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KRAUKLĪTIS

PANĀKSNIEKU DZIESMA PIECOS CĒLIENOS

1920. g. izdevuma titullapa





PERSONAS

JAUNAIS VENTS

MAGONE

VENTA MĀTE

ĢINGULS ļ

GOĢIS

STULĢIS Venta vīri

PUKSTS

VARELS

VENTA VIRI, SIEVAS, ZĒNI un CITI ĻAUDIS

GLŪDS, bajārdēls

SVEŠZEMNIEKS

KARA KARODZNIEKS

ATSLEDZNIECE

KALPONES, IRBE un SPALVA

SVEŠZEMNIEKA KARA VĪRI, KALPONES un ĻAUDIS





PIRMAIS CĒLIENS

Kurzemes bagāts pagalms. Žogs, aiz tā

tūliņ ozols pakalnā. Tālē birze, lauki,

ceļš. Vienā pusē istaba un dārzs, otrā

klētis, maltuve un citas ēkas.

Saulains dienas vidus.





(Pie ozola pakalniņa apsēstas lēni Magone. Ozola zaros redzams

krauklis.)

MAGONE

(Lūkojas tālā ceļā.)

Ozoliņi kalniņā,
Tu birzēm pāri redzi ■—

Es pie tevis piemetos
Gaidīt sava bālēniņa.

5 Vai putēja balti ceļi?
Vai tecēja kumeliņš?
Lēni tek, grūti pūš •—

Divas nastas mugurā.

Bāliņš, klēpī turēdams,
1° Pārved mājās līgaviņu ■—

Nu vairs savu īstu māsu

Uz rociņām nenēsās.

Ne kājiņas svārkos tīs,
Uz rijiņu kult iedams,

*5 Ne vairs teiks to vārdiņu:
«Sirds puķīte, dvēselīte!»

(Nogrimdama sapņos.)

Kas teiks man to vārdiņu?
Kas vedīs tālu ceļu? —

Vēja zirgi, zelta krēpes,
20 Sudrabiņa kamaniņas . ..
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Tur bij klētis niedru kaulu,
Tur bij jumti pāvu spalvu,
Cisas baltu magonīšu,
Rožu klāti paladziņi —

25 Dūju spalvu spilventiņi,

Zaļa zīda virsa"rāniņas;

Vēl palika pagalvī
levu ziedu smaršumiņu

.
..

— Saules dārzi, sudrabvārti ■—

30 Zelta puķes, zīda ziedi —

Dimantkalni, zili gaisi —

Dvēselītes, gaidītājas

— Kas man teiks to vārdiņu?
Kas vedīs tālu ceļu? —

35 Dziesmiņ, manu ilgulīti,
Tu sirsniņu noremdini!

(Dzied klusi.)

Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokles rociņā:

Vai, krauklīti, tu zināji,
40 Kurp vedīs mūs' māsiņu?

KRAUKĻA BALSS

(Atskan zaros.)

Kra! kra! Brauc! brauc!

MAGONE

(Uzlēc un pabēg dažus soļus.)

Ū! Kas mani izbiedēja?
Tu, krauklīti? ko tu ķērci?
Kas tev krāc? kas tev brauc?

45 Ko aizbrēci gaidas manas?

(Ar pirkstu draudēdama.)

Es tev kājas apkaustīšu,
Aizstellēšu Vāczemē —

Vāczemnieki brīnīsies:

Kam tas tāds kumeliņš?

12
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*

(Aši paskrien prom, tad lēni aiziet, atskatīdamās uz tālo ceļu
Redzams tikai krauklis ozolā. Par brīdi dzirdas klusi Ma g о

nes balss dziedam.)

50 Krauklīts sēd ozolā,

Zelta kokles rociņā ...

(Vēl par brīdi dzirdas priecīgi skaļi sievietes balss.)

Aija — Aija!

(Atbild vīrieša balss.)

Ailāl Ailāl

(Ozola zaros atskan kraukļa balss.)

Kra! kra! — Brauc! brauc!

(Tad atkal bridis klusuma.)

(lenāk Vents, vezdams aiz rokas Magoni.)

VENTS

55 Māsiņ, manu sirds puķīti,
Tavu lielu mīļumiņu:
Pa gabalu ieraudzīji,

Skrej vārtiņus atdarīt!

MAGONE

Ak, bāliņu, manu mīļu,
60 Kā tu nāci šo pusīti?

Es lūkoju lielo ceļu,
Pie ozola sēdēdama.

VENTS

Es paņēmu īso ceļu

Silam, purvam pārtiešām.

MAGONE

65 Ko tā?
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VENTS

Zīmes biedināja,

Kumeļš galvu purināja.

MAGONE

Biedēj' mani, biedēj' arī, —

Negribas pieminēt.

VENTS

70 Kas biedēja man' māsiņu?

MAGONE

Lai nu lai! — Nu nav bail —

VENTS

Vai pazini tūdaliņ?
Vai domāji tautas jāj?
Te jau velk malu malu,

75 Vai pārdienu važo Glūds.

MAGONE

Kā lai tevi nepazītu
No tāluma atvizam?

Viens brālītis māsiņai —

Kā tas rīta auseklītis: —

80 Spīd kumeļam iemauktiņi,

Spīd zobenam rokturītis,

Spīd pašam bāliņam
Piecas zvaigznes cepurē.

VENTS

Pati spraudi visas piecas,
85 Es ij vienas nepiespraustu.

MAGONE

Kā tu jātu precībās
Neapkopts, nepušķots?



15

VENTS

Ak, tu mani gan apkopi,
Kam vēl tāda apkopēja?

90 Vai tā kops līgaviņa,
Svešu ļaužu atvedama?

MAGONE

Kam vēl tāds bālēliņš
Kā mans kalna ozoliņš:
Stalti bija tautu dēli —

95 Staltāks mans bālēliņš:

(Smiedamās.)

Apkopjams, pušķojams,

Dzīpariņiem apkarams —

VENTS

Dzīpariņiem apkarams
Kā vērsītis vasarsvētkos.

MAGONE

100 Ej nu, saki: kā nu bij?
Vai salīgi līgaviņu?
Gan diženu, gan raženu,

Tāļu ceļu atvedamu?

VENTS

Gan jau, gan, — stāstīt laiks
105 Tīk man tevī klausīties:

Ilgi tevis nedzirdēju,
Tavas mīļas valodiņas.

MAGONE

Ir gan ilgi nedzirdējis, —

Ne pusdienas projām biji, —

110 Gan nav laika kumeļam:

Nojūdzams, barojams.

VENTS

Nojūgs ļaudis kumeliņu, —

Nāc ar mani istabā!



MAGONE

Bālēliņa kumeliņš
115 Māsai pašai nojūdzams.

(Taisās iet.)

Tik to vienu aši teic:

Kā tev labi pavedās?

VENTS

Kā man labi pavedās —

Kā to aši pastāstīšu?

(Atkāsēdamies.)

120 Projām jāju domādams.

Mājās jāju dziedādams:

Visur mani pavadīja
Tavas balss mīļumiņš.

MAGONE

Ak tu, manu bālēliņu,
125 Tavu dārgu teikumiņu,

Aiz purviem, aiz siliem

Vēl es tevi sadzirdēšu —

Vēl es tevi sadzirdēšu,

Kur vairs balss neskanēs,
130 Vēl es tevis padomāšu —

Aiz zaļām velēnām.

(Uzliek brālim rokas uz pleciem.)

*

(Krauklis paceļas atkal ozolā un ieķērcās.)

KRAUKĻA BALSS

Kra! kra! — Brauc! brauc!

(Brālis un māsa atraujas viens no otra.)

VENTS

Ko, krauklīti, atkal ķērc?
Kāda ziņa tev sakāma?

16



MAGONE

135 Vai nav tā: it kā «brauc»l

VENTS

Nu pārbraucu, atkal «brauc»!

KRAUKĻA BALSS

Kra! kra! — Brauc!

MAGONE

Tā, lūk, mani kaitināja,
Tai ozolā sēdēdams.

KRAUKĻA BALSS

140 Kra! kra! kra! — Brauc!

VENTS

Ne kaitin kaitina.
Drauga balsī biedina —

Kopš nošāvu zeberkstīti,
Kas iet riet kraukļa bērnus.

145 Celā man pretī brēca,
Tik es zīmes nesapratu.
Vecais Ģinguls, zīlētājs,
Tas man teica klausīties.

MAGONE

(Labinādamās krauklim.)

Nedusmo, vectētīt,
150 Zelta kaltiem nadziņiem,

Zila samta svārciņiem,
Zīda stīgu koklītēm!

KRAUKLIS

(Aplaižas ap koku un aizlaižas.)

MAGONE

(Krauklim pakaļ noskatīdamās.)

Aizlaidās, aizlaidās.

17
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Sirds bez ziņas palikās.

(Uz brāli, kurš stāv domīgs.)

155 Sveiks tu manim atgriezies —

Nav ko domās apmākties!

VENTS

(Piepeši.)

Klau, māsiņa, Magonīte,
Kādus vārdus dziesma teic:

— Kad tu būtu tautu meita,
160 Es nebūtu kumeliņu

Pa novadu tecinājis,

Līgaviņas meklēdams.

MAGONE

Klau, bāliņi, citu dziesmu

Tev laimīte drīzi lems:

165
— Zelta kalsi kamaniņas
Pārvest daiļu līgaviņu.
Svešs ar svešu satiksies,

Mūžu mīļi nodzīvosi.

VENTS

Ne tā lems, ne tā būs!

MAGONE

170 Ko mētā tādus vārdus?

Vai tad vēl tu nesalīgi
Pa to lielo jājumiņu?

VENTS

Tā nu ira ...

MAGONE

Kā nu ira?
175 Nesalīgi?

VENTS

Nesalīgu.
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MAGONE

Vai jel maz ij bildināji?
Saki gaiši sakāmo!

VENTS

Klau, māsiņu, mīļāko:
180 Kad nu kopus mēs paliktu?

Lai tās tautu zeltenītes

Gaida citu arājiņu.

MAGONE

(Smejas.)

Te nu bija precinieks!
Tāds izjāja, tāds pārjāja!

185 Tik es velti baltu maizi

Tev uz ceļa cepināju.

VENTS

Ko tu saki?

MAGONE

Ko lai teic?

Redzu, redzu, tāds kā tu —

190 Būs man pašai bāliņam

Jāizrauga līgaviņa.

VENTS

Runā, runā!

MAGONE

(Smejas.)

Gaida darbs.

Kumeliņš nebarots,
Ю5 Rīta mālis nesamalts.

Ej no ceļa atpūsties!

(Taisās iet.)

VENTS '

Pag, ko saki?



MAGONE

(Ķircinādamās.)

To, ko tu:

Gan jau, gan jau — pastāstīšu.

VENTS

(Nepacietīgi nogriežas.)

MAGONE

(Apskauj viņu aši un aizskiien smiedamās.)

VENTS

(Viens, priecīgi pakaļ noskatīdamies.)

200 Ak tu, manu dvēselīti,

Nu es tevi paturēšu:
Ne pats ņemšu tautu meitu,
Ne vēl tevi tautām došu: —

Kalpināt, maldināt,
205 Sūrus sviedrus slacināt,

Mīkstrociņas satulznot,

Gludvaidziņus sagrumbot!

Kā rozītei tev ziedēt!

Zelta traukā vizuļot!
210 Kā bitītei palidot,

Glāžu spārnus vicinot! —

Glūdenieki, zudenieki,
Ne tie tevis precinieki,
Lai no tāles noskatās,

215 Kā mēs mīļi dzīvosim!

(Aiziedams.)

Tu man jūdzi kumeliņu,
Es tev malšu kviešu māli.

(Pusdziedādams atmiņā.)

Teci, teci, kumeliņu,
Tevis gaida, manis gaida —

20
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(lenāk G1 ūd s tērpies kareivja apģērbā; steidzīgs, uztraukts.)

GLODS

220 Saimniek jaunais, esi sveiks!

Klausi manu vajadzību.

VENTS

Esi sveiks, kaimiņ Glūdsl

Zinu tavu vajadzību.

GLŪDS

Kad tu zini, tad man dod

225 Sav' māsiņu — malējiņu!

VENTS

Es tev teicu treju reižu!

Ne es došu, ne tā ies!

GLODS

(Aši, ar uzsvaru, pierunādams.)

Es tev zinu līgaviņu

Treju valstu bagātību,
230 Ne vēl tava Kurzemīte

Ar visiem ciematiem.

VENTS

Ko man soli līgaviņu

Treju valstu bagātību?
Pats zināšu, pats paņemšu

235 Bagātību desmit valstu.

Man māsiņa daudz dārgāka
Par visām līgavām —

Man Kurzeme bagātāka
Par visām valstībām.

240 Krievi, poļi, vāczemnieki

Uz Kurzemi kājas āva:

Ne nu došu, ne tā ies,

Ne tie gūs mūs' māsiņu!
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GLODS

Es tev draugs, klausi manil

VENTS

245 Vairāk baidos vilku drauga.

GLODS

Ja nedosi sav' māsiņu,
Tev trīs valstis naidosies.

VENTS

Lai naidoja treji vilki,

Es to treju nebaidos, —

250 Pirms vēl mani saplēsīs,

Savstarpā sariesies.

(Abi aiziet katrs uz savu pusi. Glūds atgriežas tūdaļ atpakaļ un

noklausās, kur Vents aiziet.)

*

GLODS

Kur šis aiziet? diendusā?

Nu mums laiks rīkoties.

Nedod, nedod, — ņemšu pats
255 ij to meitu, ij to valsti!

(Viņš uzklausās: maltuvē atskan dzirnu dūkšana, kura turpinājās
visu laiku, kamēr iznāk atkal laukā Vents.)

Ko? — šis iet maltuvē?

Ak tu tavu mantrausēju!
Visi guļ, šis vēl mals!

Tavi milti sabirs man!

(lenāk klusi, bet aši Svešzemnieks. Viņš stipri apbruņojies svešā-

diem ieročiem. Grezns.)

SVEŠZEMNIEKS

260 Deva?
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GLŪDS

Nedod.

SVEŠZEMNIEKS

Kur šis?

GLŪDS

Maļ.

SVEŠZEMNIEKS

Labi, nedzird.

GLŪDS

265 Zagsim meitu!

SVEŠZEMNIEKS

Tev tā meita, man tas pūrs.

GLŪDS

Kā tev pūrs? Līgts bij: puse!

SVEŠZEMNIEKS

Visu gribu, ne, — ej viens!

GLŪDS

Ak tu tāds!

SVEŠZEMNIEKS

270 Ķildot gribi?
Teikšu visu saimniekam,

Ka tu nāci meitu zagt.

GLŪDS

(Klusi.)

Dievs tēvs! — Kad tik saimnieks topu!
Gan jau gūšu tad ij pūru.



SVEŠZEMNIEKS

(Smejas.)

275 Vara veic, — cik tev ļaužu?
Simtu manu karavīru.

GLODS

Ņem ij pūru, kad man meita!

SVEŠZEMNIEKS

Labi! Ej tad atvil meitu,

Mani ļaudis sargās vārtus,
280 Pasvilp vien! — aši grābs.

GLODS

Ej tik! ej tik!

SVEŠZEMNIEKS

Izrīkoji?
Pūrs ir paņemts?

GLODS

Paņemts pūrs.

SVEŠZEMNIEKS

285 Zelts un drēbes?

GLODS

Būs jau, būs.

SVEŠZEMNIEKS

Jāpaskatās. — Ej nu aši.

*

(Aiziet. Glūds viens. Nemierīgs staigā apkārt. lenāk viņa zēns,
aši, klusi.)

ZĒNS

Meita zirgam ūdens nesa —

Lūdzu panākt — teicās nākt —

290 ir gan skaista!

24
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GLUDS

Pusmīgi.)

Kas tev daļasi

ZĒNS

(Lūkojas atpakaļ, turp, no kurienes atnācis.)

Lūk, jau nāk!

GLŪDS

Ej tu prom!

(Zēns aiziet atskatīdamies.)

*

(lenāk Magone.)

GLŪDS

(Goddevīgi iet pretī, runā saturēdams uztraukumu un steigas, aši,

ar manāmu kaislību.)

Saulīt manu, laimlt manu,

295 Esi mana līgaviņa!

MAGONE

Ne ir viesa tā valoda,

Ne ir viesa izvedība!

GLŪDS

Nelaiks dzen, — nāc pie manis!

MAGONE

Reižu reizēm tev atteica:
300 Man nav mīļa labiešdzīve,

Mīļ' man brīva ļaužu saime.

GLŪDS

Karā iešu, mantu gūšu,
Zeltiem tevi apbārstīšu:
Zīdu segsi, samtu klāsi,

305 Sudrabiņu kājām mīsi.
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MAGONE

Saimes mantā vairāk zelta

Nekā tavā mutē skan.

GLŪDS

Nenicini bajārdēlu —

Ja nenāksi, varā ņemšu.

MAGONE

ЗЮ Ekur gods! Kara vīrs!

Zagļa darbu darītājs!
Tādus zagļu bajārdēlus
Mūsu ļaudis cilpās ķer.

GLŪDS

Laime mana vai nelaime —

315 Es bez tevis nevarēju.
Mana galva, tava roka —

Nāc nu! Nāc —!

(Viņš grasās viņu sagrābt.)

MAGONE

(Dusmās sit viņam.)

Neskar manisl

*

GLŪDS

(Atkāpjas un klusi pasvilpj. leskrien aši Svešzemnieks ar

vairākiem apbruņotiem vīriem. Magone skaļi iekliedzas. Vīri

uzmet aizmuguriski Magonei segu uz galvu, sasien rokas ar

slauķiem un aiznes. No paklēts glūn laukā Mēmais; kad aizved

Magoni, viņš dzenas pakaļ un iebrēcas, viņu vīri tūdaļ sagrābj.)

SVEŠZEMNIEKS

Sist pa galvu! Zemē spert!

KARA KALPS

320 Lai jel! Mēmuls! — Ko tas kait?
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GLŪDS

Kļaus', ko pavēli

MĒMAIS

(Top nogrūsts zemē, bet ceļas atkal augšā un ķeras Gludam pie
drēbēm, un brēc.)

E! cl c!

GLŪDS

Nostu!

(lesper Mēmajam tā, ka tas atkrīt.)

SVEŠZEMNIEKS

Netriekt, padarīt!

(Pamāj, un Mēmajam top uzmesta sega un viņš aizstiepts prom.
Visi aši nozūd. Aiz skatuves dzirdas vēl paklusas balsis, pavēles,
vaimanas, aši soļi, kritieni.)

*

(lenāk Venta māte Sarma, aši, bažīgi, lūkojas apkārt meklē-

dama.)

SARMA

(Sauc skaļi, pastarp klausīdamās.)

325 Nav neviena. Kas te kliedza?

Magonīti! meitiņ manu!

Dēli! dēli! — Kur tu esi?

Visur klusi, — vai bij sapnis?

(Par brītiņu.)

Ak, tās bailes — apmulstamas:
330 7ā vien klukstu visu dienu

Kā vistiņa ap cālīšu,
Kad tik meitu nenozagtu!

(Klausās, tad pārdomādama.)

Ko tas Mēmais arī brēca?

Šķermi, tā kā nažus trītu.

335 Tā tik brēc dusmodams,

Kad tam bērni maizi ņēma.
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(Uzmanoties.)

Klau! Tur maļ maltuvē!

Kā es pirmāk nedzirdēju?

Apmulsušas ausis manas

340 Kā rubeņam rubinot.

Kad jau maļ maltuvē,

Tad meitiņa zagta nava. —

Mities, meitiņ, ko nu mal?

Visi ļaudis diendusā.

(Sauc pret maltuvi.)

345 TJ! v! Iznāc! Parunā!

Kur tad dēls? Vai pārjāja?

(Kad neviens neatsaucas.)

Ak tu tavu spēka māli!

Nedzird, nedzird: aila! ailal

(Pieklauvē pie sienas, malšana apstājas. lenāk Vents, miltu appu

tējis, nokusis, sviedrus slaucīdams.)

SARMA

(Izbrīnējusies.)

Tu te, dēls? Kur Magone?

VENTS

350 Zirgu baro.

SARMA

Nu tad labi.

VENTS

Kā tā labi?

SARMA

Man bij bailes.

VENTS

Kas par baili?

SARMA

355 Likās — kliedza.



29

VENTS

Kas tev kliedza? Nedzirdēju
Dienas vidū ruņģīts kliedza.

SARMA

Šķitu meitu nociepstam,

Vanadziņa nosperamu.

VENTS

(Pussmiedamies.)

360 irbes māte allaž trīc:

Vanags sper, lapsa rej.

SARMA

Mēmuls arī nikni brēca.

VENTS

Mēmais katru laiku brēcis.

SARMA

Nu, bet šoreiz īsti nikni.

365 Kā nekad vēl nebij brēcis.

VENTS

(Mierinādams apglauda.)

Ko nu, māmiņ!

SARMA

Venti, dēls!

Sirds man tāda nemierīga.

(Uzbudināta pieķeras dēlam.)

Sirds man visa izkaltusi,
370 Ļaunas regas jaudādama:

Viena viņa mums tik ir,

Kā actiņa sargājama!

Kā rozīte apkopjama,
Kā lellīte pušķojama,

375 Lai pa galmu patekā,
Visiem prātu priecēdama!



VENTS

(Arī iebažīdamies.)

Kur tad ira? Jāparauga.

SARMA

Lūk, tev pašam arī rūp.

VENTS

(Rūkdams.)

Dienas vidu visi guļ,
380 Ko tas viens te slaistījās.

(Aiziet.)

*

SARMA

(Viena, meklēdama.)

Ak tu dieniņ manu baltu!

Kur tu esi, meitiņ manu?

Vai kur pasnaust ielīdusi?

Klētiņā, pavēnī?

385 Vai pa jokam noslēpies,
Mani vecu kaitināt?

Meitiņ mīļā, atsaucies!

Nebēdini manu sirdi!

*

(lenāk Mēmais, bailīgi un lēni vilkdamies, turēdams sev sānus

kā sāpēs. Viņš uztraukts, stipri plātās un grib ko izteikt.)

SARMA

Ko tu plāties, Mēmulīti?

390 Vai tev' bērni ķircināja?

(Pati pie sevis pārlikdama.)

Nevar būt, bērni guļ.
Galvu rāda — dundurs koda?
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MĒMAIS

(Rāda lokus ap galvu, sagrābšanu, prom nešanu, visu notikušo,

savu ievainošanu, ko mīļu.)

SARMA

Ko tu paijā? auklē, glaudi?
Kas ir projām? Sagrābts, aizvests?

395 Vai man dieniņ! Vai tik viņa?

Magonīte! Debess tētiņi

MĒMAIS

(Māj piekrizdams, vaimanādams,)

SARMA

(Sāk balsī raudāt un skaļi saukt.)

Vai man! vai man! Magonīte!

(Aizskrien.)

*

(lenāk aši Vents, pārbijies, bet pilnā savaldē. Viņam seko

trīs vīri.)

VENTS

(Sastapdams māti, grib to atturēt, bet tā aizdrāžas.)

Māte mīļā, vai tu zini?

Ak tu zini — sirds tev juta —\
400 Neskrej velti!

(Uz pavadoņiem.)

Pielūk' māti!

(Viens steidzas mātei pakaļ.)

VENTS

Sirds man juta. — Klusi sirds!

(Uz pavadoņiem.)

Posties aši! — Dzīsimies!

VARELS

Mēs jau ļaudis sakliedzām.
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VENTS

405 Nest man bruņas!

(Citam.)

Seglot zirgus!

Ļaudīm šķēpus! — Kur ir Stulģis?

(lenāk aši vecais Ģing v 1 s un Zēns.)

VARELS

Nez kur Stulģis?

ĢLNGULS

Stulģis, Stulģis!
4Ю Tur to atnes. — Ko es teicu?

ZĒNS

Ikvalds nodurts — guļot — slepus —

Gane beigta — laidari.

(Divi vīri ienes Stulģi, smagi ievainotu.)

VENTS

Vai — man, Stulģi!

STULĢIS

(Stāsta, smagi elpu atņemdams.)

Magonīti —

415 Nozaguši — Glūds un Svešais —

Daudzum ļaužu — Nodod Glūds —■
Pūru zaga.

VARELS

Pūru zaga!

VENTS

Nodod Glūds! Pašu ļaudis!

STULĢIS

420 Lai tik māju — saimnieks taptu —

Pārdod bajārs — tēv' un māti —

Magonīt — par tevi — mirstu —
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VENTS

Mirsti? Ak, mums tevis vajga!

Gu]am, guļam, nemanījām —

(Dusmīgi.)

425 Ašāk zirgus! Ašāk zirgus!

STULĢIS

(Mirdams.)

Neatdot — node—vējam!

(Viņš top ienests istabā.)

(lenāk Zēns ar zobenu un bruņām. Otrls zēns ienācis, dai'

rās nākt tuvāk. Vents runādams apbruņojas.)

VENTS

(Uz Zēnu.)

Nāc nu šurpu!

ZĒNS

(Bailīgi.)

Nav man vainas!

VENTS

Kas par vainu?

ZĒNS

430 Bailes teikt —

VECAIS ĢINGULS

(Ar Zēnu klusi sarunājies, uz Ventu.)

Kumeliņu, dancotāju,
Tu vairs laukā nejādīsi.

VENTS

Vai sasilis aukstu dzēris?



ĢINGULS

(Nekā neatbild.)

VENTS

Kop tu viņu!

(Uz Zēnu.)

435 Ved man bēri.

ZĒNS

Bēris klibo.

VENTS

Nu tad dūmo!

ĢINGULS

Vai man! visi zirgi nevar!

(Aizraudādams, bet saturēdamies.)

VENTS

Ko tu muldi? Tūdaļ dzīties!

440 Kaut ij zirgi nostrādāti!

ĢINGULS

Vai man! ko mēs mānām tevi?

Labos zirgus nozaguši.

VENTS

Zagļi! zagļi! — Dod ij vājos!

ĢINGULS

(Dobji.)

Visiem nagi samaitāti —\

VENTS

(Pārsteigts.)

445 Visiem nagi samaitāti?
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ĢINGULS

To darīja nodevējs.

VENTS

(Saraujas, tad atkal pilnā sparībā.)

Tekat, lūdzat kaimiņzirgu!
Kur mans kumeļš?

ĢINGULS

(Saņemdamies izgrūž dusmās.)

Dzīslas pušu!
450 Kāju dzīslas sagraizītas,

Visi nagi sadurstīti...

VENTS

(Saņem galvu un aizgriežas.)

VĪRI

(Sāk raudāt.)

Dzīslas pušu! dzīslas pušu!

VENTS

Ak tu, baltu kumeliņu!

ĢINGULS

Krauklis ķērca ļaunas zīmes!

VENTS

(Atkal savaldījies atgriežas.)

455 Diezgan raudāts — varēs pēc!

VARELS

Talkā lūgsim tāļos draugus!

VENTS

Sapulcējat kara spēku,
Es vēl iešu apraudzīt
Kara biedri kumeliņu.



(Elpu atņemdams, klusi.)

460 Kājas, smilšu bridējiņas,
Vairs māsiņas nedzīsies —

Baltas kājas sarkanotas

Guļ savās asinīs.

(Aiziet.)

(lenāk sievas, bērni, vīri, visi klusi un nopietni, sarunājas čukstot.)

ZĒNS

(Atstāsta vēl.)

Lielās dzīslas gluži nostu —

465 Tā kā stigas nokarājas —

VECS VIRS

Zēlums redzēt: zirgiem acis

Kā cilvēkam pilnas asru.

VIENA SIEVA

Tādu nedzirdētu zvēru!

Ko tev lopiņš nodarījis?

CITA

470 Visa māja izlaupīta!

VĒL CITA

Māju ļaudis nobendēti!

VECAIS VĪRS

(Aicina ļaudis aiziet, visi aiziet, paliek tik divas sievas.)

(lenāk Sarma lēniem soļiem, sabrukusi, rokā tura saburzītu

drāniņu, kuru glauda un noputina.)

36



37

SARMA

(Lēnu balsi.)

Vai dieviņu, vai dieviņu!
Kādi tagad zagļa ļaudis!
Visa pilna pasaulīte

475 Negantnieku, blēdītājul

VIENA SIEVA

Tie nu ir tie precinieki!
Tā nu svinam kāzu viesus!

OTRA SIEVA

Visas saimes mantas klētis

Izvandītas, izsvaidītas!

SARMA

480 Tik tā viena laba bija,
Ka atradu audekliņu —

Magonītes darījumu,
Sen pazuda — tie izvilka.

(Saskrien vaimanādamas sievas un meitas; ienāk Vаr c 1 s

un Puksts pilnā bruņojumā.)

MEITA

Prom tās meitu zīdu sagšas
485 Zeltītām bārkstītēm,

CITA

Kur tās saktis, uzkrūtenes,

Sudrabiņa izliedētas?

VĒL CITA

(Uz māti.)

Vai redzēji, Sarmas māte,
Mūsu zelta gredzentiņus?



490 Zīda auklā gredzeniņi
Kā krellītes savirknēti.

SARMA

Zīda auklas saraustītas,

Gredzentiņi nobraucīti —

Pūra lādes sudrabvākam

495 Visi zelti atlauzīti.

SIEVA

Visas saimes kopu manta

Laupītāju kabatās.

MEITA

Ak, tā lielā zelta sakte:

Divas zaļas akmeņacis!

CITA

500 \/ai vēl dzīvas roku sprādzes?
Zelta zalktis, sarkanmēle?

VĒL CITA

Spožas čūskas ritināja:
Baltas rokas, zelta loki!

VARELS

Līdām mežus, plēsām zemi,
505 Sūrus sviedrus slacinājām —

Nu paņēma bajārļaudis, —

Ko nu sievas klaigājat?

PUKSTS

Zaļa zīda zirgu segas

lelu slauka bajāriem —

5Ю Sudrab' mūsu dzīru trauki

Skan, bajāriem dzīrojot!

SARMA

Tādi tagad precinieki
Kā tie ielu laupītāji.
Kāda būs dzīvošana

515 Tādos ļaudīs meitiņai?
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(lenāk Vents pilnā bruņojumā līdz ar kareivjiem.)

VENTS

Klausāt, ļaudis, māmuliņa!
Mēs māsiņu atkarosim!

SARMA

Vai, dēliņu, kā sadzīsi?

ĻAUDIS

Bez baltā kumeliņa?

VENTS

520 Melns krauklītis ķērca man —

Tas man būs kumeliņš:
Pār mežiem, pār purviem,
Pa gaisiem dzīsimies!

SARMA

Manām acīm jāveras,
525 Sav' saulīti neredzot,

Man sirsniņai jāizdziest,
Sav' dzirkstiņu nejūtot —

VARELS

Panāksim! Panāksim!

SARMA

(Uz Ventu.)

Aiznes labu vakariņu!

ĻAUDIS

530 Labu rītu! labu rītu!

VENTS

Gaidāt rītu pārnākam!



SARMA

Aiznes manu mutautiņu
Sarkanbaltām maliņām!
Tā sarkana mana sirds,

535 Tās baltas asariņas.

VENTS

Neraud', māte, neraud', ļaudis,
Kā saulīti pārvedam!
Sarkanbaltu mutautiņu
Karodziņā uzkaram!

(Priekškars.)



OTRAIS CĒLIENS

Klajš lauks. Koks. Cels. Tilts.
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(Svešzemnieks, Glūds, Magone nokāpuši no zirgiem

atpūsties. Kalpi paklāj zemē segas, kur atsēsties, nes ēst un

dzert.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Magoni, noņemdams viņai saiti no acīm.)

540 Te mēs drusku atelsīsim,

Te tev acis atsvabinu.

(Uz Glūdu.)

Izliec sargus!

GLŪDS

(īgni.)

Ir jau likti:

Zinām paši kara mākslu.

(Atsēstas.)

SVEŠZEMNIEKS

545 Vai izlūku kokā liki?

Vērot nākam panāksniekus?

GLŪDS

(Tāpat īgni.)

Vai es kalpa? ko tu prasi?
Likšu, likšu, — laika gan.

(Uz Magoni.)

Ko tu stāvi, līgaviņa?
550 Līdzās manim tava vieta.
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MAGONE

(Paliek stāvot, lūkojas tālē, neatbildēdama.)

SVEŠZEMNIEKS

Mūsu viņa nevēroja,
Tikai vēro savu ļaužu.

GLODS

Ne tik drīzi tie tev nāks.

Sēdi!

MAGONE

(lesmejas īsi.)

555 Ha-ha!

GLŪDS

(Apvainots pacejas un aiziet.)

*

SVEŠZEMNIEKS

Ko tu smej?
Velti ceri panāksniekus:
Visi klibi viņu zirgi.

MAGONE

(Asi iesmejas, aizgriezusies projām, izmet.)

Nav nevienam tādu zirgu
560 Kā manam bāliņam.

SVEŠZEMNIEKS

Stalti zirgi brālim tavam —\
Visiem kājas sadurstītas.

MAGONE

(Atkāpjas soli atpakaļ, dusmās uz viņu noskatīdamās.)

Lai nelaime ērkšķus met

Pašu vidu tavu ceļu!

(Aizgriežas atkal.)
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SVEŠZEMNIEKS

565 Vai dusmoji, nedusmoji:
Panāksniekus velti gaidi.

MAGONE

Ha-ha!

SVEŠZEMNIEKS

Ceļa nezināja:
Mēs jājam meža tekas.

570 Ij tu pati nezināji
Aizsietām actiņām.

MAGONE

(Aizgriezusies, drošā pārliecībā.)

Bālēliņa kumeliņš
Manu dvašu sajutīs:
Cels galviņu pa vējiņu,

575 Taisnu teku attecēs.

SVEŠZEMNIEKS

(Ar uzsvaru noteikdams.)

Staltais brāļa kumeliņš

Guļ kūtī — pušu dzīslu!

MAGONE

(lekliedzas.)

Vai man dieniņ! tavu zvēru!

Vilku rīkles nežēlību!

SVEŠZEMNIEKS

(Kaisli.)

580 Tevis dēļ padarīju!
Tevis dēļ — vilka rīkle,
Tevis dēļ — visu zemi

Ar uguni dedzinātu!

MAGONE

(Sakustas un stāv, klusu ciezdama.)



SVEŠZEMNIEKS

Velti gaidi brāli savu,

(Ar ironiju.)

585 Labāk gaidi tautu dēlu!

(lenāk Glūds.)

SVEŠZEMNIEKS

(Ironiski.)

Nāc nu, nāci, tautu dēls!

Gaida tevis līgaviņa.

GLŪDS

(Tuvodamies Magonei, savaldījies, runā ar laipnību.)

Ak, es tava laipnā vaiga
Kā saulītes ilgojos.

MAGONE

(Stāv aizgriezusies, nepakustēdamās.)

GLŪDS

(Gaida, tad atkal iekaisdams.)

590 Projām atkal aizgriezies —■

Gan es tevi atgriezīšu!

SVEŠZEMNIEKS

(Smejas.)

Vēl cerē panāksniekus,
Teic: tie ceļu saodīs!

GLŪDS

Zinu, zinu, ko šī cer.

(Uz Magoni.)

595 Atmet savu liekcerībul
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(Pret Svešzemnieku.)

Pati brālim ceļu rāda,

Dzīpariņus kaisīdama.

Es to viltu izzināju,
Pats dzīparus uzlasīju.

MAGONE

(Atgriezdamās.)

600 Viltnieks biji, viltnieks esi,
Viltus darbu darītājs!

GLŪDS

(Apraujas un noklust.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Magoni.)

Lūk, ko teicu? — Velti ceri

Velti pēli līgavaini.

(Magone aizgriežas.)

Tas zināja brāļa mājas
605 Pa kaktiņu kaktiņiem.

Ja ne viņa piepalīdze,
Nebūt' tevis nozaguši,

Nebūt' pūra dabūjuši,
Nebūt' zirgus paņēmuši,

6Ю Klusu visu padarīja, ■—

Man par darbu jāslavē.

MAGONE

(Nicīgi, strauji.)

Zaglis, zaglis, ne kareivis!

GLŪDS

(Satriekts lūko tuvoties.)

Saulīt mana!

MAGONE

Nenāc klāt!



48

SVEŠZEMNIEKS

(Viltīgi.)

615 Nenicini! — dūšas vīrs!

Tas nosita nikno Stulģi.

MAGONE

(lesaucas atgriezdamas.)

Stulģi, Stulģi! — Sargu manul

GLŪDS

Negribēju, vairījos —

(Izstiepj lūdzoši rokas.)

MAGONE

Nestiep roku — asiņota!

GLŪDS

(Strauji.)

620 Gribi: došu — asins savas!

MAGONE

Dosi, dosi, — paliks žēl,

Kur tās vēlāk atdabūsi?

(Aizvēršas.)

GLŪDS

Ņirgājas, aizvēršas,
Nu ne vārda nerunās!

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Glūdu.)

625 Ko mēs divi darīsim?

Liec, lai nāk stabulnieki

Jautrināt līgaviņu.

GLŪDS

(Padod zīmi un atsēstas; ienāk stabulnieki, svilpodami jaut-
ras kāzu dziesmas.)
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SVEŠZEMNIEKS

(Novērodams Magoni, kura lūkojas gaisā.)

Ko nu skaties debešos?

*

(Parādās krauklis, aplaiž dažus lokus un nometas kokā, zem

kura uz segas apsēdies Svešzemnieks.)

SVEŠZEMNIEKS

(īgni.)

Ak, tas krauklis atkal šeit!

630 Kopš no māju ķērkdams skrējis!
Atriebies tas ķērkšu putnis!

Nošaujams, nosviežams!

(Uzlec kājās un sviež ar akmeni pret koku; krauklis ievelkas

lapotnē. Nikni.)

Klusu stāvat, stabulnieki!

Kāda velna trokšņodami?

(Stabulnieki apklust un aiziet.)

SVEŠZEMNIEKS

(Met atkal ar šautru pret koku, bet krauklis neaizlaižas.)

MAGONE

C35 Dzenas tevis melns mākons,
To ar šautru neaizdzīsi.

(Uz kraukli pret koku.)

Krauklīt, manu vectētiņu,
Melna zīda svārciņiem —

Tu pavadi sav' meitiņu,
640 Sudrabstīgas stīgodams.

Tu biedini naidenieku,

Vara tauri taurēdams —

Kādu vārdu tu pateiksi?
Vai jau tuvu bālēliņi?

KRAUKĻA BALSS

645 Kra, kra, — brauc!

Kra, kra, — brauc!



MAGONE

(Gavilēdama.)

Brauc, brauc, — tuvu, tuvu!

Lai trīcēja ļaunadari!

(Atsēstas maurā.)

SVEŠZEMNIEKS

(Vēl vairāk saniknodamies, uz Glūdu, kurš sēd nepacēlies.)

Kalpus sauc! putnu šauj!
650 Es tam rīkli pušu speršu!

KRAUKĻA BALSS

Kra, kra!

GLODS

Ko cīsties kraukli šaut?

Vai nebija pretinieka?

(Krauklis aizlaižas.)

*

SVEŠZEMNIEKS

(Nesavaldīdamies.)

Nu ir prom! — Ak tu, tūļa!
655 Kādam darbam tu derēji?

GLODS

Kas man kungs? kas rājējs?
Pats darīju neprasot.

SVEŠZEMNIEKS

(Savaldās, bet tad ar nolūku kaitinādams Glūdu.)

Smiekli, smiekli! Pats sev kungs?
Pats darot neprasot?

(Paskatīdamies padobji uz Magoni.)

660 Pats nespēja, nederēja
Ne līgavas sev pārvest!
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GLUDS

Godam tevi talkā lūdzu.

SVEŠZEMNIEKS

(Turpina kaitināt vēl asāki un pazemināt Magones acīs, smieda

mies.)

Talkā, talkā — pie līgavas!

GLODS

(Uzlec kājās, valdās.)

Tavus zirgus aizņēmos,
6G5 Tev godīgi samaksāšu.

MAGONE

(Manāmi ir uzklausījusies.)

SVEŠZEMNIEKS

Mani zirgi, mani segli,
Man jājēji — kara vīri.

Ne tev zirgu, ne iemauktu,
Ne tev krietnu kara vīru:

670 Treji zēni, puspuišeļi,
Treji zirgi — kleiburkāji!
Ij tie treji kleiburkāji —

Vai tie tava paša bija?

GLODS

Kara mantas, ņemtas mantas,
675 Tev tik vairāk salaupītas.

Ij šo reizi vairāk gribi,
Nekā maksā tavi zirgi.

SVEŠZEMNIEKS

Saki, kā tu samaksāsi

Manus zirgus, manus virus?

(Kad Glūds klusē.)

680 Ko tu klusi?



(Uz Magoni.)

Tautu meita!

Vai tu zini, kādu maksu?

(Par brīdi ar uzsvaru.)

Tādu maksu — tavu pūru!
Tas varēja gan maksāt.

