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Kāda R.Blaumaņa tēla dienasgrāmata.
(Pēc R.Blaumaņa noveles ,,Salna pavasarī’’)
Fragmenti no Lienes dienasgrāmatas.

Cik brīnišķīgs pavasara rīts! Cīruļu nebeidzama trallināšana. Spilgti zaļumi, balti
ziedi, daždažādā smarža. Ceru, ka saimniece palūgs mani nest brokastis viņam!
***
Viss sagatavots: putriņa ar gaļu, kartupeļi. Sirds tā sitas! Tūlīt es viņu redzēšu!
Jāsteidzas!
***
Es tik gaidīju šo tikšanos! Bet… Tās bezjēdzīgas sarunas par precībām, par
preciniekiem, par krietnu un pārtikušu saimnieku. Kā viņš nesaprot, ka visam vajag
savas ziņas. Es esmu tik jauna. Un pūrs arī vēl nav gatavs, segas neaustas…Un tā
svilpošana.
***
Vanaga vārdi ,,tas vecais Mālnieks atnācis pie tevis un grib precēties’’ joprojām skan
manās ausīs. Man kauns! Tāds vecis! Ko viņš gan domā! Domas juku jukām skrien pa
galvu. Septiņdesmit divi gadi…Atraitnis…neviena bērna…Pēc trim četriem gadiem
vecais būs beigts…varbūt pēc gada, un Andrs…
***
Jāiet saimes istabā, jāpasēž gultā, jāpadomā. Es esmu gluži apmulsusi. Es taču
nedrīkstu precēt šo veci. Nē, nē, ko tad Andrs, ko pasaule…Bet atraidīt, tādu
bagātnieku atraidīt, kura meita to gan darītu?
***
Man tāds kauns, ka gribas vai zemē nogrimt.
***

Mālnieka izturēšanās pret mani ar labpatiku. Viņš mani slavē: ,,Jau otro gadu tevī
noskatos un redzu, tu neesi tāda kā citas gājējas. Tu ganos nebļausties aplam ar
lopiem. Sāls ir lēta manta. Bet vai tu tāpēc kādreiz putru būtu sasālījusi? Tu
nepaļaujies uz labu laimi, tu dari visu ar ziņu.’’ Šie vārdi ir zelta vērti. Es jūtos varen
pacelta no šīs negaidītās uzslavas.
***
Mālniekiem vajag prātīgas saimnieces. Es esmu tā saimniece!!! Andrs taču var
pagaidīt. Pēc tādas mājas taču trīs četrus gadus var gaidīt. Un ilgāk Mālnieks
nedzīvos!
***
Tas Vanags visu sabojāja. Ar savu salto, pusnicinošo smaidu viņš mani uzlūkoja.
Viņa vārdos skanēja zobgalība un nicināšana. Es tik nebiju vainīga, ka Mālnieks mani
bildinājis. Vai tad kāds negods mani precēt? Kāpēc Vanags mani apsmēja? Vai ne
tādēļ, ka es nabaga kalpone? Jā, nu es esmu iesēdusies laimes klēpī.
***
Un vēl tas vīns…Andra ienākšana padarīja labu vīnu par rūgtu…

