziedoši puķu žogi. Puķu zirņi karājās no kastēm lejup 
un izplatīja saldu smaržu, rožu krūmi izstiepa garus, lokanus 
zarus, kas apvija logus un liecās cits citam pretī; tie bija 
ziedu un lapu veidoti goda vārti. Tā kā kastes bija ļoti aug
stas un bērni zināja, ka uz tām nedrīkst kāpt, tad viņiem 
bieži atļāva sēdēt uz soliņiem rožu paēnā, un tur viņiem no
risinājās dažādas jaukas rotaļas.
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Ziemu šiem priekiem pienāca gals. Logi bieži vien bija pil
nīgi aizsaluši, bet tad bērni sasildīja uz plīts vara grasi un 
piespieda silto naudiņu pie rūts. Tur pavērās apaļš skatlo- 
dziņš, un tanī pavīdēja kāda mīļa acs, tur skatījās mazais zēns 
vai meitene. Zēnu sauca Kaju un meiteni Gerdu. Vasaru viņi 
varēja tikt kopā ar vienu lēcienu, ziemu vajadzēja noskriet 
daudzas kāpnes lejup un augšup, bet uz ielas griezās virpulī 
putenis un auroja vējš.

—  Tās ir baltas bites, kas tur spieto, —  vecmāmuļa sacīja.
—  Vai viņām arī ir karaliene? —  jautāja zēns, jo zināja, ka 

parastajām bitēm tāda ir.
—  Protams, —  vecmāmuļa atbildēja. —  Viņa atrodas tur, kur 

spiets visbiezāks. Viņa ir pati lielākā starp sniega bitēm un ne
kad nepaliek uz vietas, bet atkal paceļas melnajā mākonī. Dažu 
pusnakti viņa lido apkārt pa pilsētu un ieskatās pa logiem, 
tad tie tā dīvaini aizsalst un mēs uz tiem redzam ledus pu
ķes.

—  Jā, tās mēs arī esam redzējuši, —  bērni atsaucās.
—  Vai sniega karaliene var iekļūt arī šeit pie mums? —  mei

tene ievaicājās.
—  Lai tikai nāk vien! —  zēns atsaucās. —  Es uzsēdināšu vinu

f

uz siltās krāsns, un viņa izkusīs.
Bet vecmāmuļa noglāstīja zēna matus un stāstīja atkal citus 

stāstus.
Vakarā Kajs savās mājās pusizģērbies piegāja pie loga un 

palūkojās pa mazo caurumiņu ārā. Pāris sniega pārslu krita le
jup, prāvākā palika uz puķu kastes malas, kļuva aizvien lie
lāka un beidzot pārvērtās par sievieti smalkā jo smalkā, baltā 
zīdā, kas šķita veidots no miljoniem sīku, starainu pārsliņu. Sie
viete bija tik glezna un daiļa, bet no ledus, spoža, mirdzoša 
ledus. Taču viņa bija dzīva, acis dzirkstīja kā divas dzidras 
zvaigznes, tikai nemiera pilnas. Viņa pameta ar galvu un pa
māja ar roku. Zēns sabijās un nolēca no krēsla; likās, gar logu 
aizlido liels, balts putns.

Otrā dienā iestājās spalgs sals, bet tas nevilkās ilgi, drīz 
pienāca pavasaris. Saule sildīja, visur spraucās ārē zaļi asni, 
bezdelīgas taisīja ligzdas, logi tika atvērti, un bērni atkal sē
dēja savā dārziņā augstu virs visiem namiem.
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Cik krāšņi tovasar ziedēja rozes! Meitene bija iemācījusies 
kādu dziesmiņu par rozēm, kaut īsti labi to nesaprata, un 
zēns dziedāja līdzi:

Rozes, lai cik krāšņiem ziediem, tomēr vīst,
M īla, draudzība —  tās nāvi nepazīst!

Un bērni turēja viens otru aiz rokas, priecājās par savām 
rozēm un gaišo, saulaino dienu. Patiesi, šī vasara bija b rī
nišķa, un ārā bija tik patīkami sēdēt pie rožu krūmiem, kuru 
ziedu bagātībai, likās, nekad nebūs gala.

Bērni sēdēja un skatījās bilžu grāmatā dzīvniekus un put
nus, te pēkšņi —  pulkstenis patlaban nosita piecas reizes —  
Kajs iesaucās:

—  Vai! Man kaut kas iedūrās sirdī un ieskrēja acī!
Meitene bailēs apskāva viņu un lika mirkšķināt aci; nē, tanī

nevarēja saskatīt nekādu gruzīti.
—  Man liekas, acī vairs nekā nav, —  Kajs sacīja, tomēr 

drumsla tur bija. Tā bija viena no tām stikla drumslām, kas 
atlūzušas no burvju spoguļa, par ko jau dzirdējām, tā ne
jaukā spoguļa, kas visu labu un cēlu, kas tanī atspoguļojās, 
rādīja nejauku un sliktu un uzsvēra katra priekšmeta un parā
dības trūkumus. Nabaga Kajam viena drumsla bija iedūrusies 
sirdī, un tā sasala vienā ledū. Sāpju viņš vairs nemanīja, bet 
drumsla sirdī palika.

—  Kāpēc tu raudi? —  viņš skarbi uzsauca Gerdai. —  Tu iz
skaties tik neglīta! Man taču nekas nekait. F i !— Viņš pēkšņi 
noskurinājās. —  Tai rozei tārps apgrauzis lapu! Un paskat, tai 
zieds pavisam greizs! Īstenībā šīs rozes ir cita par citu ne
glītākas. Tādas pašas kā tās kastes, kūrās viņas aug.

Un viņš spēra ar kāju kastēm un notrieca rozēm vairākus 
ziedus.

—  Kaj, ko tu dari? —  Gerda iesaucās, bet zēns, redzēdams 
viņas izbailes, norāva vēl vienu ziedu un ielēca pa logu savā 
istabā, atstādams rotaļu biedreni vienu.

» r

Kad meitene vēlāk ieradās ar bilžu grāmatu, viņš pateica, 
ka tā esot zīdaiņiem domāta; kad vecmāmuļa stāstīja pasakas, 
viņ i vienmēr jaucās vidū ar kādu «bet». Izjaucis pasaku stās
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tīšanu, viņš uzlika vecmāmuļas brilles, staigāja vecītei pakai 
un atdarināja viņu. Drīz vien viņš prata atdarināt visu ielas 
iemītnieku valodu un gaitu. Visu smieklīgo un neglīto, kas 
viņiem piemita, Kajs atveidoja teicami, un ļaudis smējās un 
sacīja:

—  Tam puikam, tam tik ir galva!
Taču tā bija stikla lauska, kura lika viņam ņirgāties par citiem; 

viņš ķircināja arī mazo Gerdu, kas viņam bija no sirds pieķēru
sies. Tā pienāca ziema.

Kaja rotaļas vairs nebija bērnišķīgas. Kādu dienu viņš iera
dās ar lupu un sniega pārslām uz zilā vamža stērbelēm.

—  Skaties, Gerda! —  viņš sauca. Caur stiklu lūkojoties, kat
ra pārsla izskatījās daudz lielāka un atgādināja teiksmainu 
ziedu vai daudzstūrainu zvaigzni: ‘tas bija skaists skats. —  Vai 
redzi, cik mākslīgi tās ir darinātas? Daudz interesantāk par da
biskajām puķēm. Un tanīs nav nekādu kļūdu, tās veidotas pēc 
visiem likumiem. V ienīgā nelaime, ka tās kūst.

Pēc dažām dienām viņš ieradās, uzmaucis lielus cimdus un 
pārmetis vieglas ragutiņas pār plecu.

—  Man atļāva iet uz lielo laukumu kopā ar citiem zēniem! —  
viņš lepni paziņoja.

Uz laukuma pārdrošākie zēni bieži vien uzmeta savu raga
viņu saiti kāda braucēja kamanu atzveltnei un vizinājās labu 
gabaliņu. Kad viņi bija iekarsuši šādās patīkamās rotaļās, lau
kumā iebrauca pilnīgi baltas kamanas; arī braucējs bija sati
nies baltā, plušķainā kažokā, un pinkaina, balta cepure pil
nīgi aizsedza viņa seju. Kajs pasteidzās pirmais un uzmeta 
kamanu atzveltnei savu ragaviņu saiti. Kamanas apbrauca divas 
reizes apkārt laukumam un tad iegriezās nākamajā ielā. Brau
cējs atskatījās un laipni pamāja Kajam; pārējiem šķita, ka 
tie abi pazīst viens otru. Līdzko Kajs grasījās palaist vaļā 
saiti, braucējs atskatījās, un zēns palika sēžot, un tā viņi 
izbrauca ārā pa pilsētas vārtiem. Pēkšņi sniegs sāka krist tā
dām biezām pārslām, ka zēns neko vairs nevarēja redzēt. Viņš 
gan palaida vaļā saiti, bet ragaviņas bija kā pienaglotas ka
manām un vēja ātrumā drāzās tām līdzi. Kajs skaļi sauca, bet 
neviens viņu nedzirdēja, putenis auroja, kamanas joņoja, pa 
reizei salēkdamās, kad ceļā gadījās dzīvžogi vai grāvji. Zēns
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gan gribēja saukt pēc palīdzības, bet bija aizmirsis visus vār
dus un atcerējās tikai lielo vienreizvienu.