MAGONE

(Pieceldamās kājās, uz Glūdu, kurš stāv, galvu nodūris, izbrīnē

jusies.)

685 Manu pūru projām devi?

Manu roku darījumu!

SVEŠZEMNIEKS

Zin', ko pats sev paturēja?
Tava brāļa zelta tīni.

Bij tavs brālis krietnis vīrs,
690 pilnas tīnes mantas bija.

GLŪDS

Blēdi, meli!

(Uz Magoni.)

Klausi mani!

MAGONE

Es neklausu nodevēju!

(Uz Svešzemnieku rādīdama.)

Lai tas bija laupītājs,
695 Nebij savu nodevējs.

GLŪDS

(Izmisis.)

Laime mana vai nelaime:

Es bez tevis nevarēju —

Tevis dēļ iegribēju —

Ļaužu mājas saimnieks tapt.

700 Tevis dēļ rīklesplēsi
Sev palīgu aicināju —

Būtu ņēmis velnu pašu,
Kaut es tikai tevi guvis!
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MAGONE

(Paliek auksta un neatbild.)

GLODS

(Citā apņēmumā uz Svešzemnieku, kurš priecādamies noskatījies

uz abu izrunu.)

Man nevajga tavu zirgu!
705 Pats vedīšu līgaviņu!

(Uz Magoni strauji.)

Nāc pie manis!

MAGONE

(Atraujas.)

Atkāpies!
Mūžam manis nevedīsi.

SVEŠZEMNIEKS

(Ņirgādamies uz Magoni.)

Vai tu zini, kam tie zirgi?
7io — Tava paša bālēliņa.

GLODS

(Izmisis.)

Nāc pie manis! — varā ņemšu!

(Grib Magoni grābt.)

MAGONE

(Skiej pie Svešzemnieka, kā glābiņu meklēdama, bet apstājas.)

Neļauj ņemt — kur es iešu?

SVEŠZEMNIEKS

(Paceļ roku pret Glūdu, kurš pārsteigts noskatās uz Magoni.)

#

(Atskan kraukļa balss un parādās krauklis kokā.)

KRAUKĻA BALSS

Kra, kra, — brauc, brauci

Kra, kra, — brauc, brauc!



MAGONE

(Apkaunējusies atbēg nost no Svešzemnieka, uz kraukli paceldama

rokas.)

715 Krauklīts! krauklīts! Bāliņš brauc!

Bāliņš mani pasargās!

(Tad stāv, satinusies sedzenē, nekustoša.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Glūdu.)

Pacieties, tautu dēls!

Gan paspēsi meitu ņemt:
Vēl mūs dzen panāksnieki,

720 Vēl mums kopā jāturas.

GLŪDS

lešu, ņemšu savus zirgus!

SVEŠZEMNIEKS

(Viltīgi.)

Vai tev dos mani kalpi?

GLŪDS

(Pārsteigts.)

Arī tos tu manim zagi!
Nebe mūžam tava vara.

*

(leskrien Svešzemnieka kara kalps.)

KARA KALPS

725 Panāksnieki! panāksnieki!
Smiltis put, šķēpi zib,

Debess malā melns mākons

Baltajiem zibeņiem!

SVEŠZEMNIEKS

(Sauc.)

Augšā! augšā! zirgos klupt!
730 §иГр iai skrej stabulnieki!
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Tiem iet pretī panākstiem:

Aizturēt, aizkavēt!

(leskrien stabulnieki.)

SVEŠZEMNIEKS

Viltus runām vilcināti

Jaunas dziesmas spēlējatl
735 Jaunas dejas vedināt!

Greizu ceļu aizrādāt!

Prom!

(Stabulnieki aizsteidzas.)

*

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Glūdu.)

Tev iet pretī panākstiem:
Varas spēkiem aizturēti

GLODS

(Ironiski.)

740 Man tik treji sīki zēni, —

Mēs vedīsim līgaviņu.

SVEŠZEMNIEKS

(Viltīgi.)

Gaidi, gaidi, vai līgava
Grib vedama nodevēja?

GLODS

(Uz Magoni.)

Pēdējs vārds, tautu meita:
745 Vai tu gribi mana būt?



MAGONE

Atkāpies!

GLUDS

Atmaksāšu —

Tavu pūru, brāļa mantu.

SVEŠZEMNIEKS

(Ņirgādamies.)

Es tev pūra neatdošu,
750 Kā tu viņu atmaksāsi?

GLŪDS

(Uz Magoni.)

Es ar brāli mierus līgšu,
Es par tevi atkalpošu.
Man tik vajga tevis vien,

Tam tik vajga pūra tava.

MAGONE

(Sakustas, bet neatbild.)

GLŪDS

755 Tu ar mani nerunā?

Tu nezini svešus ļaudis —

Kāda viltus, kāda ļauna!

MAGONE

Es ar tevi nerunāju.

GLŪDS

(Noskumis.)

Ļauna diena gaida tevis,
760 Svešu slieksni tupēdama,

Rudas acis bolīdama,

Zilus zobus šņakstīdama.

MAGONE

Pirmais gāji svešu slieksni

Es pāriešu pie bāliņa.
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GLUDS

(Atteikdamies.)

765 Sveika paliec, tautu meita!

Es aizeju kautiņā.

SVEŠZEMNIEKS

Es tev došu pulku līdzi,

Kas tev visur klātu būtu —

Mani ļaudis sataisīja
770 Krāpšu tiltu pār graviņu:

Jās panāksti, — ielūzīs,

Tu slepeni lūkosies;

Virsū bruksi ar varēm,

Izšķaidīsi, izcirtīsi.

GLODS

775 Gudri, gudri darbi tavi,

Gudru galu pieredzēs.

SVEŠZEMNIEKS

Gaidu.

GLODS

Gaidi!

(Abi smejas.)

MAGONE

Kādu sirdi

780 Pašu brāļiem pretī iesi?

GLODS

Lai saulīte, lai laimīte,

Lai tās abas sargā tevi!

Vai pārnākšu, nepārnākšu,
Tavu vārdu pieminēšu.

(Aiziet.)



(Svešzemnieks un Magone vieni. Magone piestājas pie
ozola, kur piesien prieviti.)

SVEŠZEMNIEKS

785 Taisies aši, līgaviņa,
Ko slienies pie ozola?

(Smejas.)

Nu tev būs pieslieties
Pie ozola tautu dēla.

MAGONE

Tu, krauklīti, ozolā,
790 Sveicin' manu bālēliņu!

KRAUKĻA BALSS

(Ozolā.)

Kra, kra! kra, kra! — brauc!

Kra, kra! kra, kra! — brauc!

SVEŠZEMNIEKS

Aši, aši, nedairies!

MAGONE

(Pieliekusies norā noliek cimdu.)

Cimds nokrita, cimdu ceļu,

SVEŠZEMNIEKS

795 Lai tie cimdi, kur tie cimdi!

Acis cieti, aiznesīšu!

(Aizsien viņai acis un aši aiznes viņu prom.)

KRAUKĻA BALSS

(Noskan viņiem pakaļ.)

Kra! kra! kra! kra!
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(Dzird dziesmu skaņas attālināmies, tad atkal tuvojamies un pār-

stājam. No dziesmu skaņām saprotami daži pantiņi: Mēs vijam tev

šo vaiņagu — Ar vijolzilu zīdu.

lenāk Vents, apbruņojies, ar sarkanbaltu karodziņu — mātes

mutautiņu. Viņu pavada kara vīri, to starpā Varels. Sta-

bulnieki.)

VENTS

(Uz stabulniekiem.)

Labdien, mīļi stabulnieki!

Ko tik daiļi spēlējat?

PIRMAIS STABULNIEKS

800 Kāzu dziesmas spēlējam,
No kāzām pārnākdami.

VENTS

Vai redzējāt mūs' māsiņu
Šodien garām aizvedamu?

STABULNIEKS

Kāda bija jūs' māsiņa
805 No vaidziņa uzskatāma?

VENTS

Zilu ziedu actiņām,
Zelta matu galiņiem,

Sarkanogu lūpiņām,
Sudrabiņa smiekliņiem.

OTRS STABULNIEKS

8Ю Kādā ģērbā?

VENTS

Tādā ģērbā:
Zaļa zīda svārciņiem,
Dimantzīles vaiņagā,
Sarkankurpes kājiņā.



815 Krūtis bija zelta sakte,

Kā saulīte vizēdama,

Apkārt balta villainīte

Kā migliņa ap saulīti.

STABULNIEKS

Gan mēs tādu redzējām.

VENTS

820 Kad redzējāt aizvedamu?

STABULNIEKS

Vienu dienu, vienu nakti,

Kopš tai kāzas nodzērām.

CITS

Stalti bija vedējiņi:
Zābakoti, kažokoti,

825 Melni svārki, dzelžu bruņas,
Vara jostas apjozuši.

VĒL CITS

— Aiz jostām asi dunči,
Cepurēs zelta pušķi, —

Simti nikni kara vīri

830 Zobentiņus žvadzināja.

PIRMAIS

Vedekliņa pavēlēja,
Tautu dēls pamācīja:

Ejta, daiļi stabulnieki,

No kāzām uz kāzām!

835 Uzspēlējiet tam bāliņam,
Kas māsiņu izvadīja, —

Kas apņēma zeltenīti,
Sav' māsiņai vietenieci.

VENTS

Jūs, negoda stabulnieki,
840 Ko jūs mani manījāt?
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Ne es vedu zeltenīti,

Ne taisīju kāzu dzīres.

VARELS

Nedz ij mūsu mīlmāsiņa
Jau tik aši sieva tapa.

STABULNIEKS

845 Ja nevedi, tad vedīsi,

Kāzu dzīres sataisīsi.

CITS

Dzīrēs dziesmu vajadzēs,
Mēs zinājām jaunas dziesmas.

VĒL CITS

1— Jaunas dejas ritināt,
850 Jaunus vīnus tecināt. —

VENTS

Laiks nav dziesmu, laiks nav deju,
Mums māsiņas jādzenas.

(Aizgriežas sarunādamies ar saviem vīriem un rīkodams.)

STABULNIEKS

Būtu žiglāk steigušies,
Būtu šodien panākuši. —

PUKSTS

855 Vairs žiglāki nevarēja •

Ar svešiem kumeļiem —

Kumeliņi miglu meta,

Kājas šķīla uguntiņu.

STABULNIEKS

Nu jūs māsu panāksat
860 Aiz deviņu atslēdziņu —\

VENTS

(Nepacietīgi.)

Kuru ceļu garam veda?



STABULNIEKS

(Norāda.)

Pa to tiltu, pa to gravu!

VENTA KARA VĪRI

(let uz tilta pusi, citi meklē pēdas.)

(Parādās ozolā krauklis.)

KRAUKĻA BALSS

Kra, krāpj 1

VENTS

(Priecīgi pārsteigts.)

Tu, krauklīti, zilsvārcīti,
865 Tu mūs labi sagaidīji!

Šo gabalu dzināmies,
Tavu balsi sekodami,

ĢINGULS

Vai še māsu garām veda?

KRAUKLIS

Kra, kra, krāpj! Kra, kra, krāpj!

VENTS

(Ozolā lūkodamies, atrod Magones piesieto prievīti.)

870 Veda, veda! — Še prievīte!

Kurp aizveda? Kad aizveda?

KRAUKLIS

Kra, kra, trauc! Kra, kra, trauc!

Kra, kra, kra! Kra, kra, kra!

(Gari un skaļi sauc noņemdamies.)

VENTS

(Uz veco Ginguli, kurš vēro.)

Tulko, Ģingul, kraukļa vārdus,
875 Tu zināji putnu runu!
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ĢINGULS

Nikna runa, bargi vārdi:

Aizved māsu svešniekos,

Saplēš ģinti gabalos,
Steidzies, dzenies, neļauj plēst!

880 Neļauj mūsu ģinti dzēst!

Neņem rokā zelta spēles!
Rokā turi ugunsstrēles!
Traucies, traucies, nemities!

VENTS

(ledzelts.)

Trauksim, trauksim! — Kur mēs trauksim?
885 Kurp aizveda?

(Piepeši iesaucas.)

Turp aizveda!

(Viņš atradis zālē cimdu, rāda.)

Lūk, atradu pirkstainīti!
Tas māsiņas adījuma!

Visi pirksti ielocīti,
890 Rādāmais turpu stiepts —

Turpu jāsim, turp aizveda,
Tur māsiņu panāksim!

KRAUKLIS

Trauc, trauc, trauc, kra!

Trauc, trauc, trauc, kra!

(Laižas uz to pusi prom.)

(lenāk divi kara vīri.)

KARA VĪRS

895 Tur ir pēdas! Tur ir pēdas!

Turp aizveda Magonīti.



KRAUKĻA BALSS

(No patāles.)

Trauc, trauc, trauc!

PIRMAIS STABULNIEKS

Smiekli, ērmi — panāksnieki
īsta ceļa nepazina:

900 Tilta ceļu atmetuši,

Meklēs pēdas krūmājos.

VARELS

(Vientiesīgi.)

Tiesa, tiesa!

VENTS

(Viegli, klusi.)

Krāpšu tilts!

(let uz krūmājiem.)

VARELS

(Vēl klusāk.)

Neatstāsim stabulniekus

905 Mānīt mūsu pakaļpulkus!
Likšu tiltam pāri vest.

VENTS

(Pamāj ar galvu un aiziet.)

VARELS

(Uz stabulniekiem.)

Kad jūs goda stabulnieki,
Pāri tiltam pārvedatl

STABULNIEKS

Ko mēs iesim atpakaļl
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VARELS

(Ironiski.)

9Ю Mēs jums gribam atmaksāt.

STABULNIEKS

Laika nava, jāsteidzas!

VARELS

(Tāpat.)

Jaunas dziesmas padziedāt!
Jaunas dejas ritināt!

Jaunus māņus izdomāt!

STABULNIEKI

(Bailīgi.)

915 Nevaram! — Nevaram!

VARELS

Mēs jūs projām nelaižam.

Kas tik daili stabulēs?

Kas tā ļaudis aizkavēs?

STABULNIEKI

(Metas bēgt.)

VARELS

(Liek viņus aizturēt.)

Viltenieki, stabulnieki!

920 Ailā! Tiltam pāri iet!

STABULNIEKI

Vai man! vai man! žēlojat!
Mūs mācīja Svešzemnieks!

(Atnāk atpakaļ Vents, tiltam tuvodamies. Viņpus tilta parādās
Glūds, aiz viņa kara vīri.)

GLŪDS

(Sauc.)

Venti jaunais, uzklausies!



VENTS

(Viņu ieraudzīdams.)

Tu te slepus uzglūniķis,
925 Lai mūs gravā nogremdētu!

Tu tas māju postītājs!

GLŪDS

Sveša vaina, mana nav,

Viltiem ņēma māsu tavu.

Dod man māsu, būsim draugi!
930 Abi dzīsim Svešzemniekul

VENTS

Draugs man nava nodevējs.
Viens panākšu māsu savu.

GLŪDS

(Par bridi.)

Lai tā būtu — atteikšos,

Mūžam miņā paturēšu.

VENTS

935 Ko tad gribi?

GLŪDS

Ļauj iet līdz!

No Svešnieka atpestīt!

VENTS

Dari, kad tev lieti der,

Ejam katris savu ceļu!

GLŪDS

940 Ejam! ejam! — Augšā, ļaudis!

(Taisās iet.)

SVEŠZEMNIEKA KARODZNIEKS

Kurp tu iesi? nodevējs!
Še tev alga par nopelnu!

(levaino Glūdi ar dunci no muguras puses.)
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GLŪDS

Glābi! glābi!

VENTS

(Uz savējiem.)

Šaujat! šaujat!

VENTA KARA VĪRI

(Apšauda svešniekus, kuri, pamezdami Glūdu, bēg. Viņu Karodz

nieks paceļ atšautu bultu.)

KARODZNIEKS

945 To jums atkal atsūtīšu!

(Vicinādams thiHU; aizbēg līdzi savējiem.)
1

PUKSTS

Ekur aizbēg!

VENTS

Glābjat Glūdu!

Mēs dzīsim laupītājus.

(Sauc uz viņpus tilta.)

Sveiki, brāļi!

VIRI

(No viņpus tilta.)

950 Sveiki, brāļi!

VENTS

(Ar lielāko daļu vīru aiziet.)

(Varels ar dažiem vīriem paliek iepakaļ, nelaizdams prom sta

bulniekus.)

VARELS

(Ironiski.)

Nu, jūs, daiļi stabulnieki,

Nu jums laika padziedāt,



Jaunas dejas ritināt

Pa to jūsu lāga tiltu!

STABULNIEKI

955 2ēlīgs lielskungs, apžēlo!

VARELS

Nu es lielskungs žēlotājs —

Tā jūs būtu žēlojuši,
Mūsu ļaudis gremdēdami!

(leskrej viens kara vīrs, priecīgi saukdams.)

Mūsu nāk! pakaļpulki!
960 Es pazinu mūs' karogu,

Sarkanbalti plivinām.

STABULNIEKI

(Ceļos mezdamies.)

Lielskungs, lielskungs, sargi mūs!

VARELS

Mums tik krupji ceļos rāpj.
Celies! Kas šo ēdīs tādu?

965 Tik jau, viltus stabulnieki,

Jūs mūs vaira nemānīsat.

Nu jums vaira nevajdzēs
Jaunas dejas mācīties:

Bez tiltiņa ielūzēja
970 Aizdejojat savzemē?

(Stabulnieki aši aizbēg, kara vīri smejas,)

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

Svešnīcas lielā godistaba. Durvis vidū

un gar malām. Soli gar sienām. Caur

logiem redz dārzu un ūdeni.

Agrs rīts.
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(Pie loga stāv Magone viena. Viņa ir grezni tērpusies svešādās

drēbēs, bet galvā zelta un sudraba vaiņadziņš.)

MAGONE

Migla, migla, — bieza migla
No ezera izkāpusi, —

Sedzi savu plašu segu!
Kaut tu visu apseguši!

(Debesis lūkojoties.)

975 Bāla svīda rīta gaisma,
Vēl bālāks auseklītis.

Zvaigznes visas aizbēgušas,
Briesmu nakti nojautušas.

(Apsēstas gaidot.)

Saulīt mīļā, māmulīte!

980 Kur tik ilgi kavējies?
Šorīt tevis gan gaidīja
Tav' meitiņa bārenīte.

(Galvu nokārusi.)

Ak, saulīte — skaidru sirdi,
Taisni acīs skatītāja, —

985 Tā, par mani kaunoties,
Šorīt nākt negribēja.

(Uzklausās troksni, tāļus vārdus.)

Kas tur bija? Vai tur ķērca?
Vai krauklītis — vectētītis?

— Skarbas balsis, draudu balsis —

990 Būs gan mana vīra māte.

(Atkal galvu nolaižot.)



Tu, krauklīti, manu ceļu
Visu laiku pavadīji, —

Kur nu esi, kur paliki?
Kam atstāji vienu mani?

(Pieceļas kājās uzraudamās.)

995 Vara, vara — rauda, rauda,
— Ko pret varu rauda spēja?
Vienu spēja: zemē līst,

Velēnām apsegties.

Tā meitiņa upē gāja
īooo Laisties nīru pulciņā, — —

lešu laisties Straujupē,
Peldēs mājās vaiņadziņš ...

(Viņa iet klusi uz ārdurvīm un atver tās.)

(lenāk Atslēdzniece un kalpone, nes rokā segas.)

ATSLĒDZNIECE

Rīta gaisi, vēsi gaisi,
Tie nemīl staigājami —

1005 Miglas gulta, mitra gulta,
Tā nemīl iegulstama.

MAGONE

Miglai zīda paladziņi,

Upei samta spilventiņi:
Laukā iešu palūkot,

īoio Kur tās nīras nakti guļ?

ATSLĒDZNIECE

lesi, kundze, iešu līdz,

Segšu tevim siltu segu.

MAGONE

(Strauji,)

Kad es kundze: — paliec še!

Nīras divu izbītos.
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ATSLĒDZNIECE

Юl5 Klusi iešu, pielūkošu
Tavu dārgu dvēselīti, —

Lai varētu sveiku tevi

Atdot kunga rociņā.

MAGONE

(Dusmīgi.)

Ko baidies? kur es bēgšu?
1020 Bēgt es ceļa nezināju:

Acis cieti veda mani

Purvu purvus, silu silus.

(Viņa strauji iziet pa durvīm. Atslēdzniece viņai seko.)

*

(Kalpone Irbe paliek istabā un nolūkojas pa logu pakaļ. lenāk

jaunākā kalpone Bite, kas pie durvīm klausījusies.)

BITE

(Čukstot.)

Ko sargāja? Lai sev bēga!
Rītu kungam cita būs.

IRBE

(Vecāka, pamāca tāpat.)

1025 Pūrs mums vajdzīgs.

BITE

Pūrs ir klāt!

Šonakt vēlu ievadīja.

IRBE

Dzenas meitas panāksnieki,
Grūti varai atkauties:

1030 Labāk mierus salīgstam,
Meitu šodien apprecam.

Kad precēta, sievā celta

Pa liktiem likumiem,
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Tad ij pūru nost neņems
1035 Ne īstais meitas brālis,

BITE

Tādēļ viņu kundzi sauca!

Cik šī ilgi kundze būs?

IRBE

Tādēļ nelaiž upē iet,
Lai to pūru neatdotu ...

(Piepeši apraujas.)

*

(lenāk Magone; viņa top vesta no Atslēdznieces un

pavadīta no diviem vīriem, kuri atkal aiziet.)

MAGONE

(Ir kā salauzta, ietinusies segā un pārklājusi galvu; atsēstas krēslā

un nerunā.)

ATSLĒDZNIECE

(Glaimīgi.)

1040 Kundze, kundze, liela māte!

Kā tu mani izbaidīji!

Upē niru laizdamās,

Sav' kājiņas slapēdama!

(Uz kalponēm.)

Nesat, meitas, kāju segas!
1045 Nesat kāju pameslīšus!

Daiļkājiņas saudzēsim,

Ausim pērļu kurpītēs!

KALPONES

(Pasniedz visu prasīto un apauj Magonei kājas.)

ATSLĒDZNIECE

(Glaimīgi.)

Balta zīda kāj autiņi

Zaļa zīda aukliņām,
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1050 Vēl spraudīsim kurpītēm

Sudrabskaņus zvārgulīšus.

Tā mēs tevi apģērbsim,
Tevi labi turēsim,

Ik ritinu, ik vakaru

1055 Kā bērniņu auklēsim.

IRBE

(Mīkstu mēli.)

Tu, kundzīte, iemīļosi
Savas labas kalponītes,
Sava kunga kalna pili
Ar bagātu dzīvošanu.

BITE

(Tāpat.)

1060 ik rītiņa plācenīši,
Piemedoti viducīši.

Peld zivtiņas sviestiņā,
Zelta bļodas ezerā.

IRBE

Galdi balta sidrabiņa,
1065 Galda kājas zaļa vara —

Apkārt sēd lieli kungi,
Zelta naži rociņā.

BITE

Apkārt sēd lielas kundzes,
Galvā zelti, dimantiņi, —

1070 Kur pagrieza — pazibēja
Tūkstošām zvaigznītēm.

ATSLĒDZNIECE

(Smīnēdama.)

Tu sēdēsi pašu vidu

Kā saulīte zvaigznītēs,
Tavs kundziņis — dieva dēls

1075 Blakus tevim vizuļos!

(Viņa paņem spoguli, kas Bitei piekārts pie jostas, un rāda to

Magonei.)
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MAGONE

(Atsedz drusku vaigu un paskatās, bet tad atkal aizklājas.)

(lenāk sulainis pa otrām durvīm.)

SULAINIS

(Uz Magoni.)

Kungs liek tevi sveicināt,

Vēlē kundzei labu rītu!

Vai varot atnākt pats,
Redzēt tavu laipnu vaigu?

MAGONE

(Neatbildēdamapamāj ar galvu. Sulainis aiziet.)

ATSLĒDZNIECE

ЮBO lesim, meitas, istabā!

Sveika paliec, kundze manai

IRBE

Es vēl klāšu uzklājiņu
Blakus kunga krēsliņam.

(Apklāj krēslu un piebīda to blakus Magones krēslam.)

MAGONE

(Paceļas strauji un paiet soli nost, nomezdama no pleciem segu.)

IRBE

Es vēl tavu
...

(Uzsedz viņai atkal segu, bet, kad viņa to nomet, tad apraujas un

aiziet. Aiziet arī citas kalpones.)
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MAGONE

(Viena.)

1085 Nostu segas! nostu klājas!

Roku, kāju saistītājas!

(Nomet segas.)

Kundze, kundze! liela māte!

(Rūgti.)

Vai nebiju gūsta meita?

(Uz āru, žēli.)

Veļu māte, trūdaliņa,
Ю9O Dziļām acu bedrītēm!

Vērs uz mani acis savas!

Vadi mani veļu valstī!

Labāk smilšu kalniņā
Nekā varas gūstībā.

1095 No kalniņa jel redzēšu

Iztālēm sav' bāliņu.

(lenāk Svešzemnieks. Viņš grezni ģērbies goda uzvalkā.

Jautrs.)

SVEŠZEMNIEKS

(Ironiski, kā labvēlīgs uzveicējs.)

Aijā, daiļā zeltenīte,

Ko tik agri cēlusies?

Upē teci mazgāties,
lioo Miglā kāja paslīdēja.

MAGONE

(Nikni.)

Smej, smējēj, tev pieder!
Kā vilkam piederēja:
Pats norēja, pats saplēsa,
Vēl jautā: kā sviežas?



SVEŠZEMNIEKS

(Pārsmej.)

1105 Aiji, daiļā zeltenīte!

Ne tu rieta, ne plosīta:
Zīda svārkos staltojies,

Pērļu kurpēs dižojies!

MAGONE

(Rūgti.)

Gūsta meitu liki ģērbt,
ню Sev verdzeni izgreznot,

Kā pušķoti ziedu jēri
Saimniekacis priecināja.

SVEŠZEMNIEKS

(Aizvien smaidīdams.)

Vai verdzeni sauca tevi

Tās kalpones, ko tev devu?

MAGONE

IHS Kundzi sauca apsmejot:

Smējējs kungs, smējēj' ļaudis.

SVEŠZEMNIEKS

Ko netici manu vārdu?

Ko tik ļaunu padarīju?

MAGONE

(Instinktīvi atkāpjas no viņa soli nost.)

SVEŠZEMNIEKS

(Apraujas, tad izgudrēm.)

Varu, varu padarīju, —

1120 Tu man dari vairāk varas!

(Glaimīgi.)

Tavu acu ziluguns,
Tavas mutes ledavots,

Tavu smieklu sudrabiņš —

Tie man varu padarīja!
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(Kad Magone uzklausās, turpina kaislīgāk.)

1125 Tav' locekļu lokanums,

Tavu dzīslu tēraudiņš,
Tavs augums, tavs slaikums —

Tie man varu padarīja!

(Viņš lūko viņai tuvoties, viņa iesit viņam vaigā. Viņš atkāpjas
un savaldās.)

MAGONE

(Pasper soli uz viņa pusi, gaidīdama.)

Ņem zobenu! ņem zobenu!

ИЗО Es jau stāvu gaidīdama.

(Atraudama kaklautu.)

Cērt man kaklu, cērt man galvu!
To amatu tu zināji.

SVEŠZEMNIEKS

(Atguvies, citādā balsī.)

Daiļā roka ij sizdama,
Tā man varas nedarīja, —

1135 Tava skaidrā dvēselīte,
Tā man dara lielu varu.

MAGONE

(Smejas skaļi, nicīgi.)

Meli, meli! Smiekli, smiekli!

Kam tev skaidras dvēselītes?

Tev dvēsele karājas
1140 Darvas katla dibenā.

SVEŠZEMNIEKS

Esi mana līgaviņa,
Baltu mani nomazgāsL

MAGONE

Es nevaru tava būt:

Sista vīra draugaliņa.

(Kaitinādama.)

79



H45 Mūs' bāliņi stalti bija.
Nedz ar smilgu aizskarami, —

Mūs' bāliņi skaidri bija,
Vīra vārdi dimantiņi!

(Kā kaunēdamās savu ļaunu aizdomu, — piepeši uzmezdama.)

Ne tev manas dvēselītes,
U5O Tev vajaga pūra manai

Tu ar Glūdu kaulējies,
Kā paņemtu lielo daļu.;

SVEŠZEMNIEKS

(Dzīvi aizķerts.)

Nekaitini, tautu meita.

MAGONE

Man ir tiesa kaitināt:

U55 Laupītāju dzimta tava!

Laupot tūka tīnes tavas!

SVEŠZEMNIEKS

(Smejas nikni.)

Ilgi tevi nesaudzēšu
...

MAGONE

Kad es būtu vīra dzimums,

Tevi ne tik nicinātu.

SVEŠZEMNIEKS

(Šņācot.)

1160 Klusi! meita nositama!

MAGONE

Kad tu būtu vīra dzimums,

Būtu mani sen nositis.

Labāk tevis nositama,

Nekā tevis apglaudāma!

SVEŠZEMNIEKS

U65 На, ha! На, ha!
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MAGONE

(Pēdējā apņēmumā.)

Tu ne vīrsl

Nesit tu — nosist tevi!

(Viņa piepeši izrauj viņam no jostas dunci un lūko viņam ar to

durt. Viņš satver viņas roku un izrauj viņai dunci.)

SVEŠZEMNIEKS

(Dedzīgi.)

Но, ho! Gribi pakaujama.
Došu sievām pakaut tevi!

MAGONE

(Briesmās skali iekliedzas.)

1170 Ai! ai!

SVEŠZEMNIEKS

Lūk! Kā tevi laužu es!

Sī man drīkstēs! — Bet man -— žēli

Soda vietā —- aplaimošu,
Tad tu manim uzticēsi!

(Svinīgi.)

1175 Tūdaļ kāzas svinēsim,

Vēl šo pašu baltu brīdi!

Celšu tevi sievas godu,
Ne verdzeni, gūsta meitu.

(Viņš sit plaukstās.)

(Sanāk pa visām durvīm vedēju ļaudīs, kā uz svētkiem ap-

ģērbušies. Viņu starpā: Atslēdzniece, kalpone Irbe un

Bite v. c. Kara vīri, sp ē 1 n ie к 1 v. с. ļaudis.

Sulaiņi aši sienā uzklāj lielus palagus, kuru priekšā nostāda divus

krēslus, paklādami zem tiem segas.

Krēslu priekšā par gabalu top nostādīts liels stāvlākturs, kas appuš-
ķots lentām un kārš)iem, un puķēm. Ap goda vietu Iz-

kaisa ziedus.)



SVEŠZEMNIEKS

(Jautri, bet steidzinādams.)

Ailā, ļaudis — vedējiņil
1180 Aši kāzas! aši kāzas!

Līgaviņa, līgavainis
Gaidīt ilgāk negribēja.

(Uz sulaiņiem.)

Sienā baltus paladziņusl
Sienā krēslus, blakus celtus!

ПB5 Tur jauniem apsēsties,
Uz mūžiem vienoties!

Pašā priekšā noliekat

Appušķotu lāktes turi!

Kā spīdēja gaiša lākte,
1190 Tā spīdēs laime mūsu!

(Uz Atslēdznieci un Karodznieku.)

Vedējtēvs, vedējmāte,
Nu mūs kopā sadodat!

Zeltenīti līgaviņu
Sievas godā ieceļat!

(Atslēdzniece nes rokā augstu, zeltiem un pērlēm šūtu galvas rotu.

Karodznieks tura dārgu kakla rotu. Viņi abi tuvojas Magonei, lai

to vestu sēdeklī.)

MAGONE

(Visu laiku stāv, klusu ciešot, kad sanāk ļaudis, viņa pārklāj sev

galvu. Kad Atslēdzniece un Karodznieks ņem viņu aiz rokām un

vada, viņa nepretojas un atsēstas krēslā. Blakus krēslā atsēstas

Svešzemnieks.)

ATSLĒDZNIECE

(Saldi.)

495 Še, jaunīte dailenīte,

Liec uz galvas sievas rotul

Dod man savu vainadziņu,
Kārsim mantu istabā!

(Pieskaras Magonei, noņem vaiņagu no galvas.)
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MAGONE

(Atmostas no sava apmulsuma un atraida žēli viņas roku.)

Vai man, vai! Vainadziņu!
1200 Es nedošu, es turēšu!

ATSLĒDZNIECE

Ko tik gauži, līgaviņa,
Vainadziņa vaimanāji?

MAGONE

No vaimanu vainadziņš
Savu vārdu tapinājis;

1205 Gavilēs nēsājams,
Vaimanās noņemams.

ATSLĒDZNIECE

Gana skaists vainadziņš,
Vēl skaistāka sievu rota!

Zelta bārkstis, zīda saites,
1210 Santi pērļu apbārstīti!

MAGONE

Sievu rota skarba rota:

Dzelža rumba, zelta stīpas,
Santi pērļu apbārstīti,
Kā asaru aplaistīti. —

1215 Vainadziņš vieglenītis
Zeltozola zīlītēm,

Sudrabliepu lapiņām,
Dimantrasas lāsiņām.

(lenāk ziņnesis —kareivis un paliek pie durvīm, dodams
zīmi Karodzniekam.)

KARODZNIEKS

(Uz kungu.)

Kungs, tur sauc: — ašas ziņas!
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SVEŠZEMNIEKS

(Uz ziņnesi.)

1220 Ko tu teiksi?

ZIŅNESIS

Vienam teikšu.;

SVEŠZEMNIEKS

(Pieceļas un paiet pie viņa.)

Saki ašil

ZIŅNESIS

(Paklusi.)

Kungs, tur brauc!

SVEŠZEMNIEKS

(Tāpat.)

Kas braucēji?

ZIŅNESIS

1225 Būs gan šie.

SVEŠZEMNIEKS

Cits lai lūko, ziņodams!
Pulkam steigties pretī stāties! —

Tu palieci, tev es teikšu,
Kādu darbu padarīsi.

(Viņš aizved ziņnesi nomaļāk un ieteic viņam ko steidzīgu, Ziņ
nesis aiziet. Kungs atgriežas savā krēslā asāks, steidzīgāks.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Atslēdznieci, aši.)

1230 Nu, tu kūtra vedējmāte,
Vai noņēmi vainadziņu?
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ATSLĒDZNIECE

Vēl jaunīte niekojas
Pa vecai parašai.

SVEŠZEMNIEKS

(Skarbi.)

Lai parašas, kur parašas,
1235 Es grib' savas līgaviņas:

Kausā alus novadās,

Cepets bļodā atsalstas.

(Uz Magoni, atsegdams viņas galvas segu.)

Diezgan būs kauna tiesas,
Ko seguši galvu turi?

1240 Kad liedzies vedējmāti,
Pats noņemšu tev vaiņagu.

(Viņš aši noņem viņai vaiņagu no galvas.)

MAGONE

(Strauji pieceldamās.)

Ko tu dari? kam tu ņem?
Kāda tiesa tevim bija?
Gūsta meitu turēj' mani,

1245 Nu krāpjots precēt gribi! —

— Vāja biju, apmulsos,
Lielu bēdu piekususi:
Tu grib' mani piesaistīt
Uz mūžiem bez atgriezu.

SVEŠZEMNIEKS

1250 Precēt gribu, precēt ņemšu,
Ko dairies, niekojies?

MAGONE

(Atkal asi.)

Tu nebiji līgavainis,
Tu tik biji vedējvīrSi



SVEŠZEMNIEKS

(Ņirdzīgi.)

Smiekli, meitu untumiņil
1255 Pati Glūda negribējil

MAGONE

Negribēju, negribēju —

Vēl mazāk tevis gribu.

SVEŠZEMNIEKS

(Ironiski.)

Nu tu ņemtu Glūdi arī?

MAGONE

Kurš vien tevi novairītul

SVEŠZEMNIEKS

(Ar uzsvaru.)

1260 Nav tā tava Glūda vairs;

Kaujā gāja, kaujā krita!

MAGONE

(Apklust un atkrīt krēslā.)

SVEŠZEMNIEKS

(Pārsmej.)

Kad vairs nava Glūda tava,

Ej pie viņa jaunā brāļa!

Kalpa vīrs, bandinieks —

1265 Kalpam būsi kalponīte.

ATSLĒDZNIECE

Nu noklusa, nu norima,

Nu mauksim sievas rotul

Glāžu spārnu kamenīti

Liksim zelta krātiņā!

(Uzliek Magonei sievas rotu.)
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MAGONE

(Noliec klusi galvu zem tās smaguma.)

1270 Smaga tava sievu rota

Kā akmens dzirnavās, —

Es gribēju saulē skriet,

Akmens velk Daugavā.

(Piepeši viņa krēslā saslienas, uz Svešzemnieku.)

Ko es tevim noticēju?
1275 Melis esi, varmāks esi!

Nedz ir Glūdis kaujā kritis,
Nedz bāliņi aizturēti!

(Viņa norauj sev no galvas sievas rotu un nomet to zemē.)

Te tev tava dzelžu rumba,
Dvēselītes nospiedēja!

1280 Vēl pēc manis ļaudis dzenas,

Mūžam vēl bālēliņš.

(Atslēdzniece paceļ rotu, Magone atpurina sev nospiestos matus.

Ļaudis sakustas.)

SVEŠZEMNIEKS

(Pieceļas, bet ātri savaldās un runā lepni, ar mākslotu vienaldzību.)

Ko ar tevi runāt man?

Lai runāja kalpi mani!

Es gribēju saudzēt tevi.

(Uz pavadoņiem.)

1285 šurpu saukt ziņnesējul

(lenāk ziņnesis.)

Vai pie gravas kaujā biji?
Vai paliki vēl pēc manis?

ZIŅNESIS

Kaujā biju vēl pēc tevis.



SVEŠZEMNIEKS

Kad izjāji ziņu nest?

ZIŅNESIS

1290 Kad bij droši, ka veicām,
Glūdis krita, kad bij kāvis —

SVEŠZEMNIEKS

Pats redzēji krītam viņu,

Jeb vai citi tevim teica?

ZIŅNESIS

Pats redzēju; vēl tas spēja
1295 Nošaut savu pretinieku —

SVEŠZEMNIEKS

Pagaid, pagaid! labi, labi!

Kundze netic tavus vārdus.

ZIŅNESIS

Kā nu netic? Pats jau biju —

SVEŠZEMNIEKS

Vai tev nava kādas zīmes?

ZIŅNESIS

(Apjucis, vairīdamies, nepabeigdams teikumu.)

1300 Zīme, zīme — ira zīme,

Tik netīk rādīt zīmi:

Bulta, kura — ķēra viņu
Skaista bija, rakstiem griezta

SVEŠZEMNIEKS

Nu, jel saki!

ZIŅNESIS

1305 To es ņēmu.:
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SVEŠZEMNIEKS

Nu, tad rādi bultu šurpul

ZIŅNESIS

Netīk, kungs — tur tā kundze —*

(Uz līgavu rādot.)

Es tai gauži padarītu —•

SVEŠZEMNIEKS

Ko tu māni? netic tev,
13Ю Visu būsi samelojis?

ZIŅNESIS

2ēl tik kundzes —

MAGONE

Ko tev žēl?

Cits žēlos. — Kas par bultu?

ZIŅNESIS

(Izvilkdams bultu no svārkiem un nododams Svešzemniekam.)

Še tā bulta! Lai paliek —

SVEŠZEMNIEKS

1315 Rādi šurp! Kur to ņēmis?

ZIŅNESIS

Ņem tu viņu, lūko tu,

Lai tā kundze iztāl skatās!

SVEŠZEMNIEKS

(Aplūkodams.)

Dārga bulta, skaisti raksti,—i
Tā bij stalta karakunga;

1320 Asmens viss asinīs. —

Tā bij šauta stipras rokas.

MAGONE

Rādi, rādi!
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SVEŠZEMNIEKS

Man aizdomas.;

MAGONE

(Uz ziņnesi.)

Kā lai tevim ticēt varu?

SVEŠZEMNIEKS

(Uz ziņnesi.)

1325 Paša?

ZIŅNESIS

Paša.

MAGONE

(Paņemdama bultu no rokas Svešzemniekam, iesaucas piepeši.)

Brāļa bulta!

ZIŅNESIS

Ko liegšos? — Tu pazini.;

MAGONE

Gludam šauta krūtīs bija?

ZIŅNESIS

1330 Krūtīs — tikko izvelkama.

MAGONE

Atriebj brālis nodevību,
Atriebs brālis mani arī.

ZIŅNESIS

Brālis? — Kundze, dārgā kundze,
Brālis —

MAGONE

1335 Ko?
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ZIŅNESIS

Kā lai saku?

Tā jau nesu ļaunu ziņu—i
Bail: tu mani — nositīsi.

MAGONE

Tev nav vainas, sveikā būšu

ZIŅNESIS

1340 Es jau teicu, — tu neļāvi:
Glūdis krita, kad bij veicis

Pretinieku, — kā lai saku?

MAGONE

Brāli? brāli?

ZIŅNESIS

Tavu brāli.

1345 Tas tik varons! Tas tik lauvai

Ak, nelaimes šāviens bija.
Pats pēdējs Glūda šauts.

Tavu brāli ievainotu

Kalpi lēni mājās veda,
1350 Tevim lika pasacīt:

Labu, labu vakariņul

MAGONE

(Atslīgst krēslā, tura rokā brāļa bultu, lēni atkārto.)

Labu, labu vakariņu!

SVEŠZEMNIEKS

Ej pa ceļu, ļaunā ziņa!

ZIŅNESIS

(Aizkustināts lūkojas Magonē.)

Es jau eju!

(Tad piepeši piesteidzas pie Magones un noskūpsta viņai roku.)

1355 Dārgā kundze!

Dzīvs tavs brālis! Ceri, ceri!

(Aši aiziet prom.)
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SVEŠZEMNIEKS

(Uz pavadoņiem.)

Ak tu melis! Grābt to cieti!

MAGONE

Laid to! Kad tu — vēlies mani!

Pirmo reizi lūdzu tevi,

SVEŠZEMNIEKS

1360 Melis!

MAGONE

— Runā tiesu —^

SVEŠZEMNIEKS

Melis!

MAGONE

Būs še arī labi ļaudis,

Starp ļauniem pakaisīti,
1365 Tik retāks birumiņš

Nekā mūsu sētiņās,

SVEŠZEMNIEKS

(Spītīgi.)

Nu, ko ceri? Kā vēl gaidi?

MAGONE

(Lēni.)

Es nezinu, es nezinu m

(Lolo brāļa bultu un skūpsta.)

Ak, bāliņu, bālēniņu —

1370 Manu baltu bālēniņu я

SVEŠZEMNIEKS

Bāliņš ko tev palīdzēs?
Pie bāliņa ko darīsi?
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Visu mūžu nosēdēsi,

Ilgsēdīte, vītējiņa?

MAGONE

(Kā atmiņās.)

1375 Bāliņ, manu bālēliņu,
Tavu ilgu jājumiņu —•

SVEŠZEMNIEKS

Nāks bāliņam ļauna diena,

Kas tad tevi aizstāvēs?

MAGONE

Bulta mana, griezta bulta,
1380 Bāliņ, manu bālēliņu —

SVEŠZEMNIEKS

Tu grib' mani apdraudēt?

MAGONE

(Klusi.)

Bāliņ, manu bālēliņu.;

SVEŠZEMNIEKS

Brālis mani kaujā kautu,
Mani ļaudis kautu brāli.

1385 Ne tu ilgi priecātos,
Redzot abus asinīs.

MAGONE

(Uzlēkdama.)

Vai man dieniņ, nerunā!

Asnīm tecēt manis dēļ?
Lai lem laime kā lemdama.

1390 Kā nolēma, tā dzīvošu.

(Klusi.)

Lai mūžam tā nelēma,

Asnīm tecēt manis dēļ.
Bālēliņi, bālēliņi,
Mani balti bālēliņi.
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(lenāk ziņnesis.)

ZIŅNESIS

1395 Kungs, ir ziņa, — aša ziņai

SVEŠZEMNIEKS

(Uzlēkdams iesaucas.)

Sakarmenči! Vēl nav gala!?

MAGONE

(Sabijusies uzlec un aizskrien, slēpdamās aiz savām pavadonēm.)

Ko tu mani pārbaidīji?!

SVEŠZEMNIEKS

(Dusmīgi uz viņu.)

Ķo tu manim neatbildi?!

ATSLĒDZNIECE

(Starpā mezdamās, uz Svešzemnieku.)

Ko ārdies, varmācība?

1400 Nesaproti meitas sirdi!

Dari savu darāmo,

Atstāj man, vedējmāti!

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Magoni rādīdams.)

Trejdeviņi zilzibeņil
Tālu kaktu nobēgusi!

ATSLĒDZNIECE

(Mierinot.)

1405 Ej tik, ej! — būs jau labi.

SVEŠZEMNIEKS

Kad es nāku, — galam būt!

(Noiet pie ziņneša, kurš gaida pie istabas durvīm, sarunājas ar to

aši un klusi.)
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SVEŠZEMNIEKS

(Uz ziņnesi.)

Viņi?

ZIŅNESIS

Viņi..

SVEŠZEMNIEKS

Vai jau klātu?

ZIŅNESIS

ню Tuvu, tuvu, laukagalUj

SVEŠZEMNIEKS

Nolādēti! Sasodīti!

Aši iesim! Parīkosim!

(Abi aiziet.)

(Atslēdzniece un Magone otrā istabas galā,)

ATSLĒDZNIECE

(Mierinādama un glaudīdama.)

Tautu meita, zeltenīte!

Ko tik aši pārbijies?
1415 Zalktis šņāc platu muti,

Pēc ap pirkstu ritināms.

Garš mūžiņš dzīvojot,
Ne tā pļava pārtekama:

Ciņi bija, purvi bija,
1420 Asi ērkšķi kājas plēsa.

Lai lem laime kā lemdama,

Kā nolēma, tā dzīvot,
Sievām lēma sūrāko,

Kas zināja manu mūžu.



(Citā balsī.)

1425 Nāc, rādīšu kāzu balvas,

Tev par prieku sagādātas!

Zaļas, zilas, sarkanbaltas —

(Rāda apģērbu un rotu gabalus, kurus tura kalpones.)

MAGONE

(Aplūkodama ar interesi, tad piepeši.)

Ko tik bargs? Ko tik niknis?

ATSLĒDZNIECE

(Aplikdama viņai kādu lentu.)

Ērkšķus būs cimdiem ņemt!
1430 Liec galvā sievas rotu!

MAGONE

(Paņem to rokā un dairās uzlikt sev galvā.)

Uzlikusi nenoņemšu,
Kaut vai galvu līdzi ņemtu.

ATSLĒDZNIECE

Laime lika liekamo,

Laime ņēma ņemamo!

MAGONE

(Uzliek sev sievas rotu.)

1435 Pati ņemu, galvā lieku

Dziļezera smagumiņu.

(Apsēstas kāzu krēslā.)

(Aši ieskrien Karodznieks.)

KARODZNIEKS

(Sauc.)

Vīri, kopā lasātiesl

Zobeņiem jožaties!

(Vīri sāk kustēties un posties.)
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(lenāk Svešzemnieks ar dažiem pavadoņiem.)

SVEŠZEMNIEKS

(Skaļi.)

Augšā! augšā! visi līdz!

(Uz Magoni.)

1440 Kad nav sieva, gūstu meita!

ATSLĒDZNIECE

(Viņam pretī steigdamās.)

Nāc nu lēni, tautu dēls!

Saņem savu tautu meitu!

SVEŠZEMNIEKS

(leraudzīdams Magoni krēslā ar sievas rotu galvā, piesteidzas klāt

un apskauj viņu.)

Mana, mana! nu ir mana!

(Apsēstas viņai blakus. Ļaudis apstājas kustībā.)

ATSLĒDZNIECE

Viņa tava, tu es' viņas!

(Kāzu ceremoniju rīko Atslēdzniece un Karodznieks.)

ATSLĒDZNIECE

(Sit Magonei pa vaigu.)

1445 Mīļo vīru! glabā bērnu!

(Sit pa vaigu vīram.)

Mīļo sievu, glabā bērnu!

(Dod abiem dzert no viena kausa.)

Kopu kausa padzerat!

Kopu dzīvi dzīvojat!

(Magone pēc ceremonijas atslīgst un satinusies paliek sēdot

Arā dzirdas troksnis.)



(lenāk Vents ar pavadoņiem, viņam pretī vedēju ļaudis.)

VENTS

(Skaļi.)

lekšā laist, sveši ļaudis!
1450 Mēs dzenam sav' māsiņu,

Še jūs viņu noslēpuši,
Še mēs pēdas panācām.

VEDĒJI

(Drūzmējas pretī, lai brālis nesaredzētu māsu, kura sēd sarāvusies,

galvu segdama un tīdama.)

KARODZNIEKS

Sveiki, sveiki, tautu dēli!

Ko ceļat lielas klaigas?
1455 Labāk miesta padzersim!

Kāzas jautri svinēsim!

(Sniedz pretī dzeramo kausu.)

PANĀKSNIEKI

(Starp tiem Goģis.)

Kāzu nav! Kāzu nav

Ar nozagtu tautas meitu!

VENTS

Godam māsu atdodat!

1460 Lai godam mājās vedam.

KARODZNIEKS

Kā jūs projām vedīsat

Salaulātu ļaudaviņu?

VARELS

Ko mānāt? Ko krāpjat?
Varā ņemta! ne laulāta!

ATSLĒDZNIECE

1465 Tiesa, tiesai — salaulāta

Pēc visiem likumiem!
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GOĢIS

Meli, meli! melojat!

Kāpēc māsu nerādāt?

KARODZNIEKS

Jūsu māsa, maza māsa,
1470 Nu tapusi liela kundze.

Nu tik lēti nerādāma

Kura katra pasauciena.

VENTS

Ko tu melsi, kauna acis?

Man māsiņa mīļamā!
1475 Manu balsi padzirdēja,

Trūkstas, miegu gulējusi.

(Sauc.)

Aiji! manu mīļmāsiņu!
Vai tu dzirdi balsi manu?

MAGONES BALSS

(Dzirdas aiz vedējiem, kas priekšā aizstājušies; klusi un žēli.)

Bālēliņu!

(Paceļas stāvus, bet top atturēta no Svešzemnieka.)

VENTS

1480 Bālēliņu?
Kā no kapa atskanēja!

(Sauc skaļāk.)

Kur tu esi, māsiņ manu?

Es jau tevi gan dabūšu

Aiz deviņu atslēdziņu
1485 Desmitā pagrabā.

VARELS

Šķērsu sienas cauriesim,
Vai no kapa augšā celsim.

PANĀKSNIEKI

Pašķirti es, sveši ļaudis!
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VARELS

Zobens cirstu ceļu savu.

(Panāksnieki draudoši saņem zobenus; vedēji pašķiras un atkāpjas
tā, ka top redzama kāzu vieta.)

MAGONE

(Nokritusi ceļos zemē un galvu noliekusi uz krēslu.)

VENTS

(Lūkojas apkārt meklēdams.)

1490 Kur tu esi? Kur tu esi?

Visur sveši baigi vaigi:

Ņirgātāji, šiepētāji,
Vilki, lapsas saskrējuši.

(Pazīdams iekliedzas.)

Māsiņ, mana mīļākā!
1495 Tā tu manim atrodama!

VARELS

Mūs' māsiņa, zeltenīte!

GOĢIS UN PANĀKSNIEKI

Māsiņ mūsu! māsiņ mūsu!

MAGONE

(Nekustas, ļauj sevi paņemt no brāļa klēpī un atsēdināt krēslā,
kuru Gogis atceļ nost no sienas.)

VENTS

(Atsedz segas no māsas sejas.)

Gludgalviņu ierāvusi

Desmitos lakatos!

1506 Ne actiņu neredzēt,

Kas dieniņu ausināja.

Segu segas, raisāties,

Zelta zirnīt, izlobies!

Kā no dziļiem mākoņiem
1505 Saulīt' lec rotādama.
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MAGONE

(levaidas un vairās no brāļa.)

VENTS

Viena sega palikās,
Ko balstina iekunkstas?

(Noņemot pēdējo segu, nokrīt māsai sievas rota no galvas.)

ATSLĒDZNIECE

(Paceļ sievas rotu un tur sev klēpī.)

VENTS

Zelta rumba zemē krita!

Galviņ manu! māsiņ manu!

(Viņš apskauj un skūpsta māsu, — viņa vairās bailīgi.)

1510 Ko tu manim mutes liedzi!

Ko actiņas vairījās?

Slēgta mute kā lādīte!

Acis pilnas asariņu.

(Pret vedējiem.)

Sveši ļaudis, nikni ļaudis!
1515 Ko māsai darījuši?!

GOĢIS

Košu dārzu saminusi,

Ravētāju salauzuši!

VENTS

(Pret Svešzemnieku.)

Tava galva nemaksā

Manas māsas asariņu!

VARELS

1520 Noskries galva tev no pleca,
Līdz vārtiem aizripos.

MAGONE

Bālēliņu, bālēliņu,
Nevaino svešus ļaudis!
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Laime lika, laime lēma,
1525 Kā nolika, tā paliek.

VENTS

Ak tu, manu saldbalsiņu!
Pirmo vārdu padzirdēju!
Pats pirmais atvaino

Tavas pašas vajātājus!

(Paņem māsu aiz rokas.)

1530 Diezgan cieti, labsirdīte,
Nāc nu līdzi sētiņā!
Turmēs tevi atkopsim,

Asariņas žāvēsim!

MAGONE

(Atņemdama roku un aizklādama seju.)

Vai dieviņu! vai bāliņu!
1535 Es nevaru līdzi nākt.

ATSLĒDZNIECE

(Uz brāli.)

Brāli, brāli, — māsiņai
Nava siltas villainītes.

VENTS

(Uz Magoni.)

Nāc laukā! sēd zirgā!
Došu savus brūnus svārkus.

VARELS

1540 tīšu savā kamzolī!

ATSLĒDZNIECE

Nav māsiņai gredzentiņa.

VENTS

Došu zelta gredzentiņu

Dimantiņa actiņām,
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VARELS

Došu savu sudrabotu!

ATSLĒDZNIECE

1545 Nav māsiņai vaiņadziņa.

VENTS

Pirkšu saules vaiņadziņu,
Kas rotāja svētu rītu.

GOĢIS

Pirkšu jaunu mēnestiņu,
Kas rotāja vakarā.

ATSLĒDZNIECE

1550 Brāli, brāli! Māsa tava

Nevar tevim līdzi iet!

Jau gulēja viņu nakti

Tautas dēla klētiņā.

VENTS

Vara lauza! Negantība!
1555 Mēs tai varai atvārēsim!

VARELS

Mēs lauzēju lauzīsim!

Sīkajos gabalos!

GOĢIS

Vai tādēļ zemē grimt,
Kad norāva vaiņadziņul

PANĀKSNIEKI

(Zobenus vicinādami.)

1560 Kāda tiesa varai bija?!

VARELS

Sašķaidīt, atdabūt!
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ATSLĒDZNIECE

(Lēni ar uzsvaru.)

Brāli, brāli, — tava māsa

Samijusi gredzentiņusl
Sievu rotu galvā lika,

1565 Ar tautieti sānis sēda!

KARODZNIEKS—VEDĒJTĒVS

(Uz viņa mājienu paceļ līgavas krēslu atkal pie sienas blakus

Svešzemnieka krēslam.)

ATSLĒDZNIECE

(Uzliek atkal Magonei galvā sievas rotu, paņem viņu aiz rokas

un aizved pie viņas krēsla, un tur apsēdina.)

ATSLĒDZNIECE

(Uz panāksniem.)

Lūk, pacēlu māsas krēslul

Lūk, uzliku sievas rotul

VEDĒJU ĻAUDIS UN KARODZNIEKS

Nevar kungi ko darīti

Nevar savi bālēliņi!

VENTS

(Galvu saņemdams.)

1570 Vai, māsiņa! Vai, māsiņa!
Ko tev biju padarījis?
Ko tu mūs atstājusi
Uz mūžiem asarām?

MAGONE

(Paceļas steigties pie brāļa, bet top atturēta no Svešzemnieka un

atslīgst krēslā.)

GOĢIS

(Apskaudams brāli.)

Klau, brālīti! Klau, brālīti!

1575 Ko tu raudi, jauns būdams?

Lai raudam mēs vecie,

Tev būs acīm vaļā būt!
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VARELS UN PANĀKSNIEKI

Laika būs pāraudāt
Sētā, tumšā kaktiņā!

1580 Tur neredz sveši ļaudis,
To asaru pārsmējēji.

VENTS

(Savaldīdamies.)

Ak tu, Goģi, vecais vīrs!

Tukšā mājās pārbrauksiml
Vecajai māmuļai

1585 Bez saulītes jāpaliekl

MAGONE

(Ar balsi ieraudas.)

Vai, veco māmulīti1

Vai, bāliņi, mīļāko!

GOĢIS

(Bargi.)

Nu tu raudi, jaunā sieva,

Nu tev vīrs — asarslauķis!

VIENS PANĀKSTS

(Uz Magoni.)

1590 Kā tev trūka mūs' sētā?

Bagātā Kurzemē?

OTRS PANĀKSTS

Medū mērci baltu maizi,

Pienā muti nomazgāji!

ATSLĒDZNIECE

Mājas, mājas — cik bagātas,
1595 Ne tās bija muižas skaita.

GOĢIS

Muižā būsi kalponīte!

Mājās bija saimeniece.



ATSLĒDZNIECE

Treji svārki mugurā,
Visi treji zelta šūtil

OTRS PANĀKSTS

1600 Zelta svārki — kāzu svārki,
Neba mūžam kāzas dzersi 1

GOĢIS

(Pret brāli.)

Ķizi, ķizi, tev, brālīti!

Kam tik greznu audzināji?
Ik dien' balta zīda sagša,

1605 Sarkanām kurpītēm!

VENTS

(Uz savējiem.)

Ko māsiņu rūdināt
r

Skabargainas valodiņas!?
Dosim tai labus vārdus,
Lai piemin mīļu prātu!

MAGONE

16Ю Lūk, bāliņi, man piemiņa —

Nikna darba — mīļa prāta:
Tava bulta, raibi raksti,

Melnām Glūda asinīm!

(Viņa rāda segā turētu bultu.)

BRĀLIS

Mana bulta, mana bulta,
1615 Ne tās Glūda asins bija:

Glūdis svešo ievainots,

Kam stāvēja mūsu ziņa.

MAGONE

Glūdis dzīvs?

BRĀLIS

Glūdis dzīvs.

1620 Vai tev teica citu ziņu?
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MAGONE

(Uz Svešzemnieku.)

Ko tu teici? Ko tu teici?

SVEŠZEMNIEKS

(IromslcM

Liktens likts paliek likts,

MAGONE

(Vaimanādama.)

Ko tu esi padarījis?!

SVEŠZEMNIEKS

Tava vaļa, brīva griba!

MAGONE

1625 šķitu šeitu labus ļaudis!
Vaiman, vai! — viltus! viltusl

VENTS

(Atkal it kā cerēdams.)

Māsiņ, vai ar varu, viltu

Mīja tavu gredzentiņu?

MAGONE

(Nogriežas.)

Vai man, vai! vai man dieniņ!
1630 Ko es esmu darījusil?

(Tad piepeši, kaislīgi.)

Brālīt, brālīt! cērt man galvu,
Es negribu še palikt!

VENTS

(Satriekts.)

Māsiņ, manu dvēselīti,

Paša mūžu vajga nest.

MAGONE

(Atkrīt atkal sevī, raudādama.)



VENTS

1635 Māsiņ, tavas asariņas
Vēl šo reizi noslaucīšu, —

Tās nesīšu piemiņai
Vecajai māmiņai.

(Viņš noņem no panāksnieku karoga nesēja mutautiņu—karogu.)

Tavu zīda mutautiņu
1640 Sarkanbaltām maliņām,

To likām karodziņu,
Kad pēc tevis dzināmies.

(Viņš apskauj māsas galvu un slauka viņas asariņas mutautiņā—

karodziņā. Tad mutautiņu uzkar atkal pie karoga, nododams to

atkal karoga nesējam.)

Te tās tavas asariņas
Gaišas zvaigznes vizuļosi

1645 Vadīs mūsu kara vīrus

Sav' māsiņu atkaroti

(Priekškars.)



CETURTAIS CĒLIENS

Svešzemnieku zemē.

Lielā darba istabā. Durvis pa labi. Vidū

šauri logi, caur kuriem redzas mazs pa-

galms, ēku ieslēgts, nekādu koku vai

zaļumu; pagalms akmeņu izlikts. Krei-

sajā kaktā roku dzirnas. Gar sienām

krēsli un dažādi sieviešu darba riki.

Labāks krēslis dzirnu tuvumā.

Kaut gan diena, tomēr istaba patumša.
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(Gar sienām sēd kalpones un strādā; dzirnas tukšas. Dzirdas
tikai darba troksnis. Kalpones cieš klusu. lenāk Atslēdz-

niece, ģērbta darbdienas uzvalkā, aiz viņas Magone svētku

drēbēs, bez pavadoņiem.)

ATSLĒDZNIECE

(Apsveicina kalpones īsi.)

Labrīt!

KALPONES

(Tāpat īsi.)

Labrīt!

MAGONE

(Drusku dusmodamās, panākdama uz priekšu garām Atslēdzniecei,

uz istabas vidu.)

Labu rītu!

KALPONES

(Cieš klusu.)

MAGONE

(Pārsteigta.)

Ko, meitiņas, neatbildat? —

IGSO Vai darbiņi nospieduši?
Nākšu darbus vieglināt.

ATSLĒDZNIECE

(Uz Magoni, īsi, veikaliski.)

Te būs tava darba vieta.



MAGONE

(Pārtraukdama Atslēdznieci, saņemdamās un gribēdama būt laipna.)

— Manas saimes istabiņai
Te dziedās vakaros —

1655 Es un manas darbinieces.;

KALPONES

(Klusu iesmejas.)

Ha, ha! ha, ha!

ATSLĒDZNIECE

(Paiedama uz istabas vidu.)

Te tavs krēslis!

MAGONE

(Krēslu aplūkodama.)

Raibiem rakstiem izrakstītsl

Dod man tādu kā kalpoņu,
1660 Lai tās manis nebītos.

(PaceJ sev citu vienkāršu krēslu.)

KALPONES

(Klusu smejas.)

Ha, ha! ha, ha! Liela mātei

ATSLĒDZNIECE

(Apsauc.)

Klusat, meitas! strādājatl

(Kalpones liekas strādājot, bet reizē uzmanīgi seko sarunai.)

ATSLĒDZNIECE

(Uz Magoni, pieiedama pie dzimām.)

Te tev dzirnasl

MAGONE

Es šo rītu

1665 Jau samalu šaidienai.

112



113

ATSLĒDZNIECE

Mal tad rītam.

KALPONES

(lesmejas tāpat.)

Ha, ha! ha, ha!

MAGONE

(ledusmodamās.)

Malšu, malšu — kad vajdzēs,
Labāk saki: ko nenāca

1670 Mans tautietis līdzi pats?

ATSLĒDZNIECE

(Sausi.)

Kungam pašam savi darbi.

MAGONE

Tautu dēlam pienācās
Rādīt manim manu valsti,

Kur valdīt mana tiesa.

ATSLĒDZNIECE

1675 Te tev tiesa — darba vieta:

Pašai strādāt, kalpus rāt.

MAGONE

Vīra māte, vīra māsas

Ko še manim nerādās?

ATSLĒDZNIECE

Kundzēm darbs istabās:

1680 Preci svēra, naudu skaita; —

Tu to darbu nepieproti,
Tev piekrīt dzirnavās.

MAGONE

Lai es protu vai neprotu,
-— Siekiem skaitu brāļa zeltu —



1685 Istabkundze lai protas
Mājukundzei godu dot!

ATSLĒDZNIECE

Nav man daļas.

KALPONES

(lesmejas dzirdami.)

Ha, ha! ha, ha!

VIENA

(Čukst dzirdami.)

Liela māte godu māca.

OTRA

1690 Liela zeme, lieli godi!

TREŠA

(Tāpat.)

Kur tā zeme — Kurzemele?

MAGONE

(Lepni.)

Dieva roka — tur Kurzeme,
Joda bērnu nesmejama!

(Laipni.)

Es jūs gribu pamācīt,
1695 Kā strādā dievzemē.

JAUNĀKA KALPONE

(Dzirdami, bet, nepaceļot acis un nerunādama, tieši uz Magoni.)

Pirms lai pati pamācās
Nesaukt citus joda bērnus.

MAGONE

(Laipni, jokodama.)

Ak jūs, muļķa meitenītes —

Jums jau gribu vieglumiņu.
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VECĀKAKALPONE

(Tāpatpus zem sevis.)

1700 Ne mēs muļķes, ne meitenes,

Ne mēs viegla gribētājas!

OTRA

Varbūt pati vieglu grib?

TREŠA

Daudz par sevi iedomāja!

MAGONE

(Labsirdīgi.)

Ko, meitiņas, rāsimies,
1705 Labāk jautri padziedāsiml

Par dzirniņu, par ratiņu!
Par maizīti — iejaviņu!

Es uzvilkšu, velkat līdz,
Tā darbiņu vieglināsim!

17Ю Tā savā Kurzemē

Visu saimi priecināju.

(Lūkojas apkārt.)

VIENA KALPONE

Mums ir darba, kas lai dzied?

OTRA

— Ar Kurzemes siseņiem —

ATSLĒDZNIECE

Vedu rādīt darbu tavu,
1715 Ne dziedāt, ne dancot!

MAGONE

Strādājam padziedot.

ATSLĒDZNIECE

Vaiga sviedros strādāt būs.



MAGONE

Kad visiem maizes gana,

Kam to sviedru, lieka darba?

ATSLĒDZNIECE

1720 Lieko maizi pārdodam —

KALPONE

Ak tu tavu neprašanu! —

MAGONE

Lieko dodam übagiem.

KALPONE

Ak tu tavu izšķērdību!

OTRA KALPONE

Ha, ha, tā tik saiminiece!

TREŠĀ

1725
— Tā tik darbu rīkotāja!

PIRMĀ

Pilna māja übagiem,
Tad plītēs, tad rītēs!

OTRA

Sitīs knipus lielā māte,

Uz papēža griezdamās.

MAGONE

1730 Ko jūs, meitas, runājat?
Ko jūs mani nicināt?

(lenāk kara kalps.)

KARA KALPS

Meitas, meitas, rimstaties!

Ko uz kundzi sakritušas?
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KALPONES

(Smejas.)

На, ha! ha, ha!

KARA KALPS

1735 Atslēdzniece,
Tā tu māci savu saimi?!

ATSLĒDZNIECE

Tava vaina. Ko traucē?

Kas tev lika?

KARA KALPS

Nācu pats.

ATSLĒDZNIECE

1740 Kas tev daļas? Ko tu nāc?

Vai tev nava sava darba?

KALPONE

Viņš aizstāvis lielmātei,

Abi labi saderēja,

(Kalpones smejas.)

MAGONE

Vai dieniņu! vai dieniņu!
1745 Kādi ļaudis šai zemē!

KARA KALPS

(Uz Magoni.)

Dārgā kundze, iesim prom!
Tāda ļaužu palaistuvel

KALPONE

Kundzei līdzi bruņinieks.

MAGONE

(Uz kara kalpu.)

Eji vien! — Es palieku.
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KARA KALPS

1750 Kā tu vēli, kundze mana, —

Es paklausu. — Grūt' tev būs —

MAGONE

Mans aizstāvis — bruņinieks,
Manas pašas līgavainis.

(Kara kalps aiziet.)

*

(Magone, Atslēdzniece, kalpones bez kara kalpa.)

ATSLĒDZNIECE

Būt' to tūdaļ zinājusi,
1755 Nebūt' daudz runājusi,

Kungs tev lika dzirnas malt

Par paraugu kalponēm.

MAGONE

Nerunā, Atslēdzniece.

Liec, lai sauc man' aizstāvi,
1760 Tas rādīs tiesu manu,

ATSLĒDZNIECE

Laika nava.

MAGONE

Pati iešu.

ATSLĒDZNIECE

(Uz kalponi.)

Ej tu lūgt kungu šurpu,
Redzēt mūsu pārestību —

KALPONES

1765 Lai spriež kungs! lai spriež kungs!

KALPONE

Vairs tā nava panesami.

(Aiziet.)
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(Tās pašas, bez kalpones.)

MAGONE

(Aizgriežas un klusē.)

VIENA KALPONE

(Pēc brītiņa, uz Magoni rādīdama, klusi.)

Vēl šī lepnā aizgriežas!

OTRA KALPONE

Ij ne runāt nerunāsi

TREŠA KALPONE

Zīda svārkos tērpusiesl

CETURTA KALPONE

1770 Zīdos mals dzirnavās!

PIRMĀ

Vēl šī nevar iedomāt,

Ka nu beigti kāzu svētki;

Ka sākas darba dienas,

Novelkamas kāzu drēbes.

*

(lenāk Svešzemnieks.)

MAGONE

(Viņam pretim iedama.)

1775 Tautu dēls, līgavaini,
Es tev' liku šurpu saukt.

Rādi nu, ka tu esi

Mans aizsargs — bruņinieks!

SVEŠZEMNIEKS

Ko tie ļaudis nestrādā?
1700 Ko no darba nokavēji?



MAGONE

Es no darba nokavēju?
Manu darbu niecināja.

SVEŠZEMNIEKS

Kas ir darba darītājs,
To ij ļaudis neniecina.

MAGONE

1785 Visiem maizes es samalu,
Pirms cēlās tavi ļaudis.

SVEŠZEMNIEKS

Kad malēja, mali vēl,

Runām ļaudis nemusini!

MAGONE

Es tev prasu, rādi tu

1790 Manu tiesu, manu valsti!

SVEŠZEMNIEKS

Tava tiesa: strādāt daudz,

Vairāk nekā tavi ļaudis!
Tulznās rokas sastrādāt

Par paraugu kalponēm!

MAGONE

1795 Lūko tulznas!

(Rāda viņam savas rokas.)

SVEŠZEMNIEKS

Darba diena,
Nedarbnieka zīda svārki!

(Rāda viņas drēbes.)

MAGONE

Kam es vilku zīda drēbes?

Vai tu mani nesaproti?
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SVEŠZEMNIEKS

1800 Vai tu vesta parādei?
Darbam tik esi vesta,

MAGONE

Darbam tik? un es pati?
Šķita manim — nezināja —

SVEŠZEMNIEKS

Es ne zināt nezināju,
1805 Es tik darbu vienu zinu:

Novelc savas svētku drēbes,
Lai tu ļaudis nekaitinil

MAGONE

Al

SVEŠZEMNIEKS

Vai beidzi otru māli?

MAGONE

18Ю Kam tev vajga lieka darba?

SVEŠZEMNIEKS

Mantas vajga.

MAGONE

Kam tās mantas?

Naudas pilnas tavas tīnes.

SVEŠZEMNIEKS

Vairāk naudas,

MAGONE

1815 Kam tās naudas?

SVEŠZEMNIEKS

Nopirkt visas zemes, valstis.



MAGONE

Kam tās valstis?

SVEŠZEMNIEKS

Vairāk varas,

MAGONE

Kam tās varas?

SVEŠZEMNIEKS

1820 Visu dos.

MAGONE

Dos tev visu, ņems tev visu,
Galā paņems tevi pašu:
Padarīs savu vergu,

Tevi, kungu visām valstīm.;

SVEŠZEMNIEKS

1825 Kungs es visu valstu, ļaužu,
Visu pirkšu, visu ņemšu,

MAGONE

Arī laimi?

SVEŠZEMNIEKS

Visu, visul

MAGONE

(Sērīgi.)

Ak tu manas tēva mājas!

SVEŠZEMNIEKS

(Mīkstāki.)

1830 Dzīvei mums sava kārta,
Tai tev būs vietu rast!

Strādā visi, klausa visi.

Viens visiem pavēlnieks.;
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MAGONE

Tu visiem pavēlnieks —

1835 Kam es esmu pavēlniece?

SVEŠZEMNIEKS

Tu ne vesta pavēlēt,
Klausīt vesta citiem līdzi.

MAGONE

Tik tev runas: tava tiesa,

Kur ir manim mana tiesa,
1840 Rādi manim manu valsti,

Kur valdība mana tiesa!

SVEŠZEMNIEKS

Teicu, strādā, novelc zīdu:

Dārgu naudu samaksāti.

Mācies, klausi, iedzīvosi,
1845 lecienīsi mūsu kārtu.

(Aiziet.)

*

(Magone, Atslēdzniece, kalpones.)

VIENA KALPONE

Ko nu labu panākusi,

Kungam mūs sūdzēdama?

OTRA KALPONE

Nu dzirdēji kungu pašu:

Ej samalt otru tiesu!

TREŠĀ KALPONE

1850 Kunga paša vārdi bija:
Lai novilka zīda svārkusl

PIRMĀ KALPONE

Lai paraugu labu rāda!



OTRA

Lai ļautiņus nekaitinal

TREŠĀ

Ko nu sēdi? neatbildi?

PIRMĀ

1855 Liela māte dusmojas,

ATSLĒDZNIECE

(Uz Magoni.)

Celies, dzirdi! Ļaudis kurn.
Tu man ļaudis samaitāji.

MAGONE

(Sēd nekustīga.)

KALPONE

Kundze gudro, ko nu aus?

Koka klabu tupelītes —

OTRA

1860 Vai lēkās basu kāju —

TREŠĀ

Nopīs vīzes bruņinieks —

PIRMĀ

Smagi zīdi plecus spieda,
Paskraidīs krekliņos =as

OTRA

Sunīts rītā, vakarā

1865 Apkalpos, aplaizīs.

TREŠĀ

Kundziņš vairs no rītiņa
Netin kājas kažokā,
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Neceļ siltā gultiņā
Sasildīt, apmīļoti

MAGONE

(Sakustas.)

*

(leskrien viena kalpone.)

KALPONE

1870 Meitas, meitas! galdā sit!

Ļaudis sauca azaidā.

PIRMĀ KALPONE

Azaidā! azaidā!

Kas ir darbu pastrādājis!

OTRA

Kurš ir darbu nestrādājis,
•875 Lai tas zobus vadzī kāra.

TREŠĀ

Runātāji, dziedātāji,
Tiem ēšanas nevajdzēja.;

(Visas aiziet.)

*

(Magone un Atslēdzniece vienas.)

ATSLĒDZNIECE

Nāc nu ēst, jaunā sieva,

Pirmā reize pārskatāma, —

1880 — Ko tu sēdi, neatbildi?

MAGONE

Ej vien, ej! negaid' manis.;

(Atslēdzniece aiziet.)
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*

MAGONE

(Viena; domīgi atkārto.)

Kundziņš vaira no rītiņa
Netīs kājas kažokā,
Netīs kājas kažokā,

1885 Necels siltā gultiņā.

Klabu koka tupelītes,
Bez zeķītes basu kāju,
Ik rītiņa, ik vakara

Kā bērniņu izauklēja —

1890 Lišķu ļaudis šai zemē,
Kur tu esi, Kurzemīte?

Aiz mūriem, aiz vaļņiem,
Aiz tērauda atslēgām.

Es atnācu domājot,
1895 Visur būs labi Jaudis —

Varbūt ir, varbūt ir,
Pacieties, mana sirds —

(Paveras durvis un parādās divas meitenes.)

MAGONE

Lūk, ka nāk! — nāc tik vien!

VIENA MEITENE

Ķizi! ķizi! liela māte

1900 Bez azaida palikusi,
Savu māli nebeigusi!

MAGONE

Ko, meitiņas, gribat teikt?

(Kad tās atraujas no durvīm.)

Nebēdz! nebēdz! nesitīšu!
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PIRMĀ MEITENE

(Paliek stāvot.)

Mēs tāpat —

(Tad klusi.)

1905 vai, man kaunsl

MAGONE

Teci, atsauc Atslēdzniecil

(Meitenes aši aiziet.)

MAGONE

(Atkal viena.)

Nokaunas meitenīte —

Ira, ira labi ļaudis!
I rūtās ziedi zied,

i9io Rugājos graudi krita.

Parādies, Atslēdzniece,
Sevis pašas atslēdzēja!
Vai tev dzīva dvēselīte

Aiz tavām atslēgāml

(lenāk Atslēdzniece.)

ATSLĒDZNIECE

1915 Ko tu vēli? laika nav.

MAGONE

Kāzās teici vienu vārdu,
Tas likteni man pasvēra*

ATSLĒDZNIECE

Kādu vārdu?



MAGONE

Smagu.:

ATSLĒDZNIECE

1920 Saki!

MAGONE

Sievu laime sūrākā,
Kas zinājis tavu mūžu?

Ko mūžā turi tādu,

Kas līdz nest sūrāko?

ATSLĒDZNIECE

1925 Ko tu prasi? Kas tev daļas?
Laika nav, vajga ēst.

MAGONE

Man ir daļa. Laika grib
Vēders gan, dvēsle arī.

ATSLĒDZNIECE

Mūžam turu pienākumu,
1930 Tas līdz nest sūrāko.

MAGONE

Klausi? dari?

ATSLĒDZNIECE

Ij tu klausil

MAGONE

Kad nu otram pāri dari?

ATSLĒDZNIECE

Klausi! klusi!

MAGONE

1935 Ko teiks sirds?
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ATSLĒDZNIECE

Sirds ir muļķa saules muša,

Aplamdarbu darītāja,

leslogāma krātiņā.

MAGONE

leslogāma krātiņā? —

194° Sirds kā saule silda visu,

Vajga saules kaut tik vien,

Cik uz mušas spārnu gala.

ATSLĒDZNIECE

Nevajaga, nebūs ari.

MAGONE

Tu krātiņa atslēdzniece,
1945 Tev būs akla dvēselīte.

ATSLĒDZNIECE

(īsi, rupji.)

Ko tu gribi?

MAGONE

(Tāpat.)

Pasauc kungul

ATSLĒDZNIECE

Nāks tev kungs, — kavēties,
Kā tu mani nokavēji! —

1950 Atmet visas mušu domas,
Nebūs labi.

MAGONE

Zinu, zinu.

ATSLĒDZNIECE

(Aiziedama aizsit durvis.)



MAGONE

(Viena; viņa skatās pa šaurajiem logiem pagalmā.)

Bez saulītes še ļautiņi,
Kas tiem sirdis sasildītu?

1955 Saulīt, mīļa māmulīte,

Panācies šai zemē!

Kā saulīte šurp lai nāk?

Šauri logi, sīkas rūtis, —

Kurš stariņš sprauktos cauri,
1960 To slodzītu krātiņā.

Kur kociņu zaļumiņš?
Akmens grīda pagalmiņu.
Kur še? Kur še labi ļaudis?
Tos akmeņi nospieduši.

1965 Kurzemīte, Kurzemītei

Mani balti bālēliņi!
Gauži raud bālēliņi
Pēc saulītes, pēc saulītes

*

(Logā parādās Glūda galva.)

MAGONE

(lesaucas.)

Ā! Kas esi?

GLŪDS

1970 Esmu Glūds.

Klusu! klusu! nebaidies!

Atver manim viņu logu!

Viņā ļaudis neredzēs.

MAGONE

Visur redz. Kā tu nāci?
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GLŪDS

1975 Atpestīt, — bēdz ar mani!

MAGONE

Kā lai bēg? — Tūdaļ grābs.

GLŪDS

Guļ dienvidu, — aši ver!

MAGONE

Nevar, nevar! nenāc! bēdz!

Es precēta, salaulāta.

GLŪDS

1980 Zinu, zinu. i— Viņš tev tīk?

MAGONE

Vai dieniņu! vai dieniņu!

GLŪDS

Nāc: brālītis gaida tevis!

Ziņu došu —

MAGONE

Dzirdas soļi!

GLŪDS

1985 Nākšu nakti, bēgsim nakti!

MAGONE

Projām! projām! nenāc vairsl

(Glūda galva pazūd no loga.)

•

(lenāk Svešzemnieks.)

SVEŠZEMNIEKS

Ko nu dari, jaunā sieva?



MAGONE

(Apjukusi.)

Ko nu daru? Ko nu daru?

SVEŠZEMNIEKS

Ko tu esi apjukusi?

MAGONE

1990 Apjukusi? — Ko tu bargs?

SVEŠZEMNIEKS

Es jau laipnis, lūk, es nācu,
Kaut tu labi nedarīji —

Tu ar ko tur runājies?

MAGONE

Runājos?

SVEŠZEMNIEKS

1995 Es dzirdēju.

MAGONE

Es ar sauli runājos, —

Nav vairs citas māmulītes;

Nav, kas teiktu laipnu vārdu,

Nav, kas silti apglaudītu.

SVEŠZEMNIEKS

гооо Nu, un kam tu logu vēri?

MAGONE

Logu vēru?

SVEŠZEMNIEKS

Es dzirdēju.

MAGONE

Gaisam vēru, dvašai vēru: —

Šai krātā jānosmok.
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SVEŠZEMNIEKS

2005 Tev trūkst laipnes, tev krātiņš,
Mēs nejūtam, — vaina tava.

MAGONE

Tava vaina, tu solīji:
Mīlu, kaisli, varā ņēmi.

SVEŠZEMNIEKS

Kaisle bauda, bauda zūd —

MAGONE

2010 Paliek mīla —

SVEŠZEMNIEKS

Paliek vara.

MAGONE

Vara tava, — kas ir man?

Kur man tiesa? Kur man mīla?

SVEŠZEMNIEKS

Vēl pavēli, vēl tu prasi!