Sniegpārslas kļuva aizvien lielākas, beidzot tās jau izskatī
jās kā lieli, balti gulbji. Pēkšņi pārslas palēcās sānis, kama
nas apstājās, braucējs piecēlās un nokratīja sniega kažoku un 
cepuri. Kajs ieraudzīja garu, slaiku, mirdzoši baltu sievieti —  
pašu sniega karalieni.

—  Mēs vareni izvizinājāmies, vai ne? —  viņa uzrunāja zēnu.
—  Bet kas tā par salšanu? Nāc ietinies manā lāčādas kažokā!

Viņa nosēdināja Kaju sev blakus un apsedza ar kažoku; zē
nam šķita, ka viņš iegrimst sniega kupenā.

—  Vai tev vēl salst? —  viņa jautāja un noskūpstīja Kajam 
pieri. Skūpsts bija saltāks par ledu, tas nonāca līdz zēna 
sirdij, kas jau tā bija pa* pusei pārvērtusies ledus gabalā. 
Viņam likās, ka tūliņ būs jāmirst, bet tad kļuva pavisam labi 
un sals viņu vairs nemocīja.

—  Manas ragavas! Nepiemirsti manas ragavas! —  Par tām 
viņš iedomājās vispirms, un kāda pārsla paķēra tās aiz saites. 
Sniega karaliene noskūpstīja Kaju vēlreiz, un tad viņš aiz
mirsa Gerdu, vecmāmuļu un visu, kas saistījās ar mājām.

—  Vairāk es tevi neskūpstīšu, —  karaliene sacīja, —  citādi 
tu pavisam nosalsi.

Kajs uzlūkoja sniega karalieni. Viņa bija tik skaista! Gud
rāku un piemīlīgāku seju grūti bija iedomāties. Viņa nelikās 
vairs no ledus kā toreiz, kad bija viņam mājusi caur logu. 
Kaja acīs karaliene likās pati pilnība, viņš nejuta vairs ne
kādu baiļu. Viņš pastāstīja sniega karalienei, ka prot jau rē
ķināt ar daļskaitļiem, ka zina, cik kvadrātkilometru liela vinu
# # » * 1 i

zeme un cik tanī iedzīvotāju. Viņa-smaidīja, bet Kajs noprata, 
ka ar viņa zināšanām vēl nepietiek. Viņš pacēla acis uz plašo 
gaisa telpu, un sniega karaliene uzlidoja kopā ar viņu uz 
liela, melna mākoņa. Vētra auroja un plosījās; izklausījās, ka 
tā dziedātu senas dziesmas. Vini atradās virs mežiem un eze-r

riem, jūrām un zemēm; dziļi lejā svilpoja saltais vējš, gau
doja vilki, čirkstēja sniegs, līdz viņiem atlidoja melnas, ķērco
šas vārnas, bet virs viņiem spīdēja liels un dzidrs mēness. 
No šejienes Kajs vēroja garu garo ziemas nakti; dienu viņš 
gulēja pie sniega karalienes kājām.
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TREŠAIS STĀSTS

Burves puķu dārzā

Bet ko darīja mazā Gerda, kad Kajs nepārnāca mājās? Kur 
gan zēns bija palicis? Neviens to nezināja, neviens neko ne
varēja paskaidrot. Zēni tikai pastāstīja, ka viņš uzmetis savu 
ragaviņu saiti uz kādām lielām kamanām, kuras tad izbrauku
šas ārā pa pilsētas vārtiem. Lija daudz asaru, un it sevišķi 
mazā Gerda raudāja daudz un ilgi. Viņa domāja, ka draugs 
noslīcis upē, kas tecēja netālu no skolas. Jā, tās bija ļoti ga
ras, drūmas ziemas dienas!

Tad pienāca pavasaris, un saules stari kļuva siltāki.
—  Kajs ir pametis mūs un. miris! —  sacīja Gerda.
—  Tam es neticu, —  saules stars atbildēja.
—  Kajs ir pametis mūs un miris! —  meitene sacīja bezdelī

gām.
—  Mēs tam neticam, —  bezdelīgas atbildēja, un īstenībā 

Gerda arī tam neticēja.
—  Es gribu apvilkt savas jaunās, sarkanās kurpes, kuras Kajs 

vēl nav redzējis, —  viņa kādu rītu teica, —  un iet uz upi ap
vaicāties par viņu.

Bija ļoti agrs; viņa noskūpstīja vecmāmuļu, kas vēl gulēja, 
uzvilka jaunās, sarkanās kurpes un izgāja viena pa pilsētas vār
tiem uz upi.

—  Vai tiesa, ka tu esi paņēmusi manu mazo rotaļu biedru? —  
Gerda jautājai upei. —  Es tev došu savas sarkanās kurpes, ja 
tu dosi man viņu atpakaļ.

Gerdai šķita, ka viļņi tā d īva in i. pamāj, tāpēc viņa novilka 
kurpes un iemeta ūdenī, bet tās iekrita netālu no krasta, un 
viļņi atnesa tās atkal pie Gerdas. Laikam upe negribēja patu
rēt Gerdas skaistāko mantu, ja nevarēja dot Kaju pretī, bet 
meitene domāja, ka iemetusi kurpes pārāk tuvu krastam. Viņa 
iekāpa laivā, kas šūpojās meldros, aizgāja līdz laivas otram 
galam un svieda tad kurpes ūdenī, bet, viņai strauji sakusto
ties, laiva izslīdēja no meldriem, jo nebija piesieta. Gerda pa
manīja to un metās atpakaļ, bet straume jau bija laivu paķē
rusi un nesa projām lielā steigā.
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M azā G erd a sabijās un sāka raudāt, bet neviens viņu ne
d zird ēja, tikai zvirb uļi sk ra id īja  apkārt un čivināja:

—  M ēs esam tepat, mēs esam tepat!
Tie nevarēja pievest laivu pie krasta, tikai lid o ja  krastam 

līd ztekus un drošināja meiteni. Straume rāva laivu uz priekšu, 
G erda sēdēja rāmi, tikai ar zeķēm kājās, ku rp ītes p e ld ē ja  no
pakaļ, bet nespēja laivu panākt, jo  tā traucās straujāk.

A bi upes krasti b ija  skaisti, tur slējās kupli koki un zied ēja  
puķes, nogāzēs g a n ījā s govis un aitas, tikai nekur n ered zēja  
neviena cilvēka.

—  Varbūt upe a izv e d īs  mani pie mazā Kaja, —  G erd a no
teica un kļuva līksm āka, piecēlās stāvus un stundām ilgi vē
roja krāšņos krastus, kamēr laiva tuvojās ķiršu dārzam, kurā 
slēpās d īv a in s namiņš ar krāsain'ām logu rūtīm . Uz namiņa 
salmu jumta stāvēja divi no koka izgriezti kareivji, kuri salu
tēja garām slīdošajām  laivām.

G erd a uzsauca tiem, jo  dom āja, ka tie ir d z īv i; protams, at
bildi viņa nesaņēma, kaut b ija  pavisam tuvu; straume grieza 
laivu klāt pie krasta.

G erda sauca vēl skaļāk, tad no namiņa iznāca veca sieva, 
balstīdam ās uz nūjas ar līku  galu; galvā viņai b ija  ar pu
ķēm apgleznota platmale.

—  Ak, tu nabaga bērns, —  vecā sieva teica, —  kā tu esi ie
kļuvusi šai negantajā straumē un a izd zīta  tik tālu pasaulē?

Tad viņa pienāca pie paša krasta, aizķēra ar nūjas līk o  galu 
laivu, p ievilka klāt un p a līd z ē ja  G erdai izkāpt malā.

G erd a priecājās, ka atkal nokļuvusi uz sauszemes, lai gan 
m azliet b ijās no svešās sievas.

—  Nāc pastāsti man, kas tu esi un kā šeit atkļuvi, —  viņa uz
aicināja meiteni.

G erd a izstāstīja  viņai visu, vecā g ro z īja  galvu un atkārtoja:
—  Hm! Hm!
Pēc tam G erd a apvaicājās, vai te nav redzēts Kajs, bet vecā 

sieva atbildēja, ka vēl neesot vis, bet viņš noteikti iešot te ga
rām. Lai G erda nebēdājoties, bet nogaršojot ķiršus un aplūko
jot puķes, jo  tās esot skaistākas par visām bilžu grāmatām, tur
klāt katra varot pastāstīt kādu pasaku. Viņa paņēma G erd u 
pie rokas, ieveda namiņā un aizvēra durvis.
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Logi bija ļoti augsti, rūtis laistījās sārtas, zilas un dzel
tenas, uz galda traukā atradās nobriedušas ķiršogas, un tās 
Gerda varēja ēst, cik vien gribēja. Kamēr viņa ēda, vecā su
kāja viņai matus ar zelta suku, un mati sagriezās zeltainās cirtās 
ap mazo, m īlīgo sejiņu, kas bija tik maigi apaļa un atgādināja 
rozes ziedu.