MAGONE

2015 Es tev prasu savu dzīvi, —

Nav tās tiesas, nav tās mīlas,

Ko tu ņēmi manu laimi?

SVEŠZEMNIEKS

(Smejas.)

Ha! tu pati ņem sev laimi! —■
Ir man ziņas, kas še bija.

2020 ir, kas spīti stiprināja, —

Ir, kas spīti salauzīs.

MAGONE

Salauzīs?



SVEŠZEMNIEKS

Spīti lauza

Vīriem zobens, sievām dūre,

MAGONE

(Atbēgdama.)

2025 Ko tu saki?

SVEŠZEMNIEKS

Ko tu skrej?
Atsaukt Glūdu, bruņinieku?

MAGONE

Neskar mani, tu nelieti!

Teikšu savam bālēliņam.

SVEŠZEMNIEKS

(Smiedamies.)

2030 Kā tu ziņu aizsūtīsi?

Visi ceļi aizmigloti.

MAGONE

Nav zemīte vāku vāzta,
Jutīs mani bālēliņi.

SVEŠZEMNIEKS

Zemei vāku uzvāzīšu,
2035 Visus katlā cepināšu!

(Aiziet.)

MAGONE

(Viena, dziļās skumjās.)

Diena mana, ļauna diena —-.

Nu tā diena pienākusi.
Kā to dienu palaidīšu?
Kā izbēgšu bēgamo?
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2040 Jālūdz man zemes māte,
Lai paslēpa augumiņul
Nu man neliegs zemē līst,

Manu mantu paņēmuši.

(Pieceldamās.)

Visi mani atstājuši —

2045 Kur brālītis? Kur saulīte?

Kur krauklītis — vectētītis?

Kam es viņu neklausījul

Ak, es pati atstājusi

Savzemīti, Kurzemīti,
2050 Svešas saules dzīdamās,

Cerēdama labus ļaudis!

*

(Padzirdas kraukļa balss aiz skatuves.)

KRAUKLIS

Kra! kra! — brauc — trauc —

Kra! kra! — brauc — trauc!

MAGONE

Krauklīt! krauklīt! zelta tētiņ!
2055 Atkal manis atceries!

Nu būs labi! nu būs labi!

Balta balos ļauna diena.

*

KRAUKLIS

(Parādās pie loga un sit spārniem pret rūtīm.)

Kra! kra! trauc!

Kra! kra! trauc!

MAGONE

(Atver logu vaļā; redzas krauklis.)

2060 Protu, protu, ko tu saki:

Liek tev brālīts ziņu nest!
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Nes nu atkal manu ziņul
Ka māsiņa gauži gaidai

KRAUKLIS

(Dusmīgi.)

Kra! kra! trauc! trauc! trauc!

MAGONE

2065 Skaidri runā! Ko tu burkši!

Runā aši! dzirdu, nāk.

Brālīts brauc? brālīts brauc?

Nu, jo labi — jāslēdz logs!

KRAUKLIS

(Sit spārniem.)

Trauc! trauc!

(Magone aizver logu. Brīdis gaidu.)

■

(lenāk kara kalps, slapstīdamies.)

MAGONE

(Pēc bailēm uzelpodama, pazīdama kara kalpu.)

2070 Tu tas?

KARA KALPS

Es tas.

MAGONE

A, — tad labi

Es gribēju tev ko teikt.

KARA KALPS

Man tev arī ir ko teikt:

2075 Aši tevi jābrīdina!



137

MAGONE

Jābrīdina?

KARA KALPS

Aizzagos,
Kamēr dzenā tur to putnu,

MAGONE

Putnu?

KARA KALPS

2080 Joks — lenc šo namu,

Apkārt skrej, nebēg projām.

MAGONE

(lekliedzas.)

Vai man!

KARA KALPS

Ko nu — bīsties putna?
Bīsties cita: — aizdomās

2085 Tura tevi: bēgt tu gribot —

Ziņas sūtot — Glūds te bijis —

MAGONE

Taisni ziņas padot gribu —-

Sūtīt tevi —

KARA KALPS

(Izbijies.)

Lai dies' pas' —I

MAGONE

2090 Tu jau labi ceļu zini,

Pats tu biji vedējos!

KARA KALPS

(Lūgdamies bailēs.)

Visu, visu, ko tik gribi,
To tik nē! — Ij ne domas!
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MAGONE

(Aizgriežas noskumusi.)

KARA KALPS

Ak tu skumsti! — Visu dodu —

2095 Savas asins, savu mantu <m

MAGONE

(Parausta plecus.)

KARA KALPS

Es tev varu pačukstēt
Visas, visas ļaužu runas —

Kungu ar' — atnest ēst! —*

To tik nē! —i Lai dies' pas' —I

MAGONE

2100 Ej! sev ej!

KARA KALPS

Nedusmol

Es tev gribu labu — labu —*

MAGONE

Ej jel drīzi! ts* pienāks tēvu

KARA KALPS

Eju, eju!

(lesaucas bailēs.)

2Ю5 Vai man dieviņi

*

(lenāk Svešzemnieks ar pavadoņiem.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz kara kalpu.)

Trešreiz tu man metienāl

Nu man gana! — E, šo ņemti

(Pavadoņi sagrābj kara kalpu.)



'KARA KALPS

(Cejos krizdams.)

Kundzei Kundze!

SVEŠZEMNIEKS

Tūdaļ prom!

MAGONE

(Uz Svešzemnieku.)

21Ю Ko tu sodi nevainīgu?

SVEŠZEMNIEKS

(Smejas nikni.)

Ha, ha, ha, ha! nevainīgu!
Zinām visas tavas cilpas:

Kalpus vīli, Glūdu sauci,

Atslēdznieci pierunāji!

MAGONE

2П5 Ko tu melsi?

SVEŠZEMNIEKS

(Smejas.)

Ha, ha, ha, ha!

Tu jau mani nemuļķosi,

Neizbēgsi mana naga —

Biezas sienas! Dziļas bedresl

MAGONE

(Sajūsmībā.)

2120 Sienas cel! bedres roc!

Visu zemi gunīm dedz!

Ceļus slēdz atslēgām! —

Es jau visam cauri iešu!

SVEŠZEMNIEKS

Visas galvas atsitas
2125 Pretī manu dzelžu varu!

Lai tik nākļ
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(Ņirgādamies uz Magoni.)

Tu tik iesi

Visam cauri — tā kā šis!

(Viņš paceļ gaisā aiz viena spārna nošautu kraukli, kuru turēja
līdz tam apslēptu. Tad kā triumfā nosviež to pie Magones kājām.)

MAGONE

(lekliegdamās.)

Krauklīt manu! Krauklīt, krauklil
2130 Asiņotas tavas krūtisl

Kas nu skries ziņu nest

Bāliņam uz Kurzemi? 1

(Viņa saņem klēpi kraukli un sāpēs sabrūk.)

(Priekškars.)



PIEKTAIS CĒLIENS

Lielā darba istaba svešzemnieku zemē;
tā pati, kas 4. cēlienā. Tagad viņa
tumša, slēģi aizvērti, tukša, krēsli iz-

nesti, tikai viens solīts palicis un kaktā

dzirnas.

Sienā iesprausts skals deg. Agrs svēt-

rīts.





143

(Istabā Magone viena pati, maļ.)

MAGONE

Ak, cik gara mana nakts,

Bezmiegā pavadāma!
2135 Vēl nebija gana gara

Visas bēdas izbēdāt.

(Atsēstas uz sola.)

Maļu, maļu, kausējos;
Dienu nakti grūtas dzirnas:

Kviešu pūru gan samalu,
2140 Miera sevim nesamalu.

(Uz dzirnām atskatīdamās.)

Teic, dzirniņ, ko es maļu?

Maļu savas jaunas dienas.

Šķīda graudi, putināja,
Bira manas jaunas dienas.

(Pieskaras dzirnu akmenim, pakrata milnu; rūgti.)

2H5 Sirdsēsts šeitu dzirnakmenis,

Ļauna diena — milna bija, к—

Tie samals mūžu manu,

Tad es miera gan dabūšu.

(Pie loga dzird klusi grabinām. Uztrūkstas kājās.)

Kas pie loga pačaukstēja?
2150 — Vai tie būtu? — vai tie būtu?

— Puksti, sirds, paklusāki!
— Ak, tik vējš! Ko es ceru?

(Atkal atsēstas.)
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Kad tie būtu! Kad tie būtu!

Lai tie šeitu justu mani!

2155 Teci, dzima, sveša dzima!

Pazīs manu ritumiņu,

(Viņa sāk aši malt, bet drīz apstājas domās.)

Kad es biju Kurzemē,

Zīdu stīgu ilgas vērpu, —

Gribēj' ilgu kamoliņu
2160 Pār saulīti pāri sviest.

(Sapņainās atmiņās.)

Zelta niedru pili cēlu,

Pāvu spalvu jumtu jumu,

Magonīšu cisas kaisu,
Rožu klāju paladziņu —- —

21G5 Nu man trūka ilgu zīdi,
Saulīt' slīka jūriņā, —

Nu es gribu gulēt iet

Zem to rožu saknītēm.

(Pret loga sleģi atsitas akmens.)

MAGONE

(Izbailēs iekliedzas.)

Ai!

(Ļaužu balsis aiz logiem.)

SIEVIETES BALSS

2170 Klau, kā dzied liela māte!

Savu darbu vieglodamal

(Otrs sviediens pret slēģi.)

MAGONE

(lekliedzas atkal.)

Ail

(Katru troksni un zaimojumu viņa sajūt kā sitienu un vairās.)
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CITA BALSS

(Arā.)

Liela māte viena dzied

Uz divām balstiņām!

(Tre.šs sviediens pa slēģi.)

VĪRIEŠA BALSS

(Arā.)

2175 Liela māte, uzmosties!

Svētu rītu uzposies!
Palūk šurp! Precnioks klāti

Tec nu logu virināt!

SIEVIETES BALSS

(Arā.)

Liela māt! mek, mek, mek!

2180 Tev kaziņa kalponītel

VĪRIEŠA BALSS

Liela māt! am, am, am!

Tev sunītis sulainītis!

{Ārā troksnis drusku aprimst, bet tad turpinājās.)

MAGONE

(Izbailēs, atspiedusies pret sienu, attāļu no logiem. Klusi, rūgti.)

Ak, tie mani vajātāji,
Es cerēju bālēliņus!

2185 — Mana vaina, mana vaina,
Kam par ļaudīm ieskatīju.

(lenāk Atslēdzniece; nes rokās bļodiņu un gabalu maizei.)

ATSLĒDZNIECE

Nāku tevis apraudzīt,
Vai tev tika savas tiesas?

(Aplūkodama samaltos miltus.)
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Samalusi ira gan,
2190 pāri mēru — soda tiesu.

(Noliek uz soliņa bļodiņu un gabalu maizes.)

Še tev būs azaidam

Putras bļoda, maizes rika.

MAGONE

(Stāv neatbildot.)

ATSLĒDZNIECE

Nāc nu ēst! Ko tu stāvi?

Ļaužu joki izbiedēja?

(Apkaitināta.)

2195 Ko tu stāvi? Neatbildi?

Vēl spītēs liela māte?

Tev bij prāts mīdīt mani,

Nu es tevi izlocīšu!

(Aiziet.)

MAGONE

(Viena palikusi, noskatās pakaļ aizgājējai, nesaprazdama.)

Tavu naida padibeņu!
2200 Ko es viņai padarīju?

(Norīb durvis, no āras aizslēdzamas.)

Žvadz atslēgas, stieņi skan,

Norībēja bultu koki!

BALSIS

(No āras.)

Liela māte, liela māte,
Vai ir stipras ozoldurvis?

CITAS BALSIS

2205 Liela māte, liela māte,

Vai ir cietas nama sienas?
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(Piepeši apklust visas balsis un visi trokšņi.)

MAGONE

(Vēl vairāk izbīdāmās un gaidīdama.)

Ko tik pēkšņi klusu tika?

Vai man dien! — nāks vai pats?
Kūdīt kūda Atslēdzniece,

2210 — Briesmu, briesmu, tavu briesmu!

(Par mazu bridi dzird ašus soļus no vairākiem ļaudīm, balsis, tad

sitienus pa durvīm.)

BALSS ĀRĀ

Cērtat! cērtatl

MAGONE

(Izbailēs pazīst tomēr balsi.)

Brāļa balss?

TĀ PATI BALSS

(Arā.)

Laužat bultas! liecat stieņus!

CITA BALSS

Pušu šķeļat ozoldurvis!

MAGONE

(lekliedzas.)

2215 Bāliņ, manu bālēliņu!

BALSS ĀRĀ

Māsiņ! māsiņ!

CITA BALSS

Māsas balss!
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BALSS

(Arā.)

Ašāk cirst! ašāk lauzt!

MAGONE

Ak tu laime! mana laimei

2220 Labā vēršas manas dienas.

(Durvis top atdarītas un ienāk iekša Vents ar saviem pava-

doņiem, viņu starpā arī Gоģi s un Vагe 1 s, Lanķ i s, ari

Glūds.)

VENTS

(Steidzas māsai pretī.)

Māsiņ manu! mīļāko!
Cietumā rodu tevi!

Vai man, kādas tavas dienas!

Kā tu viņas pavadīji?

MAGONE

2225 Brāliņ mīļo! Ļaunas dienas, —

Vienas domas: zemē līstu.

GLŪDS

Laiks nav bēdas izsūdzēt, —

Nu tik aši projām bēgt!

VENTS

Ko mums bēgt? Vai tev prāts?
2230 Vai mums zagtu atzagt būs?

VARELS

Tiesu, tiesu! to mēs gribam!
Mums tie pāri nodarīja.

GOĢIS

Kad mēs bēgam, paliek pūrs.
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VARELS

Nevar izbēgt, apkārt tie.

VENTS

2235 Ej tu, Lanķi! atsauc pašu!
Brālis lika tiesā nākt.

(Lanķis aiziet.)

*

(Panāksnieki pulcējas ap māsu.)

GOĢIS

Kāda tava dzīve bija?
Melna tumsa acīs dur.

VARELS

Vajā logus atsperat!
2240 Lai pie gaismas lūkojam.

(Logi top atrauti vaļā, rādās bāla, agra gaismiņa.)

VENTS

(Lūkodamies māsā, pavezdams viņu pret gaismu.)

Ak tu mana mīļa, balta!

Kā tu esi pavārgusi!

VARELS

Sārti vaigi iekrituši!

VENTS

Zilas acis izraudātas!

GOĢIS

2245 Kur tev zaļi zīda svārki?

Darba driskas mugurāl

VARELS

(Pieskaras pie Magones drēbēm.)

Sviedros kreklis sasviedrots!
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VENTS

(Paņem māsas rokas.)

Rokas darba saplaisātas!

GLŪDS

(Tuvodamies Magonei.)

Zelta mati putekļos!
2250 Vai šo ritu maldināta?

GOĢIS

Svētu rītu raida malt!

Mēs ne ganos neraidītu.

VENTS

Svētrīt' malt! — Pušu dzirnas!

(Viņš iet pie dzirnām, zobenu sagrābdams.)

MAGONE

(lesaucas.)

Mīļo! Bāliņ! — Lai paliek!

(Aizved brāli nost no dzirnām, klusāk.)

2255 Kad tu nāci, — aizmirstas

Visas ciestas pārestības.

GOĢIS

(Uz soliņa pie dzirnām atradis bļodiņu un maizes riku, rāda tos

panāksniekiem.)

Nākat šurp palūkot!
Ko dod ēst mūsbērniņam!

VIENS KAREIVIS

Ašķu putra, pelavmaize!

CITS KAREIVIS

2260 Mēs ne sunim to nedotu,

VARELS

Mēs būt' tevi barojuši

Ikrītiņa putnu piena!
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JAUNS KAREIVIS

Ikrītiņa zemenītes,
Rītu rasas salasītas!

■

(lenāk Svešzemnieks un Lanķ i s; aiz vigiem Svešzem

nieka pavadoņi; tie paliek pie durvīm stāvot.)

SVEŠZEMNIEKS

(Ironiski.)

2265 Kādi viesi sabraukuši

Svētarīta agrumā?
Bultas rāva, stieņus lauza, *

Ozoldurvis sadauzīja!

VENTS

Panāc šurpu, tautu blēdi!

2270 Man ar tevi jārunā.

(Paņem māsu aiz rokas un paved tuvāk uz istabas vidu.)

Nākam māsu apraudzīt,
Tumšā rodam cietumā!

SVEŠZEMNIEKS

Bēgtin bēga — noturēju,
Jāslēdz bija atslēgām.

MAGONE

2275 Es nebēgu, — nava tiesa.

GLODS

Aicināju, — liedzās bēgt.

SVEŠZEMNIEKS

(Ņirdzīgi uz Glūdu rādīdams.)

Tas, lūk, viņas bruņinieksl

Man ap namu ložņātājs!

(Uz Magoni.)

Šurpu stājies, sieva manai
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MAGONE

(Atkāpjas vēl tāļāk.)

SVEŠZEMNIEKS

2280 Lūk! Vēl tagad manis bēg!

MAGONE

(Piestājas pie Venta.)

Bēgu brāļa pasejā,
Zem tā zaļa zobentiņa!

(Pieliek roku pie Venta zobena.)

VENTS

(Uz Svešzemnieku.)

Kā lai tevis nebēgusi,
Kad tu viņu vārgā liki?

SVEŠZEMNIEKS

(Ņirdzīgi.)

2285 Kādā vārgā?

VENTS

Jautās vēl!

Palūk, kāda pavārgusi!
Es tev devu rīta sauli,
Tu nodzini vakarā!

VARELS

2290 Mēs tev devām zelta rozi,
Tu ziediņus saplūkāji!

GOĢIS

Mēs tev devām saules meitu,
Tu darīji pelnu rušķi!

VECIS

Tev maļ māsa baltus miltus,
2295 Tu tai dodi pelavmaizi!

(Viņš rāda Svešzemniekam vienā rokā maizes gabalu, otrā miltu

sauju.)



153

SVEŠZEMNIEKS

(Smejas, atbildēdams Varelim.)

Zīdos neiet dzirnas malt!

(Un vecim.)

Sodam nedod medus raušus!

GOĢIS

(Dusmās.)

Krāj tos miltus, nenovīdis!

Grauz to maizi, vergotājs!

(Viņš izber miltus un nomet maizi pret Svešzemnieku.)

VARELS

2300 Sodam malti! svētu rītu!

(Viņš steidzas pie dzirnām.)

Sodu dzirnas gabalos!

(Viņš cērt ar zobenu pa dzirnām, tā ka tās sakrīt.)

MAGONE

(lekliedzas.)

Vai!

SVEŠZEMNIEKS

(Auksti.)

To dārgi samaksāsat.

VENTS

Lūk, tev bija dzirnu žēl,
2305 Mums māsiņas vairāk žēl!

SVEŠZEMNIEKS

(Nikni.)

Nožēlosat, žēlotāji!

VENTS

Ko tu draudi? Ko tu sodi?

Kādu vainu māsai liki?



SVEŠZEMNIEKS

Teikšu vainu.

(Uz kalpiem.)

23Ю Aši steigt!
Vest to kalpu, Atslēdzniecii

(Divi kalpi aiziet.)

*

(Svešzemnieki sakustas un sačukstas.)

VENTS

Kādu vainu?

SVEŠZEMNIEKS

Tādu vainu:

Manus ļaudis musināja
23i5 Neklausīt uzraudzei,

Padziedāt darblaikā.

MAGONE

Smiekli, smiekli!

GOĢIS

Dziesmas liedz?

VECIS

Dziedot darām darbus visus,

JAUNS KAREIVIS

2320 Kopu manta, kopu darbs!

CITS KAREIVIS

Ne mums kungu, ne uzraugu!

SVEŠZEMNIEKA ĻAUDIS

(Durvīs un aiz durvīm sačukstas un izrāda apslēptu uztraukumu.)
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SVEŠZEMNIEKS

(Nicīgi uz panāksniekiem, atskatīdamies uz savējiem.)

Tumši ļaudis! nejēguļil

VENTS

Vai tā visa vaina bija?

GOĢIS

Tādēļ liki sodu ciest?

VARELS

2325 Svētu rītu maldināji?

GOĢIS

Kā teic dziesma: zagts kumeļš
Garu ceļu netecēja, —

Zagšu ņemta līgaviņa

Ilgu mūžu nedzīvoja.

*

(lenāk Atslēdzniece.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz panāksniekiem.)

2330 Uzklausāt! — Atslēdzniece.

(Pabīdīdams Atslēdznieci uz priekšu.)

Tā gribēja atvilkt tevi?

(Uz Magoni rādīdams.)

ATSLĒDZNIECE

(Māj ar galvu apstiprinoši.)

Lai mēs abas tevi krāptu,
Lai šī taptu pilna kundze!

SVEŠZEMNIEKS

(Uz panāksniekiem.)

Klausāt vieni
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ATSLĒDZNIECE

2335 Mīlināja
Tavu kalpu — sargu sevim!

MAGONE

(Kaunēdamās.)

Ak, netikļi šai zemē,
Kas man deva melu vainu!

SVEŠZEMNIEKS

Liedzies? nāk! dzirdēs gan?

VENTS

2340 Ko, tavs kalps? Melos vien,

GOĢIS

Pats to kalpu piemācijis,

VARELS

Mēs to kalpu nositīsim.

*

(lenāk divi sargi un atved kalpu, saslēgtu važās.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz kalpu.)

Vai tev' kundze mīlināja?

ATSLĒDZNIECE

Sargu sevim gribēdama.

KALPS

2345 Es nevaru aprunāt;
Kundze ļauna nedarīja.

SVEŠZEMNIEKS

(Bargi.)

Pats es tevi radu šeit!

Liegsies: — dzelžus karsināšu!



157

ATSLĒDZNIECE

Teiksi tiesu: apžēlos,
2350 Karodznieka godā celsi

SVEŠZEMNIEKS

(Bargi.)

Saki tiesu!

KALPS

(Bailīgi.)

Saku tiesu!

Lika brālim ziņu dot.

SVEŠZEMNIEKS

(Uzvaroši.)

Lūk! ko teicu?

(Uz kalpu.)

2355 Visu saki!

KALPS

(Bailīgi, lūdzoši skatās uz Magoni un atkal uz kungu, dairās tuvo-

damies kungam.)

MAGONE

(Nicīgi novēršas no viņa, uz panāksniekiem.)

Es no soda viņu glābu!

KALPS

(To pamanīdams, piepeši atmetas no kunga un tuvojas Magonei,

zemīgi lūgdamies.)

Kundze! Kundze! Nevērs acis!

Ļauj skatīt tās pirms nāves!

(Nokrīt ceļos.)

SVEŠZEMNIEKS

(Nikni saucot.)

Lūk! ir tiesa!



158

(Sargiem uz kalpu rādīdams.)

2360 Vest unkratīt!

Līdz tam mute atdarās!

KALPS

(Top no sargiem sagrābts, uzrauts kājās un projām vests; viņā
sauc.)

Vedat! Darāt, jūsu griba!

Nevainīga! Nevainīga!

MAGONE

(Uz Ventu.)

Brāli, neļauj taisnu sodīt!

KALPS

(Uz viņu atgriezies.)

2365 Nevainīga! Nevainīga!

(Tiek aši aizvests prom.)

*

(Svešzemnieka ļaudīs kustība.)

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Ventu.)

Pats nu redzil

VENTS

Ko es redzu?

SVEŠZEMNIEKS

Kalps, — tas viņu dievināja,

Viņa kalpam aizrunāja.

VENTS

2370 Mīksta sirds. Goda kalps.

SVEŠZEMNIEKS

Abi sodam!
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VENTS

Nevainīga!
Netirdi taisnu kalpu!

ATSLĒDZNIECE

Skaidri vaina pierādīta.

PANĀKSNIEKI

2375 Nevainīga! — Blēžu ļaudis!

VENTS

(Uz Svešzemnieku.)

Tu meklē vainas, vainas,
Lai mēs tevis neaprātu.

GOĢIS

Lai šim būtu pilna vaļa
Mūs' māsiņu vārdzināt.

VENTS

2380 Vienu roku māsu devu,

Otrā bij zobentiņš.

(Paņem rokā zobenu.)

GOĢIS

(Uz Svešzemnieku.)

Nu solies pār zobenu

Māsai pāri nedarīt!

(Tura zobenu izstiepis.)

SVEŠZEMNIEKS

Es tai pāri nedarīju.

VENTS

2385 Redzējām tavus darbus.

(Nostājas vienā pusē no Goģa izstieptā zobena.)

Solies, solies pār zobenu!
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VARELS

Niecināsi — galva nost!

SVEŠZEMNIEKS

(Ironiski.)

Ha, ha! Solu — solīt viegli.

ATSLĒDZNIECE

Kam solīsi? Nav tev vainas.

GOĢIS

2390 Solīs gan, lūzīs vārds.

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Magoni.)

Solīt? sieva, — jeb vai tici?

GOĢIS

Soli, soli, — ko vēl prasi?

SVEŠZEMNIEKS

(Redzēdams, ka Magone neatbild, kodīgi smejas.)

Ha, ha! Labi!

(Nostājas pie Goģa izstieptā zobena, Ventam pretī.)

VENTS

Sniedz tad roku,

SVEŠZEMNIEKS

(Pieiet tuvāk un sniedz roku.)

MAGONE

(Piesteidzas klāt un atstumj Venta roku no Svešzemnieka rokas,

un noliec uz zemi Goģa zobenu.)

2395 Nost tās rokas! — Nost zobenu!

Man nevajga solījuma.

VENTS

Kā? nevajga?



SVEŠZEMNIEKS

Lūk! man tic!

VENTS

Kā nu, māsiņ?

GOĢIS

2400 Velti tici.

MAGONE

Es nebūšu šai zemē.

Ļauni ļaudis zemi valda.

VENTS

Mīļā!

PANĀKSNIEKI UN VARELS

Mūsu!

SVEŠZEMNIEKS

2405 Es tev ļauns?
Kad tik ļaunu nepieredzi!

ATSLĒDZNIECE

Ej sev! ej sev!

SVEŠZEMNIEKS

(Nepacietīgi uz Atslēdznieci.)

Klusu cieti!

(Uz Magoni.)

Sieva, nāc! — Kurp tu iesi?

MAGONE

24Ю Gribu, iešu atpakaļ
Uz dārgo Kurzemīti!

Tur saulīte ļaudis silda

Līdz pašai dvēselei.

(Panāksnieki priecādamies apstāj viņu; viņa visiem dod rokas)
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(Klusi uz vienu sargu.)

Palūko, vai tas kalps
2415 Atminējis — to, kas bijis?

SARGS

Eju, kungs, — paziņošu.

SVEŠZEMNIEKS

Pasteidzini! pakarsini!

(Sargs aiziet.)

*

(Panāksnieku pulciņš savrup atkāpies, dzīvi sarunājas.)

VENTS

(Uz Magoni.)

Sirds sāpēja paredzot,
Māsai gauži tāļtautās.

JAUNS KAREIVIS

2420 Kraukļi ķērca ...

GOĢIS

... Kraukļa brāļi...:

MAGONE

(Ar nopūtu atminēdamās.)

Krauklim krūtis pāršāvuši...

VENTS

To tie kraukļi gauži ķērca ...

GLŪDS

Jāju māsu apraudzīt.

MAGONE

2425 Nu ir beigtas ļaunās dienasl
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PANĀKSNIEKI

Vedam sauli Kurzemei

(Taisās visi aiziet līdz ar Magoni.)

SVEŠZEMNIEKS

(Nostājas viņiem ceļā.)

Nevest jums it ne kurpi
Še tā vesta, še tā būs!

Piederēta, pielaulāta,
2430 Ne dzelžiem atlaužama!

VENTS

Atšķiram, aizvedam,

Kad to tautas niecinājai

GOĢIS

(Uz Svešzemnieku.)

Šķiraties viens no otra!

Lauzt laulātus gredzeniņus!

SVEŠZEMNIEKS

(Pārsmejoši.)

2435 Gaidāt!

ATSLĒDZNIECE

(Uz Svešzemnieku.)

Klusi!

(Uz panāksniekiem.)

Atcerat:

Mēs sev pūru paturam,
Vēl jums klātu jāmaksā,

2440 Kam mums ņemat darbinieci.

GOĢIS

(Ironiski.)

Pats mums mantu nolaupījis,
Vēl šim klātu piemaksāt!?



SVEŠZEMNIEKS

(Noteikti.)

Paliek manta, paliek meitai

VENTS

Kad man māsa, patur' mantu!

GOĢIS

(Uz Ventu.)

2445 Ko atdod māsas pūru?

VECIS

(Tāpat.)

Ko atdod mūsu mantu?

VENTS

Māsa mums dārgāk bija.

(Uz Svešzemnieku.)

Gribi pūru, atlaid māsu.

SVEŠZEMNIEKS

Abus gribu!

VENTS

2450 Tad neviena.

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Magoni, viņai tuvodamies.)

Šurpu nāci!

MAGONE

(Pie brāja piestādamās.)

Še mana vieta!

VARELS UN PANĀKSNIEKI

Šķirat nost! šķirat nost!

GOĢIS

Lauzt laulātus gredzeniņus!
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SVEŠZEMNIEKS

(Ironiski.)

2455 Darāt! darāt!

MAGONE

(Novelk &avu giedzenu un pasniedz Goģim.)

Ņem un lauzi

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Magoni.)

Nu zaudēsi savu tiesu!

MAGONE

Manas tiesas nav man bijis,
Nu mājās atgriežos.

GOĢIS

(Liek atnest soli, uzliek uz tā gredzenu, kuru vecis pietura ar

dunča galu. Uz veča roku uzliek savu roku no vienas puses Vents

no otras puses kareivis. Tad Gogis saka.)

2460 Pušu laužu šo gredzenu,
Pušu laužu šo līgumu!
Virs no sievas šķiraties

Kā gredzena lauztas dajas!

(Viņš paņem zobena asmeni rokā un ar zobena rociņu pārsit pušu

gredzenu. Pacēlis, rāda pārlauztās gredzena daļas.)

PANĀKSNIEKI

Pušu! pušu! Lauzta vara!

VENTS

(Uz Svešzemnieku.)

2465 Tev pār māsu tiesas nava.

SVEŠZEMNIEKS

Māsas tiesu salauzāt,

Mana tiesa, lūk! ir še!

(Viņš novelk savu gredzenu un uzbāž to uz sava dunča gala, rā-

dīdams.)
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GOĢIS

Nav tev tiesas!

SVEŠZEMNIEKS

(Ironiski viņam pastiepdams dunci ar gredzenu.)

Lauz jel šo!
2470 Noņem mana dunča gala!

GOĢIS

Dunča galā tiesas nav!

PANĀKSNIEKI

Vedam māsu Kurzemē!

(Taisās iet.)

*

(lenāk sargs ar kalpu, važās saslēgtu; kalps izskatās savārdzis.)

SARGS

(Uz Svešzemnieku.)

Kungs, — še kalps.

SVEŠZEMNIEKS

Ha, ha! Labi!

(Uz panāksniekiem.)

2475 Nu jums gribu parādīt,
Ka vēl ira mana tiesa.

(Uz kalpu.)

Vai nu visu atminēji?

KALPS

(Klusā, aizsmakušā balsī.)

Teikšu visu: vaina bija.

(Uz Magoni.)

Novērs nost savas acis!

2480 Kaunās tevis mana mēle.
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SVEŠZEMNIEKS

(Uz kalpu.)

Runā, runā! Nelokies!

KALPS

(Uz kungu.)

Tu man saki, — atkārtošu.

SVEŠZEMNIEKS

Kundze pret man' noziedzās!

KALPS

Kundze pret tev' noziedzās.

ATSLĒDZNIECE

2485 Dzirdat, dzirdat! Kunga tiesa!

VENTS

Nebrīvs vīrs, nebrīvs vārds.

SVEŠZEMNIEKS

(Kaisli.)

Mana tiesa!

(Uz Magoni rādot.)

Noziedzniece

Man varā visa krīt!

2490 Ne vairs kundze — verga meita!

(Uztraukums.)

VENTS

A, nelieti! a, netikli!

VARELS

Nostu tavu zvēra galvul

(Saņem zobenu.)

GOĢIS

Ko varmāku klausīties!
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PANĀKSNIEKI

(Virzās uz durvju pusi.)

Vedam māsu! vedam māsul

SVEŠZEMNIEKS

(Zobenu pacēlis, strauji.)

2495 Krustiem cirsti jūsu ceļi,
Es jūs projām nelaidīšu!

PANĀKSNIEKI

(Zobenus vicinādami, jautri.)

Sen jau mūsu zobentiņi
Uz tautām asaroja!

GLŪDS

(Uz panākstiem.)

Nepatiesu ķildu ceļat,
2500 nu jūs grābs sūra vara.

(Uz Svešzemnieku.)

Kas ir taisnis, turp es eju!
Dosi pulku?

SVEŠZEMNIEKS

Naudu, pulku!

(Magone novēršas nicīgi.)

VENTS

Te nu bija līgavainis!

VARELS

2505 Nodevējam turpu ceļš.

GOĢIS

Nu mums cīņa skaidra būs.

PANĀKSNIEKI

Bēgat turp, vācu kalpi!

(Kad Glūds stājas svešzemnieku rindās, no viņa nicīgi atraujas

kareivji — vāci.)
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SVEŠZEMNIEKS

(Noliekdams zobenu, uz Magoni.)

Klausies, sieva, izbijusil
Mana tiesa, mana vara —

2510 Es tev došu žēlastību,
Pārskatīšu: nāc pie manis!

ATSLĒDZNIECE

(Metas pie viņa klāt.)

Ko tu dari? — Apžēlosi? —

Tāda būtu nositama! —

Laid, lai iet! — Pūrs tev ira.

SVEŠZEMNIEKS

2515 Nost no manis!

(Atstumj viņu un tuvojas Magonei.)

ATSLĒDZNIECE

(Izmisusi.)

Kurp tu ej i?

SVEŠZEMNIEKS

(Uz Magoni.)

Saki vārdu! Sniedzi roku!

(Sniedz viņai roku pretī.)

MAGONE

(Viņa roku atraidīdama.)

Pilna dzelžu! pilna asins!

SVEŠZEMNIEKS

(Turpinādams.)

... Pilna zelta! — Ņem šo roku!

MAGONE

2520 Nost to roku! nost to zeltu!



SVEŠZEMNIEKS

(Lūdzoši.)

Es no jauna tevis precu, —

Mana esi! Augsta kundze!

MAGONE

(Lēni.)

Labāk kalpa zema meita.

Bail man tevis, riebj man tevis!

(Aizgriežas nost.)

SVEŠZEMNIEKS

(Atkal lepni un ar apslēptu niknumu.)

2525 Krita tavi liktens svari!

Ha, ha! ha, ha! Pati šķīri.

(Mākslotā jūtībā.)

Nu ar dievu jāpasaka.
Dod nu roku beigu reizi.

(Tuvojas viņai izstieptu roku.)

MAGONE

(Vairās no viņa un bēg pie Venta.)

Bail man!

SVEŠZEMNIEKS

(Asi iesmejas.)

2530 Ha, ha!

(Bet gaida vēl ar izstieptu roku.)

VENTS

Dod jel!

GOĢIS

Nē!

MAGONE

(Lēni, negribēdama tuvojas viņam.)

170
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SVEŠZEMNIEKS

(let viņai strauji pretī, saņem viņas roku un apskauj viņu.)

Beigu reizi skauju tevi,
Vairs neviena neapskausi.

(Viņš aši izrauj savu dunci un nodur Magoni. Skaļi, ņirdzīgi.)

2535 Ej savā Kurzemē!

MAGONE

(No viņa prom streipuļodama.)

Vai, bāliņu! Vai, Kurzeme!

(Uztraukums.)

(Glūds arī pieskrej klāt. Vents viņu atgrūž.)

VENTS

(Pieskrej viņai klāt un apskauj viņu.)

Māsiņ, māsiņ! Durvis slēgt!

SVEŠZEMNIEKS

(Skaļi.)

Nokaut visus! Līdzi šo!

(Rāda uz Glūdu, kuru divi kareivji nosit.)

VARELS

(Uzbrūk Svešzemniekam ar zobenu.)

Krīt', varmāks!

(Panāksnieki vicina zobenus, svešzemnieki sanāk istabā, stājas ceļā

Varelim.)

KARA KALPS

(Izraujas no sargiem, kuri tura viņu; pārmet sev pār galvu rokas

ar važām un ar šīm nosit no muguras puses Svešzemnieku, savu

kungu; tas nokrīt.)

2540 Mirsti pats!

VARELS

(Atbīdīdams sargus, reizē cērt Svešzemniekam.)

Mirsti! mirsti!
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SVEŠZEMNIEKS

(Sadrebas un nokrīt. Viņa ļaudis paliek nekustoši un neuzbrūk.)

KARA KALPS

Diezgan kāvi.

Tu vairs visus nenokausi!

Nu pret tavu dzelžu sirdi

2545 Sašķīst mūsu dzelžu važas.

ATSLĒDZNIECE

(Redz kungu krītam un skaļi iekliedzas.)

Slepkavība! slepkavībai

(Mudina sargus.)

Ķerat kalpu! Kaujat, kaujat!
Savu kungu atriebdami!

KARA KALPS

Atriebies riebējs pats.

SVEŠZEMNIEKA ĻAUDIS

(Arī tagad nekustas un viņos dzird tikai dobju rūkoņu.)

ATSLĒDZNIECE

(Uz sargiem.)

2550 Saucat kundzes! Lielo kundzi!

VIENS SVEŠZEMNIEKU SARGS

Nav tām laika, naudu skaita.

ATSLĒDZNIECE

(Izmisumā nometas pie mirušā kunga un saņem klēpi viņa gaivu

glaudīdama.)

VENTS

(Uz savējiem.)

Ņemat savu dārgo mantu!

Mātei vedam Kurzemē!



ATSLĒDZNIECE

(Vēl uzliesmodama, uz sargiem.)

Nāvi! nāvi! Nelaist projāml

SVEŠZEMNIEKU KAREIVIS

(Uz panāksniekiem.)

2555 Ejat brīvi, brīvie ļaudis!
Jūs mūs brīvus darījāt,

Dārgu maksu maksādami.

VAIRĀKI SVEŠZEMNIEKU SARGI

Varai gals! Viltum gals!

Varai, visa spiedējai!

KARA KALPS

(Uz Ventu, tuvodamies mirušai Magonei.)

2560 Ļauj vēl, brāli, noskūpstīt
Ziedu baltu māsas roku!

(Viņš noliecas godbijīgi un pieskaras pie Magones rokas.)

VENTS

(Turēdams Magones otru roku.)

Sniedzās tavas baltas rokas

Saules tāļas brīnumzemes!

KAREIVJI

Dosimies kopā rokas,
2565 Meklēt saules brīnumzemi!

(Sadodas rokās panāksnieki ar vedējiem.)

(Piiekškars)
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TUMSAS MĀTE

(Dzirdas pievēršoties.)

Vēlu, vēlu, — tumsa, tumsa,

Steidzin steidz Daugavmāte;
Pilni klēpji dvēselīšu,

Nakti jūrā jānones.

5 Steidzin steidz, apstājas:
Kas tur raud ievājā?
Vai tās vēlas lakstīgalas
Pārziedēta pavasara?

Ko vaicāji, Daugavmāte?
lū Vai tu bērnu nepazini?

Latvju — bērni — bārenīši

Nāk pie tevis sūdzēties.

(Atdzirdas aizvēršoties.)

Rinda, rinda, gara rinda,

Rindas gala neredzēja:
15 Sasēduši Daugmalē

Kā tās rudens bezdelīgas.

Bezdelīgas čivināja,
Siltu zemi laizdamās.

Kādu zemi mums laisties?

20 Kad mums ņēma tēvuzemi.

Bezdelīgas čivināja,
Visi priekā klausījās —

Kas klausīja bāra bērnu?

Tumsa nakts, Daugavmāte.
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VIENA BALSS

(Tumšā rindas galiņā.)

25 Tumsas māte, Daugavmāte,
Uzklausāt! uzklausāt!

Nedzird saule, dzirdi tu:

Tumsas māte, Daugavmāte!

CITA BALSS

(Neredzamā maliņā.)

Saule grima, saule grima,
30 Tumsa kāpa debesīs —

Daugavmāte spogulī
Ilgi vizmu paglabāja.

Ilgi vizmu paglabāja,
Līdz ij spoguls aklis tapa;

35 Veries, acs, neveries —

Neviz vairs Daugaviņa.

CITA BALSS

(levu krūma pazarē.)

Uguns meita, spodracite,
Siltas dvašas pūtējiņa!
Uzmet aci, uzpūt dvašu:

40 Vēsas naktij vilnainītes.

Vēsas naktij vilnainītes,
Krata mani padrebuļi:
Ne maizīte miesas silda,
Ne prieciņš sirdi manu.

VIENA BALSS

(Pašā rindas galiņā.)

45 Visas savas lielas bēdas

Sīkās dziesmās izdvešam;

Cik tās dziesmas neizdvesa,

Tik asaras izraudāja. —

Cik asaras izraudāja,
50 Tik uzplūda Daugaviņa —

Grūti nest Daugavai
Asarplūdu sūrumiņu.
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VISAS BALSIS

(Visos rindas galiņos.)

Labāk dziesmas padziedam,
Ne Daugavai grūti darām, —

55 Visas savas lielās bēdas

Vējā, gaisā aizpūšaml

ASARU MĀTE

(Dzirdas.)

Visas senās bāru dziesmas

Bāru bērni izsūdzēja;
Senās bēdas minēdami,

60 Jaunas bēdas remdināja. —

Visas senās bāru dziesmas:

Kas tie tādi, kas dziedāja, —

Ej, saulīte, drīz pie dieva —

Saulit' tecēj' tecēdama. —

65 Tik to vienu nedziedāja:
Maziņš biju, neredzēju —

Kad to vienu izdziedātu,

Aiz raudām nevarētu,

(Atdzirdas.)

Visas senās bāru dziesmas:

70 Par kungiem, par vergiem,
Par kalpiem, vagariem,
Par klaušiem, par darbiem,

Par vēliem vakariem,

Par šaustiem locekļiem,
75 Par sviedriem, asarām,

Par vaidiem, nopūtām,
Par kariem, par sodiem,
Par lietām asinīm, —

Visas dziesmas izdziedātas,
80 Vēl паи bēdas remdinātas.

MAZA MEITIŅA

Dziedi tu, Vecmāmiņa,
Tu dziesmiņu daudz zināji:
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Tu mūžiņu drupināji
Lielu lauku galiņos, —

85 Kur tev bira asariņas,
Tur tev dziesmas uzziedēja,
Kur tecēja sūri sviedri,
Tur pasakas atzaļoja,
Kur pakriti nespēkā,

90 Teika cēlās cerētāja.

VECMĀMIŅA

Ko, bērniņi, es dziedāšu,
Nav man vairs jaunu dziesmu

Kad es gāju darbiņos,
Tad es jaunas sacerēju.

95 Man vecām rociņām
Izkrīt dziesmu kamoliņš, —

Ceļat, jaunie, kamoliņu,

Tāļāk dziesmu šķetināt!
Tāļāk dziesmu šķetināt,

100 Pie tās vecās piediegdami —

Savas bēdas, savas cerēs

Savā balsī izdziedāti

VIENA BALSS

(Pašā rindas vidiņā.)

Visiem bija vienas bēdas,

Visiem bija viena dziesma,
Ю5 Ko tās bēdas remdināt,

Jaunu dzīvi iedziedāt.

CITA BALSS

(Tumšākā kaktiņā.)

Tēviem bija vienas bēdas,

Tēviem bija vienas dziesmas,

Dēli klīda kur kurais,
no Vairs tās dziesmas nesaskan.

MAZĀ MEITIŅA

Vecmāmiņ, vai!

Vecmāmiņ, vai!

Ko saki tu?

Ko saki tu?
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VECMĀMIŅA

115 To es saku, bērni mani:

Visi manim līdzi mīļi —

Lai tie klīda kur — kurais,
Lai tās dziesmas nesaskan.

VAIDU MĀTE

(Dzirdas.)

Visi bērni vaidu bērni,
120 Visas balsis vaidu balsis,

Vaidu balsis paceļas
Visos tumšos kaktiņos,

Paslēpjos, pasekņos,
Pazarēs, pasmiltēs,

125 Papurvēs, pamiglēs,
Dibenos, dziļumos,
Tāļumos, mākoņos,
Melnos veļu vilnīšos.

DAUDZAS BALSIS

(Reizē.)

Ak, mēs klīdām kur — kurais!

130 Klaida dziesmas nesaskan.

Ak, tās mūsu jaunās bēdas,

Vēl ne mūžam nedzirdētas,

Vēl ne mūžam nesūdzētas,

Vēl ne mūžam nedziedātas!

MAZĀ MEITIŅA

135 Ko saki, māmiņa?
Ko saki, māmiņa?

VECMĀMIŅA

Jaunas bēdas remdināt

Noderēja jaunas dziesmas —•

Vecās labas pieminēt
140 Tāļas, mīļas bērnu dienas —•

Tāļas, mīļas bērnu dienas,
Tais visiem vieni prieki —

Nu dzied katris savu dziesmu,

Nu sūdz katris savu bēdu!



145 Bēdas visi sapratis,
Lai tās vecas, lai tās jaunas —

Dziesmas tautas nedienā

Saplūst vienā vaidienāl

VISAS BALSIS

(Visos rindu kaktiņos.)

Dziesmas tautas nediena

150 Saplūst vienā vaidienā!

Plūst no druvām — druvas mītas

Plūst no asins — asins lietas,
Tēva zemi sargājot!

DAUDZAS BALSIS

(Viena pēc otras.)

Plūst no Bārtas mūsu vaidi,
155 Durbes, Rojas, Irbes, Stendes,

Sargā, Daugav', māsu savu,

Sargā jūru, visu māti!

Abavnieki nākam sūdzēt!

Mēs no Auces, Bērzes, Svētes!

160 lecavnieki, Misas ļaudis,

Susejnieki, Laucenieki. —

Prom mūs dzina rupja vara —

Mūsu mājas dedzināja. —

Svešu zemju šurpu nākam —

Ю5 Divkārt bēgļi, trešā postā!

Mēs no Juglas, Ogres, Pērses,
Mēs no Gaujas, mēs no Tirzas —

Salacnieki, Svētupnieki,
Burtniekkrastu, skaistu malu —•

170 Aivēksteņi — upmalieši,
Zilā kalna augstumnieki.
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Mēs latgaļi, kas mūs glābs?
Sūdz Rēzekne, sūdz Pededze,

Dubna dubst, Lubāns čūkst,
175 Krāslavkrasti noslāpuši —

Vaidi plūst zemes galiem,
Kur nu briesmas iebrukušas?

Asins jaukti upju viļņi,
Vaidu putām burbuļoja —

180 Izmocīti, izklīduši,
Raudāt nākam dzimtu zemi:

Dzirdi, mūsu Daugavmāte:
Tumsas māte, tūkstots balsisl

VECMĀMIŅA

Klausāt mani, vaidu bērni:

185 Daugavmāti dziedāsim!

Tūkstots balsis, tūkstots bēdas «

Viena visiem Daugavmāte!

DAUDZAS BALSIS

(Visu rindu galiņos.)

Dziedam, dziedam Daugavmāti!
Vecmāmiņas vēlējumu,

190 Dziedam tēvu parašā,
Lai pamāca Vecmāmiņa.

VECMĀMIŅA

Deviņ' vīri sasēdās —

Ozolgalda galiņā —

Zara kanna salda alus

195 Pašā galda vidiņā.

Ko mēs pirmo dziedāsim?

Ozolīti, zemzarīti.

Sāk no rindas dziesmas laist,
Katris dzied ozoliņu.
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200 Kas deviņas izdziedāja,
Tas no kannas nodzērās;

Kas deviņas nezināja,
Tam no rindas atkāpties!

Kad ozolu izdziedāja,
205 Tad iesāka kumeliņu —

Tad atnesa jaunas meitas

Jaunu kannu salda alus.

(Tumsā balsis murmināja, paklusām sačukstējās.)

Kur nu vaira zara kannas?

Kur nu vaira saldais alus?

2'o Kur meitiņas nesējiņas?
Visi gāja neziņā.

Kas deviņas dziesmas zin?

Garas bēdas, īsas dziesmas

Kā akmeni upē meta,
215 Noklankstēja, aizviļņoja.

CITAS BALSIS

Ko jūs, brāļi, murmināt?

Vieno mūs ne tas alus,

Vīru skaits, dziesmu skaits,

Vieno gars, tēvu dvēsle.

VIENA BALSS

2?o Kas pirmais dziesmas sāks?

Vecmāmiņa — daudzzinīte.

Ko pirmo dziedāsim?

Daugaviņu — spulgacīti.

VECMĀMIŅA

Ak jūs, mani vaidu bērni,
225 Kas nu mana zināšana?

Kāds es esmu dziesmu vīrs,

Lakatiņu apsējusi?

VĪRA BALSS

Vergu laiku simti gadi —1
Klusēt spieda vīru balsis —
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230 Tad atzēla tautas dvēsle,

Meitu dziesmas klausoties,

VECMĀMIŅA

Nu, bērniņi, lai, bērniņi,
Sumināsim Daugaviņu!

Daugaviņai balti bērzi

235 Sudrabiņa lapiņām.

Daugav' zelta sijātāja,
Tu man žēli nodarīji:

Lejā rāvi man' dēliņu,
Tavu krastu sargātāju ...

240 Aizšņukstēja Vecmāmiņa,
Aiz raudām nevarēja ...

VIENA BALSS

Kas otrais dziesmas sāks,

Daugaviņu daudzināt?

CITA BALSS

Dzied tu, kroga spēlmanīti!

SPĒLMANĪTIS

245 Man spēlītes salauzītas.

BALSS

Kad spēlītes salauzītas,
Jo žēlāka skanēs balss.

SPĒLMANĪTIS

Mute man izžuvusi.

BALSS

Asartrauka atdzēries —

250 Kas padzēra asartrauka,
Citus labāk priecināja.

SPĒLMANĪTIS

Uzklausāt, labi ļaudis,
Daugaviņu daudzinām,
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Tēvu ziņas, dēlu miņas,
255 Spēlmanīša ieceriņas;

Saule Latvi sēdināja
Tur, kur gali satiekas:

Balta jūra, zaļa zeme, —

Latvei vārtu atslēdziņa.

260 Latvei vārtu atslēdziņa,

Daugaviņa sargātāja.
Sveši ļaudis vārtus lauza,
Jūrā krita atslēdziņa.

Zilzibeņu pērkons sper,
2&5 Velniem ņēma atslēdziņu:

Nāvi, dzīvi Latve slēgs,
Baltu jūru, zaļu zemi.

ATBALSIS

Nāvi, dzīvi Latve slēgs,
Baltu jūru, zaļu zemi...

SPĒLMANĪTIS

2?o Saule Latvi sēdināja
Baltas jūras maliņā:

Vēji smiltis putināja,
Ko lai dzēra latvju bērni?

vSaule lika dieviņam,
2?5 Lai tas raka Daugaviņu —

Zvēri raka, dieviņš lēja
No mākoņa dzīvūdeni.

Dzīves ūdens, nāves ūdens

Daugavā satecēja —

280 Es pamērcu pirksta galu,
Abus jūtu dvēselē.

ATBALSIS

Nāves ūdens, dzīves ūdens,

Abus jūtam dvēselē.
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SPĒLMANĪTIS

Gana manas dziedāšanas,
285 Nu es citus klausīšos.

PRETBALSIS

Vēl tu visas nedziedāji.

SPĒLMANĪTIS

Tad klausāt pēdējo!

Saule mūsu māte,

Daugav' sāpju aukle,
290 Pērkons velna spērējs,

Tas mūsu tēvs.

MEITU BALSIS

Saule mūsu māte,

Daugav' sāpju aukle.

VĪRU BALSIS

Pērkons velnu spērējs,
295 Tas mūsu tēvs.

VIENA BALSS

Lai nu dzied kārklu Svilpisl

SVILPIS

Man svilpīte sabirzusi.

VIENA BALSS

Jaunu griez!

SVILPIS

Kārklu nav!

300 Tranšejgrozos kārkli pīti.

VIENA BALSS

Kur tie mūsu za|ie meži?

Svešu cirvju izkapāti,
Raudāj' priedes, raudāj' bērzi,
Svešu zemi aizvedami.
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SVILPIS

305 ij tā dziesma kāda mana?

Svilpīt' viena raibināja.
Skaistas dziesmas Ganītei,

Mātes māktas, pašas liktas.

GANĪTE

Mazganitis pirms lai dzied,
310 Tas Daugavu gan zināja,

Daugavkrastā uzaugdams,

Daugavsmiltis rušināja.

MAZGANITIS

Daugavmāte, Daugavmāte!
Kā Daugavu nemīlēt:

315 Tu mīlēji mazu mani,
Smilšu klēpī auklēdama.

VAIRĀKAS BALSIS

Smilšu klēpī auklēdama,
Skaidrūdenī mazgādama.

MAZGANĪTIS

Uz Daugavu tiecās tēvs,
320 ījz Daugavu māte mana.

Piedaugavas novadā

Šūpli manim pakārdami,

Mazajai māsiņai
Uz Daugavas paša krasta.

VAIRĀKAS BALSIS

325 Pār Daugavu laime brauca,
Pilna laiva sērdienīšu.

MAZGANĪTIS

Zeme, zeme, Daugaviņa,
Tās man mūža lolotājas:
Zeme manu šūpli nesa,

ззо Daugav' manu dvēselīti.
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Dvēselīte dziedādama

Pa Daugavu aizlīgoja
Baltā jūras augstumā,
Tālā saules pasaulē.:

335 Kad atnāks mana diēna,
Zeme miesas paglabās,

Daugav' dvēsli aiznesīs

Melnās veļu debesīs.

GANĪTE

Jautrāk dziedi, Mazganīti,
340 Kam rūpēja nāve tava?

Visiem rūp Daugavmāte,
Jaunas dzīves atnesēja.

MAZGANĪTIS

Zilganas debesis,
Sarkani mākoņi,

345 Mēnesis vidū

Bāli zaļgans.

Daugava tura

Melganu spoguli,
Daugava visus

350 Spogulī slēdz.

VAIRĀKAS BALSIS

Daugava visus

Spogulī slēdz.

MAZGANĪTIS

Sarkani stabi,

Zilgana palodā,
355 Zeltaini vārti

Vaļā veras:

Zeltainos vārtos

Daugava ietek —

Pilnu melnu klēpi
360 Dārgo dvēsļu.
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VAIRĀKAS BALSIS

Pilnu melnu klēpi

Dārgo dvēsļu.

MAZGANĪTIS

Diezgan manas dziedāšanas,

Lai dzied zilā Pulkstenīte!

PULKSTENĪTE

365 Es nedziedu, es nedziedu.

MAZGANĪTIS

Ko kaunīga acis slēpa?
Jauna rīta gaidītāja,
Jaunas dienas zvanītāja.

KAUNĪGA PULKSTENĪTE

Kalnu egļu zilā ēna

370 Trīc no saules zelta tvana,

Zili, klusi pulkstenīši
Zilas, klusas ilgas zvana.

Plaši skanot, veras tāle:

Kalnu, saules, debess gana.
375 Tikai zilie pulkstenīši

Zilas, klusas ilgas zvana.

MAZGANĪTIS

Nu, Ganīte, dziedi tu,

Ko vairs ilgāk kavējies?
Es tev līdzi turēšos,

380 Klausoties tavu dziesmu.

GANĪTE

Pie Daugavas ozols aug,

Birst lapiņas dzeltēdamas, —

Kā lapiņas nebirušas,

Viņpusē liepa lūza.
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385 Smagi gul, smagi guļ
Akmens Daugav' dibenā:

Viļņi vēla smagakmeni,
Kas pavels — ļaužu bēdu?

BALSIS

Viļņi vēla smagakmeni,
390 Kas pavēla ļaužu bēdu?

GANĪTE

Daugaviņa, Daugaviņa,
Ar daiļumu slavējies, —

Nu tev acis iedubušas,

Nu tev vaigi izkaltuši.

395 Tavas acis zilumā

Pretspīdēja debesīm,
Tavi vaigi pilnumā
Zemi ziedos apkaunoja.

«Lodes vaigus izvagoja,
400 Uguns acis svilināja,

Manu bērnu lieli vaidi

Pušu plēsa manas ausis.»

ATBALSIS

Latvju bērnu lieli vaidi

Pušu plēsa ausis mūsu.

GANĪTE

405 Kari nāca, lieli kari,

Ņēma manu tēvu zemi —

Es kariem noprasīju:
Ko bērniem ēsti došu?

«Lai ēd oļu akmentiņus,
4Ю Daugavkrastus skraidīdami!

Lai dzer Daugavūdentiņu,
Ar rociņu smalstīdami!

Kad raudās, neklausīs,
Vēl paņemsim Daugaviņu!»



BALSIS

41 5 Vai paņemsat Daugaviņu?
Redzēsim, redzēsim.

GANĪTE

Nerit vaira man dziesmiņa,
Aukstums miesas drebināja.

SVILPIS

Kuršu guni, kuršu guni!

BALSIS

420 Kad neredz naidenieki?



UGUNSKURS
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BALSIS

Kas dziesmiņas tāļāk ved?

PRETBALSIS

Kas sasila klausoties?

MAZGANĪTIS

Es sasilu, es sasilu,

Bārenīti klausoties.

BALSIS

425 Mazganīt, dzied'l

Mazganīt, dzied'l

MAZGANĪTIS

Kur teci, Daugava,
Nedrošiem soļiem?

Aizmiegtas acis,
430 Nolaisti plakstiņi. —

«Acis man izdurtas,

Rokas man saistītas,
Ved mani gūstā
Svešnieku ļaudis.»

BALSIS

435 Klusāk, klusāk, Mazganīti,
Kad nedzird sveši ļaudis!

MAZGANĪTIS

Kari, kari, bargi bija,
Vēl jo bargi kara kungi —
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Kari ņēma tēvu zemi,
440 Kara kungi cerējumu:

Atpakaļ atkarot.

Dzirdu gankara draudus:

Paņemšot mūs' Daugavul
Vai Daugava zutis bija,

445 lebāžama kulītē?

Rokās ņemsat, bāzīsat —

Rokās dzels melna odze.

Vēl es dzirdu, paņemšot,

Paņemšot mūs' Daugavu:
450 Ko Daugava pati teiks?

Ko vēl jaunie Daugavbērni?

Dzelžu rokas, tēraudcimdi,

Tie Daugavu paņēmuši:
Pretī Daugav' šļakatos

455 Uguns putas, ne ūdeņal

BAIĻU BALSIS

Klusi! Tavu dziedāšanu!

PRETBALSIS

Lai jel dzied! Lai jel dzied!

VECMĀMIŅA

Uguns sūta sīku staru,

Sīku gaismas vietnieciņu, —

460 Jau tās sirdis drošas top
Lielās saules piemiņā.

SPĒLMANĪTIS

Ij Daugava sārtojas,
Drūmu vaigu smaidīdama,

Jaunu rītu gaidīdama,
465 Ar rozīšu vainadziņu.

MAZGANĪTIS

Drīz atnāks sārtojot
Tā sarkana Daugaviņa,
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Kad tie Daugav' pērkoņdēli

Uguns lodēm jodus dzīs.

PĪLSĒTNĪTE

470 Ugu vējš, cīņas laiva,

Sāpju jūra pārbraucama,
Aiz tās lielās sāpju jūras

Staigā ļaudis dziedādami.

Staigā ļaudis dziedādami

475 Jaunajā Latvijā.

JAUNEKLIS

Visi mani mazi brāļi

Kārkliņi raud,
Visi mani lieli brāļi
Ozoli šņāc.

480 Zili, zili, melni, melni

Jodnieki jož,
Garām lietus pātagām,
Šaustot švīkst.

Pilni rati akmeņkrauti,
485 Pērkonis brauc.

Zelta segu izstiepusi,
Saulīte nāk.

BALSIS

Zelta segu izstiepusi,
Saulīte nāks.

JAUNAIS NABAGS

490 Kur tā nauda? Kur tā nauda?

Kas guļ jūras dibenā.

Kad man būtu tā naudiņai
Lielas lietas izdarītu.

Tā nebija ļaužu nauda, —

495 Kas guļ jūras dibenā,

Tā bij dārga dimantzvaigzne

Latvju tautas debesīs.
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Pērkons naudu noglabāja
Daugaviņas dibenā:

500 Akmeņslogu virsū vēla,

Odens krāci pāri gāza.

«Nu tu sargā, Daugaviņa!

Ķīlā ņemu tavu sirdi.

Nesargāsi, duršu sirdi,
565 Mūžam tekot asiņosi.»

Nobīstas Daugaviņa,
Nesa naudu jūriņā:
«Tev, jūriņa, dziļāks klēpis:
Uz mūžiem noglabās.»

5Ю «Vai, ko dari, Daugaviņa!
Kas nu nauduaugšā cels?

Atnāks laiks, celsies vecis:

Kur tā mana dimantzvaigzne?

Kur tā mana dimantzvaigzne?
515 Pašā jūras dibenā, —

Kas to zvaigzni augšā cels?»

«— Gaid', līdz jūra izskalos.»

Tauta raud simtus gadus,
Tautas miesas asinē, —

520 Asar' plūdu, asins plūdu
Jūra tūkst — izmet zvaigzni.

BALSIS

Asar' plūdu, asins plūdu
Jūra tūkst — izmet zvaigzni.

VECAIS ÜBAGS

Klausāt manu senu dziesmu,
525 Senu laiku notikumu,

Kā mīlēja leišu zemi

Leišu lielkungs Dangerutis.

Dangerutis viegli elpo,
Ērti sēstas savā sirmī.
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530 «Nu būs labi leišu zemei,

Miers būs maniem veciem kauliem!»

Pirmoreiz pēc trejiem mūžiem

Dangeruts dzird putnus dziedam,

Tā kā toreiz muļķa puisis,
535 Kad pēc līgaviņas jāja.

«Ohtai! mana līgaviņa —

Devi dēlus, daiļu meitu,

Zaļus zarus, sārtu ziedu!

Ohtai! Vsevolods mans znots!

540 Miers un draudzība uz mūžiem

Mums ar Novgradu un znotu:

Pils tiem pilna manu balvu,

Tukšs man maks, bet pilna sirds.»

Drīzāk Dangeruts drāž mājās
545 Taisni cauri Cēsu mežiem;

Klusāk šķiet še putnus dziedam,
Lai! — jo skaļāk līgos leišos.

Skaļi skan, šermi zviedz,
Dzelži klaudz vācu velniem: —

550 Dangeruta vecos kaulus

Virvu žņaugā vāci meta.

Cēsu pils pagrabos

Dangeruts dienām dēd:

Dienas dēd, dienas iet,
555 Draugi nāca izpirkdami.

«Desmit pūrus naudas dod!»

— «Leišu zemei naudas nav!»

Draugi raud, draugi kauc:

«Būs tev pelēt pagrabos!»

560 Nedzird raudu, nedzird draudu, —i
Dziesmas dzird Dangerutis:
«Nu būs labi leišu zemei,

Maniem veciem kauliem miers!



Ļaujat manu leišu šķēpu,
505 Jozļšos sētā jāt!»

Sirdi šķēla leišu šķēps,
Mieru deva Dangerutim.

BALSIS

Gaišāk kurat ugunskuru,
Dziesmas vien dziedādamil

570 Te nei rokas nesasila,
Dūmus vien acīs laida!

CITA BALSS

Seno dziesmu dziedātāji —

Ko tās senās dziesmas teic:

Ēsti grib, dzerti grib
575 Mans mazais vēderiņš,

Vai ar dziesmām piedziedāšu
Savu mazu vēderiņu?

VĒL CITA BALSS

Sieva raud, bērni kauc:

Bez putraimu kāpostiņi!
680 Neraud sieva! nekauc bērni!

Pilnas klētis uzpircējam.

SPĒLMANĪTIS

Vēders dziesmu netop pilns,
Dziesmas sirdi gan stiprina, —i

Stipra sirds spēku dos,
685 Dos ij brīvi, brīve maizi.

(Šāviens norīb tāļumā, un tuvuma lesper un plīst lielgaballode.l

BAIĻU BALSIS

Dzēšat guni! dzēšat guni!
Gunī naidnieks mērķējas.

SPĒLMANĪTIS

Daugavlogi lūstot stinkš,
Šķilas žibot tālu lēca.

202
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BAIĻU BALSIS PA VIENAI

590 — Klusi, klusi! ko es teicu?

-— Visi bojā aiziesim!

— Visi bēgsim priedienā!
— Lai tik bēg, kur kurš zin!

MAZGANĪTIS

Ļaudis, ļaudis, biedri, biedri!

595 Neizklīstat kur kuraisl

Kopā dzīvi turēsim,

Ij ne nāve nesaraus!

BAIĻU BALSIS

Ko tā dzīve? Bēg, kas spēj,
Kur kurš redz, kur kurš zin!

VECMĀMIŅA

600 Es nebēgšu, kur man bēgt?
Visur tuvu nāve mana.

JAUNEKLIS

Bēgat! bēgat! katram slēpne,
Kur naidnieki neatrod:

Katrā slēpnē radīs jūs,
605 Vilks aiz matiem laukā — kauns.

BAIĻU BALSIS UN PRETBALSIS

— Kas par kaunu? kurš grib mirt?
— Ij ne tauta negrib mirt.

— Kas par tautu? Visi brāļi,
— Arī brāļu apspiedēji?

BĒGLIS NO SVEŠNIECĪBAS

6,0 Bēgat, bēgat, mājenieki,
Jums ir mājas aizbēgamas, —

Kādās mājās mēs bēgam:
Svešniecības pārnākuši?

Svešas malas izstaigājām,
615 Vietas sevim nerazdami,

Nu mēs mājās pārnākam,
Vai še vietas neatrastu?
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TRIMDNIEKS

Trimdā likti, laukā dzīti,

Baiļodamies mājās nākam,
620 Vienas bailes turam vien:

Kaut mūs atkal nepadzītu.

Nāves baiļu nejūtam,
Mēs jau nācām, lai še mirtu,
Lai še reizi rastu mieru:

625 Tēvu zemē vieglas smiltis.

MAZGANĪTIS

Klausāt, klausāt Trimdenieku,
Klausāt bēgļu svešniecību.

BALSIS

Turpināsim dziesmas savas,

Lai dzied bēgļu trimdenieki.

BĒGLIS

630 Gars ir noguris,
Miesas ir vājas.

Ak, un tik tāļi ir neziņu mājas.

Ko ej aizelsis?

Ceļmalā gulsti,
635 Kas tevi dzenā, ka vaimanās mulsti?

Dzen dzimtais stūrītis,

Mirt nedod vaļas,
Dzīvot liek, cerēt: reiz druvas būs zaļas,

CITS BĒGLIS

Ko tu stāvi svešumā?

640 Cauras dienas, cauras naktis?

Vai tev kājas piesalušas?
Vai pie zemes pieaugušas?

Sala, sala — nepiesala,

Auga, auga — nepieauga:
645 Tāla zeme, tēvu zeme,

Tur pieauga nestāvošas.
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VĒL CITS BĒGLIS

Kur spīd viens saules puteklīts,
Tur arī saule ir pate:
Kur raud viens latvju pabērnīts

650 Tur arī Latvija pate.

TRIMDNIEKS

Tūkstots, otris trimdenieku

Bija «tie, kas neaizmirst» —

Trimdā tagad tauta visa,

Lai neviens nu «neaizmirst» 1

655 Mīli tēvu, mīli māti,

Vairāk mīli savu tautu!

Nomirs tēvs, nomirs māte,

Paliks tauta paglābēja.

Viena pati īsta māte,
660 Viena dārga dvēselīte:

Cik dārgāka māte — tauta?

Miljons bija dvēselīšu!

Bērniņš nav sava spēka —

Tēva, mātes gabaliņš:
665 Tēva prāta, mātes sirds,

Senu tēvu iedzimuma,

Senu tēvu iedzimuma,

Tautas celma atvasuma.

Visi mīl savu tautu

670 Tā kā savu māmuliņu —

Tikai latvji jāpamāca:
Mīlat tautu, māti savu!

Krauklis krauklim aci saudz,
Vilks vilkam nekož rīkli —

675 Kādi zvēri esam mēs?

Kožam paši savu tautul

Atstāj tēvu, atstāj māti,

Tas, kam dvēsle sasmakusi:

Kāda tam dvēsles smaka,
600 Kas atstāja tautu savu?
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Goda mūžu nodzīvosi,

Goda vīrs svešlatvietis:

Vai tev kauns negrauzis?
Kauna vīrs — tautas bēglis?

685 Bērni bēga svešu ceļu,
Aizmirsdami tēvu zemi —

Pakaļ dzenas ļauna sirds

Salkanām pātagām.

BALSIS

Pakaļ dzenas ļauna sirds

690 Sarkanām pātagām.

PRETBALSIS

Tēvu zeme, tēvu zeme —

Veca mode daudzināt.

BĒGLIS

Mūsu kungi, jauni kungi,
Kam tiem latvju tēvu zemes:

695 Tēvs pirks muižas, krievu, vācu,

Tā tiem īsta tēvu zeme.

Mūsu kungi, jauni kungi,
Kam tiem vajga latvju mēles?

Naudu deva, iemācīja,
700 Cik gribēja svešu mēļu.

Ne no mēles, ne no svārku

Tos latviešus nepazina:
Pirtī vest, slotām pērt,
Gan tad zinās, kur dzimuši.

CITS BĒGLIS

705 Sīks sieciņis latvju sēklas,

Vēl pa laukiem izkaisīts —

Nāk vēl vētra, grābj vēl sēklu,
Purva dumbri sēklu sviež.

Sīks sieciņis latvju sēklas,
7Ю iesēts mazā kaktiņā:



207

Kaltē vēji, pūde lieti,

Bradā lopi mūsu druvu.

Sīks sieciņis latvju sēklas,

Citu sēklu simti pūru —

715 Lai bij sīks — kvieši bija —

Simtu pūru atsvēruma.

TRIMDINIEKS

Domādams aizmirsos,

leskanēja senā dziesma:

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
720 Aizdzen mani Kurzemē!

Kā lai dzina Kurzemē?

Nava tādas Kurzemītes:

Izbradāja, izravēja,

Izārdīja, iznēsāja.

725 Nu tie svešie smieklus smej:
Kur ir zeme? tava zeme?

No tā smiekla apsmējuma,
No tā vārds Kurzemīte!

Kur tā pati kurzemniece?

730 Kur meitiņa malējiņa?
Kurzemniece velēnās,

Malējiņa verdzībās.

Tik dzirdēju, vārnas ķērca:
Svešas dzirnas miltus maļ,

735 Kaulus maļ, miesas maļ,

Samaļ pašu malējiņu.

Kad pūtīs mūsu vēji?
Kad līgos mūsu laiva?

Kad brauks mūsu saules dēlī

740 pēc tās mūsu Kurzemītes?

BALSIS

Drīz brauks mūsu saules dēli

Pēc tās mūsu Kurzemītes.
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Salstot nāca ziemas svētki

No tām tālām dzimtas sētām,
745 Izdzenāti, izšaudīti,

Siltas vietas meklēdami.

Gari stāsta, ziemas svētki —

Salti top no ziemas stāsta:

Asins, uguns — uguns, asins:

750 Karsta uguns aukstu dara.

Tumša paliek istabiņa,
Apkārt lido pelēks tauriņš —

Pelēks tauriņš, pelēks tauriņš —

Tā ir dārga dvēselīte.

755 Tā ir dārga dvēselīte,
Tēvu māju nomirēja.
Kur tu esi atklīduši

Svešniecībā, dvēselīte?

Salstot klīst dvēselītes

760 No tās tālās dzimtu sētas:

Izšaudītas, izdzenātas,

Siltas vietas meklēdamas. —

Zemu zemes, valstu valstis,
Cik ir saules pagozī,

765 Pilnas visas piekaisītas
Ar tām latvju klaidu dvēslēm.

NEPACIETĪGAIS TRIMDNIEKS

Kad es savas dzimtas zemes

ledomājos dien' vai nakti,

Augšup kūso mana dvēsle,

770 Ko tie tevim padarīja,
Tava paša īsti bērni,

Atdodami tēvuzemil

Tēva druvu sveši mīda,

Pāri brien pa brāļu kapu,
775 Kur guļ dārgas brīves asinsl

208
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Zvēri brīvi paņēmuši,
Brīves dēlus norējuši,
Brīves vārdu traipījuši.

Mana zeme, dzimta zemei

780 Salnas kosti tavi ziedi —

Kā tu bērnus mierināsi?

Kad es savas dzimtas zemes

ledomājos dien' vai nakti,

Augšup kūso mana dvēsle —

785 Augšup kūso putodama,

Rūgtu žulti mētādama,

Saēzdama manu sirdi.

(Ugunskurs apdziest.)

BALSIS

(Klusi.)

Apdziest! apdziest ugunskurs!





PUSNAKTS
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MAZGANĪTIS

Apklusušas visas balsis,
790 Nogurušas visas sirdis.

BĀRENĪTE

Mazganlti, klus' ij tu!

Ļauj, lai miedziņš spirdzināja.

(Apklust apguldamās.)

MAZGANĪTIS

Guli, guli, Bārenīte,
Laime tevi midzināja,

?95 Veclautiņi — atdusies!

Jaunļautiņi — sasmēlies!

(Apklust.)

SVILPIS

(Klusu, citā pusē atgulies viens.)

Aukstums no Daugavas pūš.

Mākoņos mēnesis gainās.
Tāļi kas sauc.

800 Vai jau jāiet, kur sauc?

Mākoņi zvaigznes pie zemes grūž.
Ar zemēm jauc.
Kas vainas? kas vainas? kas vainas?

SPĒLMANĪTIS

(Klusu, tāpat citā pusē viens.)

Zvaigznes manas spīgulnieces,
805 Gaisma mana jaunmēneša,

Debess visa vizuļota
Mana loga vērumā.
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Vienas zvaigznes, latvju zvaigznes
Nesaredzu debesīs:

Biū Paliec, debess, vizuļota —

Cieti taisu savu logu.

BĀRENĪTE

(Klusu, pie Mazganīša, pa miegam.)

Vai mūs atkal spēji glābt,
Lielā postā tautas dvēsle?

Septiņsimtus vergu gadus
815 Aizklāji ar zelta segu.

Posts mūs atkal spiež pie zemes,

Šoreiz nazi liek pie kakla,
Šoreiz nāve stāv aiz posta —

Un visapkārt nav, kas glābtu .. *

VECMĀMIŅA

(Klusu, tāpat citā pusē viena.)

820 Kam man vecai jāguļ nakts,

Diezgan kapā pagulēšu, —

Kamēr acis vaļā turu,

Redzu ritam manu dzīvi.

Redzu ritam manu dzīvi,
825 Redzu nākam ēnas mātes,

Redzu nākam veļu ļaudis
īsu brīdi rādīties.

TUMSAS MĀTE

(Parādās.)

Sēra palsā palagā
Māsa nāve garām gāja —

830 Rokās bija dilis mēness,

Kājās sarkans spīganoja.

ASARU MĀTE

(Parādās.)

Sēra palsā palagā
Māsa nāve garām gāja —
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Nāves kurpes piemirkušas,
835 Slapjas pēdas atstājušas.

VAIDU MĀTE

(Parādās.)

Sēra palsā palagā
Māsa nāve garām gāja —

Nāves zoles čirkstējušas,
Mītās miesas vaidējušas.

VEĻI

(Veļu laivā pabrauc garām 5-tā gadā kritušie.)

840 Melna veļu laiva naktī brauc,

Zaļas veļu airēs rakstā klaudz —

Daudz, daudz, vēl daudz...

Lēni veļu upe viļņus trauc.

Sarkanmelnas putas veļi jauc —

845 Daudz, daudz, vēl daudz...

Tilpums veļu laivai pilnum krauts,

Dzīves sējums veļu pļaujā pļauts —

Daudz, daudz, vēl daudz ..,

Balsis veļu upē žēli sauc,

850 Krastā veļu vilki gari kauc —

Daudz, daudz, vēl daudz...

Veļu Daugavā viss līdzi rauts,

Zilas veļu rokas klusi žņaudz —

Daudz, daudz, vēl daudz ...

855 Melnā veļu laiva lēni brauc,

Zaļas veļu airēs rakstā klaudz —

Daudz, daudz, vēl daudz,

Daudz, daudz, vēl daudz.

(Skaļāk.)

Dzīvie, klausāt: veļi cīņā sauc!

860 Vēl par brīvi cīņā kritīs daudz —

Daudz, daudz, vēl daudz,

Daudz, daudz, vēl daudz.
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IMANTS

(Parādās augšā.)

Simtus gadus nogulējis,
Nāku lūkot latvju Jaudis:

865 Vai tie ceļas, vai tie cīnās

legūt savu jaunu sauli?

Nogulēju simtus gadus:
Vai lec saule pusnakts pusē?
Vai ir latvju gars un dvēsle

870 Izauguši sauli saņemt?

Nogulēju simtus gadus,
Laiku devu gatavoties,
Ja vēl esat negatavi,
Tad vairs nebūs simtu gadu.

875 Tad vairs nebūs simtu gadu,
Tad būs jāguļ tūkstoš gadu:
Šķīdīs tautas, zudīs miņas,

Raujot noslīks lielā plūsmā.

(Nozūd.)

LAIKAVECIS

(Parādās liktens vārtu vidū.)

Mosties, celies, latvju tauta!

880 Lai tu celtos, topi jaunai

Ņem sev rokās jaunu spēku,

Ņem sev mutē jaunu mēli,

Ņem sev galvā jaunu garu,

Ņem sev krūtīs jaunu sirdi!

885 Tava mūža latvju dvēsle

Tad tik staros jaunu dienu!

(Nozūd.)

(Pace)as no Daugavas Lāčplēsis un Spīdola.)

LĀČPLĒSIS

Es cīnījos un gāju mirt,

Nu nāku laukā no nāves nirt,

Ceļaties!
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890 Diezgan gaužaties, asaras lejat!

Ceļaties, mostaties, cīniņā ejat!

Par brīvi, par tautu, par cilvēci

Mirt ejat atkal kā varoņi!

Cēls mērķis, ar cēliem ieročiem,
895 par to vērts tapt par varoņiem,

Cejaties, ceļaties, ceļaties!

SPĪDOLA

Es cīnījos un gāju mirt,

Nu nāku laukā no nāves nirt.

Ir skaistums tik dzīvē un cīniņā,
900 Tik brīvpašas patības pilnībā;

Tapt skaistumā brīvi un pilnīgi,
Mirt ejat atkal kā varoņi!

Ceļaties!

Vēl cīņas nav galā un nebeigsies;
9°5 Jums Lāčplēsis, Spīdola palīgā ies

Ceļaties, ceļaties, ceļaties!

(Parādība nozūd.)

MAZGANĪTIS

(Paceļas lielās izbailēs.)

Turi mani, dvēsle mana,

Šausmu nakti nepagursti!

Neatstāji mani vienu,

Nebēdz, mana dzīvā dvēsle!

Nāve nespēj salauzt tevi,
Mani saberž nāves pirksti —

Turi mani, dzīvā dvēsle,

Tev ir jācieš tikai sāpes!

915 Turies, tautas dzīvā dvēsle,
Lauza tikai tavus bērnus:

Nemirst tava dzīvā dvēsle,
Tavam garam gala nava!



Dzīvā dvēsle savas vaļas,
920 Tikai pašai gribot gaisa,l—

Ak, es iešu mirt par tevi,
Zudīs manas jaunās dienas!

VECMĀMIŅA

Zudīs tavas jaunās dienas,

Zudīs tūkstots jaunas dzīves,
025 Tava tauta nezudīs,

Kad tu iesi mirt par tautu!



BALTA DAUGAVA
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VECMĀMIŅA

Zaļa vizma, balta gaisma
Aizmetās debesīs:

Daugav', balta putodama,
930 Ošu laivu vizina,

Atvedīs gaismas dēlus,

Pretī tumsas cīnītājus.

BĀRENĪTE

(Pacejas.)

Jau debesīm balta gaisma,
Jau Daugavai baltas putas, -

935 Vēl tu negul', Mazganīti,
Pusnakts briesmās lūkojies?
Pusnakts briesmu lūkotājs,
Vai! tas saules neredzēja!

SPĒLMANIS

(Mostas.)

Sapnis, sapnis! Imants nākl

SVILPIS

(Mostas.)

940 Es Spīdolu paredzēju.

VAIRĀKI

(Mostas.)

Es pa miegam padzirdēju:
Varen sauca Lāčuplēsis.



JAUNAS BALSIS

(Atskan no tālienes.)

Mēs jaunas balsis tāļākā svešumā,
Tāļākā svešumā, dziļākā vārgumā!

945 i mēs negribam mirt!

Kā šķiedras vistautu katlā irt!

Tomēr mēs negribam mirt!

Mēs gribam savu latvju dvēsli!

Mēs gribam savu latvju mēli!

950 Mēs gribam savu latvju zemi!

Mēs gribam brīvi!

Brīvē mēs gribam savu dzīvi!

Un to mēs gūsim!

(lenāk vairāki jaunekļi.)

JAUNATNĀCĒJI — AICINĀTĀJI

Ko jūs guļat? ko jūs guļat?
955 Nākat sargāt latvju zemi!

Sveši nāca zemi ņemt, —

Latvju zeme — mūsu zeme!