—  Es sen jau esmu ilgojusies pēc tādas mazas, mīļas mei
ten ītes ,—  vecā sacīja. —  Tu redzēsi, cik jauki mēs dzīvosim.

Un, kamēr viņa sukāja Gerdai matus, meitene aizmirsa Kaju, 
jo vecā sieva prata burt, bet viņa nebija ļauna un būra tikai sev 
par prieku, jo labprāt vēlējās Gerdu paturēt pie sevis. Tāpēc 
vecā izgāja dārzā un pastiepa līko nūju pret katru rožu krūmu; 
tie ar visiem košajiem ziediem iegrima dziļi melnajā zemē, jo 
burve baidījās, ka rozes Ge.rdai atgādinās Kaju.

Pēc tam viņa izveda Gerdu puķu dārzā. Kas tur bija par 
smaržu un krāšņumu! Visas puķes, kādas vien zied pasaulē jeb
kurā gadalaikā, stāvēja šeit pilnos ziedos; neviena bilžu grā
mata nevarēja būt krāsaināka un skaistāka. Gerda lēkāja aiz 
prieka un rotaļājās dārzā, kamēr saule aizslīdēja aiz kuplajiem 
ķiršiem, tad viņu apguldīja gultā ar sarkana zīda spilveniem, 
kuros dūnu vietā bija vijolīšu ziedi. Viņa gulēja saldā miegā 
un sapņoja tik jaukus sapņus, kādus varētu sapņot jauna kara
liene savas kāzu dienas priekšvakarā.

Nākamajā rītā viņa atkal rotaļājās dārzā siltajā saulē, un tā 
aizritēja daudz, daudz dienu. Viņa pazina visas puķes, bet, lai 
cik daudz to bija, Gerdai allaž šķita, ka vienas trūkst, tikai viņa 
nevarēja atcerēties, kādas. Tad kādreiz nejauši viņa uzmeta acis 
burves platmalei, kas bija apgleznota ar ziediem, starp kuriem 
pati skaistākā bija roze. Vecā bija aizmirsusi, ka iebūrusi dzī
vās rozes zemē. Tā jau bieži gadās, ka domās nevar aptvert 
visu.

—  Kā? Vai te nav nevienas rozes? —  Gerda brīnījās, skrai
d īja  starp dobēm un meklēja tās. Ak vai, neviena gan ne
bija redzama. Meitene apsēdās un apraudājās, bet viņas asa
ras nobira taisni tur, kur viens rožu krūms atradās zemē. Kad 
siltās asaras atveldzēja zemi, krūms pēkšņi pacēlās augšup tik
pat ziedu pilns, kā bijis, un Gerda skūpstīja to, atcerēdamās 
rozes pie sava loga un reizē mazo Kaju.
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—  Ak, cik ilgi esmu te kavējusies! —  meitene iesaucās. —  Es 
taču gribēju meklēt Kaju! Vai nezināt, kur viņš ir? —  viņa vai
cāja rozēm. —  Varbūt viņš ir miris?

—  Miris viņš nav, —  rozes atbildēja. —  Mēs bijām zemes 
dzīlēs, kur atrodas visi mirušie, bet Kaja tur nebija.

—  Paldies, paldies par labo vēsti! —  Gerda tencināja un tad 
steidzās pie citām puķēm, ielūkojās to ziedu kausiņos un jau
tā ja :—  Vai nezināt, kur atrodas Kajs?

Bet ikviena puķe saulgozī sapņoja pati savu sapni. Gerda 
noklausījās daudzas jo daudzas pasakas, taču nevienā netika 
pieminēts Kajs.

Ko sacīja sarkanā ugunslilija?
—  Vai dzirdi bungas rībam? Bum, bum! Skan tikai divi 

toņi: bum, bum! Klausies, kā* sievu bars dzied sēru dziesmu, 
klausies, ko sauc priesteri! Garā, sarkanā tērpā indiešu sieva 
stāv uz sārta, liesmas apņem viņu un viņas mirušo vīru, bet 
indiete domā par dzīvo, kurš stāv šeit barā, par viņu, kura 
acis deg karstāk par sārtu, par viņu, kura acu uguns skar 
indietes sirdi skaudrāk nekā liesmas, kuras drīz pārvērtīs vi
ņas augumu pelnos. Vai sirds kvēle var ņemt galu sārta lies
mās?

—  Es neko nesaprotu, —  Gerda sacīja.
—  Tāda ir mana pasaka, —  ugunslilija atbildēja.
Ko stāstīja tītenis?
—  Šauras takas malā slienas sena bruņinieku pils; biezās 

efejas apvijušas sarkanos, apdrupušos mūrus no pamatiem līdz 
tornim, lapa pie lapas; uz balkona stāv daiļa meitene un, 
pārliekusies pār margām, lūkojas lejup uz taku. Neviena roze 
nav svaigāka par viņas seju, neviens ābeļzieds, ko vējš no
rauj no zara, neslīd vieglāk par viņu. Vai dzirdi, kā šalc 
viņas kuplais zīda tērps? «Vai viņš vēl nenāk?» meitene čukst.

—  Vai tu runā par Kaju? —  vaicāja Gerda.
—  Es runāju par savu pasaku, savu sapni, —  tītenis atbil

dēja.
Un ko saka sniegpulkstenīte?
—  Starp kokiem virvēs karājas garš dēlis, tās ir šūpoles. 

Divas m īlīgas meitenītes sniegbaltās kleitiņās ar garām, za
ļām zīda lentēm pie cepurēm sēž tanīs un šūpojas. Brālis,
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mazliet vecāks, stāv uz dēļa, padusē iekļāvis virvi, lai notu
rētos, jo vienā rokā viņam trauciņš ar ziepjūdeni, otrā sal
miņš; viņš pūš ziepju burbuļus. Šūpoles šaudās augšup un 
lejup, burbuļi veidojas košās, mainīgās krāsās, pēdējais vēl 
karājas pie salmiņa un līgojas vējā. Melns šunelis, viegls kā 
ziepju burbulis, grib tikt šūpolēs, tās trauc viņam garām, viņš 
pakrīt un sirdīgi rej, ziepju burbuļi plīst. Līgans dēlis, va- 
ravīkšņaini, irstoši burbuļi, tā mana dziesma.

—  Varbūt tas ir skaisti, ko tu stāsti, bet tas skan sērīgi, 
turklāt tu nemaz nepiemini Kaju.

Ko saka hiacintes?
—  Reiz bija trīs daiļas māsas, caurspīdīgi un glezni bija 

viņu tērpi, vienai sārts, otrai zils, trešai spodri balts. Roku 
rokā viņas mēnesnīcā dejoja klusa ezera krastā. Viņas nebija 
elfas, bet cilvēku bērni. Saldi smaržoja zāle un lapas, un mei
tenes aizmaldījās mežā. Smarža pieņēmās spēkā; trīs šķirsti, 
kuros gulēja daiļās meitenes, izslīdēja no meža biezokņa un 
iegrima ezerā; jāņtārpiņi pavadīja tos, laistīdamies kā mazas, 
nemierpilnas lāpas. Vai guļ mazās dejotājas vai jau mirušas? 
Puķu smarža teic, ka viņas dus nāves miegā, un vakara zvani 
skand sēru melodiju.

—  Jūs mani noskumdināt, —  Gerda sacīja. —  Jūs smaržojat 
tik stipri, ka man tūliņ jādomā par mirušajām meitenēm. Ak, 
vai tikai Kajs nav miris? Rozes ir bijušas zemes dzīlēs, bet nav 
viņu tur atradušas.

—  Kling-ling! —  skanēja hiacinšu zvaniņi. —  Mēs neapraudam 
Kaju, mēs viņu nepazīstam. Mēs tikai dziedam savu dziesmu, 
vienīgo, kuru zinām.

Gerda devās pie purenes, kura lūkojās ārā no spožajām, zaļa
jām lapām.

—  Tu esi kā maza, gaiša saulīte. Saki —  vai nezini, kur varu 
atrast savu rotaļu biedru?#

Purenes koši dzeltenais zieds vērās Gerdā. Kādu pasaku tas 
stāstīs? Ak vai, tanī arī nebija ne vārda par Kaju!

—  Mazajā pagalmā pirmajā pavasara dienā silti iespīd mīļā 
saulīte, stari glāstoši slīd pār namiņa baltajām sienām. Pirmā 
puķīte pie tām jau atvērusi savu dzelteno ziediņu siltajā saul
gozī. Vecmāmuļa sēž ārā ērtā atzveltnes krēslā, viņas daiļā
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mazmeita nupat atgriežas no ciema un skūpsta vecmāmuļu. Šai 
skūpstā izpaužas tīra sirds kā zelts. Rīta stundai zelts mutē, 
zelts cilvēku sirdīs, zelts viņu darbos. Tas ir mans stāsts!