VIENS

Daugav' abas malas

Mūžam nesadalās:

960 i Kurzeme, i Vidzeme,
I Latgale mūsu.

Laime, par mums lemi!

Dod mums mūsu zemi!

Viena mēle, viena dvēsle,
965 Viena zeme mūsu.

DAUDZAS BALSIS

Viena mēle, viena dvēsle,
Viena zeme — mūsu.

CITS

Lai mūs glauda glaudi,
Lai mūs draudē draudi:

970 Zinām lapsas, zinām vilkus,
Zinām paši sevi.
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Zeme sviedrus svīda,

Zemes asins zīda,

Divas čūskas, divas lielas,
975 Divas lielas, melnas.

Zīdāt asins, čūskas,

Neizbēgsat tūskas,

Pušu sprāgsat raustoties —

Zeme paliks mūsu.

VISAS BALSIS

980 Zeme paliks mūsu!

VĒL CITI

Zeme, zeme — kas tā zeme,

Ko tā mūsu dziesma prasa?
Zeme tā ir valsts.

Paša zemi, paša valsti,
985 Dzīvi, paša darinātu,

Paša valstī kungs.

Tur izauga latvju spēki,
Tautu pulkā nemanīti,
Pasauli post.

VEL CITS

990 Mēs ne pret vienu nejūtam naida,

Mēs tikai negribam, ka mūs spaida,

Mēs negribam kalpot ne austrumam,

Mēs negribam vergot ne rietrumiem.

I Jāni, i Miķeli turam mēs svešus,
995 Tie kungi mums nebūs, mēs iztiksim bēšus

VECMĀMIŅA

Gaismas dēli, rīta zēni,

Jaunas jūsu rīta dziesmas, —

Vai atļausat vecītei

Vecā veidā padziedāt?
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JAUNEKĻI

юоо Vecā veidā lai sev dzied,
Kad tik mllē latvju zemi.

BĀRENĪTE

Tā ir tautas Vecmāmiņa,
Jaunas saules gaidītāja.

VECMĀMIŅA

Rīga, Rīga, daudzināta, —•

1005 Kāda tāda Rīga bija?
Valnis valnī, tornis tornī,

Pašā galā zelta gailis.
Ko tas zelta gailis dzied?

Mosties, mosties, latvju tauta!

1010 Rīga, Rīga, stipra pils —

Kas to Rīgu darināja?

Latvji cēla, latvji vēla,
Tiem to pili paturēti

Latvju dēli, mostaties!

1015 Sargājat Rīgas pili!

Rīga mūsu galvas pils —

Kā bez galvas nodzīvot?

Rīga stipra, Rīga droša

Mūsu zemi pasargāja —

Ю2O Kas sargāja Rīgu pašu?

Latvju dēli, kara vīri.

Plūdu plūdi vācu nāca

Noņemt mūsu Rīgas pili —

Mūžam Rīgu nenoņems,
1025 Kad nedos latvji paši!

Neklausāt laipnus vārdus!

NedodatRīgas pili!

Rīga joza uguns jostu,
Rīga vārtus aizbultēja,

1030 Sargājat vārtu bultas.

Karsējat uguns jostu!
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Tumsa, tumsa, melna nakts,

Klusu staigā ļaunā vara:

Rīgas vārti atbultēti,
1035 Uguns josta apdzisuši —

Kas to slēpu padarīja,
Pirkta roka, verga sirds —

Paklausīja viltu vārdus

Paši latvji, nodevējil

1040 Nodevēju, nodevēju,
Kāda tava alga bija?
Kausēts zelts, dzelžu katlis,

lekšā tava dvēsle mirka.

Atnāks reiz balta diena,
Ю45 Atkal Rīga mūsu būs —

Staigās visi dziedādami—

Tu no tāles raudāsies.

VISAS BALSIS

Latvju dēli, mostaties!

Sargājat Rīgas pilil

JAUNEKLIS AICINĀTĀJS

Ю5O Latvju puisi, zemes dēls,

Tu ej kalpot vācu velniem?

Vāci vēlēs, šausi tu

Savu pašu latvju brāļus?

CITS

Ārā dzenat laupītājus,
1055 Ko ar viņiem kaulēties?

Kaulējaties mēnešiem,

Pēc kalposat simtus gadus.

JAUNEKLIS AICINĀTĀJS

Baskājiešu kara pulki,
Ozolvīru sūra vara,

1060 Tie atņems latvju zemi

Svešu ļaužu varmākām.
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VISAS BALSIS

Tie atņems latvju zemi

Svešu ļaužu varmākām.

BĀRENĪTE

Uzklausāt, labi ļaudis,
1065 Spēlmanīša jaunu dziesmu:

Dziļu nakti sacerētu,
Mīļas saules sūdzoties.

SPĒLMANĪTIS

Kalns,
Ko stājies man ceļā priekšā?

Ю7O Ezers,

Ko gulies, kur man ir jāiet?

Mākons,
Ko kāpi debesīs pirmais?
Ejat nost!

Ю75 Jākāpj man debesīs saulei sūdzēt,
Nedzird ne taisnākie, nedzird ne labākie

— Pāri dara tautai sveši ļaudis!
— Trin asus nažus griezt dzīvas miesas,
— Plēš pušu dārgu latviešu tautu!

ЮBO Cik ilgi zeme pasaulē sildās,

Cik ilgi ļaudis min sauli un zemi, —

Tik ilgi latvji šai zemē dzīvo

Vienā vietā pie baltās jūras,
Šaizemē, savzemē piectūkstoš gadus.

ЮB5 Rītos lec saule — zin modināt latvjus,
Vakaros mēness — zin guldīt latvjus
Šaizemē, savzemē piectūkstoš gadus.

— Uzlēks nu saule, neradīs latvjus -—

Apstāsies iet!

Ю9O Uzlēks nu mēness, neradīs latvjus •—

Apstāsies tecēt!

Apstāsies tecēt, meklēs un meklēs.



Meklējot uzvandīs visu pasaul's virsu,

Salauzīs debesis, samīdīs zemi,
1095 Izsvaidīs zvaigznes pa visu klaju.

Atradīs, saliedēs, sadziedēs, dzīvinās —

Izvadīs ļaudīs Latviju jaunotu:
Sudraba plīvuros, rožainos ielokos,
Jaunu zvaigzni!

BALSIS

īioo Jauna zvaigzne!
Jauna zvaigznei

BALSIS





SARKANA DAUGAVA
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BAZU BALSIS

Vai dieniņu: debess sarkst!

Daugav' sarkan' asiņo!
Tecēt latvju asinīm,

ПO5 pa Daugavu sūcoties!

MAZGANĪTIS

Sārtojas, saule lēks,

Jūs sarkana baidāties?

JAUNEKLIS

Ko vaidat, ko gaužat,
Neba tecēs jūsu asins?

1110 Tēvu zemi sargāt ies

Cēli vīri, ne gļēvuļi.

BA2U BALSIS

Drošprātīti, jaunais vīrs —

Ij dziesmiņa pati saka:

Kara vīri bēdājās,
IПS Asiņaina gaisma ausa.

VECMĀMIŅA

Tiesa, tiesa! — kam slēpjat,
Ko dziesmiņa tāļāk saka?

Nebēdājat, kara vīri,

Sudrabota saule lec.

(lenāk pulks baskājiešu karavīru.)

MAZGANĪTIS

1120 Tie ir mūsu kara vīri,

Baskājiešu sūra vara.



VISAS BALSIS

Baskājiešu kara vīri,

Latvju tautas brīvētāji.

BASKĀJIETIS

Sakūra jodi
U25 Pērkonim pirti:

Sarkanas lodes

Daugavā meta;

Visa mūsu Daugava

Vārījās vērsmē;

изо Migloja meži,

Garoja debesis;

Sarāvās jūra
No krasta ūdens —

Pērkoni, Pērkoni,
435 Sper savu zibeni!

Gainīsim jodus!
Izdzīsim laukā!

Latviešu vīri,
Nākat mums līdz!

BALSIS

440 Latviešu vīri,

Ejam mēs līdz!

CITS BASKĀJIETIS

Krauklīts sēž ozolā,

Kas tev, krauklīt, rociņā?

Kur tev tavas zelta spēles?
П45 Ko tev rokā uguns strēles?

«Ņem tu arī! ņem tu arī!

Jozies, bruņojies ar varil
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Aizved māsu svešniekos,

Saplēš ģinti gabalos.

П5O Steidzies, dzenies, neļauj plēst,
Mūsu latvju ģinti dzēst.»

VECIS BASKĀJIETIS — PAREĢIS

Laime liec, laime lem,

Lai jel uguns galu ņem!
«Piecus gadus uguns degs;

И55 Sesto gadu pelni segs;

Sirdīs asins izkaltis,

Tad tik uguns apdzisis.
Tautas pašas galu lems,

Kad sev pašas varu ņems!»

ĻAUDIS

Ибо Tautas pašas galu lems,

Kad sev pašas varu ņems!

VECAIS BASKĀJIETIS — PAREĢIS

Es saku skaļi, uzklausāt!

Drīz laiks, drīz laiks, ka izdarāt:

Par diviem gadiem, trešajā,
П65 Tad saies valstis lielajā.

Tad saplosīsies nezvēri,
Tad kritīs abi pretnieki.

Tad cietēji, tie beigs reiz ciest,
Tad spiestie paši sāks reiz spiest.

n?ū Tad celsies katra zem' un valsts,

Kas viņiem bij viss spēks un balsts.

Tad pašus aprīs raktais kaps,
Tad visas zemes brīvas taps.

Es saku skaļi, uzklausāt!
1175 Tad taisāt, visu sataisāt!



Tas trešais gads jau atnācis,
Vai gatavus jūs atradis?

SKOLU VĪRS

Gadiem jūs izcietāt mokas

Un briesmībās gājāt, un nāvē:

1180 Tūkstotkārts pārspēks nu veikts,
Verdzība nogāzta nost.

Tagad reiz brīvi var elpot,
Bet tagad dzird čukstamies vergus

Jāceļ par kungu kāds vergs,
1185 Tas lai mūs valda kā slogs.

CITS

Aizmirsis esmu es visu,
Kas pāri ir nodarīts manim;

Aizmirsis itin neko,
Kur kāds pret cilvēci grēks.

VĒL CITS

1190 Valdīja vara un grēks,

Lēja asinis septiņsimts gadus, —

Tagad nāk brīvības valsts,
Brīvs būs ij pēdējais kalps.

Strādnieki, kalpi, kas tapāt
1195 Par brīvvīriem, sargājat valsti!

Vai! tam, kas raudzīs to zagt!
Atkal jūs verdzībā spiest!

BASKĀJIEŠU KARODZNIEKS

Vienā tumšā vakarā

Sarkanbalta debess mirdz, —

1200 Sarkanbaltās debesīs

Atviz trijās zelta zvaigznes.

Viena zvaigzne Kurzemīte,

Otra zvaigzne Vidzemīte,

Trešā zvaigzne zvaigznājā,
1205 Tā bij mīļā Latgalīte.
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Sarkanuguns kvēlumā

Dzima mūsu brīvā Latve,

Sarkanbaltais karodziņš
Uz sarkana plivināja.

12Ю Septiņsimtās mūžu tumsas

Spieda latvi nospiezdamas, ■
Visām cauri izdzirkstēja

Latvju dvēsles dzirkstelīte.

Spīdi, dedzi, dzirkstelīte,
, 2i5 Topi spoža debess zvaigzne,

Topi balta tā kā saule,

Bārus sildot pasaulē!

Mani biedri, mani draugi.
Karodziņa nesējiņi,

1220 Vai mēs zvērus zvērēsim?

Zvēri drūp, zvēri lūst.

Klusi rokas uzliekam

Brīvās Latves karogam;

Topi, audzi, brīvā Latve,
1225 Brīvu tautu kopībā!

Mūža mokās nesām tevi,

Nu jau atnāks mūsu laime:

Tavi bijām, tavi esam,

Tavi būsim mūžībā.

KARA VĪRU BALSS

1230 Ņemat ieročus,
Kurš spēj paņemt!
Ceļaties kājās
Tēvuzemi sargāt!

Kurš nenes ieročus,
1235 Dod roku darbu,

Dod savu mantu,

Dod savu prātu!

BĀRENĪTE

Lai vecas māmiņas
Cimdiņus ada,
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Karogus šūsim,
Brīvībai liksim

Savas siltas sirdis.

MAZGANĪTIS

Visi mani dziesmu putni,
1245 sīki dziesmu circenīši,

Aizbaidīti, iztrenkāti —

Kas lai sirdi remdināja?
Vēl man dziesmu lapseņstrops,
Tās lai koda baidītājus 1

1250 Es jums līdzi iešu kosti

(Uzlec uz paaugstinājuma. Šāviens, lodes sprādziens. Mazganīlis

ķerts nokrīt. Ļaudis uztraucas, bet vairs nebēg.)



Saule, saule, saule lecl





SAULES DAUGAVA
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DAUDZAS BALSIS

Saule, saule, saule lec!

Daugaviņa iesmējās.
Neraudat, sērdienīšil

Saules laivu laime brauca.

BARENĪTE

1255 Mazganīti, Mazganīti,
Vēl tu sauli piedzīvoji.

KARA VIRI

Suminām, kara vīri,
Pirmo saules karotāju!

DAUDZAS BALSIS

Sekojam, latvju brāļi,
1260 Pirmām sevis ziedotājam!

VECMĀMIŅA

Daugav' meta sarkanviļņus,
Baltiem putu galiņiem,
Saules māte svētīdama

Zelta ziedus pāri kaisa.

BĀRENITE

1265 No tā skaidrā avotiņa,
No tās dvēsles viļņi verda.

Kad izsīka avotiņš,
Vēl tie viļņi līgojās.

No tā karstā ugunskura,
1270 No tās dvēsles siltums verda —



Kad apdzisa ugunskurs,
Vēl tie gaisi sildījās.

SPĒLMANĪTIS

Saule mūsu māte,

Sāpes mūsu aukle,
1275 Pērkons, velna spērējs,

Tas mūsu tēvs.

KARA VĪRI

Ejam!
Uz priekšu!
Uz ciņu!

(Atskan cīņas troksnis: balsis šāvieni, ratu rīboņa, vaidi, saucieni:

uz priekšu!)



ILJA MUROMIETIS

KRIEVU TRAĢĒDIJA PIECOS CĒLIENOS

Kur tu radies, bēda, kur tu izcēlies?

Vai tu slapjā zemē, bēda, mitinies?

Izlīdi no akmens, akmens pelēkā?
Izlidi no krūma, krūma kārklienā?

Vīzes tu sev, bēda, kājās apāvies;

Lūku svārkus, bēda, plecos apvilkies;
Pakuliņu saiti vidū apjozies.
Manim līdzi staigāt, bēda, piesities.

1923. g. izdevuma vāks





245

PERSONAS

ILJA MUROMIETIS, zemnieka dēls

KLAUSNIEKS—DZIEDĀTĀJS

KLAUSNIEKA ZF.NS

ÜBAGS-STAIGULIS

SVTLPIS-LUPĪS, laupītājs—varonis

PELKA, viņa meita

MIKULS—LAUCINIEKS, zemes dēls

LATIGORA

SVETKALNS

VLADIMIRS, Kijevas kņazs

APRAKŠUA, Kijevas kņaze

VIŅU ABU MEITIŅA

KŅAZA VLADIMIRA GALMA VAROŅI:

DOBRIŅA, Nikitdēls

AĻOŠA, popa dēls

CURILA, Plenka dēls, bagātais, no Surožas tirgotājiem

DUKA, bagāts un smalks itāļu tirgotājs

SAMSONS, vecs varonis

DUNAJS

SOLOVEJS, Budimira dēls

VECAIS BERMATA



NASTASJA, Dobriņa sieva, poļenica — kara sieva

KŅAZA VLADIMIRA GALMA ĻAUDIS:

KŅAZA ACS

KŅAZA AUSS

KŅAZA NAGS

VECAIS SULAINIS, bijis kareivis

VECAIS BURTNIEKS

KRODZNIECE

VANADZNIEKS

TATĀRU VADONS

TATĀRA PAVADOŅI

NĀCĒJS

Zemnieki, mednieki, zvejnieki. Galma ļaudis; sulaiņi. Tatāri. Ļaudis.

Laiks: teikā domātais — ap 9. g. s.

Vieta: Kijeva, stepe, Karpati,



PIRMAIS CĒLIENS

Brjanskas tīre]u mežs. Nāves upe. Meža

klajiņa. Trīs milzu ozoli septiņiem za-

riem, kuros laupītāja Svilpja-lupja lig-
zda tikko redzama. Tālumā līkais nāves

bērzs un atspīdums no Pašradenes nāves

upes, no kuras kāpj tvaiki.

Purvs. Rīts.
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(Atskan aiz skatuves sēra, gari vilkta meldija kā Klausnieka

balss.)

Kur tu radies, bēda, kur tu izcēlies?

Vai tu slapjā zemē, bēda, mitinies?

Izlīdi zem akmens, akmens pelēkā?
Izlīdi zem krūma, krūma kārklienā?

5 Vai no nāves upes purva pamalā?

CITA, KĀ ÜBAGA-STAIGUĻA BALSS

Skani, skani, bēda, drīz tai dziesmai gals.
Skanēs cita dziesma, dziedās cita balss.

(Top dzirdami spēcīgi soji, un dziesma apklust.)

(lija Muromietis iznāk no meža uz klajiņu.)

ILJA

Še es esmu, krievu varons — zemniekdēls,

lija, Muromiešu ļaužu, Jāņa tēva!

1° Nāc nu laukā, briesmas! — pretspēks, nāci

(Apstājas un klausās.)

Drebi gaiss, lai vīri dzird, kam varoņsirds!

(Sauc ar lielu balsi.)

Aidā!

(Klausās, tad:)

Visur kluss, kur saucu, tikai lapas trīs.

Tikai gari, klusi pīkstēja kā zemes pelēns.
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(Sauc vēlreiz skaļāk.)

15 Aidā! aidā!

(Ar roku atmezdams, klusu.)

Eh!

Rokas, kājas jāatstiepj no jātiņa.
Ausmā ceļoties, līdz azaidam,

Saulei sāņis jājot, noskriets jūdžu simts.
20 Jau līdz saulei veikti četridesmit karaļi.

(Atspārda notirpušās kājas.)

Nu tik zeme dreb un lapas birst!

(Atviļņo tvaiki, gar zemi vilkdamies.)

На, kas viļņo smacīgs? elpu aizrauj ciet.

Lēni lien gar zemi čūskas vilkumā?

Pū! tu smakons; mana dvaša tevi aizpūš prom.

(Pūš, un tvaiki atvelkas atpakaļ.)

25 Jājot klupa zirgs un ostot krāca.

(Šaubās.)

E, — vai būt' jau še tā briesmu zeme?

Vai tie tvaiki Pašradnes, tās nāves upes?
Kas no sevis pašas iztek, sevī ietek?

Vai tur būtu jau tas nāves līkais bērzs?
30 Vai te Lupis-svilpis — zemniekbiedonis?

Miegā, nomodā tās briesmas pārsapņoju,
Gadiem gulēt neļāva par šo tie sapņi.
Ak, varbūt, varbūt! — Nu laukā sapņu šaušalons!

Svilpj kā putns, šņāc kā čūska, rēc kā zvērs!
35 U! ū! ū!

(Klausās.)

Visur kluss, tik zari sprakš un augšā kūp!

(Tvaiki, atvilkusies no zemes, kāpj, lienot pa meža virsotnēm.)

Pū! tu smakons, mana dvaša tevi aizpūš prom!
Pū! pū!

(Pūš, un tvaiki atvelkas atpakaļ, bet paliek augša.)
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(Atskan tālē vaids it kā no zemes.)

Vai!

ILJA

40 A, kas vaid tur zemu? — Es še, lija pats:
Jāju slavas pilnā Kijevpilī
Kalpot kņazam saules Vladimiram,

Sargāt labus ļaudis, bāra bērnus, —

Aizstāvēšu tevi arī — kas tu esi, teic!

(Gaida, tad runā.)

45 Svētīj' mani Jāņa tēvs uz labiem darbiem.

Lika ļauna nedarīt ne tatāriem,
Ne vēl laukā labus ļaudis kaut.

Novēlējos bultas nenolaist no loka,

Netriept asnīm šķēpu, garasmeni.
50 Lika nekauties man, kad nāks Mikuls laucenieks,

Jo to zeme mīl, un Svētkalns, jo to zeme nenes.

Ejot upei metu maizīti par dzirdījumu,

Sauju dzimtās zemes ņemšu sevim līdz.

(Klausās. Tālais vaids atskan dzirdamāk.)

ILJA

Kas tu esi, tālais vaidētājs? nāc šurp!
55 Kad tu zemais vārgs, — tev līdzēšu; kad — bargs:

Stiepjam šķēpus, sitam krustām zobeniem!

U! ū!

(Atskan tālē pērkona balss it kā no kalna.)

ILJA

Ā! vai kalna pērkons pats pret mani? — Nāci

Tukšā nestāv Krievzeme, — ir varoņi.

(Pērkoņa balss atskan dzirdamāk.)

ILJA

60 Rūci sev rūc! kad spēj, sper to, kas kalnā kūp!
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Sevim līdza spēka nerodu nekur,
Eju meklēt, vai nav tāda pasaulē.
Kaujā krist no ienaidnieka nav man lemts.

Nāku iznīcināt gala- jaunumu,
65 Nāku uzveikt pašu nāvi viņas valstībā.

(Atskan vanaga kliedziens.)

ILJA

Ai vai Svilpis-lupis atbild reiz? Nē — vanags.

Vanag, kā līdz nāves upei drīksti skriet?

Visi zvēri slapstās, stādi zemē lien—

Vai i tevi ilgas dzen līdz nāves ežām sniegt?

(Vanaga kliedziens atskan skaļāk.)

ILJA

то Klusi, vanag! Tāli mani pretspēki,
Nav tik kāri izkauties kā lija: —

— Varam nolikt vairogu un smago šķēpu nost.

(Tikko lija nolicis bruņas, viņam top gandrīz virsū uzsviests no

augšas liels koka stumbrs.)

*

(Parādās augšā koku kuplos zaros liela, pinkaina galva un tūliņ

nozūd; atskan slepeni, dobji smiekli.)

Hu! hu! hu!

ILJA

(Sauc dusmīgi.)

Kas tāds neliets uzbrūk man, kad nolikts šķēps?!

SVILPIS-LUPIS

(Izbāž atkal savu lielo, pinkaino galvu no zariem; rupjā balsī.)

75 Ko tāds neliets mauro,kad es atmiegā?!
Kad es putnā svilpšu, čūskā šņākšu, zvērā rēkšu:

Zāle rausies, krūmi vītīs, meži lieksies,

Tad gan muti turēsi tu, zemnieks — cūkgans!
Citād' mute kā no mežābola sarausies,
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ILJA

(Pārsmejot.)

80 Kāds es cūkgans? Kad tad ganīju es tevi?

Bet tad tu varbūt tas šausmons: Svilpis-lupis?

SVILPIS-LUPIS

Šis vēl jautās, nejēga, kas esmu es?

Es tas svilpējs, Rahmaņdēls, tas ļaužu šaušalonsl

Es tev svilpšu miega dziesmu gan:
85 Krīti zemē! nedzīvs garšļauk' izstiepies!

(Viņš uzlaiž negantu svilpienu.)

ILJA

(Priecīgi.)

Lūk, tad gan tu mūsu Svilpis-lupis, šaušalons!

Miegā, nomodā es tevi pārsapņoju.
Ak tu prieks! ka taču tevi tieku reiz!

SVILPIS-LUPIS

(Dusmīgi.)

Kaula, krama piere! Kas šim te tāds prieks?
9° Šņākšu, ka tev pušu sprāgs tavs kauls un krams.

(Viņš šņāc jo stiprāk.)

ILJA

(Sit no prieka plaukstas.)

Tiešām, tiešām, tu tas esi: gaisi dreb!

Zāle raucas, meži liecas, krūmi vīst!

SVILPIS-LUPIS

(Lielās.)

Pat i zemā zeme dreb, kad brēcu es!

ILJA

(Naivi, priecīgi.)

Zvēri alās bļauj no bailēm, čūskas šņāc!
95 Viss kā pasakā, ko bērni drebot klausās.

Vai i nams tev trejos ozolos un septiņzaros?
Vai tad tur tas briesmu līkais nāves bērzs?

Purvels — neizbridels, staigņa iestrēgums?
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SVILPIS-LUPIS

(Dusmīgi, nicinoši.)

Aklis vai! Ka neredz? Zaru kuplumā vai nakts?

i°ū Še tik krēslis man, kur redz, kāds ģīvuls nāk.

Tur mans nams! Uz deviņ'ozol'deviņ' verstīm;
Garām netiek tur neviens; toj kaklis nostl
Ko tu nāc? Te nāves upe! Te tas līkais bērzs!

Es tas nāves vietnieks: man viss rokā dots!

105 Tevi žēloju, tu muļķis. Bēdz!

ILJA

Nekā!

Tu tas nāves vietnieks, nu tad dzīves vietnieks esi

Trīsdesmit es gulēj' gadu aizkrāsnē kā nāvē, —

Cēla mani staiguļubadzini, teica man:

110 Kļūt tev, lija, lielam krievu varonim!

Sargāt labus ļaudis, bāra bērnus!

Eju saulē iecelt pasauli, kas vārgst.

SVILPIS-LUPIS

(Pārsmejoši.)

Vēlu uzcēlies tu, dzīves vietnieks, hel

Aizgulēj' trīsdesmit gadus aizkrāsnē!

115 Agri atkal tevi guldīšu, kā visus!

ILJA

Nē! ir teikts: man kaujā nāve lemta nav.

SVILPIS-LUPIS

(Smejas.)

Daudz kas teikts! — Man namam apkārt kaulu kalns!

No tiem manis kautiem, vilku apgrauztieml
Tā ij tevi grauzīs vilki.

ILJA

120 Pagaid', vilks!

SVILPIS-LUPIS

(Smejas un lielās.)

Hu! hu! Manam namam apkārt dzelžu sēta,
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Katrā mietā galva uzdurta kā poga
No tiem taviem labiem ļaudīm, bāra bērniem,

No tiem tirgoņiem, kas garām brauc ar precēm

ILJA

125 Vai! tie nabadziņi! Ak tu zvērs! tu zvērs!

SVILPIS-LUPIS

(Smejas jo vairāk.)

Hu! hu! hu! hu!

ILJA

Es gan nodievojos netriept šķēpu asnīm —

Tēvam teicos nenokaut ne tatārēna —

Bet vai katris teikumu var noturēt,
130 Kad tam nebruņotam uzbrūk tāds?

Apkauj labus ļaudis, bāru bērnus tāds?

Diezgan gulēju, ne mani guldīt tev!

Tam nu jāgulst, kas ir labus guldījs! nāc.

(Viņš paceļ vairogu un paceļ loku.)

SVILPIS-LUPIS

Hu! hu! hu!

135 Kaulus, dzīslas mīkstākus tev saspaidīšu!
Tavi kauli būs man sētai pakaisēm!
Tavas dzīslas būs man mietu sasējām!
Tavu lielo muti akmens aizbāzīs!

(Met slepeni lielu akmeni uz liju.)

ILJA

(Izvairīdamies.)

Ko man smiltis met no savas ligzdas nost?

140 Vērts nav šķēpu traipīt, pārkāpt dotu vārdu.

Tu man nāvi soli, bet es tevi gribu dzīvu!

Dzīvu vedu tevi rādīt Kijevā!
Lai redz ļaudis, kā iet tam, kas labus kauj.

SVILPIS-LUPIS

(Šņāc kā čūska.)

Bēdz! Bēdz!
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ILJA

(Paņem loku un bultu.)

145 Nu pret nāv' un ļaunu iziet zemniekdēlsl

SVILPIS-LUPIS

Iziet, nepārnāk!

(Rēc kā zvērs.)

ILJA

Rēc, ka lapas raucas, labāk tevi redz!

(Uzlikdams bultu uz loka.)

Teci, bulta, lupja acī! Ķer, bet nenokauj!

(Šauj, Svilpja-lupja galva tūdaļ pazūd zaros. Ar troksni nokrīt ķer-
menis zemē. lija iet biezoknī meklēt.)

(Priekškars.)

(Svilpja-lupja nams. Sētai uz katra staba uzdurtas galvas. Kaulu

kaudzes. Lieli dzelzs vārti, ģindeņiem izrotāti. Klajiņā neredzas

neviena, dzird tikai ievaidamies dobji.)

SVILPJA-LUPJA BALSS

Ou—u! ou—ul oi!

ILJA BALSS

150
— Kur tu esi? — Sasities?

Ē! ē!

(Attālinās. Brīdi klusums. Dzirdas klusi tā paU sērā balss.)

KLAUSNIEKA BALSS

Migla, migla, bēda, — sprīdi pacēlāsl

Tvaiki, tvaiki, bēda, — soli atkāpāsl
Vai tu nāci, saulīt, — spīdēt mākoņos? —

(Balss apraujas; bridi klusums,)
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ÜBAGA-STAIGUĻA BALSS

t55 Saulīt' nāca, nāca — spīdēt dzijumos.

(Slapstīdamies ienāk galminieki — Kņaza auss un Kņaza

acs; runā čukstot.)

KŅAZA AUSS

Še tas būs, kas nāk, — tas varvērze, kas gūstāms,
Lai to liktu kņaza kalpībā.

ĶŅAZA ACS

Klau! tur vienu kāva! Vai pa kņaza likumiem?

KŅAZA AUSS

lesim! Kur kāds vaid, tur lomu varam vilkt.

KŅAZA ACS

160 Kņaza vārdā visu var!

ILJA BALSS

Ш

GALMINIEKI

(Sabijušies.)

Dzīvs vēl! Bēgsim!

KŅAZA AUSS

(Pabēg, bet apstājas.)

Tas ir zemniekdēls! — Kas vaid, tas Svilpis-lupis.
Nu mēs lupi lupsim, — salaupījis daudz.

165 Neļaut, ka ņem zemnieksl

KŅAZA ACS

Neļaut!
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KŅAZA AUSS

Ņemam nost!

lUA BALSS

(lesaucas skaļi.)

Rekur esi!

(Galminieki aizbēg; neviena neredzas meža klajiņā.)

ILJA BALSS

Ko tu klusi? Vai tev sāp?

SVILPJA-LUPJA BALSS

(Skaļi, dusmīgi.)

170 01 — ū! — ū!

Ļaužu kāvējs! rīkles rāvējs! maitātājs!
Viltnieks! krāpnieks! slēpu šāvējs, nāves kalps!

ILJA BALSS

Ko tik nikni šķaudi! — būdams nāves kalps tu pats!

Repī raušu! kņazam kalpot vedīšu,
175 Varēsi tu riedams pili apsargāt.

GALMINIEKS

(Parādās, bet paliek, aiz koka turoties, pavēlošiem mājieniem,
bet klusi.)

Kņazam kalpot ved!

(Pazūd atkal, tiklīdz padzirdas mežā runa.)

SVILPJA-LUPJA BALSS

Nost ej! vaļā! vai tu esi traks?

To gan neļaušu! Ej kalpot pats! Ne es!

(Dzirdama nikna cīņa arvien tuvāk. Svilpis-lupis šņāc un rēc, koki

brākš, uz klajiou nogāžas zari.)
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ILJA BALSS

Jāsasien! Šurp klajā! Jāpierauj pie zirga segla!

ILJA

(Parādās, velkot sev līdzi sasieto Svilpi-lupi, kurš vēl pretojas.)

SVILPIS-LUPIS

180 0! ū! palīgā!
Saukšu palīgu; pirms tevim atnāks man!

Te jau ir mans nams un mana saime!

Olla! olla! olla! — šurpu! glābjat! — ū!

ILJA

(Smejas.)

Sauc sev! — kam man palīgs? — Veicu tevi viens.

SVILPIS-LUPIS

(Mēdīdams.)

185 Ko tad bļaudams sauci?

ILJA

Pretniekus, ne draugus!

SVILPIS-LUPIS

(Ņirgājas.)

Не! he! Svētkalns pretnieks tev? vai Mikuls?

ILJA

Nē, ar tiem man kauties liegts.

SVILPIS-LUPIS

Nu lūk!

190 Nāk tie, — sasaucaties.

ILJA

Kā tu zini?
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SVILPIS-LUPIS

Kas lai nezin šo un burvi, tevi arī?

ILJA

Lūk vai! Kas tev teica?

SVILPIS-LUPIS

Maitas putni teica.
195 Vārnas saoda, pret vēju knābjus turot:

Dzīvais nāk pret mums! — ū! Peļka, ū!

(No vārtiem izskrien Peļka, mežonīgi ģērbta ādās.)

PEĻKA

(leraudzījusi tēvu sasietu zemē, metas virsū Iljam; no tā atvairīta,

skrien pie vārtiem, izceļ tos un uzbrūk ar tiem Iljam. Pret lija
zobenu vārti salūzt.)

Laid tu tēvu! laid tu tēvu! laid!

SVILPIS-LUPIS

(Uz Peļku.)

Kad jau vārti lūst, tad nepadarīt tam nekā!

PEĻKA

(Piepeši apkampj liju un grib to saspiest, kozdama tam plecā^

Katram, ko es skauju, kauli brakš un elpu rauj!

ILJA

(Ar vienu roku to saspiež un viņa atkrīt. Viņš smejas.)

200 Ha, ha! meitēns!

SVILPIS-LUPIS

Laid! ar labu vajga nākt!

lija, zemniekdēls, ko velti uzbrūc man?

Abi esam zemes ļaudis!
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ILJA

Jā, tik tu tos lup, —

205 Es tos glābju.

SVILPIS-LUPIS

Došu ari tev no mantas.

Tec tu, Pelka, atnes šurp!

(Peļka aizskrien, atskatīdamās uz Щи.)

ILJA

Nevajaga mantas man, kas salaupīta.

SVILPIS-LUPIS

Kura manta tad nav salaupīta?

ILJA

210 Krātā.

SVILPIS-LUPIS

Ko sev iekrāj, citam atņem.

ILJA

Kņaza manta.

SVILPIS-LUPIS

Kas tad mesli ir? — tik lupināmais man var izbēgt,

Kņazam ne. — Ij man viņš meslus ņem. Tad ņem ij tu!

ILJA

215 Melsi.

SVILPIS-LUPIS

Domā: maz man? Pūru naudas došu,
Pusi došu, — būsim kopā ceļa valdniekil

Celsim pilis, slazdus visai pasauleil
Grābsim naudu, rīsim maizi, ka vai vēders plīstl
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ILJA

220 Man ir citi ceļi — tāli aizbraukteņi,
Man ir cita maize — tāli atvestene.

(leskrien Peļka no vārtiem, sētuvīti rokās.)

PEĻKA

Še tev! še tev! Zeltu sēju, zeltu kaisu tevi

(Sēj zelta naudu pa skatuvi un ber to Iljam pār galvu.)

SVILPIS-LUPIS

Visu mantu došu! Būsi mantnieks, znots!

Es tev došu savu brango meitu Peļku.
225 Peļka, vai tu gribi liju?

PEĻKA

Gribu gan!
Katram, ko es skāvu, kauli brakš un elpu rauj,
Šis ir vienīgais, kas cieš un mani žņaudz.

ILJA

Neder, vecim, man ne precēties, ne mantu krāt:

230 Nabagi bij tie, kas mani augšā cēla,

Nabagus un bāra bērnus

SVILPIS-LUPIS

Beidz jel bārubērnot!

ILJA

Visu ļaunu gribu veikt, it pašu nāvi!

Jo man kaujā krist nav lemts.

SVILPIS-LUPIS

235 Nedz manī

Es jau nemirstīgs, tāpat kā tu.

Es tik šķidrā atgriežos, tu cietāl



ILJA

(Smejas.)

На! ha! —■ ha! ha!

SVILPIS-LUPIS

(Lūdzas.)

Neej Kijevā un neved mani! — tapsi vergs!

PEĻKA

240 Neej Kijevā! pie manis paliec mežā še!

ILJA

Tēvs man liek.

SVILPIS-LUPIS

Tavs paša spēks to liedz, kļaus' tam!

ILJA

(Domīgi.)

Ko tad liek mans spēks?

PEĻKA

Kā vējš pār zemi skriet!

ILJA

245 Kur tad skriet?

SVILPIS-LUPIS

Nu zinies pats! — Bet tēvs ir vergs!

ILJA

A, tu tēvu aizskar! stiepšu tevi prom.

SVILPIS-LUPIS

Burvi saukšu!

(Svilpo spilgti. Tālumā atsaucas vanaga svilpiens. — Kad П}а

Svilpi-lupi sagrābj un nes projām, tas sauc.)

Šķidrā atgriezīšos es, bet cietā tu!
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(Visi prom.

Aiz skatuves nosauc kā Klausnieka sērā balss.)

250 Atgriežas mums saule! baltā saulīte!

(Priekškars.)

(Atkal meža klajiņa pie nāves upes, kā pirmā skatā. Aiz skatuves

sauc balss.)

lija, zemniekdēls! Ē! Atsaucies, še zemnieks sauci

ILJA

Še es esmu, lija Muromietis, zemniekdēls,
Ko tu gribi, nāc!

(lenāk Mikula, liels, plecīgs zemnieks, nabadzīgā zemnieka ģērbā,
somu pār pleciem.)

MIKULA

Tad tāds tas Muromiets!

255 Krievu varons, kam būs lielākam par visiem būt!

Tas tik skaļi sauc, ka tūkstots verstīm dzird.

Ko tur darīt? Jānovaidās, jāiet ir, —

Jāmet arklis zemē, kaut pats arams laiks!

Neuzart, — tad nebūs šogad pasaulei ko ēst, —

260 Nesveikt varoni, tad pasauli tas pušu spers,

Labāk tautas spēku sveikt, kas sencerēts,

Lai tas vieglu dara pasaul's zemes nastu.

(Klanās Iljam.)

ILJA

Vai tad tu tas tālais vaidētājs?
Kā no zemes dzīles vārga balss.
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MIKULA

265 Tas es.

ILJA

Divreiz atsaucies tu, — palīga vai cīņas dēļ?
Gatavs es uz abiem.

MIKULA

Man nekatra vajdzlgs nav.

ILJA

Dod tad roku! Kas tu esi, spēkots vīrs? Ko teiksi?
2?o Zeme līgojas, bet smejot tevi nes.

MIKULA

Tevi kumeļš diedams nes, kaut pleci līkst;
Zeme mani nes, kas viņu kopj:
Zāle, manis mīta, divreiz kuplāk aug;

Rūdzis vienā stiebrā divas juma vārpas laiž.

275 Es tev teikšu: mīli zemi, zemniekdēlsl

Lai tā tevi arī mīl kā mani līdzi

ILJA

Labi, zinu. — Kas tu esi, ka tu man to teic?

MIKULA

Es tas esmu, kuru zemīte visvairāk mīl:

Kad es zemi apsēju un pļauju pēc,
280 Alu izvāru un ļaudis cienāju,

Lauku ļaudis mani tencina un sauc:

«E, tu zemes dēls, tu Mikuls—laucinieks!»

ILJA

Esi sveikts tu, vecais Mikuls—laucinieks!

Likts man: nekauties ar tevi! zeme tevi mīl.

285 Bet ij citi ir, ko zeme mīl, ne tevi vien.

MIKULA

Labi zinu. — Kas tu esi, ka man pretī teic?

Nebe zeme vairāk mīl tos glauni ietērptos?
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Ne tos zemes pīšļiem segtos pelēčus?
Nebe mīl tos šķēpus, asnīs rūsētos,

290 Ne tos smiltīs balinātos lemešus?

Lūk, tev jauni vilnas svārki trinītēm,
Cik tur tavas mātes sviedru iekšā austu?

Tev tēvs, māte deva pēdējo, sev atraujot, —

Kas vēl trūka, paņēmi no veiktiem pretniekiem.

ILJA

295 Es no citiem nelaupu, bet citiem dodu gan.

Ne tas vien ir lāga vīrs, kas apružģots,

Lāpu svārkiem, übagtarbu mugurā,

MIKULA

Strādāt, taupīt mācīj' tēvs ij man, ij tev.

Spēks ne lepnībā, bet varbūt übagtarbā šeit!
300 Varbūt tā sver smagāk nekā viss tavs varoņsvars?

Lūk, man somā visas zemes smagums guļ:
Pilna pielocīta kreklu sviedrainiem,

Kuri lipa līkās kalpu mugurās;
Pilna pieraudāta asarautiņiem,

305 Kurus tekot saslaucīja bāri.

Manā somā visas zemes smagums sūt:

Cilās drupināmas, kaulus drupinot,
Sēkla izkaisāma, sviedriem aplaistot,
Visa dzīva kustoņa še panesama:

ЗЮ Zirgs un cilvēciņš, un govs, un jērs, un vilks —?