—  Ai, mana nabaga vecmāmuļa! —  nopūtās Gerda. —  Viņa 
droši vien ilgojas pēc manis un skumst tāpat kā par Kaju! 
Bet es drīz pārnākšu un pārvedīšu Kaju sev līdzi. Nav vērts 
vairs iztaujāt šīs puķes, tās zina tikai savas dziesmas.

Viņa uzsēja svārciņus, lai varētu ātrāk paskriet, un viegliem 
soļiem aiztecēja pa dārzu. Vārti bija ciet, bet sarūsējusī at
slēga atsprāga vaļā, līdzko ciešāk uzspiedās; vārti atdarījās, un 
Gerda ar basām kājām izskrēja ārā. Viņa trīsreiz atskatījās, bet 
neviens nedzinās pakaļ. Kad viņai no skriešanas aizrāvās elpa, 
viņa atsēdās uz liela akmens un ievēroja, ka vasara jau pa
gājusi un pienācis vēls rudens. Skaistajā dārzā, kur vienmēr 
spīdēja saule un visu gadalaiku puķes ziedēja vienā reizē, to 
nevarēja manīt.

—  Ak, cik daudz esmu nokavējusi! —  meitene iesaucās.
—  Rudens jau klāt! Es nedrīkstu domāt par atpūtu!

Viņa piecēlās. Kā sāpēja uz asiem oļiem un cietiem kukur
žņiem noberztās kājas! Laiks bija auksts un nemīlīgs, vītolu 
garās, šaurās lapas dzeltēja, saltas lāses ritēja no kokiem. V ie
nīgi dzeloņplūmes zaros vēl karājās augļi, bet tie bija tik 
skābi, ka mute savilkās, tos ēdot. Visa pasaule bija pelēka un 
drūma.

CETURTAIS STĀSTS

Princis un princese

Kad Gerdai atkal vajadzēja apsēsties, lai ievilktu elpu un at
pūtinātu kājas, viņa pamanīja iepretim lēkājam vārnu. Tā uzlū
koja meiteni, galvu grozīdama, un tad sacīja:

—  Krā, krā! 'bdien! 'bdien!
Skaidrāk viņa nevarēja izrunāt, taču balss pauda labvēlību. 

Tad viņa lauzītā valodā apvaicājās, kāpēc Gerda tā viena pati 
klejojot pa plašo pasauli. Vārdus «viena pati» Gerda labi sa
prata, tie atbalsojās viņas sirdī, un viņa izstāstīja vārnai visu 
un apvaicājās, vai tā nav redzējusi Kaju.
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Vārna domīgi grozīja galvu un atbildēja:
—  Viss var būt! Viss var būt!
—  Kā? Patiešām? —  meitene iesaucās un būtu vārnu gandrīz 

vai nospiedusi, tik dedzīgi viņa to apkampa un skūpstīja.
—  Rāmu garu, rāmu garu, —  vārna aizrādīja. —  Man tā vien 

šķiet, jā, es pat ticu, ka tas ir Kajs, tikai viņš būs tevi katrā 
ziņā aizmirsis princeses dēļ!

—  Vai viņš dzīvo pie princeses?
—  Jā, klausies, —  vārna atbildēja. —  Bet man ir grūti runāt 

tavā valodā. Varbūt tu māki vārnu valodu? Tā ir pavisam vien
kārša, mēs pieliekam katram balsienam vienu kārtīgu «r» klāt. 
Piemēram, mēs nesakām: «Ko tu gribi zināt,» —  bet «koro turu 
griribiri zirinarāt». Ja tu to mācētu, tad man vieglāk veiktos ar 
stāstīšanu.

—  Nē, es to neesmu mācījusies, —  Gerda noskumusi sa
cīja. —  Vecmāmuļa gan to prata un varēja tanī arī runāt. Būtu 
jel es to no viņas iemācījusies!

—  Gan jau kaut kā iztiksim, —  vārna teica. —  Es stāstīšu, 
cik labi protu, un nepārmet man, ja tur nekas prātīgs nesa
nāks.

Un tad viņa sāka stāstīt, ko zināja:
—  Ķēniņa valstī, kurā mēs patlaban atrodamies, dzīvo prin

cese, kura ir taisni neticami gudra. Viņa ir izlasījusi visas 
avīzes pasaulē un atkal aizmirsusi, tik gudra viņa ir. Nesen 
viņa sēdēja uz troņa —  un tas nav nemaz tik patīkami, kā 
ļaudis domā, —  un aiz gara laika sāka dziedāt veco dziesmu: 
«Man sagribējās precēties». Saproti, viņai ienāca prātā precē
ties, bet viņa gribēja dabūt tādu vīru, kas prot uz katru vārdu 
atbildēt, ja ar to runā, un nestāv, kā ūdeni mutē ieņēmis, jo 
tas ir garlaicīgi. Princese lika sabungot visas galma dāmas 
kopā, un, kad tās uzzināja, kas princesei prātā, tad kļuva ļoti 
priecīgas un apgalvoja, ka sen esot domājušas par to, kad 
īsti princese precēšoties. Tu vari man ticē t,— vārna piebilda,
—  ka ik vārds, ko es saku, ir patiesība. Man pilī ir sava 
sirdspuķīte, kura brīvi staigā visur apkārt un to noklausīju
sies.

Skaidrs, ka vārnas sirdspuķīte arī bija vārna, tikai piera
dināta pie cilvēkiem.
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—  Un tad avīzēs parādījās sludinājums, kam visapkārt bija 
zīmētas sirdis, bet apakšā princeses paraksts; tanī bija sacīts, 
ka ikviens glīts jauneklis var ierasties pilī un runāt ar princesi 
precību lietā. Tas, kuram vārdu netrūkst un no kura runas varēs 
spriest, ka viņš jūtas pilī kā savās mājās, dabūs princesi par 
sievu. Vari iedomāties, kas tur bija par spiešanos un laušanos, 
jo katrs gribēja ātrāk tikt pilī, tomēr pirmajās divās dienās ne
vienam neveicās. Kamēr precinieki stāvēja uz ielas, tikmēr 
valoda ritēja kā strautiņš, bet, ieraudzījuši aiz pils vārtiem 
sudrabā tērpto sardzi un uz kāpnēm ar zeltu greznotos kalpo
tājus, un tālāk plašās, mirdzošās zāles, visi likās kā mēmo 
putru sastrēbušies, un vienīgais, ko tie spēja, —  atkārtot prin
ceses pēdējos vārdus, bet tos klausīties viņai nebija nekā
das patikas. Tikai iznākuši ārā, precinieki atkal atguva valodu. 
Pie vārtiem stāvēja milzīga rinda, visi bija izsalkuši un iz
slāpuši, bet neviens viņiem nepasniedza ne lāsītes ūdens. Daži 
gudrākie bija gan paņēmuši sviestmaizi līdzi, bet ij nedomāja 
dalīties ar saviem kaimiņiem.§

—  Bet Kajs, mazais Kajs? —  Gerda kļuva nepacietīga. —  Kad 
viņš ieradās? Vai viņš arī stāvēja tai barā?

—  Pacieties, pacieties! Es tūliņ runāšu par viņu. Trešajā 
dienā ieradās kāds svešinieks bez zirga vai karietes. Viņš jautrā 
omā tuvojās pilij, viņam acis spulgoja tāpat kā tev, mati bija 
gari un cirtaini, bet apģērbs diezgan trūcīgs.

—  Tas bija Kajs! —  Gerda gavilēja. —  Nu esmu viņu atra
dusi!

Un meitene priekā sasita rokas.
—  Viņam bija neliela soma uz muguras, —  vārna turpināja.
—  Tās droši vien bija ragaviņas, —  Gerda pārtrauca, —  jo 

viņš izgāja no mājas ar ragaviņām.
—  Tas ir iespējams, —  vārna piekrita, —  tik sīki es neapska

tījos. Bet to man teica mana sirdspuķīte, ka, ieraudzījis sud
rabā tērpto sardzi un ar zeltu greznotos kalpotājus, viņš nav 
ne drusciņ apmulsis. Viņš pamājis tiem un teicis: «Tas lai
kam ir garlaicīgi stāvēt pagalmā vai uz kāpnēm, es labāk 
iešu tālāk!» Un tad viņš gājis cauri zālēm, kas mirdzējušas 
spuldžu ugunīs, redzējis, kā pa tām laipo bez zābakiem sle- 
penpadomnieki un citi augstmaņi, nesdami zelta traukus, —  es
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tev saku, tur jau var ģībonis uznākt! Bet viņš gājis mierīgi 
un nelicies ne zinis, ka pašam zābaki kājās pavisam nelabi č īk 
stējuši.

—  Tas ir noteikti Kajs, —  Gerda sacīja. —  Es zinu, viņam 
bija jauni zābaki, un tie briesmīgi čīkstēja.