Visas netaisnības, pretestības, visi spaidi,

Viss, kas zemniekmugurai top virsū krauts,

ILJA

Kņazs ir likts par aizstāvi, kam pāridarīts.

MIKULA

Kņazs ij pats ir jānes līdz ar bajāriem.

ILJA

315 Sūtīts es priekš bāriņiem un atraitnēm,

Kara varā aizdzīt ļaunus mācējus.
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MIKULA

Jānes man ij tu, ij viss tavs karš,
Jānes mums ij bads, kas karam pakal nāk.

Ij tās ligas, sērgas, kas kā vārnas sec.

320 Spēks ne karā, bet tik miera darbā vieni

Karā neeju, tik situ nost, kas manu zemi ņem.
Ja tu zemes smagumu, kas somā, nespēj celt, —

Lūko jel, ka pārestības virsū nekrauj vēl!

Ej ne pakalpot tiem smagumdaroņām,
325 Ej tos nogrūst nost, lai zeme ļaudīm viegla top!

ILJA

Biji jau ij tu pie galma Kijevā;

Izprecēji savas meitas bajāriem.
Ko nu liedzi?

MIKULA

Ej, kad palepoties tīk.

330 Tikai nepaliec, bet pārnāc somu celt!

Padzen laupītājus — spaidītājus, bet tad ari

ILJA

Kam tu nepaliki pats? Vai Kijevā
Bij par lepnu übagsoma, lāpu svārks?

MIKULA

Kijevā, tur manai somai vietas nav:

335 Kurā galdā uzliktu, tas lūztu;
Kuras rokas ņemtu prom, tās pārrautos;
Ko tu, cāli, vaļā muti čiepsti pret?
Kad tu varons, kad tev spēks, tad ņem un cel!

ILJA

Kauns man spēkoties ar zemniekubagiem.
340 šorīt veicu četridesmit karaļus,

Katram tūkstoš kara vīru kāvu nost.

MIKULA

Lielai mutei liela darba kauns!
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Lielam šārīt' kungam kauns no übagiem!
Nu tad sper ar kāju übagsomu nosti

(Viņš, noņēmis somu no pleciem, liek to zemē tā, ka aizskar lija
kājas.)

ILJA

(Dusmīgi.)

345 Nost no manis!

(Sper ar kāju, bet soma nekustas.)

MIKULA

(Smejas.)

Übagsoma tā ij nepakust!

ILJA

(Sper vēl.)

A
t

kas tas?

MIKULA

Sper vēl, kad spēks un dūša ir!

ILJA

Sak' nu!

(Ņemas ar rokām pavelt somu; tā nekust.)

MIKULA

350 Vai nu liksi lepnās rokas klāt?

ILJA

(Dusmīgi.)

Māņi ir tie! — ļaunas mākslas! — burvis tul

Somu piebūri pie zemes! — sitams netārps tu!

MIKULA

Mazs tavs spēks, bet mazāks vēl tavs prāts.
Es ne burvis — burvja spēks gan nāks tev pret's

355 Ne pats Svētkalns nespēja šo celt.

Galva kūpēs, pierē asins izsvīdis,

Mati čokurosies, acu dzirņi valbīsiesl
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Tad jau ašāk pats tu zemē iestigsies,
Nebe celsi manu lieso tarbu šo!

(lija pūlās vēlreiz veltīgi.)

ILJA

360 Eh tu!

MIKULA

Pavieglošu, gabaliņu noņemdams.

Vai tu zini ar', ko kājām spārdīji?

(Viņš atraisa somu vaļā.)

Lūk, še bārenīšu asarauts!

(Viņš izņem no somas mutautiņu.)

Vai nu vari kustināt?

ILJA

(Drusku pavelk somu.)

365 ĀI

MIKULA

Lūk, tu stiprsl

Noņemšu vēl kalpa kreklu — sviedraini.

Sviedri smagi: — soma vieglāka taps daudz,

lUA

(Velk vēl drusku somu.)

Vai tad sviedrus, asaras es kājām spēru?

MIKULA

3?o Dēls, ko bēdā, — viss ir jānes, pārestība ar.

Bet vissmagāk, kad mūs sper ij tas, ko mīlam mēs

ILJA

Celšu, celšu, nezināju, ko es daru.

MIKULA

Senās pārestības, riebes, īgnes, rūgtes,
Mūžam sarūgušas, sazūmētas dibeņos,



375 Tev tās, dēls, ir laukā jāizgāž,
Lai tās zeme treknu mēslu vietā ņem!
Lai no sārņiem jauna, laba zāle augi

ILJA

Tu dod citu darbu.

MIKULA

Citāds tik, ne cits!

зсо Noņemšu vēl asnīs gulējušu dunci,

Asins aprūsējis sūcas vēl no dzīvas sulas.

ILJA

(Ceļ somu gaisā.)

Varu, varu jau no zemes pacelt gaisā.

MIKULA

Noņemt vēl šo sakaltušo maizes garoziņu.

ILJA

Tēti, tēti, jau līdz pusei ceju zemes smagmil

(Atņem elpu un nopūšas.)

385 Nu es visu zemes smagmi spēšu celt.

MIKULA

Dēls, ne drīzi: pašā somas dibenā

Gul vēl bēdu meldiņa, zem tās tik zeme vēl.

Nāc man līdz, tad spēsi somu visu celti

ILJA

(Atliek somu, domīgi.)

Tēvs liek iet uz Kijevu

MIKULA

800 Es vecāks ne tavs tēvs*

ILJA

Kņazs no tāles dots, tam jāklaus' ts

270
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MIKULA

— Vairāk somai.

Kņaza nebij vēl, bet zeme bij jau aparama.

Valdīt sevi neprotam, mums svešs ir kņazs.
395 Tēvs tev liek iet kalpot svešam Vladimiram.

Pašiem vajga sevi valdīt, to tev lieku es.

Es tev teikšu nu, un tu tik uzklausies:

Mīli zemi, neatstāj to, zemniekdēlsl

Padzen laupītājus—spaidītājus, bet tad ari

400 Nes šo zemes somu!

ILJA

Ko mēs divi nesīsim?

Tu jau nes, — es gribu savu darbu pats:
lešu noņemt smagumu, kas Kijevā.
Svilpis-lupis noņemts jau.

MIKULA

405 Mēs tencinām.

Zemnieks pats jo vairāk zemnieku prot lupt.

ILJA

Tad es eju—i

MIKULA

Neej!

ILJA

Tu ne šā, ne tā.

MIKULA

4Ю Nāc man līdz, tu zemniekdēls! man mantnieks būsil

Man ir mūžam jādzīvo, ja neņem darbu cits!

Nāc, šo somu nes!

ILJA

Es negribu.
Būs man citi biedri —ho, ho! ho, ho!

*15 Laukā varoņi! — Ho! Atsaucaties! E!

(Sauc.)



(Parādās Svilpis-lupis.)

SVILPIS-LUPIS

Nesauc, lija, pērkons rēks, kur tad mēs bēgsim?

SVĒTKALNA BALSS

(Atskan kā dobjš pērkoņa rībiens.)

SVILPIS-LUPIS

Lūk, ko teicu? — Ļauj man zemē līst!

ILJA

Cit! Klus'l

SVILPIS-LUPIS

(Klusi.)

Ko ar tādiem milžiem ielaidies kā šis un viņš?l

(Pazūd.)

MIKULA

-420 Dzirdu: dārdu vārdi, Muromdēls.

SVILPIS-LUPIS

(Aiz skatuves.)

Vai man! vai mani

MIKULA

(Uz liju.)

Kam sauc Svētkalnu, to pērkoņbalsi šurp?

Negribu to dzirdēt*

ILJA

Tu jau stiprāks. Ho, ho! Nāci
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SVĒTKALNA BALSS

(Ar pērkoni.)

425 Nevar — purvi iedūkst— zeme sadrūp — nenes mani

Šurp nāc runāt tul

ILJA

Man jāiet Kijevā.

SVĒTKALNA BALSS

(Ar pērkoni.)

Šurp nāc kalnu tāļumā un augstumā!

MIKULA

Krievu varon', dzirdi! virzies Krievijā!
430 Neej turp — tu pazudīsi zudumos.

Neklaus' ļaunus spēkus, skraidu vilkus!

Kam ne alas nav! Sēd' mājā mierīgi!
Zemi kop un sievu oem, un bērnus laid!

ILJA

Bar, bar Svētkalnu, viņš stiprāks nekā tu.

435 Viņu zeme nenes, iešu es pie tā.

Mierā sēdēju trīsdesmit gadus, kājas jāloka.

MIKULA

Loki, somu celdams!

ILJA

Negribu, cel pats!

MIKULA

Necelsi tu somu, zemes smagumu,

440 Tiksi pats tu neceļams, kā soma smags.

SVĒTKALNA BALSS

(Ar pērkoni.)

Šurp nāc, varon'! Kam ir balss par tūkstots verstīm,

Tam i spēks būs panest manu spēku,

Viņš par smagu man, es došu tev.
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ILJA

Nākšu, gaidi!

SVĒTKALNA BALSS

(Ar pērkoni.)

445 Gaidu.

ILJA

(Uz Mikulu.)

Būs tad spēka gan man celt ij tavu somu.

MIKULA

Vai būs griba? Skriesi viens ar zvēriem draudzēties

ILJA

lešu tālas mājas mūžus mūžot viens.

MIKULA

(Nopūšas.)

Nu tad likšu somā smagmes mantas atpakaļ.
450 Lūko, ka pēc mūžiem esi spējīgs celt jel vienu!

Ka top ļaudīm vieglums! Ka ne velti nācuL

Piemin labā! Virzies zemē! Piemin galā jel!
Lai nav galā jānāk man, nav mūžam jādzīvo.

ILJA

Eji, tēvs, ar mieru!

MIKULA

455 Galā, galā ...

(Nozūd.)

SVILPIS-LUPIS

Nu tas pērkons nerūc vairs, var uzelpot!
_

Prom ij smagais vecis — zemnieks mocītājs —
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ILJA

Nu uz Kijevu!

SVILPIS-LUPIS

Vai balsi dzirdi tur?

ILJA

460 Dzirdu — vanags.

(Vanags lido apkārt.)

VANAGABALSS

Neej Kijevā, kā akmens tiksi neaugošs!

ILJA

Kas? No kurienes? Ko brīdini? Ko māci?

VANAGABALSS

Es no tāles nāku, tik, cik saule iet —

Kur tā sēstas zelta laivā vakarguļoties
4C5 Latirzelta jūrā, kas ir visām jūrām māte;

Kur tā Latirkalnā lec, kas visiem kalniem tēvs.

Tur es dzirdēj' tevi, ausīs ne, bet garā;
Tur es redzēj' tevi, acīs ne, bet garā.
Nācu apsveikt tevi, kas tik skali sauc.

ILJA

470 Kas tu esi, ka tu mani tālē dzirdēji?
Vecie varoņi tik mani dzirdēj', atbildēja.
Jauniem nav vairs dots tas spēks, tā balss.

Vai tu Voļga Vsevoloda dēls, tu skaistais putnis?

VANAGA BALSS

Es ne Voļga Vsevoloda dēls, nedz putnis;
Es ne vecs, ne jauns, ne mūža vidus;
Mūžam biju, mūžam būšu jauns un augošs.
Zināju kopš mūža, ka tu modīsies un nāksi.

Zināju, kāds liktens lemts tev.

ILJA

Kaujā nekrist lemts.
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VANAGA BALSS

480 Tā tik puse liktens.

ILJA

(Smejas.)

Kā var puse būt, kad teikts man tā?

VANAGA BALSS

Maz tu zini savas laimes likumu un mērķi.
Es tev draugs, tev liktens otro pusi gribu vērst.

ILJA

Kad tu draugs, tad savā īstā veidā parādiesl

VANAGABALSS

485 Katris veids man īsts, tik tu ne katru proti.
Pirmais tevi baidītu, tu neklausītu:

Draugs bij Mikuls, draugs bij Svētkalns, — neklausīji.

ILJA

Viens liek zemē vērsties, otris kalnā, — kā lai klausu?

VANAGA BALSS

Klausi mani, spēsi klausīt pēc ij viņus abus,
490 Abi savus spēkus līdz ar mērķiem deva tev.

ILJA

Man ir pašam spēks jau dots un mērķis līdz.

VANAGA BALSS

Liktens liek tev spēku nest, kas ir un bij, un būs.

ILJA

Nesaprotu.

VANAGA BALSS

Klausi man, tad sapratīsi:
495 Krievu lielo varon', virzies sevī!
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ILJA

Sevī esmu sēdējis trīsdesmit gadu, ~

Eju Kijevā, lai citiem kalpotu.

VANAGA BALSS

Sevī nevirzīsies, nespēsi ij citiem pakalpot.

ILJA

Kauties spēju, nespēju ar gudru putnu ķildot,
500 Rādies cilvēkā, tad redzēšu, vai draugs?

Ja ne draugs, nedz labu ļaužu, — situ nost

*

(Parādās Latigora kā bruņota sieviete.)

ILJA

Sieviete! Tu ļauna ragana! Tu nāvēkle! —

Dievs lai nedodkauties man ar sievieti! —

Ko daudz runāt? Es tev melnās krūtis pušu pāršķelšu.
505 Melno odzi, kas tev sirdī, izraušu!

LATIGORA

Cērt! Tik krūtīm garām neaizcērtl

(Kad lija cērt ar zobenu, viņa veikli izvairās aiz koka, tā ka lija
zobens iecērtas kokā un tur paliek.)

ILJA

Ļauni māņi! Veiklas kājas!

LATIGORA

Vai man koka krūts?

Lūk nu, kamēr šķēps tev stumbrā sēd,
5Ю Es tev kaklu varu nocirst nost, bet necērtu.

ILJA

(Nevarēdams izraut šķēpu.)

Sēd sev, šķēpsl —

(Paķer vairogu.)

Nu bēdz, vai satriekšu!



LATIGORA

Tevis nebēgu, vēl bruņas metu nost.

(Viņa noņem bruņas.)

Ko tās der? Tu, lielais varoni, tās sacirstu.

ILJA

515 Vairies! Nežēlošu tevis, raganas!

LATIGORA

Cērt, kad dūšas! — Vai ij ragana nav sieviete?

(Kad lija atvēzējies cirst, viņa palaiž viņam pretī dūju.)

ILJA

(Satrūcies, pārsteigts.)

Kas tas? Putnis!

LATIGORA

Mīlas dūjiņa.

ILJA

(Atkal atvēzējas cirst, bet Latigora uzmet viņam virsū puķu vītnes.)

Ko tās vītnes?

LATIGORA

520 Mīlas vītņu vaiņadziņš.

ILJA

(Atsvabinājies no vītnes, grib atkal cirst, viņa uzmet viņam

plīvuri.)

Nost tas plīvurs!

LATIGORA

Mīlas līgavplīvurītis.

ILJA

Grozies, lokies! Veikšu tumšos spēkus tomēr!
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LATIGORA

(Smejoties.)

Kā tev neveikt mani: tu pats pasauls stiprākais!
525 Šorīt veici četridesmit tūkstoš karaļus!

Pašu zemes spēku cēli, ko neviens vēl ne!

ILJA

(īgni.)

Nemin'!

LATIGORA

Kā tev manu spēku nepacelt?
Jo, lūk, manim spēks ir vieglumā, ne smagumā;

530 Ziedu kāts to nes, — tu vienā rokā mani pacelsi

ILJA

Nedod dievs ar sievu kauties!

LATIGORA

Viegli veikt!

(Tuvojas viņam smaidīdama.)

ILJA

Kaut veikta —

Neder, vecim, man ar tevi precēties!

(Latigora apskauj viņu.)

ILJA

(Atgrūž viņu.)

535 Nost! es tomēr tavas melnās krūtis pušu šķelšu!

LATIGORA

(Smiedamās turpina.)

Melno odzi, kas tev sirdī, izraušu!

ILJA

(Turpina.)

Lai tu citiem labiem ļaudīm nekaitētu!
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LATIGORA

Pušu nešķēlis, kā zini, ka man krūtis melnas?

Varbūt baltas? baltākas nekā tu redzējis jebkad!
540 Lido dūjas, ved mūs: sekosim!

Vītnes vijas, segs mūs līgavplīvuris,
Tur tu redzēsi.

(Paņem viņu aiz rokas un ved.)

ILJA

(Vēl pretodamies.)

Visiem ļauniem spēkiem krūtis melnas ir.

Vai no Latirjūras, Latirkalna neesi?

LATIGORA

545 Tur zem līgavplīvura tu redzēsi.

(Aiziet abi.)

SVILPIS-LUPIS

(Viens, priecājas, sasiets lūko dejot, svilpo kā lakstīgala. Vēls

vakars.)

Nu tu, varons, nu es tevi uzveicis un pievīlis!
Nu tu aizcelsies uz Latirkalnu prom!
Burve Latigorka rīkojas pēc manas pavēles,
Nu es mājās palikšu un naudu paglābšu!

550 Nu ardievu, Kijeva, es neiešu vairs turp!

(lenāk Galminieks.)

GALMINIEKS

Ko tu trokšņo tā? Ko svilp? Kas noticis?

SVILPIS-LUPIS

Tas ar burvi tur! es slazdos ievīlu!

Neies vairs uz Kijevu! man nauda paglābta!
Es tam lakstīgalu mēlēm kāzu dziesmu dziedu.
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GALMINIEKS

555 Muļķi! Viņš kaut ies, tev ligzdu izpostīs,
Lai vairs nelaupi. Bet naudu paņems kāzu pūrā sev*

SVILPIS-LUPIS

Nebūs jābrauc Kijevā,

GALMINIEKS

Ko baidies tās?

Tur drīz brīvā laidīs tevi, dod tik kukuļus!

SVILPIS-LUPIS

560 Tiesa: šis jau neņem. Bet kam šis tev Kijevā?
Visus nokaus jūs.

GALMINIEKS

Nu, tur to pieveiks gan.

SVILPIS-LUPIS

Ļauj tad man to nosist!

GALMINIEKS

Labi.

SVILPIS-LUPIS

565 Brauksim ari

Pēc tu ļausi man, šurp atgriežoties, palaupīt?
Protams, ka pret nodevu.

GALMINIEKS

Gan salīgsim.

SVILPIS-LUPIS

Bet vēl labāk te to nosist! Rais' man važas!

GALMINIEKS

570 Jā, bet kad viņš manīs? — Labāk paliec važās!

Labāk rokas netraipīt, bet viltiem aizvilt.
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SVILPIS-LUPIS

Palīgā saukt, — nāks.

GALMINIEKS

Bet, viltu manot, ārdīsies.

Zin' ko? — Klaušu Kilvekels tik gauži dzied.

SVILPIS-LUPIS

575 lekšas apkārt griežas no tās bēdu meldiņas,
Riebjas man, ij suņi sprāgst, ij purva rāva rūgst,
Kā no kapa dibens lien, kaut rimtu reizi

GALMINIEKS

Liec tam dziedāt, lija izskries laukā viņu glābt.

SVILPIS-LUPIS

Bij jau norimis, kopš veica lija, ko nu atkal?

GALMINIEKS

580 Vajga!

SVILPIS-LUPIS

Nedziedās.

GALMINIEKS

Nu draud ar nodevāml

Liec tam pašam kapu rakt, tad dziedās negribots

SVILPIS-LUPIS

Labi. Bet cik naudas ņemsi, kad tu atlaid mani?

GALMINIEKS

585 Ņemsim visu naudu līdz, es vedu naudu,
Tu ved liju! Pēc tev atdošu.

SVILPIS-LUPIS

(Aiziet, bet atnāk.)

Labāk es tev došu savu meitu Peļku;
Būsi znots, tad vedam kopā manu amatu!
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GALMINIEKS

Labi, labi, tikai maz tu dodi.

(Aiziet.)

SVILPIS-LUPIS

(Nopūšas.)
590 Ir jau nakts.

(Aiziet.)

(Brīdis klusuma, tad vairāki vanaga kliedzieni; atkal klusums isu

brīdi.

lenāk Klaušnieks —dziedātājs ar lāpstu rokā. Aiz viņa

pa redzas Übags-staigulis.)

KLAUŠNIEKS

(Dzied.)

Kur tu cēlies, bēda, kur tu atradies?

Kur no bēdas bēgsi — kapa bedrītē —

Spīdēj' zvaigznes, zvaigznes, pilnais mēnesis,

Mācas, atkal mācas, pazūd mēnesis,
595 Latirkalnos tāļi aiziet Muromiets,

Kur no bēdas bēgsim? — kapa bedrītē,

Paši rokam kapu zemes klēpītī.

ÜBAGS-STAIGULIS

Klusi labāk, bēda, pati bēdu sauc,

Tāļu laimes ceļu pati sevim jauc.

(Tumsā nozūd.)

(lenāk lija, uztraukts, dusmīgs.)

ILJA

6°o Kas te kauc, kas gaudo? Tā kā vēla rudens vējš?
Ir pats pavasars, kur nāk tā smagā balss?
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Smaga tā ka slapja zeme, pilna asarām,

Kalpu sviedriem — ē — tā zemes soma — neceltai

(Klausās.)

Kas te kauca? — Svilpis? — Tas jau guļ.

KLAUŠNIEKS

(Klusi, žēli.)

605 Kungs, es!

ILJA

Ko te dari?

KLAUŠNIEKS

Kapu roku.

ILJA

Kapu? Kam?

Šinī manā kāzu naktī kapu rakti

KLAUŠNIEKS

6Ю Sev es roku kapu.

ILJA

Kādēļ?

KLAUŠNIEKS

Kņaza vīrs man liek".

ILJA

Kādēļ?

KLAUŠNIEKS

Baidījās, ka ej uz Latirkalniem prom,
615 Kas tadzemi tīrīs. Svilpis maz tam meslu dod —

ILJA

Neroc, dzīvo! esi brīvs no klaušām tul

Bet nu nedzied' vairs to bēdu meldiņul
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KLAUŠNIEKS

lija, man ir brāļi.

ILJA

Visus atlaižu.

KLAUŠNIEKS

620 Hja, purvā dzimām mēs, tais tāļos tīreļos
Nāves upes Pašradenes pamalās:
īgst no purva slapjās zāles bēdu meldiņa.

Paceļ vienu zālīti, vēl tūkstots purvā līkst.

Kas to nāves purvu pacels? Zemes smagmi? —i

ILJA

625 Nostl

KLAUŠNIEKS

(Aiziet.)

ILJA

(Viens domās, tad piepeši.)

Ho! es celšu zemes smagmi! Kalnus gāzīšul
Katrai zālītei būs augt līdz pēdējail
Katram purvam sust līdz dibenaml

Celies, Svilpi-lupi! Braucam Kijevāl

SVILPIS-LUPIS

(Dobji smejas)

630 Не, he! lielais zemnieks!

ILJA

Ko tu smej?

SVILPIS-LUPIS

Es zinu gan.
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ILJA

А, ko nu tul

(Svilpj.)

Koš, koš
—, zirdziņ, pinkainīti, ūdainītil

(lenāk La t i gоr a; viņa baltā tērpā.)

LATIGORA

635 Hja, kur tu paliec?

ILJA

Ceļā sataisos.

Jāju Kijevā celt zemes smagumu.

SVILPIS-LUPIS

Uzticami kalpot kņazam, kungs tā liek.

Negāj' labā, viltiem vīlu — liku uzdziedāt
640 Bēdu dziesmu, bet šis muļķis klausījās.

Neziņāj', ka nāves meldiņa no nāves nāk,

Nevar iet neviens pie nāves upes nesodīts.

Bēdu dziesma sekos tev, līdz upē vilks.

Nu tu zini!

ILJA

645 Lai vairs neskan bēdu meldiņa nekad!

LATIGORA

Neej, lija, Kijevā! — tur bēdu dziesma skan

Nāc man līdzi, es tev gribu teikt,
Kur tev iet un ko tev darīt būs,
Lai tie nedzied vairs bez saules vakarā!

ILJA

650 Tur ir bāri, turp es sūtīts, turp man iet!

LATIGORA

Neej! neej! neej! tur tev piepildīsies lāsts!



ILJA

На! ha! Kaujā krist man nava lemts.

LATIGORA

Nekritīsi, paliksi, kur biji tu.

ILJA

Laid!

(Latigora apskauj viņu, cīnās, lija izraujas.)

LATIGORA

655 Ej tad, lija! turēt tevi man nav spēks.
Vienu teikšu, piemin to! varbūt var lāstu vērst?

Rītu saņem, kad nāks rīts, tavs dēls!

Rīts tai bēdu dziesmai klusēt liks,

Rīts to vārdu teiks, to zemes smagmi cels,
660 No tā vārda akmens vieglis taps un mīksts, —

Nesaņemsi rīta, akmens tapsi pats!

ILJA

Augšā!

(Priekškars.)





OTRAIS CĒLIENS

Kijeva. Kņaza mitekja pagalms.
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(Pagalmā slaistās un niekojas dažādi kņaza galminieki, uzraugi un

sulaiņi. lenāk lija Muromietis, aiz viņa sasaistīti: Svilpis-

-lup i s, viņa meita Peļka un vedēji; līdzi ari К 1 au š-

nieks ar zēnu. lija piesien Svilp i -1 up i pie staba. — Iz-

vairoties no lijas, ienāk Kņaza acs un auss.)

ILJA

(Sauc skaļā balsī.)

Ē! tu kņazi, sarkansaulit Vladimir!

Atvedām tev zemes šaušaloni Svilpi-lupi;
665 Atbrīvojām Krievzemi no zemes smagumiem.

Vedam naudas desmit mučeles priekš bāriņiem.
E! ē!

(Uz galminiekiem.)

Puiši, saucat šurpu kņazu Vladimiru!

(lija apsēstas.)

KŅAZA ACS

(Uz Svilpi-lupi, rādīdams galminiekiem.)

Lūk, kāds pinkainis!

SULAINIS

(Uz Peļku rādīdams.)

670 Un kāda pinku meitai

KŅAZA AUSS

Manī iemīlējās, nāca līdz uz Kijevu!
Precēt solījos, tā atvīlu ar tēvu šurp.

(Galminieki smejas.)
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PEĻKA

Melsi, blēdi, lija dēļ es nācu šurp!

KŅAZA ACS

(Jokodams.)

Dod man mutes, līgava!

PEĻKA

(Uz Kņaza ausi rādot.)

675 Lūdz melno kuņu!

(Smejas lija, galminieki klusē.)

SULAINIS

Ko tu klusi, Svilpi-lupi, Rahmaņdēls,
Padzied' lakstīgalā! Tu jau skaists kā putniņš pats.

SVILPIS-LUPIS

Kalps tu, — kungs man lija.

ILJA

(Pieceldamies.)

Kalpi, saucat kņazu, ē!

GALMINIEKS KŅAZA ACS

(Galmā drošāks juzdamies, bet tomēr turēdamies attāļāk no lija.)

680 Neaptēstais zemnieks, ko tu kliedz?

Zin': mēs še pie viņa Saulgaišības,
Lielā kņaza, visu zemju pavēlnieka.
Saki tā: mēs nākam lūgt, lai žēlīgi mūs pieņem,
Līdz ar zelt' un sudrablaupījuma desmit mucām.

685 Kņazs lai lūko meža ērmu Svilpi-lupi,

Laipni pasmej ērma joku lēcieniņiem!

ILJA

(Uz runātāju.)

Tec tad, pateic tu!

KŅAZA ACS

Vai prāts tev? es jau Kņaza acsi
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ILJA

(Uz citu.)

Tad ej tu!

GALMINIEKS KŅAZA AUSS

690 Es Kņaza auss.

ILJA

Tad tu!

GALMINIEKS KŅAZA NAGS

Es Kņaza nags.

ILJA

E, jūs tikai melnumi aiz kņaza naga.

(Dur viņam ar pirkstu, tas aizstreipujo.)

SULAINIS

(Uz liju.)

Klusu! — Kņazam Saulgaišībai nava laika:
695 Labvēl ēst ar dievekli un kungu Idaloņu.

ILJA

Likšu uzsvilpt Svilpim, mošķiem ēstgriba būs nost.

SULAINIS

(Pārbijies.)

Vai man dien, tas taču lielskungs Idaloņa! Idaloņa!

ILJA

Kas tas Idaloņa tāds?

SULAINIS

Kā, tu to nezini?

SVILPIS-LUPIS

(Atmozdamies no savas bezjūtibas.)

700 Tas jau mūsu labvēls Idaloņa! Ēst tik jādod!
Nu mēs tevi, liju, žņaugsim, kā tu mūs;
Vladimirs ir Idaloņa draugs, tad arī mans — ne tavs!
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ILJA

E, nu ko tur? Sauksim Vladimiru. Svilpi, svilpi

SVILPIS-LUPIS

(Mēdīdams.)

Ē! ē!

ILJA ļ

(Pagriežas pret viņu.)

705 Vai tu svilpsi?

KŅAZA ACS

Nesvilpi nesvilp!

GALMINIEKS KŅAZA AUSS

Glābies! Glābies visi! — Neiedrīksties svilpt.

SVILPIS-LUPIS

(Sabijies svilpj. Galminieki aizbēg un pakrīt zemē.)

ILJA

(Uz vedējiem.)

Vedat Svilpi prom!

(Aizved.)

(leskrien no pils Sulainis; pēc viņa kņazs Vladimirs

un pavadoņi, starp tiem Dоbг i ņ a un Aļ оš a.)

SULAINIS

(Bažīgi.)

Kas par troksni? — Traucē kungusl

KŅAZS VLADIMIRS

(Drīz pēc tam.)

710 Kas še kliedz?
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KŅAZA AUSS

Saulgaišība, kņazu kņazs, mēs atvedām

Svilpi-lupi līdz ar ģimeni un naudas daudz.

(Uz liju rādīdams.)

Šis to troksni ceļ: liek Svilpim svilpt.
Pašu liju atvedām: tev kalpos būs.

PIRMAIS SULAINIS

715 Teicām, ka tu labvēT ēst ar kungu Idaloņu.

GALMINIEKI

(Viens caur otru.)

Tas, tas neaptēstais zemnieks, vainīgs ir!

ILJA

(Stāv mierīgs, rokas salicis.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz viņu.)

Kas tu esi? nezinu. Kāds vārds, kāds tēva vārds?

Vai tu cars vai cara dēls? vai kārais kāds?

ILJA

(Paklanās kņaza priekšā; tas klanās pretī.)

Esmu vecais zemnieks, lija Muromiets.

? 20 Atvedu tev zemes šaušaloni Svilpi-lupi,
Pāri nedarīs vairs bāreņiem un atraitnēm;

Atbrīvoju Krievzemi no zemes smagumiem, —

Jo man pretī atstāvēt nekam nav spēks,
Kaujā krist no ienaidnieka man nav lemts!

(Parādās pils durvīs kņaze Apraksija ar pavadonēm—

kalponēm, ļaudis, starp tiem Klaušnieks ar zēnu un Übags-

staigulis.)

APRAKSIJA

(Uz klātesošiem, paklusu.)

725 Kas tas varons?



KŅAZA AUSS

(Viņai piesteidzas, pakalpīgi.)

lija Muromiets!

APRAKSIJA

(Pārsteigta.)

Āl tas!

(Kad visi vēršas uz kņazi Apraksiju, kņazs Vladimirs neviļus ari

viņai piegriežas.)

KŅAZS VLADIMIRS

Ko tu nāc še? Tev pie Idaloņa jāpaliek!
Jākavē tam laiks!

KŅAZE APRAKSIJA

730 Pēc ēsmas snauž,;
Gribu redzēt, kāds ir jaunais varons lija.

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz liju.)

Ko tu lielies, Svilpi-lupi atvedis?

Nu tu, brašo puisi, redzams, bijis gan

Kņaza krodziņā un dzēris zaļu vīnu,
735 Ka tu tādas lietas stāsti man.

ILJA

Ak tu, muļķis esi, Lielkijevas kņazs!
Man tas Svilpis-lupis šeit ir saitēs siets.

KŅAZS VLADIMIRS

Rādi šurp!

(Uz Kņaza ausi, klusi.)

Un kur tā nauda?

KŅAZA AUSS

(Tāpat klusi.)

740 Kungs, še būs!

(Rāda uz muciņām.)

296
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ILJA

Tās priekš bāreņiem!

KŅAZS VLADIMIRS

(īgni.)

Gan apgādās tos kņazs,

(leved Svilpi-lupi.)

SVILPIS-LUPIS

(Ar lielu balsi sūdzēdamies par liju.)

Sarkansaulīt! Kņaz! Šis ļaudīm virsū brūk!

Sašauj mani, aplaupa un līdz ar meitu sien!

745 Tas mans zelts! To tu ar Idaloņu ņem!
Visi trīs mēs maitāsim to liju nost, —

Vienam viņš par stipru.

KŅAZS VLADIMIRS

Tur tas zelts ir mans!

Vienam man tas pieder. Vejat aši pagrabā!

(Galminieki to izdara.)

VLADIMIRS

(Uz Kņaza ausi klusi.)

750 Vai tam palika vēl kas?

KŅAZA AUSS

(Tāpat.)

Nē, visu paņēmām.

KŅAZS VLADIMIRS

(Priecīgs.)

Krietnu puisi atvedāt man.

(Uz liju, viņam uz plecu uzsizdams.)

lija varons!
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KŅAZA ACS

{Uz Svilpi-lupi rādot.)

Kņaz, šis prot tā riet kā suns, kā putnis svilpt;

KŅAZS VLADIMIRS

(Jautri.)

755 Pārej! pasvilp!

KŅAZA AUSS

Lai liek lija!

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz liju.)

Nu!

ILJA

Mute viņam pierietusi asinīm:

Acī šāvu, ausī bulta iznākusi.

760 Liec tam zaļa vīna lielo kausu sniegt!

(Svilpim-lupim pasniedz vīnu.)

SVILPIS-LUPIS

(Dusmīgs uz Vladimiru.)

Nu tad svilpšu tā, ka Idaloņa modīsiesl

Visi zemē kritīsat no šaušalām.

KŅAZA ACS

(Uz kņazu Vladimiru.)

Neļauj tā, bet lai kā lakstīgala dzied!

SVILPIS-LUPIS

Labi, labi!

(Viņš brēc tā, ka visi metas zemē, kņazs Vladimirs iet četrrāpus,

kņaze Apraksija bēg pēc patvēruma pie lijas; tikai Dobriņa paliek

kājās stāvot.

Visapkārt balsis: Vai mani vai man! vail)

ILJA

(Sauc.)

765 Kņaz, nāc šurpu!
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KŅAZE APRAKSIJA

lija, varon, mani glābi,

VLADIMIRS

Neļauj! neļauj! lai man paliek bajāri kaut sēklail

ILJA

(Smejas, sniedz roku Dobriņam.)

Tu no visiem vienīgais, kas nebaidies, tu vīrs!

(leskrien Idaloņa ar pavadoņiem.)

IDALOŅA

(Acis no miegiem berzēdams.)

Kas no miega mani iztraucē?

770 Es jūs plūkšu gan!

(Visi stāv klusu, nobijušies, krīt ceļos, Vladimirs arī, tikai Dob«

riņa paliek un Apraksija pie lijas.)

SVILPIS-LUPIS

Idaloņa, labvēli, es tevi saucu, nāc!

Tur tas lija kauj mūs, — plēs tam galvu nost!

IDALOŅA

(Uz liju.)

Kas tu esi tāds, ka stāvi? ceļos nekrītiJ

ILJA

Tavas vara bārdas priekšā ceļos krist nav vērts.

(Uz apkārtējiem ļaudīm un bajāriem.)

775 Visi kājās ceļaties! —Ē, Vladimira kņazs!

KŅAZS VLADIMIRS

Klusi, neprāts! — Neklausies to, Idaloņa kungs!

Zemes pīšļos tevi, kungu, lūdzam mēs!
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ILJA

Viena kņaziene tik godu prot.

KŅAZE APRAKSIJA

Kā tul

ILJA

(Domīgi.)

?80 Kņazam lai ņem zemi, valsti, kad tik nauda tiekl

Jāju kalpot kņazam, saulei Vladimiram,
Un nu Vladimirs ar visiem bajāriem ir citam kalps

KŅAZS VLADIMIRS

Are! kā tad citād'? Idaloņa kungs un labss

IDALOŅA

Ko šis iedrīkstas? Vai neredzi, ka es še kungs?
785 Neredzi, ka sudrabgalva man un zelta ūsas?

Ozolvēders, dzelžu kājas, zibens rokā man?
Melnas čūskas, melni suņi, melni ūpji man?
Pērkons manim grauj un vētras brāž!

SVILPIS-LUPIS

Tas ir senais dieveklis no tēvu tēviem celts!
790 Vladimirs ar Apraksi ved jaunu, — kāds tad ir?!

KŅAZA ĻAUDIS

(Pret Idaloņu.)

Visi tevi, Idaloņu, zemi pielūdzami

IDALOŅA

Visi pielūdz, vai tu stipris, ka tu nepielūdz?
Teic, tu puis, vai daudz tu spēji maizes ēst?

Teic, cik alus tu uz reizi spēji dzert?

ILJA

795 Maizes rauša apēdu, vēl otru, tad ij gan!
Alus kausiņu, vēl otru, tad ij tiekl
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IDALOŅA

(Smiedamies.)

Nu tu redz: es maizes ēdu septiņpodi!
Alus dzeru septiņspaiņi reizē vien!

ILJA

Manam tēvam Jānim āmrija bij govs,
800 Daudz tā ēda, dzēra, kamēr plīsa, — tā ies tev!

IDALOŅA

(Dusmīgi.)

Ak tu tāds! es būtu tevi žēlojis nez kā,
Tu tā nerāpies kā tie, — bet nu tev še!

(Viņš met Iljam ar smagu dunci, bet tas neķer.)

ILJA

(Izvairīdamies.)

Ko ar zobenu man tevi, lielvēderi, cirst?

Manas grieķu zemes cepures tev tiks.

(lija met ar savu cepuri, un Idaloņa nokrīt zemē ar nolauztu

galvu.)

KŅAZA AUSS UN GALMINIEKI

805 Ak, tas blēdis zemnieks! — Ķerat, turat to!

AĻOŠA

Skrienat, ceļat augšā kungu! Palīdzatl

(Sulaiņi un galminieki skraida, ceļ augšā Idaloņu, bet tas ir beigts.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz sulaiņiem.)

Kā tam kungu kungam Idaloņam iet?

I. SULAINIS

Visa sudrabgalva nost, pagalam, beigts!

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz sulaiņiem.)

Ko to lempi ceļat, stiepjat tikai prom!
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KŅAZE APRAKSIJA

•10 Lielais krievu varons, lija, esi sveikts!

DOBRIŅA NIKLTDĒLS

lija pirmais ir starp krievu varoņieml

AĻOŠA

Kas tad te nu sevišķs tāds bij?

CURILA

Kas tad šis tāds, lupatlasis?

DUKA

lija pirmais iri

KŅAZS VLADIMIRS

815 Klusu! klusu!

SAMSONS

lija gan ir lielākais!

KŅAZS VLADIMIRS

(Pieiedams pie lijas un viņu apglaudīdams.)

To tu veikli izdarīji, zemniekdēls!

Mēs tev pateicamies kņaza žēlastībā.;

(Uz galminiekiem.)

Visiem paziņot, ka Idaloņa laiks ir beigts!
820 pilnā spēkā atkal Lielkijevas kņazs un kungs!

Visus žēlojam, ij laupītājs lai paliek dzīvsl

Svilpis-lupis var man kalpos derīgs būt —

— Kungi, bajāri, nu lūdzu mielastā!

Pārrunāsim tur, kur kuram rinda krīt!

(Visi aiziet, paliek sulaiņi un mazākie galminieki.)

ILJA

(lija promiedams atgriežas, uz Svilpi-lupi.)

825 Nu tu, Svilpi-lupi, būsi kņaza īpašums!

Ņemat viņu, kalpi! —
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(Uz Svilpi.)

Paliec sveiks!

KĀDS SULAINIS

(Uz Svilpi-lupi.)

Nāc nu, pārej mums!

PEĻKA

(Uzkliedz viņam strauji.)

Nost!

SVILPIS-LUPIS

(Lūdzoši, pārmetoši.)

830 lija, zemniekdēls!

Mēs kā vīri kāvāmies, tu stiprāks, veici,
Vai nu nodod mani apsmiet salašņiem?
Vai lai esmu kņaza suns, kas zagļus biedē nost?

Labāk kņazs lai manis baidās! Visus riešu nost!

ILJA

835 Tev būs klausīt!

SVILPIS-LUPIS

Neklausīšu, sit tad mani nost!

ILJA

Kņazs tev dzīvot liek.

SVILPIS-LUPIS

Tad labāk mirt, ne vergs.

Pats tu verga dabas! Tēvs tev lika vergam tapt!
840 Nu tu klausi; esi vergs un tapsi suns kā es,

Tikai suns bez balss, kas spēj tik kost...

Miršu es, bet brīvs, — tu dzīvs, bet vergs!

ILJA

(Dusmīgi.)