—  Jā, čīkstēšana bijusi šausmīga, —  vārna piebalsoja. —  Bet 
viņš drošu prātu iegājis pie princeses, kura sēdējusi uz pēr
les, tik lielas kā vērpjamā ratiņa ritenis, un visapkārt stāvē
jušas galma dāmas ar savām kalponēm un kalpoņu kalponēm 
un kambarkungi ar sulaiņiem un sulaiņu sulaiņiem, kuriem kat
ram atkal bijis savs sulainis un tā tālāk, un, jo tuvāk tāds 
sulaiņu sulainis stāv pie durvīm, jo uzpūtīgāks viņš ir, tas katram 
jāņem vērā!

—  Bet Kajs taču dabūja princesi, —  Gerda pārtrauca.
—  Ja es nebūtu vārna, tad pati* būtu dabūjusi princesi, kaut 

arī esmu saderināta. Viņš runājis tikpat tekoši kā es, kad 
sarunājos vārnu valodā, to dzirdēju no savas sirdspuķītes. Viņš 
bijis jautrs un pieklājīgs un teicis, ka ieradies nevis precībās, 
bet dzirdēt princeses gudro valodu, un princese viņam labi pa
tikusi, un viņš savukārt labi paticis princesei.

—  Tas noteikti bijis Kajs, viņš ir tik gudrs, ka pat galvā 
rēķina ar daļskaitļiem. Vai tu nevari ievest mani pilī?

—  Viegli pateikt, grūti izdarīt, —  vārna atbildēja. —  Es apru
nāšos ar savu sirdspuķīti, varbūt viņa varēs dot mums pa
domu. Atklāti sakot, man gan šķiet, ka tik mazu meiteni ne
viens pilī iekšā nelaidīs.

—  Ja Kajs dzirdēs, ka es te esmu, viņš tūliņ iznāks ārā un 
ielaidīs mani!

—  Gaidi pie žoga! —  vārna noteica, nogrozīja galvu un aiz
laidās. Viņa atgriezās tikai vēlu vakarā.

—  Krā, krā! —  viņa teica. —  Sirsnīgi sveicieni no manas sa
derinātās, un te ir rausītis, ko viņa paņēma no virtuves, jo tur 
ir maizes diezgan, bet tu esi izsalkusi. Pilī pa vārtiem tu netiksi 
iekšā, jo tev basas kājas, sudrabā tērptā sardze tādus nelaiž ne 
vārtu tuvumā. Bet neraudi, iekšā tu tomēr tiksi. Mana sirds
puķīte zina kādas šauras kāpnes sētas pusē, pa kurām var 
nokļūt prinča un princeses guļamistabā, un viņa arī zina, kur 
glabājas durvju atslēga.
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Gerda ar vārnu iegāja pils dārzā un staigāja pa lielo aleju, 
kur bira lapa pēc lapas, un, kad p ilī nodzisa ugunis, vārna 
aizveda meiteni pie durvīm sētas pusē, kas bija tikai pie
vērtas.

Ak, cik strauji pukstēja Gerdai sirds aiz bailēm un ilgām! 
Taisni tā, it kā viņa gribētu ko ļaunu darīt, bet viņa taču 
vēlējās tikai uzzināt, vai te atrodas mazais Kajs. Jā, viņam te 
vajadzēja būt! Gerda domās redzēja viņa gudrās acis, cirtainos 
matus, smaidu kā toreiz, kad viņi sēdēja pie rozēm. Viņš no
teikti priecāsies, ieraudzīdams Gerdu un uzzinādams, kādu 
garu ceļu meitene nākusi viņa dēļ un cik noskumuši visi bijuši 
mājās, kad viņš nav vairs atgriezies. Jā, tās būs bēdas un līksme 
reizē.

Nu viņas bija uz kāpnēm;, uz skapja stūra dega lampa, uz 
grīdas pie tās stāvēja pieradinātā vārna, grozīja galvu uz visām 
pusēm un skatījās uz Gerdu, kura palocījās, kā vecmāmuļa 
bija mācījusi.

—  Mans saderinātais stāstījis man daudz laba par jums, —  
sacīja pieradinātā vārna, —  un jūsu dzīves gājums ir ļoti aiz
kustinošs. Varbūt jūs nestu lampu, tad es varu iet pa priekšu 
un rādīt taisnu ceļu, jo te mums nav jābīstas, ka mūs varētu 
kāds ieraudzīt.

—  Man tomēr šķiet, ka mums kāds seko, —  Gerda teica, un 
patiešām kaut kas pašāvās garām it kā ēnas uz sienas: zirgi 
ar plīvojošām krēpēm un slaidām kājām, dzinēji, suņi un jāt
nieki uz zirgiem.

—  Tie ir sapņi, —  pils vārna sacīja, —  tie apmeklēs viņu 
augstības un iedvesīs viņiem domas par medībām. Tas ir labi, 
tagad jūs varēsiet viņus mierīgi novērot guļošus, un, kad 
jūs tiksiet cieņā un godā, tad ceru, ka rādīsiet mums pateicīgu 
sirdi.

—  Pats par sevi saprotams, —  meža vārna atbildēja Gerdas 
vietā.

Viņas iegāja pirmajā zālē, kur sienas sedza rožsārts atlass, 
un pa to vijās augšup mākslīgas puķes; sapņi pajoņoja viņām 
garām. Katra nākamā zāle bija greznāka par iepriekšējo, te 
patiesi acis varēja apžilbt. Beidzot viņas nonāca guļamistabā. 
Griesti atgādināja lielu palmu ar dārga stikla lapām, un no
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gara kāta nokarājās divas lilijziediem līdzīgas gultas; baltajā 
gulēja princese, sarkanajā Gerda cerēja ieraudzīt Kaju. Viņa 
atlieca sānis vienu sarkano lapu un ieraudzīja brūnu muguru. 
Ak, tas bija Kajs! Viņa skaļi sauca gulētāju vārdā un pie
lieca lampu tuvāk. Sapņi izjoņoja no istabas, princis pamodās, 
pagrieza galvu uz Gerdas pusi, un —  ak, tas nebija Kajs!

Princis līdzinājās Kajam tikai no muguras, taču viņš bija 
jauns un skaists. No baltās lilijziedu gultas palūkojās ārā arī 
princese un apvaicājās, kas te notiekot. Mazā Gerda sāka rau
dāt, izstāstīja savu bēdu stāstu un minēja arī, ko abas vārnas 
viņas labā darījušas.

—  Nabaga bērns! —  teica princis un princese un uzslavēja 
vārnas, un teicās nemaz nedusmojamies uz tām, tikai lai vai
rāk tā nedarot. Par šo darbu tfiņas tikšot apbalvotas.

—  Vai gribat brīvi lidot projām? —  princese jautāja. —  Jeb 
vai gribat pastāvīgu vietu kā galma vārnas ar tiesībām pievākt 
visu, kas virtuvē paliek pāri?

Abas vārnas palocījās un lūdza pastāvīgu vietu, jo ir taču 
labi, ja vecuma dienās ir nodrošināts kumoss.

Princis izkāpa no gultas un apguldīja tur Gerdu, jo vairāk 
viņas labā šobrīd nevarēja izdarīt. Meitene aizvēra acis un 
pārdomāja, cik labi pret viņu izturējušies gan cilvēki, gan 
dzīvnieki. Sapņi atkal atgriezās istabā, un viņa redzēja Kaju 
uz ragaviņām, bet sapnis izgaisa, līdzko viņa pamodās.

Otrā dienā viņu ietērpa no galvas līdz kājām zīdā un 
samtā un piedāvāja vietu pilī, kur viņa baudītu labas dienas, 
bet meitene lūdza tikai ratus un zirgu un vēl pāri izturīgu 
zābaciņu, tad viņa gribēja doties tālāk plašā pasaulē, lai mek
lētu Kaju.

Viņai iedeva zābaciņus un uzroci, tāpat glītas virsdrēbes. 
Pie pils vārtiem viņu gaidīja zelta kariete, uz kuras kā zvaig
znes laistījās prinča un princeses ģerboņi. Braucējs, sulainis 
un priekšjūga braucēji, jo arī tādi bija, sēdēja zirgos ar zel
tītām cepurēm galvās. Princis un princese palīdzēja Gerdai 
iesēsties un novēlēja laimīgu ceļu. Meža vārna, kas tikmēr 
bija apprecējusies, pavadīja Gerdu veselas trīs jūdzes, sēdē
dama meitenei klēpī, jo nevarēja izturēt atmugurisku brauk
šanu. Pils vārna stāvēja durvīs un vēcināja spārnus, viņa ne
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brauca līdzi, jo mocījās ar galvas sāpēm; dabūjusi pastāvīgu 
vietu, viņa bija par daudz saēdusies.

—  Paliec sveika! Paliec sveika! —  sauca princis un princese. 
Gerda apraudājās un pils vārna tāpat. Kad pirmās trīs jūdzes 
bija nobrauktas, pienāca laiks atvadīties arī meža vārnai, un 
tā bija visgrūtākā atvadīšanās pasaulē. Vārna uzlaidās kokā 
un plivināja melnos spārnus, kamēr vien varēja saredzēt ka
rieti, kas laistījās saules spožajā gaismā.

P IEKTA IS  STĀSTS

Mazā  laupītāju meitene

Gerda brauca cauri tumšam mežam, bet kariete mirdzēja 
kā lāpa; tas dūrās laupītājiem acīs.

—  Tas ir zelts, tas ir zelts! —  viņi sauca, uzbruka braucē
jiem, nonāvēja tos visus un izvilka Gerdu no karietes.

—  Viņa ir tik mīksta, kā ar riekstu kodoliem barota! —  
sacīja vecā laupītāja ar biezām, cerainām uzacīm, kas karājās 
pāri acīm. Viņa jau izvilka nazi, bet tai pašā b rīd ī viņas 
izlaistā un nevaldāmā meita iekoda viņai ausī. —  Ak tu pa
laidne!

—  Lai viņa rotaļājas ar mani! —  laupītāju meitene sauca.
—  Viņa atdos man savas skaistās drēbes, savu uzroci un gu
lēs manā gultā! —  Un, lai māte nekavētos pārdomās, viņa tai 
vēlreiz iekoda ausī, tā ka vecā laupītāja iebrēcās un palēcās. 
Pārējie laupītāji skaļi smējās un teica:

—  Re, kā vecā noņemas ar savu telēnu!
—  Es gribu karieti, —  laupītāju meitene pieprasīja un dabū

ja, ko gribēja, jo bija ļoti izlutināta un stūrgalvīga. Viņa iesē
dās blakus Gerdai, un abas brauca meža biezoknī. Laupītāju 
meitene bija tikpat liela kā Gerda, tikai spēcīgāka, plecīga, 
ar tumšu sejas krāsu un melnām acīm, kuras dažbrīd raudzī
jās dīvaini, gandrīz vai sērīgi. Viņa apskāva Gerdu un sacīja:

—  Neviens tev pāri nedarīs, ja vien man pašai neuznāks 
dusmas. Tu laikam esi princese?

—  Nē, —  Gerda atbildēja un izstāstīja visu par sevi un arī 
to, cik ļoti mīl Kaju.
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Laupītāju meitene nopietni vērās viņā, palocīja galvu un 
teica: —  Neviens nedrīkst tevi nonāvēt pat tad, ja man uznāk 
dusmas, jo tad es to izdarīšu pati.

Viņa noslaucīja Gerdai acis un iebāza abas rokas skaistajā 
uzrocī, kas bija tik mīksts un silts.

Kariete apstājās, viņas iebrauca laupītāju pils pagalmā. Nams 
no augšas līdz apakšai bija saplaisājis, kraukļi un vārnas lidoja 
ārā pa vaļējām spraugām, milzu suņi, kuri, likās, varēja aprīt 
cilvēku uz vietas, vārstīja platās rīkles un lēkāja, bet nerēja, 
jo tas bija aizliegts.

Vecā, piekvēpušā zālē uz klona dega milzu ugunskurs, dū
mi cēlās augšup un meklēja paši sev izeju; uz uguns vārī
jās liels katls ar viru, uz iesmiem cepās zaķi un truši.

—  Šonakt tu gulēsi pie manis kopā ar maniem mazajiem 
lopiņiem, —  laupītāju meitene sacīja. —  Kad viņus paēdina un 
padzirdina, tad viņi ielien kaktā, kur viņiem salmi un mums 
segas.

Augšā uz laktiņām tupēja kāds simts baložu, kuri šķita gu
ļam, tomēr sakustējās, kad meitenes ienāca.

—  Tie visi pieder man! —  mazā laupītāju meitene teica, aši 
nogrāba tuvāko, saķēra aiz kājām un grieza riņķī tā, ka tas sitās 
ar spārniem kā vējdzirnavas.

—  Un tur sēž tie meža nelieši, —  viņa turpināja, norādot uz 
ūbelēm. —  Tie tūdaļ bēgs prom, ja netiks kārtīgi ieslēgti. Un 
te stāv mans mīlulis, re! —  Viņa izvilka no kakta aiz ragiem 
ziemeļbriedi, kam ap kaklu bija spožs vara riņķis un pie tā 
virve. —  Tas arī jātur spīlēs, citādi aizlaidīsies lapās. Ik va
karu es viņam kutinu kaklu ar asu nazi, no tā viņam traki bail.

Meitene izņēma no mūra spraugas garu nazi un vilka ar to 
ziemeļbriedim pa kaklu; nabaga dzīvnieks bailēs spārdījās, bet 
meitene skaļi smējās. Tad viņa stūma Gerdu uz gultu.

—  Vai tu nazi paturi pie sevis, kad ej gulēt? —  Gerda jau
tāja un bikli paskatījās uz spožo asmeni.

—  Nazis vienmēr jātur pie rokas, —  mazā laupītāju meitene 
atbildēja, —  jo nekad nevar zināt, ko rīts atnesīs. Bet stāsti 
man vēlreiz par mazo Kaju, kura dēļ tu devies plašā pasaulē.

Gerda stāstīja visu atkal no gala, un ūbeles krātiņos dū
doja, kamēr citi baloži gulēja. Laupītāju meitene aplika vienu
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roku ap Gerdu, bet otrā turēja nazi un drīz iemiga dziļā 
miegā, kamēr Gerda nespēja acu aizvērt aiz bailēm, jo nezi
nāja, vai paliks dzīva. Laupītāji sēdēja ap ugunskuru, dzie
dāja un dzēra, un vecā laupītāja piedzērusies meta kūleņus. 
Gerdai derdzās uz to skatīties.

Tad ūbeles ierunājās:
—  Gurr! Gurr! Mēs redzējām mazo Kaju. Balts gulbis vilka 

viņa ragavas, viņš pats sēdēja sniega karalienes kamanās, tās 
brauca tieši gar mežu, kurā mēs mājojām. Sniega karaliene uz- 
dvesa mums saltu elpu, un visas jaunās ūbeles sastinga ledū, 
tikai mēs divas palikām dzīvas. Gurr, gurr!

—  Ko jūs tur augšā runājat?— Gerda iesaucās. —  Uz kurieni 
aizbrauca sniega karaliene? Vai jūs kaut ko zināt par to?

—  Viņa droši vien aizbrauca uz Lapzemi, jo tur vienmēr ir 
sniegs un ledus. Pavaicā ziemeļbriedim!

—  Jā, tur ir burvīgs sniegs un ledus! —  ziemeļbriedis atsau
cās.—  Tur var brīvi lēkāt pa dzirkstošām ielejām! Tur ir snie
ga karalienes vasaras telts, bet viņas pils atrodas vēl tālāk, 
tuvu pie ziemeļpola, Špicbergenas salās.

—  Ak, Kaj, mīļo Kaj! —  Gerda nopūtās.
—  Guli klusu, —  laupītāju meitene pamodusies uzsauca,

—  citādi nazis tev pakutinās ribas!
No rīta Gerda izstāstīja viņai visu, ko bija teikušas ūbeles. 

Meitene kļuva pavisam nopietna, locīja galvu un teica:
—  Tā nav liela bēda! Tā nav liela bēda! Vai zini, kur at

rodas Lapzeme? —  viņa jautāja ziemeļbriedim.
—  Kas gan to zinās labāk par mani? —  briedis atbildēja, un 

acis viņam spulgoja. —  Tur esmu dzimis un uzaudzis, tur skrai
d ījis pa sniega klajumiem!

—  Paklau, —  laupītāju meitene sacīja Gerdai. —  Tu redzi, 
visi mūsu vīri ir projām, tikai māte mājās, bet pusdienas laikā
vina iedzers dažus malkus no lielās blašķes un iesnaudīsies.

i i

Tad es kaut ko izdarīšu tavā labā.
Un, kad māte bija iesnaudusies, laupītāju meitene uzrunāja 

ziemeļbriedi:#

—  Man gan ļoti patiktu tevi vēl kādreiz pakutināt ar aso 
nazi, jo tad tu tik ākstīgi lēkā, bet vienalga: es atraisīšu 
tavu saiti un palīdzēšu nokļūt Lapzemē, bet par to tev jāņem
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kājas pār pleciem un jāaiznes šī mazā meitene uz sniega ka
ralienes pili, kur atrodas viņas rotaļu biedrs. Tu jau labi dzir
dēji, ko viņa stāstīja, jo viņa runāja pietiekami skaļi, lai to 
dzirdētu tavas ausis.

Ziemeļbriedis aiz priekiem augsti palēcās. Laupītāju meitene 
uzlika viņam spilvenu uz muguras, uzsēdināja uz tā Gerdu un 
cieši piesēja, lai viņa nenokrīt.

—  Siltos zābakus vari paturēt, —  viņa sacīja, —  bet uzroci 
es gan nedošu, tas ir dikti glīts! Taču salt tev nevajadzēs, 
uzvelc manas mātes biezos cimdus, tie tev sniegsies līdz pat
elkoņiem.i

Gerda apraudājās aiz prieka.
—  Neviebies un nešķobies! —  laupītāju meitene uzbārās.

—  Tagad tev vajag rādīt jautru ģīmi! Te būs divi maizes 
klaipi un šķiņķis, badā tev nebūs jāmirst.

To arī uzsēja briedim uz muguras, meitene atvēra durvis, 
iesauca iekšā lielos suņus, pārgrieza virvi ar aso nazi un pie
kodināja briedim:

—  Laidies nu rikšiem! Un uzmani meiteni!
Gerda māja sveicienus ar lielajos cimdos iebāztajām rokām, 

bet ziemeļbriedis lēca pāri kritušiem kokiem un akmeņiem, iz
šāvās cauri meža biezokņiem, drāzās pāri stepēm un purviem, 
cik ātri vien jaudāja. Vilki gaudoja, un kraukļi kauca, bet ne
viens viņus neaiztika. Pie debesīm kaut kas mirgoja un dzirk
stīja, it kā tur sprēgātu liels ugunskurs.

—  Tā ir ziemeļblāzma, vai redzi, kā tā laistās! —  sauca zie
meļbriedis un skrēja vēl ātrāk, dienu un nakti. Maize bija ap
ēsta, šķiņķis tāpat, un tad viņi sasniedza Lapzemi.

SESTAIS STĀSTS
Lapiete un somiete

Viņi apstājās pie mazas, nabadzīgas būdiņas, kurai jumts 
sniedzās līdz zemei, un tāpēc pa durvīm iekšā un ārā ģime
nei. vajadzēja līst uz vēdera. Mājās bija tikai veca lapiete, 
kura trāna lampas gaismā vārīja  zivis. Ziemeļbriedis izstāstīja
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visu par Gerdu, bet vispirms savus piedzīvojumus, jo tie vi
ņam šķita svarīgāki. Gerda bija tā nosalusi, ka pati nevarēja 
parunāt.

—  Ak, jūs nabadziņi, —  lapiete sacīja, —  jums vēl tāls ceļš 
priekšā. Jums jānoskrien kādas simt jūdzes līdz Somu zemei, 
jo tur sniega karaliene apmetusies savā vasaras mājoklī un 
dedzina bengāliskās ugunis. Es uzrakstīšu dažus vārdus uz 
kaltētas mencas, jo papīra man nav; to es došu līdzi somie
tei, viņa labāk par mani zinās, ko darīt.

Un, kad Gerda bija sasildījusies, paēdusi un padzērusi, la
piete uzrakstīja dažus vārdus uz kaltētās mencas, uzsēja to 
ziemeļbriedim uz muguras, un viņi auļoja tālāk. Augšā virs vi
ņiem krāšņi sprēgāja ziemeļblāzmas sārts, un tad viņi sasniedza 
Somu zemi un pieklauvēja pie skursteņa, jo somietes būdai ne
bija pat durvju.

Būdā vald īja briesmīgs karstums, somiete staigāja kaila. V i
ņa tūlīt novilka Gerdai cimdus un zābakus, citādi meitene
r '

nebūtu te izturējusi, uzlika ziemeļbriedim ledus gabalu uz 
galvas un tad lasīja, kas uz kaltētās mencas bija uzrakstīts. 
Viņa izlasīja to trīs reizes, kamēr zināja no galvas, un tad ie
meta zivi katlā, jo tā bija ēdama, un somiete neko nelaida 
zudumā.

Ziemeļbriedis izstāstīja vispirms savus, tad Gerdas p iedzīvo
jumus, un somiete mirkšķināja gudrās acis, bet neko nesacīja.

—  Tu esi ļoti gudra, —  sacīja ziemeļbriedis, —  es zinu, tu 
vari visus pasaules vējus sasiet ar auklu četros mezglos; ja 
kuģinieks atraisa pirmo mezglu, tad viņam ir labs ceļa vējš; 
atraisa otru, tad vējš pieņemas spēkā, bet, ja atraisa trešo un 
ceturto, tad plosās tāda vētra, kas. mežus izrauj no saknēm. 
Vai tu nevari iedot šai mazajai meitenei tādu dzērienu, ka 
viņai rodas divpadsmit vīru spēks un viņa uzveic sniega kara
lieni?

—  Divpadsmit vīru spēks? —  atkārtoja somiete. —  Paskatīsi
mies senās zintīs, vai tas viņai ko palīdzēs.

Viņa piegāja pie gultas, paņēma lielu ādas rulli un atriti
nāja to. Uz ādas bija ērmīgas rakstu zīmes, un somiete la
sīja tās un pūlējās saprast, un sviedri ritēja viņai no pieres 
aiz lielas piepūles.

34



Bet briedis nelikās mierā, lūgdams palīdzēt Gerdai, un mei
tene vērās somietē ar tik lūdzošām acīm, ka viņa nolika ādu, 
ievilka briedi kaktā, uzlika viņam atkal svaigu ledus gabalu uz 
pieres un čukstēja:

—  Mazais Kajs patiesi atrodas pie sniega karalienes, tur 
viņam labi patīk, un viņam šķiet, ka tā ir visjaukākā vieta pa
saulē. Tas ir tāpēc, ka viņam ir stikla lauska sirdī un stikla 
drumsliņa acī, tās jādabū ārā, citādi viņš nekad nekļūs par īstu 
cilvēku un sniega karaliene paturēs varu pār viņu.

—  Bet vai tu nevari iedot mazajai Gerdai lielāku varu?
—  Es nevaru iedot lielāku varu par to, kāda viņai jau ir. Vai 

tad tu neredzi, ka dzīvnieki un cilvēki viņai kalpo, tādai nieka 
meitenei, kas devusies ceļā basām kājām? Viņa nevar saņemt 
varu no manis, tā ir jau viņas sirdī, jo viņa mīl! Ja viņa 
pati nespēj doties pie sniega karalienes un atbrīvot Kaju no 
viņa likstām, tad mēs tur neko nevaram līdzēt. Divas jūdzes 
tālāk atrodas sniega karalienes dārzs, uz turieni tu vari meiteni 
aiznest. Noliec viņu zemē pie lielā krūma, kam koši sarkanas 
ogas. Nedomā tur ilgi tērgavot, bet taisies, ka tiec ātri at
pakaļ!

Un somiete uzcēla Gerdu ziemeļbriedim mugurā, kurš tūliņ 
deva kājām ziņu.

—  Ai, mani zābaciņi! Un cimdus es arī piemirsu! —  sauca 
Gerda. Šo mantu trūkumu viņa uzreiz manīja sīvajā salā, bet 
ziemeļbriedis nedrīkstēja apstāties, kamēr sasniedza krūmu ar 
sarkanajām ogām. Tur viņš nolaida Gerdu zemē un noskūpstīja 
meiteni; lielas, spožas asaras ritēja no brieža acīm, un tad 
viņš aizauļoja atpakaļ. Nabaga Gerda palika bez apaviem un 
cimdiem Somu zemes spelgoņas salā.

Viņa skrēja tālāk, cik ātri jaudāja, bet viņai pretī traucās 
vesels pulks sniegpārslu. Tās nekrita no skaidrajām debesīm, 
kas zvīļoja ziemeļblāzmas staros, tās cēlās no zemes un, jo 
tuvāk nāca, jo lielākas kļuva. Gerda atcerējās, cik prāvas un 
mākslīgi veidotas tās bija izskatījušās zem lupas. Te tās bija 
lielākas un baigākas, tās bija dzīvas, tās bija sniega karalienes 
sardze. Tās izskatījās ērmīgas: citas kā nejaukas dzeloņcūkas, 
citas kā mezglos savijušās čūskas ar izstieptām galvām, citas 
kā lāči ar saceltām spalvām, —  visas baltas un dzīvas.
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Mazā Gerda varēja redzēt pati savu elpu, tā vēlās kā dūmi 
no mutes. Viņa atcerējās, ka Kajs ir tepat tuvumā, nelikās 
zinis par salu, kas knaibīja kājas un kailās rokas, bet lauzās 
sniegpārslām cauri tuvāk sniega karalienes pilij.

SEPTĪTAIS STĀSTS
Sniega karalienes p ilī un mājās

Pils sienas veidoja klīstošs sniegs, logus un durvis —  grie
zīgs vējš; p ilī bija simtiem virpuļojoša sniega celtu telpu, ga
rākās sniedzās jūdzēm tālu, un ziemeļblāzma apgaismoja tās. 
Cik kailas un tukšas, ledaini saltas un zilgani zaigojošas tās 
bija! Nevienam nevarētu nākt prātā saistīt tās ar kādām iz
priecām, teiksim, viesīgu vakaru, kur vētra spēlētu un ledus
lāči staigātu uz pakaļkājām, rādīdami, cik smalki prot uzves
ties, vai ar nelielas sabiedrības rīkotām jautrām sacīkstēm, 
kur dalībnieki sacenšas pļauku ciršanā un nagu izveicībā. Un 
nepavisam te neiederētos jauno, balto polārlapsu omulīga sa
pulcēšanās, lai apmainītos ar jaunākajām tenkām, nepavisam 
ne! Aukstas un tukšas bija sniega karalienes lielās zāles, ta
nīs nebija ne vēsts no dzīvības. Ziemeļblāzma uzliesmoja pēc 
tik noteiktiem starpbrīžiem, ka varēja nekļūdīgi noteikt, kad 
tā stāvēs visaugstāk un kad viszemāk. Bezgalīgās pils vidū 
pletās aizsalis ezers, kura ledus bija sasprādzis neskaitāmos 
gabalos, taču ikviens gabals līdzinājās otram, tā ka viss kopā 
izskatījās pēc nevainojama mākslas darba. Kad sniega karaliene 
uzturējās šeit, tad mēdza sēdēt ezera vidū; viņa tad izteicās, 
ka sēžot saprāta spogulī, kas esot vienīgais un labākais visā 
pasaulē.

Mazais Kajs bija zils, pat melns aiz sala, bet pats to nema
nīja, jo sniega karaliene ar savu skūpstu bija padarījusi viņu 
nejūtīgu pret aukstumu un sirds viņam bija pārvērtusies le
dus gabalā. Viņš nēsāja šurpu turpu dažus asus, plakanus le
dus gabalus, gribēdams no tiem kaut ko izveidot, —  tā bērni 
noņemas ar koka klucīšiem. Kajs centās izveidot vissarežģītā
kās figūras, jo tā bija saprāta spēle, bet stikla drumsla acī 
padarīja viņu nespējīgu spriest par savu darbu un to pareizi
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novērtēt. Viņš ļoti gribēja salikt ledus gabalus tā, lai izvei
dotos vārds «Mūžība», jo sniega karaliene bija teikusi:

—  Ja tu saliksi no ledus gabaliem šo vārdu, tad būsi pats 
savs kungs un es tev iedāvināšu visu pasauli un pāri jaunu 
slidu piedevām!

Diemžēl tas viņam vēl līdz šim nebija izdevies.
—  Tagad es aizlidošu uz siltām zemēm, —  sniega karaliene 

bija nesen sacījusi. —  Gribu ielūkoties divos melnos katlos. 
(Viņa domāja par vulkāniem Vezuvu un Etnu.) Es tos mazliet 
nobalsināšu. Tas tā piederas un nāk citroniem un vīnogulājiem 
par labu.

Un sniega karaliene aizlidoja. Kajs sēdēja pilnīgi viens jū
dzēm garajā, tukšajā ledus zālē, vēroja ledus gabalus un do
māja tik saspringti, ka galvā viņam brakšķēja. Viņš sēdēja 
stings un kluss, varēja domāt, ka viņš ir sasalis.

Tad Gerda ienāca p ilī pa lielajiem vārtiem. Te pūta sīvi 
un dzeļoši vēji, bet meitenes karstā sirds lika tiem aprimt. 
Plašajā, tukšajā telpā viņa ieraudzīja Kaju. Viņa pazina savu 
draugu, metās tam ap kaklu un sauca:

—  Kaj, mīļais Kaj! Beidzot esmu tevi atradusi!
Bet viņš sēdēja nekustīgs un sastindzis, un mazā Gerda 

sāka raudāt. Karstās asaras ritēja uz viņa krūtīm, iespiedās 
sirdī, izkausēja ledu un izskaloja spoguļa lausku ārā. Viņš 
vērās Gerdā un atcerējās seno dziesmu:

Rozes, lai cik krāšņiem ziediem, tomēr vīst,
M īla, draudzība —  tās nāvi nepazīst!

A rī Kajam izlauzās asaras, tās izskaloja spoguļa drumslu no 
acīm, viņš pazina Gerdu un gavilēja:

—  Gerda! M īļā  Gerda! Kur tu biji tik ilgi? Kur es esmu 
nokļuvis? —  Viņš apskatījās visapkārt. —  Cik te ir auksti! Un
kāds bezgalīgs tukšums!

Viņš pieķērās Gerdai pie rokas, un meitene smējās un rau
dāja aiz priekiem. Tas bija tik aizkustinoši, ka pat ledus gabali 
sāka dejot un, kad viņi piekusa un nolikās atpūsties, tad iz
veidoja tieši to vārdu, kas varēja atdot Kajam brīvību, vārdu 
«Mūžība». Jo sniega karaliene bija sacījusi, ka, izveidojot šo 
vār.du, viņš kļūs pats savs kungs un viņa tam iedāvinās visu 
pasauli un vēl pāri jaunu slidu piedevām.
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Gerda skūpstīja Kaja vaigus, un tie kļuva ziedoši, skūpstīja 
viņa rokas un kājas, un viņš kļuva mundrs un spirgts. Nu 
sniega karaliene varēja atgriezties mājās, kad vien vēlējās: 
Kaja brīvības grāmata gaidīja viņu, uzrakstīta ar mirdzošiem 
ledus burtiem.

Bērni sniedza viens otram roku un devās ārā no milzu pils, 
viņi runāja par vecmāmuļu un rozēm, un, kur viņi gāja, tur 
norima vēji un saule izlauzās caur mākoņiem. Kad viņi pie
nāca pie krūma ar koši sarkanajām ogām, tur viņus gaidīja 
ziemeļbriedis, atvedis līdzi jaunu briedeni ar pierietējušu tes
meni. Bērni izslauca viņu un padzērās silto pienu. Tad brieži 
aiznesa viņus pie somietes. Viņi sasildījās karsti sakurinātajā 
istabā un saņēma norādījumus, pa kādu ceļu doties uz mājām.

Tad viņi aizjāja pie lapietes, kas bija uzšuvusi viņiem jau
nas drēbes un sarīkojusi ragavas ceļam.

Lapiete un ziemeļbrieži pavadīja viņus līdz savas zemes ro
bežām, aiz kurām jau bija manāms pirmais zaļums. Sirsnīgi 
atvadījušies, bērni devās tālāk. Pirmie putniņi jau sāka vīte- 
rot, kokiem vērās zaļie pumpuri, bet te no meža uz lepna 
zirga, kurš nesen bija vilcis zelta karieti, izjāja jauna mei
tene ar koši sarkanu cepuri galvā un spožām pistolēm aiz 
jostas. Gerda tūliņ pazina mazo laupītāju meiteni —  viņa bija 
apnikusi dzīvot mājās un jāja laimi meklēt vispirms uz zie
meļiem un, ja tur nekas neiznāks, tad uz citu debess pusi. Tā 
bija līksma satikšanās.

—  Ak tad tu esi tas lielais pasaules staigulis, —  laupītāju 
meitene uzrunāja Kaju. —  Nezinu gan, vai esi to pelnījis, ka 
tevi meklē gan zemes virsū, gan pazemē.

Bet Gerda tūliņ novirzīja sarunu citās, sliedēs un apvaicājās 
par princi un princesi.

—  Tie ir aizceļojuši uz svešām zemēm.
—  Un meža vārna?
—  Jā, meža vārna ir nomirusi, —  laupītāju meitene atbil

dēja. —  Viņas sirdspuķīte ir kļuvusi atraitne, apsējusi melnu 
vilnas dziju ap kāju un gaužas visiem par savu sūro likteni. 
Bet tie ir nieki! Pastāsti labāk man, kā tev klājies un kur tu sa
dzini tam gaisagrābslim pēdas.

Un Gerda un Kajs stāstīja.
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—  Zili zaļi brīnumi pirmdienas rītā! —  laupītāju meitene no
teica, galvu grozīdama. Tad viņa saņēma abus aiz rokas un 
nosolījās viņus apmeklēt, ja kādreiz nonākšot tai pilsētā. Pēc 
tam viņa aizjāja plašā pasaulē, bet Gerda un Kajs rokrokā 
soļoja tālāk. Un, kur viņi gāja, tur viņus saņēma pavasaris ar 
ziediem un zaļumiem, zvani zvanīja, un viņi pazina smailos 
torņus un savu pilsētu. Viņi līksmi soļoja pa tās ielām un 
tad uzkāpa jumta istabiņā pie vecmāmuļas, kura viena bija 
mājās. Viss atradās vecā vietā, sienas pulkstenis skaitīja savu 
«tik tak», un rādītāji kustējās, bet, ienākuši pa durvīm, abi 
atklāja, ka nav vairs bērni, bet ir jau pieauguši cilvēki. Rozes 
aiz loga ziedēja kā vienmēr, un tur stāvēja mazie soliņi, uz 
kuriem viņi bija sēdējuši bērnībā. Viņi apsēdās turpat, turē
damies rokās; sniega karalienes salti zaigojošo ledus valsti 
viņi bija aizmirsuši kā murgainu sapni. Viņi lūkojās viens ot
ram acīs un pēkšņi saprata veco dziesmu:

Rozes, lai cik krāšņiem ziediem, tomēr vīst,
M īla, draudzība —  tās nāvi nepazīst!

Tā viņi sēdēja, pieauguši un tomēr bērni, bērni savās sir
dīs, un ap viņiem bija vasara, silta, labdarīga vasara.
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