Klusi!



SVILPIS-LUPIS

Nosit! Neklusēšu. Tu ne vīrs,
845 Latigorku atstāji!

ILJA

Klus'!

SVILPIS-LUPIS

Sit reizi Siti

Bāru naudu devi kņazam, atrauj bāreņiem!

PEĻKA

(liju sagrābdama.)

lija, iesim brīvā mežā atpakaļ!

ILJA

850 Ha!

PEĻKA

(Cejos nomezdamās.)

Atlaid mūs!

ILJA

Nē, —- viņš laupīs!

PEĻKA

Nosit!

ILJA

Nē!

PEĻKA

855 Nav vīrsl

Mirsti, tēvs!

SVILPIS-LUPIS

(Uz Peļku.)

Sit! — Šķidrā atgriezīšos es, tu cietā!
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PEĻKA

(Paķer īlja zobenu un ar to nosit Svilpi-lupi; tad pārcērt tēva sai-

tes un aiznes mironi ātri prom. Aiziedama un jau aiz skatuvei

nosaka.)

Zeme tiksi tu, tēvs ūdens taps!

Vergs, vergs, vergs!

GALMINIEKI

(Sauc viens caur otru.)

860 Turat! Ķerat! Turat!

ILJA

Laid, lai iet!

GALMINIEKI

(Šurp turp aizskriedami aiz skatuves un atnākdam!.)

— Aiznes tēvu — noliek zemē — ūdens! — ūdens!

;— Liela ūdens strūkla šaujas gaisā — krīt —

— Purvs pie vārtiem! — purvs no jauna cēlies! Purvs!
865 Tavu brīnumu! — Kur Peļka? — Aizskrien! — Purvs!

ILJA

(Stāv un drūmi noskatās, tad liek kādam sulainim pacelt savu

Peļkas nomesto zobenu, — sulainis ceļ, bet nespēj pacelt. Tad lija
pats to paņem.)

KLAUŠNIEKS

(Klusi uz zēnu.)

Vai tu redzi?

ZĒNS

Visu redzu, pieminu:
Tie ir teiku darbi, dziesmā apdziedami.

KLAUŠNIEKS

Bēdu dziesma, klusi, vai tu klusēsi?



ÜBAGS-STAIGULIS

(Aši ienāk.)

870 Ko? tu arī še?

KLAUŠNIEKS

Tu arī?

ÜBAGS-STAIGULIS

Es visur.

(Priekškars.)

(Kņaza pils lielā viesu istaba. Garš galds, soli, vidū

kņaza un kņazienes goda krēsli; starp abiem vēl lielāks un grez-
nāks krēsls, kas bij nodomāts Idaloņam.

Pilna viesu istaba varoņu, varoņsievu un bajāru, un mazāku gal-
minieku.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz viesiem, kuri dzīro, vēl it kā nedroši un gaidoši.)

Ēdam! dzeram, kungi, kā arvien!

DUNAJS

Ko nenāk viņš?

BAGĀTAIS CURILA

875 Kautrējas kā zemnieks kungu vidū nākt.

AĻOŠA

Šņauc vēl degunu un slauka piedurknē.

SOLOVEJS BUDIMIRA DĒLS

(Smejas.)

Alošam nu mēle gan, — kam dur, tas lec!

(Visi smejas.)
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(Parādās lija durvīs. Visi piepeši apklust.)

KLUSAS BALSIS

lija! lija!

KŅAZS VLADIMIRS

(Tāpat klusi.)

Sēstat, sēstat! Ko jūs traucaties?

(Kad lija panāk dažus soļus istabā, visi piepeši neviļus saceļas

kājās.)

ILJA

(lenācis apsveic.)

800 Sveiki, viesi, ēduši un dzēruši!

(Viņš klanās, visi klanās pretī, tad tik sēstas.)

KŅAZS VLADIMIRS

lija, sveiks! nu sēsties līdzi mielastā!

(Kņaza auss ienāk un pieiet pie Apraksijas.)

APRAKSIJA

(Paceļas.)

Bajāri un kungi, brīnums noticies!

Svilpis-lupis beigts un tapis purvs!

KŅAZA AUSS

Purvs! Purvs!

(Pieskrien vēl citi galminieki un sulaiņi.)

KŅAZA ACS

885 Odensstrūkla šāvās!

SULAINIS

Peļka pati sit!
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KŅAZS VLADIMIRS

Kas par purvu? Peļku?

DAŽI VAROŅI

Redzējām ij mēs!

DOBRIŅA NIKITDĒLS

lija brīnumzvēru veicisl

APRAKSIJA

890 liju slavējat!
Pašā pirmā vietā liekat Iljam sēsti

KŅAZS VLADIMIRS

Sēsties, lija, vietā mazā ne, bet lielākā!

Sēsties bajārvietā, ozolsolā pretī man!

CURILA

lija bajārs nav, kā bajārvietā nāks?

DOBRIŅA

(Uz Curilu.)

895 Kāds tu bajārs pats? Tu Surožtirgotājs.

APRAKSIJA

Sēsties vietā lielākā, še blakus man!

DOBRIŅA

Sēsties, lija, sēsties; tas ir gods vislielākaisl

Tā ir kņaze! Tā ir skaistule kā otras nav!

Slaika, vieglu soļu, vanagacis,
900 Sārtu vaigu, caunes melnām uzacīm.

AĻOŠA

Klau, to dziesmu! Vai to velti dzied?

KŅAZS VLADIMIRS

Sēsties vietā, kāda tevim pašam tik!
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CURILA

Tik lai putekļainiem svārkiem citus neaptriepjf

AĻOŠA

Galma izglītības Iljam tiks,
905 Kad ar roku neies citam bļodā grābt.. *

DUNAJS

Pats grābj cita bļodā, popa dēls.

APRAKSIJA

(Uz liju.)

lija, varon', — vari visas vietas ņemt.

Ņem vai manu, ņem vai kņaza vietu pati

KĀDA BAJĀRA BALSS

Kas par jaunu kņazu mums no aizkrāsnesl

APRAKSIJA

010 Ņem vai paša Idaloņa goda krēslul

Tu to veici, kuram klausīja ikviens.

ILJA

(Uz kuru visi skatās, visu laiku mierīgi stāvējis saliktam rokām.)

Kas tur būs: no zemniekdēla taisīt bajāru?
Kas no popa bendi? — Tas, kas varons ir,

Kā lai iet par varas darītāju Idaloņu?
915 Varonim der sēdēt blakus varoņiem.

Jūsu visu bajār' starpā viens tik varons ir:

Dobriņa, kas neklanījās Idaloņam!
Visi citi pelavas, kas vējā put.

CURILA

Smalka runa galmāl

AĻOŠA

920 Re, kur lielais virsi
Še tevī

(Viņš met Iljam ar dunci, bet neķer.)
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APRAKSIJA

(lekliedzas neviļus.)

Vai!

ILJA

(Lēni uz Aļošu.)

Ko niekojies kā bērns?

DUKA

Tas ir bruņnieks īsts! Kaut svārks nav smalks.

925 Jāklus' jums, kad bruņniecīgi neesat!

VECAIS BERMATA

Darba spēks, kas pārvar, — tam ij jādod gods!

APRAKSIJA

letērpt liju stalti, staltāks būs par bajāriem!

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz liju.)

Es tev došu greznas drēbes, naudas daudzi

ILJA

Manim, varonim, gan zelta naudas kaudzes nav;

930 Spožu, krāšņu svārku, daiļas sievas nav;

Kam man līdzās kungiem ietērpties un staltoties?

— Ne tie balti sniegi klajā laukā birst,

Manā galvā balti matu sniegi balst,

Manas mazās, sirmās bārdas galiņā
935 Kam tās naudas, drēbju, daiļas sievas vajga man? —

(Klusums.)

KŅAZA AUSS

(Paklusā balsī.)

Peļka lūdzās viņu, lai to sievā ņem.;

AĻOŠA

(Smejas.)

Не! he! Tāds ar tādu!
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DOBRIŅA

(Dusmīgi.)

Klusat jūs!

ILJA

(Turpinādams.)

Man tik vajga laba zirga vien,
940 Labu bruņu līdz ar varoņieročiem.

Man ir jāiet Krievuzemi aizstāvēt,

Visus sērdieņus un bāra bērnus glābt.
Gribu mācīt jūs, kā tautai kalpot būs,

SOLOVEJS BUDIMIRA DELS

Pirmo dienu še, jau mācīs mūs!

DOBRIŅA

945 Viņam tādi darbi kā nekam no mums,

AĻOŠA

(Uz Dobriņu.)

Tu cel viņu debesīs, un tevi viņš:
Visu bajār' starpā vienīgs varons esot tu!?

Kāds tad varons šis? Es pats šo glābu reiz!

Sievas ieprec gan, kā kņazam Apraksiju,
950 Otram Zabavu, — bet kurš tad mierā ir?

Apraksiju sevī ieēdinājis ir pats,
Tā tik, kņazu gribēdama, Vladimiru ņem;

Basu kāju, vaļā matiem pie šā skrien!

APRAKSIJA

Klusi, meli!

AĻOŠA
955 Vai tie meli?

BERMATA

Klusi, dzērāj!

KŅAZS VLADIMIRS

Kad šis piedzēries, tadsarunā nez ko!



312

AĻOŠA

Vai tad nebij pirmais precnieks Kalincars?

Vai tad paša Dobriņsieva viņu grib?

NASTASJA

960 Melsi! Kā tad negribu?

AĻOŠA
Tik kauns to teikt.

Vai tad kulē neiebāzi Dobriņvaroni?

Nastja mani vairāk mīl, ne to.

(Viņš apskauj blakus sēdošo Nastasju.)

NASTASJA

(Vairās.)

Laid jel! — Ļaužu priekšā!

DOBRIŅA

(Uz Aļošu.)

965 Ej tu nost!

AĻOŠA

Aprakse tāpat kā kņazs šo labāk novēl man!

KŅAZS VLADIMIRS

Meli!

APRAKSIJA

Meli!

AĻOŠA

(Uz Apraksiju)

Tev tak gribas, lai viņš neprecēts,

DOBRIŅA

970 Blēdis! Nositams!

(Saķer AJošu aiz matiem un rauj pie zemes, grasīdamies to nosist.)

ILJA

Klus', Dobriņ, laid!
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DOBRIŅA

(Atlaižas no Aļoša.)

Kas tad sita Zmeju Coriņdēlu nost?

Kas Zabavu izglāba no tā? Vai tu?

Tugarins ir tevis veikts tik negodā.
975 Tie ir visi tavi darbi, vairāk nav.

Ēst un mūžam dzert, un neķītrot, to gan,

Popa mēle asa tev, bet zobens truls.

ILJA

(Uz Dobriņu.)

Klus'! lai mēļo sievietes un popil

AĻOŠA

(Uz liju ņirdzīgi.)

Svētais šis! kas tevi nezin?

BALSS NO DZĪROTĀJU VIDUS

980 Peļkas draugs.

CURILA

(Mirkšķinādams uz Apraksiju.)

Grib lai viņam basu kāju, vaļā bizi pakaļ skrien,

ILJA

(Novēršas riebdamies.)

KŅAZA AUSS

(Paklusi.)

Kas tad bij ar poļenicu — kara sievu?

CURILA

(Skali.)

Kas par kara sievu? Otra Peļka?

AĻOŠA

(Uztraukts.)

Ko? Vai Nastja?
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KŅAZA AUSS

985 Nē, tā lielā ragana.

CURILA

Ko? Ragana?

BALSS

Kas tā?

ILJA

(Paceļas, draudoši.)

KŅAZA AUSS

(Klusāki.)

Kam ar Latigorku — raganu — bij kāzu nakts?

AĻOŠA

Ē! ē! — Kāzu nakts! — Kā bij tas? — Stāsti vien.

ILJA

(Aizturēdamies.)

890 Kas vēl vārdu teiks, vairs nerunās nekādi

VAIRĀKAS BALSIS

Stāsti! stāsti! — visi klausāmies.

ILJA

(Piepeši stipri uzsauc.)

Klusēt!

(Visi apklust. Aļoša palien zem galda. Vladimirs slēpjas aiz Aprak

sijas.)

*

(lenāk bailīgi Sulainis un pieiet pie Vladimira.)

SULAINIS

(Čukst.)

Jūsu Saulgaišība, ļaudis nāk pie jums,
Liela pulka — tūdaļ — grib jums godu dot.
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KŅAZS VLADIMIRS

(Priecīgs.)

695 Labi, labi — laid lai nāk! — Jūs, kungi, klau!

Nāk mūs apsveikt ļaudis — klausāmies!

SOLOVEJS BUDIMIRA DĒLS

Slavēt sarkansaulīt' — Vladimiru,

Kņaza taisnību un viesmīlību,

Krievu zemes aizstāvi un kopotāju.;

(lenāk pulks mednieku, zvejnieku un zemnieku, pa-

vadītu no kņaza ļaudīm; viņi ģērbušies nabadzīgi un ir ar

ievainojumiem un sasietiem locekļiem.)

KŅAZS VLADIMIRS

1000 nu jUS( labi ļaudis, nākat apsveikt mūs,
Sāl' ar maizi nesat, slavas vārdus kņazam, man,

ĻAUDIS

(Viens caur otru.)

Sūdzēt nākam! — Pāri dara. — Piekauj mūs. —■

KŅAZS VLADIMIRS

Nu, kas?

PIRMAIS RUNĀTĀJS

Kņazam taisnam jābūt!

KŅAZS VLADIMIRS

,o°s Kas tad noticies?

OTRAIS RUNĀTĀJS

Esi sveiks, tu kņaz!

TREŠS

Nu, saki, vai tā var?!

MEDNIEKS

Ejam medīt, — viss ir izmedīts!



ZVEJNIEKS

Ejam zvejot, — viss ir izzvejotsl

OTRS MEDNIEKS

1010 Mūs no meža ārā dzen, ņem lokus nostl

OTRS ZVEJNIEKS

Mūsu tīklus saplēš, zveju liedzi

Pašus piekauj mūs, kad gribam zivis ēst!

TREŠS ZVEJNIEKS

Vai nav ūdens visiem līdzi dots kā gaiss?

MEDNIEKS

Vai priekš visiem līdz nav dieva dēstīts mežs?

ZEMNIEKS

1015 Visu vairāk ciešam zemes rūķi, mēs —-

PIRMAIS RUNĀTĀJS

Kā tu ļauj, ka kauj mūs laupītāju bars?

Ka mums maitā locekļus?

KŅAZS VLADIMIRS

Nu, kas jūs kauj?

MEDNIEKS

Lielu kungu ļaudis — kalpi greznos uzvalkos.

DUNAJS

1020 Ko šie nākuši te kņaza svētkos troksni celti

Nava laika.

ZVEJNIEKS

Klausies, kņaz!

KŅAZS VLADIMIRS

Nu, kas jūs kauj!
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CURILA

Arā dzīt tosl

VIENS NO ĻAUDĪM

(Paklusu uz Curilu rādīdams.)

1025 Klau! Vai tas nav viņš?

KŅAZS VLADIMIRS

Kāda kunga ļaudis?

MEDNIEKS

(Stostās.)

Kā to teikt?

BALSS NO SŪDZĒTĀJIEM

(Paklusi.)

Viņš jau kņazam tieši blakus sēd!

KŅAZS VLADIMIRS

Sakāt reizi! — Ko jūs klusat?

MEDNIEKS

Ю3O Man ir bail.

Vienam teikšu tev.

KŅAZS VLADIMIRS

Kas taisnis, tam nav baiĻ

CURILA

Jāslēpjas tik tam, kas melot grib.

MEDNIEKS

(Uz Curilu.)

Kungs, mēs melot negribam: tie tavi ļaudis!

CURILA

Ю35 Lūk, kā melojat! Man ļaudis krietni vien, —?

Tūkstots vīru; kad kāds pajoko, — nu kas?

Ir kāds saukums kņazam, —• tūdaļ samaksās!
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(Uz saviem ļaudīm.)

Ejta atnesat!

(Tie aiziet. Uz sūdzētājiem.)

Ko teiksat vēl?

MEDNIEKS

Ю4O Neko.

ZEMNIEKS

Kur mēs sējam, tie pār laukiem medīt skrien.

Kas vēl izaug, tie no tā ņem desmito!

DUNAJS

(Dusmīgi uzlēkdams.)

Ko šie sūdz?! Pret desmito šie sacelsies!?

Gribat mums to likumdaļu nolaupīt!?
1045 Ne vēl tā jūs vajga kaut!

MEDNIEKS

Nu ko tad mēs —•

ILJA

(Paceļas.)

Kņazi, bāriņaizstāv', ko tu teic?

Tev ir zemes smagums jāvieglo.

KŅAZS VLADIMIRS

Kad nav taisnas sūdzības, tad lai tie iet!

KĀDA BALSS NO ĻAUDĪM

Ю5O Kā lai sūdzam bajārus, kad kņazs ar tiem?

CITA BALSS

Tētiņ, lija, bāriņgādnieks, aizstāvi mūs tul

VĒL CITS

Noņem zemes smagumu no mums tu, zemniekdēls!
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KŅAZS VLADIMIRS

Taisnības un bāriņgādnieks ir tik kņazs.

ILJA

Ko teic bajāri?

(Bajāri klusē.)

Ю55 — Neko!

(Uz varoņiem.)

Un varoņi, ko jūs?
Jums ir zeme jāizmēž no ļaunumiem.

DUNAJS

Zemi aizstāvam pret āra naidniekiem, —

Tā par tiem ar mesliem maksā mums;
1060 Ko tu gribi? — Tevi aizstāvēju es,

Bet tu tāds!

VECAIS BERMATA

Jel mities, lija! beidz!

Dzērumā jums, varoņiem, kur prāts?

AĻOŠA

Zemniekam ir krietni jāsadod, tur prāts.
1065 Ko tie iedrīkstējās šurpu nākt?

liju sadzirduši, baiļu vairs tiem nav.

*

(lenāk Curila ļaudis, nesot Vladimiram dārgas ādas un citas

dāvanas.)

CURILA

Še būs atlīdzība, kņaz, — lai nu tie ieti

KŅAZS VLADIMIRS

(Uz sūdzētājiem.)

Ejta tad! jeb niknis būs jums sods!

(Sūdzētāji iet un tiek projām, bīdīti no kņaza un Curila Jaudīm.)
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ILJA

(Skali.)

Paliekat! — Lai sodīt nedrīkst tos neviens!

Ю7O Brīvi medīt, zvejot visiem ļaut!
Neciest zemes smagumu tiem, kas to kopj!

KŅAZS VLADIMIRS

Kņazam krīt to vārdu teikt, ne tev!

ILJA

Tad teici

KŅAZS VLADIMIRS

Dzīt tos ārā!

(Sulaini dzen ļaudis laukā.)

ILJA

Ю75 Tā tu gādā?! — Kņazi, kļaus':

Ja tu tautas gādnieks neesi, tad — es —

Projām aizeju bez tevis tautu kopt!

KŅAZS VLADIMIRS

Tēvs tev lika kalpot kņazam Kijevā.

ILJA

Zeme lika kalpot zemes bāreņiem.
1080 Kņazi, pats tu dari grūtu zemes somu, —

Mikuls teica man, es velti neklausīju tam.

(Ar sevi cīnoties.)

Tēvs, tu redzi, nevaru tur iet, kur liki tu!

(Uz varoņiem.)

Sveiki, varoņi! Kad neejat jūs gādniekos,
lešu viens. — Nāc, Dobriņa, man līdz!

DOBRIŅA

ЮB5 Man ir sieva, bērni. — Kurp tu ej?

ILJA

Eju vairāk spēku smelt, lai spētu viens,

Tad es atkal nākšu. — Klau, jau sauc!
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(Dzirdams vardes kurciens no purva, tad vanaga kliedziens gaisos,
tad pērkona grāvienā balss.)

Nāc! nāc! nāc!

(Priekškars.)

(Augsta kalnāja ainava Karpatos. Stāvas klintis gar malām. Augsti
koki. Retas puķes. — Pa labi starp četriem augošiem kokiem ierī-

kota milzu gulta no šķērskokiem. — Dziļumā zeltītas mākoņu
ainas.

Milzu gultā guļ Svētkalns. Balss aiz skatuves.)

Ū! ū! ū! ū!

(lenāk lija Muromletis, lūkodamies un saukdams.)

1090 Kur tu esi, Svētkaln? atsaucies! u—ūl

(leraudzīdams gulētāju.)

Kas, tu guli? — ho!

SVĒTKALNS

(Paceldams galvu no gultas.)

Vai, lija, tu, kas mani sauc?

ILJA

lija! — lejā smaku, kalnā nāku elpu vilkt;
Zemē visiem ērti, šauri tikai man!

SVĒTKALNS

1095 Tu tur smaki viens, un es še klīdu viens.

Ilgi tevi saucu, reiz tu atsaucies.

Nu mums abiem labi, nu es piecelšos.

(Piece]as gultā.)

ILJA

Kas par gultu. Četri zaļi koki tevi
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SVĒTKALNS

Laba ilgai guļai — pats es guļu, gulta aug. —

lioo Vienam klaidot, apnika man, likos gult.

(Pieceļas kājās.)

ILJA

Tavu augumu! Tu pāri stāvam mežam sniedz?

Galva atspriežas tev staigu mākoņos!

SVĒTKALNS

Ha, ha, — kad es eju, meži lokās,

Upes viļņi krastam pāri šļakst —

i Ю5 Viens es esmu pasaulē tāds izdzimies.

Klausies, lija —

Sen tas
... Klajā laukā izeju es viens,

Vientuļš. Nav ar ko man spēkiem mēroties ...

Vientuļš šurpu, turpu jāju meklēdams. —

i но Bet pa dzīslām tā vien strauji laistās spēksl
Smagi man no spēka! Tā kā grūta nasta spiež,
Krūtīs manim sirdi plakanu vai žņaudz!

(Nopūšas; strauji.)

Kad es kādu sviru spētu rast, —

Kalnā augsti es gan visu zemi paceltu!
»iis Noceltu to smagumu ij sev no sirds!

(Pēc brīža, drusku apmierinājies, stāsta atminēdamies.)

Zemes smagmes somu atradu es stepē reiz —

Ceļot somu, zemē iestigu es pats.
Kopš tā laika kalngalos tik spēju mist,

Nenes mani zemes māte vairs;
4 20 Kad es eju, mugura tai pušu lūst.

Vientuļāks nu esmu vēl nekā līdz tam;

Visu mūžu viens, ne dzīvs, ne miris vairs!

Redzu, jūtu savu vientulību vien.

Labāk neredzēt un nejust man neko!

(Uzelpodams.)

1125 Tevi saucu biedros nākt un nastu noņemt man

Tālē dzirdēj' tu, — jo tuvu iet, man stigt.
Jaunie manus saucienus vairs nesadzird,
Drīz ij tevi tie vairs nedzirdēs.

Tagad brālis esi man un klausi man!
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(Viņš apskauj liju un skūpsta.)

ИЗО Nu mans mazais brālis tul

ILJA

Mans lielais tu!

Mūžam visās likstās kopā stāvēsim!

SVĒTKALNS

(Pārgalvīgi jautri.)

Kopā jāsim, divi — vairs ne viens! un tāļi, brāli

ILJA

Tāļi, tāļi! Viss še liels un plašs, un brīva krūts —

1135 Nost no tā, kas sīks un smacīgs, šaures gaiss.

SVĒTKALNS

Lūk, še labi! Paliec mūžam šeit!

Karstās cīņās skriesim! Tur, kur asins kūpi
Visas kara mākslas mācīšu es tev!

ILJA

(Domīgi.)

Vai būs labi? Teica tēvs — iet Xi jevā! To nē!

SVĒTKALNS

П4O Kas tev daļas? Kas tev tēvs? Tu brīvs un viens!

ILJA

Visus bāra bērnus, vārgdieņus būs aizstāvēti

SVĒTKALNS

Ej un visus brīvi klaidot laid!

Lai ikviens var darīt, ko tik grib!
Manus ceļus nāc!

ILJA

1145 Vai stiprais vājo nenomāks?

Un vai pats tu brīvs? Jo kalni tevi sien.

Dīkā stāv tavs spēks, tik tevi spiež!

Jāceļ tas, kas spiež: — celt zemes smagmi Mikuls Uekl
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SVĒTKALNS

Daudz ko Mikuls liek, kas lieks! Kas daļas tev?

ILJA

U5O Tiesa, tiesa! Ko tas melš, tas laucniekdēls?

Viņa somu pacelt nespējis ij tu?

Tu līdz ceļiem zemē esot iestidzies,

Vaigā sviedri netecējuši, bet asins tev;

Kur tu iestidzies, tur bijis tev ij gals!

SVĒTKALNS

(Smiedamies.)

1155 Es sveiks.

ILJA

Lielās Mikuls: somā tam tik burvju spēksl

SVĒTKALNS

Lemts man gals ne tur, bet šeit — sirds smaguma.

Mikuls pats gan zemes smagmi nes,

Bet viņš siets pie tās un neaizies nekad,

ибо Līdzi man ij viņš ne dzīvs, ne miris smagmi cieš, —

Tik es viens, — viņš kopā nes ar arājiem.

Viņš ij tevi gribēj' sīkā jūgā jūgt,
Nu tam palikt tur un pašam lēni zust.

ILJA

(Atkal domīgs.)

Zemes smagmi celt, vai tomēr darbs nav mans?

SVĒTKALNS

1165 Katram mums ir likts ceit zemes smagmi! — kurš to spēj?
Katris esam siets: trīsdesmit gadus tu pie krāsns,
Visu mūžu es pie kalniem kalts!

Necelt zemes smagmi mūžam! — Māņu vārds!

Pārmēr' uzdevumiem liktens mūs tik krāpj:
П7O Kad es kādu sviru spētu rast,

Pasniegt nekustošo zelta vadzi debesīs,

Piesiet zemi, augšā vilkt, — tad smagmi spētu celt.

Es to izmeklējos mūžam — nav!

Viena zvaigzne nekust debesīs, — bet kā to sniegt?
П75 Māņu liktens, māņu vārdi mūs tik krāpj l
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(Ņem liju aiz rokas.)

Labāk iesim brīvās draiskās jāti
Jāsim ziemeļkalnos: sudrabs ledū mirdz!

Jāsim dienvidklajās: zelti smiltīs mirdz!

Meklēsim tur dienvidos, tur esot kalns:

ИBO Saules karstā kalvē sakalts dimantdzelzs!

(No citas puses, rādīdams uz kalnu galiem un puķēm.)

Mēs ar citiem kalniem iesim padzīvoti
Kazas ganīt, puķes audzēt, atbalss saukt,
Lāčus baidīt, klintis, sniegus velt un zibšņus spert!

ILJA

Jāsim tāļi, tāļi, — brīvi, brīvi reiz!

(Abi sataisās iet uz kalnu augsti.)

*

(Kalnu augstē nolaidies liels, melns mākonis un aizstājies ceļā

priekšā.)

SVĒTKALNS

ИB5 Kas par melnu miglu pretī salta stāv?

Manu mazo brāli, cērt, lai redz, kas ir!

(lija cērt ar zobenu: melns mākonis dalās, un priekšā stāv balts

mākonis.)

*

SVĒTKALNS

Balta migla saltāka vēl pretī stāv! —

Drebuļi man lien.

ILJA

Ij manim pielīp auksts!

SVĒTKALNS

1190 Nejutu nekad! Dreb sirds. — Nu, brāli, cērt!

(lija cērt, un baltā migla sadalās un aizvelkas, top gaiš9, bet

savādā palsā gaismā. Vidū mazam laukumam redzas liels zārks;

viņš ir zelta, ar uzrakstu.)
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SVĒTKALNS

(Izbrīnījies.)

Gaišs kā dienā! — Zārks!

ILJA

Ko stāv tas zārks?

Lielo brāli, kas par zārku? Tīrais zelts!

SVĒTKALNS

Tur kas uzrakstīts, — ej, paļas', brāl!

ILJA

H95 Es ne dižen lasu, — labāk tu!

SVĒTKALNS

Nē, lasi vien!

ILJA

«Kuram — lemts ir — zārkā gult, tas — iegulsies».-

SVĒTKALNS

(Domīgi atkārto.)

Kuram lemts ir gulties, iegulsies —

ILJA

(Vēl burto.)

Kuram lemts ir —

SVĒTKALNS

1200 Gulsti, mazo brāl!

ILJA

(lekāpj zārkā, bet tas viņam ir par lielu, izkāpj atkal laukā.)

Man tas nams ir liels un plašs.

SVĒTKALNS

Tad gulšos es.;
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(Viņš iekāpj zārkā, kurš viņam laikā; viņš tan! atgulstas.)

Lūk, tas nams priekš manis ir kā likts,

lija, brāli, — vāku nem un virsū vāzi

ILJA

(Novēršas.)

1205 Ne es ņemšu vāku, brāl, ne vāzišu.

Joks ne joks, — ko sevi apbēro tu pats?

SVĒTKALNS

Kad tu nevāz, mazo brāl, — tad vāžu es.

(Viņš paņem vāku.)

ILJA

(Nemierīgi.)

Nedar\ brāli! Nekaitini likteni!

SVĒTKALNS

Es jau tā ne dzīvs, ne miris mūžu dien!

(Uzliek sev vāku.)

ILJA

(Lūdzoši.)

1210 Diezgan! Diezgan, brāli! — Met nu vāku nost!

SVĒTKALNS

(Zem vāka.)

Nost, nu, vāks!

(Par mazu brīdi, brīnīdamies.)

Ko? Neiet? — Neiet nost?!

ILJA

Paspied stiprāk, brāl! ar kājām sper!

SVĒTKALNS

(Dzirdas ar visu spēku cīkstāmies, bet vāks neiet nost. — Par bridi

gurdā balsī nopūšas.)

Redzu, pienākusi mana likteņdiena ir!
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(Vēl cerēdams.)

1215 Pacelt nespēju, nu, brāli, pacel tu!

ILJA

(Pūlas noņemt vāku.)

Plēšu, rauju, grābju vāku, — neiet nost!

SVĒTKALNS

Brāli, ņem tu manu svara zobenu un cērt!

ILJA

(Lūko celt Svētkalna zobenu, bet bez panākumiem.)

Pacelt nespēju.

SVĒTKALNS

Pie zārka šķirbas pienāc klāt!

1220 Es tev uzpūtīšu mana varoņgara, še!

ILJA

(Pieliecas pie zārka.)

A! es jūtu, spēks man trejkārt aug!

(Viņš lūko celt zobenu un nu to spēj.)

Nu ij tavu svara zobenu es spēju celt!

SVĒTKALNS

Cērt nu zārkam vāku šķērsām!

ILJA

Ē, nu, zobens, cērt!

1225 Dzirkstis lec un liesmas sprakst, kā zobens sper!

(Pār zārka vāku pārstiepjas dzelzsstīpas.)

Vai! tu brīnums! Dzelžu stīpas aug, kur zobens cērt!

SVĒTKALNS

Smagi manim, mazo brāl, cērt vēlreiz, vēl!

ILJA

(Cērt vēlreiz.)

Zobens cērt, ka dzirkstis lec un liesmas sprakst!
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(Atkal parādās stīpas.)

Vai man! jaunas dzelžu stīpas atkal aug!

SVĒTKALNS

1230 Smoku nost, mans brāl! — Pie šķirbas nāc:

Došu visu savu spēku tev, — tad spēsi gan!

ILJA

Ak tu, veco brāli! man šī spēka tiek;

Citād' zeme arī mani nespēs nest.

SVĒTKALNS

(Pēc brīža.)

Labi darīji tu neklausīdams, mazo brāl!

1235 Nāves dvašu būtu uzpūtis es arī tev.

Tagad paliec sveiks! — Ņem manu svara zobenu!

Tagad būs tev spēka visu vienam veikt.

(Pēc brīža.)

Bēgt es gribēju, bet liktens nepieļauj,
Nu man labi būs še kapā padzīvot.

1240 Nāves upe dzīves kalnam pretī guļ, —

Vai varbūt ij zelta zārks no nāves upes nāk?

Man ir labāk kalna augstē zelta zārkā gult
Nekā melnās dūņās stepes ielejā,
Kur no kalniem zemes smagmes sārņi kopā tek.

(Nopūšas)

1245 Man ir jāmirst, nepildīju, ko man liktens liek,
Debess vadzī neiespēju zemi augšā vilkt.

Palūko, ka velti nepazūd tev spēks kā man,

Ka tev mērķi netop mazāki arvien!

Kad tu nepildīsi, kas tev likts,
1250 Tad būs tūkstots gadu jāizgaidās vēl.

Ej tu trejceļus, tev tagad spēka tiks—i
Tur, kur visi mirst, tur nemirt tev!

Gala ļaunu veic, tā zemes smagmi celsi vēl!

(Domās nogrimis.)

Ej, es gaidīšu no tāles.

ILJA

1255 Svētkaln, sveiksi



VANAGA KLIEDZIENS UN BALSS

Ej tu tāļākl

*

ILJA

Kurp lai eju atkal viens?

BALSS

Ej
r
kur tevi sauci

ILJA

Kas mani sauc?

BALSS

1260 Sauci

i

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

Kņaza miteklis Kijevā.
Viesu istabas priekša noslēgta ar atbī-

dāmu priekškaru visas istabas platumā.
Pa abām malām durvis uz āru.
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{Priekšas malā stāv lija un lūkojas apkārt. Viņš ģērbies nonē-»
sātās zemnieku drēbēs. Viņam pienāk klāt Vecs sulainis, bijis
kareivis, kurš drusku paklibo.)

ILJA

(Klusi.)

Kā pirms gadiem atkal te tā dārgā vieta ir!

Satek zemes ilgas šurp un zemes smagums līdz.

VECAIS SULAINIS

(Runā arī paklusu.)

Nu, tu veci, zemes dēls, ko nāci šurp?
Lūkot Vladimira kņazu līdz ar bajāriem?

1265 Lūkot kņazu—sauli, bajārēnus ne;

Gana tie mums atslūkoti.

VECAIS SULAINIS

Tiesa gan.

ILJA

Lūkot, vai še vieglāks tapis zemes smagums ir?

VECAIS SULAINIS

Vecais lija vieglojis to smagmi gan,
1270 Kāvis naidniekus un laupītājus gan;

Pārstāvējis atraitnes un bārenīšus, —

Smagāks tikai tapis smagmes otrais gals,

Tur, kur vieglums jācer.



ILJA

Kas tas?

VECAIS SULAINIS

1275 Nevar teikt;

Pats gan redzēsi, kad palūkosies šeit.

ILJA

(Atkal domīgi lūkojas apkārt.)

Priekšnams te tāpat, tāpat tur dzīru balss.

SULAINIS

Vai tu še reiz biji?

ILJA

Biju, — ari tu tas pats.
1280 Vecais kareivs — kaujā lauzta kāja tev.

SULAINIS

Kā tu zini? — Godam lauzta kāja man:

Blakus pašam Iljam.

ILJA

Не, hel

SULAINIS

Nesmej visi

1285 lija jokus neprot.

ILJA

Hel

SULAINIS

Kas esi tu?

(Piepeši izsaucas.)

lija! Iljanīt!

334
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ILJA

Klus', nekliedz, veci, klus'l

1290 Nepazini, — nepazīs varbūt i citi?

Kur tie gadi, kopš es gāju sargāt zemi!

Mani kara svārki, brūnie, nonēsāti,
Mana kule, naudas pilnā, iztukšota,

Visi leiši, ordas izstaigāti. —

1295 Jānāk lūkot, kas še liekas Kijevā.

SULAINIS

Nāc, mans tētiņ, varbūt vairs i nepazīs, —

Bet, kad pazīs, lieliem godiem tevi saņems gan!
Zīdiem svārkus šūs un zeltu kulēs bērs,

Vladimirs dos mutes, rokas bučos bajārēni!
1300 Tavus lielos darbus paudīs tauru mutes!

(Dzirdas kokļu skaņa viesu istabā.)

ILJA

(Bērnišķi priecīgi.)

Klau, kur kokles! sen — ak! — nedzirdētas, mīļas!
Paver šķirbu! Tīk man paklausīties paslepen.
Bērns vēl klausījos tā, tupot aizkrāsnē.

*

(Sulainis paver priekškaru, redzas Burtnieku vecis un

Klaušnieks, kurš nav vecāks kļuvis, un bajāri pie dzīru

galda.)

ILJA

(Vēl klusāki.)

Burtnieks vēl tas pats! —

KĀDS BAJĀRS

(Viesistabā sauc.)

1305 Ko durvis verat?

OTRAIS BAJĀRS

(Turpat.)

Salaidīs vēl salašņus! Nāk zemnieksmaka šurp.
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SULAINIS

(Skaļi.)

Lūdzas cilvēks, tālu ceļu atnācis.

ILJA

(Tāpat skaļi, pazemīgu balsi.)

Gudrības grib smelties, gudras runas klausoties.

TREŠAIS BAJĀRS

(Viesistabā.)

Labāk klau, ko dziedās vecisl

BURTNIEKS

1310 Vecs kas vecs:

Vecus bijumus es dziedu — veco liju,

Ugaugaini Muromieti, Jāņa dēlu,

Kā ar kāviem kāvās, lielo Latigorku —■

(lija aizvelkas aiz priekškara.)

PIRMAIS BAJĀRS

Šķiet, kā dzirdēts, aizdzirdēts tas lija —

OTRAIS BAJĀRS

1315 Mūžiem tiks!

PIRMAIS BAJĀRS

I tās kokles sen jau dzirdēt aizdzirdētas:

Pakāpj čīgums vienu soli augšup — atkrīt;

Velkas vienmuļīgs kā übags klibodams,

Apriebjas kā rudens vējš, bez gala gaudodams.

OTRAIS BAJĀRS

1320 Kad jel prastu dziedāt mūsu jaunus laikus!

Prastu spēlēt jaunas kokles, daudzstīgotas!

BURTNIEKS

(Nikni iesmejas.)

E — tev labāks spurkšu-purkšu kazlēnlēciens,
Svešu spickundziņu iemācītas spēles.
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CURILA

(Trekna balss dzirdas.)

Nu pamazām, veci—übaģeli,
*325 Kur tev pazīt jaunlaik' greznas mantas.

DUKA

(Mīlīga balss.)

Smalkas spēles grib i smalkus spurkšus.

TREŠAIS BAJĀRS

Dziedi, veci, vien, ko gribi.

BURTNIEKS

(Nikni.)

Nedziedāšul

KLAUŠNIEKS

(Klusi uz Burtnieku.)

Atkal bēdu dziesma būs man jādzied, zēn*

PIRMAIS BAJĀRS

1330 Ko viņš dziedās? Beigts ir lija, beigta dziesma līdz.:

(Bajāros dzird smejamies.)

BURTNIEKS

Beigts tu būsi pats un bajārēni līdz,
Kad ne smakas nebūs jūsu, tad būs lija vēl

Pirmais krievu varons!

AĻOŠA

Ko viņš lielu darījis?
*335 Rupjš kā maiss bij, bļaurs kā zvērsl

DOBRIŅA

Bez viltus bij.:

BURTNIEKS

Ko viņš dara? zemi sargā.;



PIRMAIS BAJĀRS

Sargā kņazs.

BURTNIEKS

Ko viņš dara? zemi tīra ij no jums.

(Bajāri smejas pretī.)

1340 Runā pats tu, saulīt, Vladimira kņazs.
Liec tiem klusēti teic, kas vecais lija Ы|!

PIRMAIS BAJĀRS

Ai, tu slavens Vladimirs, tu Kijevkņazs!
Liec tu neriet tam pret bajārlabiešieml

■

(lija nepacietīgi pavirzās uz priekšu, un Vecais sulainis

atbīda priekškaru tik plaši vaļā, ka saredzas viss viesu galds,

pie kura goda vietā sēd kpazs Vladimirs, viņam blakus

kņaze Apraksija, viņiem apkārt pēc cienīguma un bagātības

šķiroti bajāri un zemāki bajāri jeb bajāru bērni. Viesu

starpā izcilus manāmi aiz savas greznības Сuri 1a, bagāts, bez-

garšīgi zeltiem un dārgiem kažokiem apkrāvies, un Duke, itāļu

tirgotājs, bagāts, bet ar garšu. Aļoša, Dobriņa, tirgotāji,

svešnieki, vidus ļaudis.)

KŅAZS VLADIMIRS

Ai, jūs mani varoņi, jūs varenie,
1345 Bajāri un bajārbērni, labieši, —

Jūs, kam pilis dotas līdz ar pilsētām, —

Jūs, kam ciemi doti līdz ar zemniekiem, —

Jūs neviens lai manā valstī neaprājl
Es jūs liku: zemesgalus apsargāt,

1350 Es jūs liku: zemi iztīrīt no salašņiem,
Es jūs liku: zemesspēkus sakopot,

Kopā sakopot un valdā savaldīt!

PIRMAIS BAJĀRS

Ai, tu slavas pilnais Lielkijevas kņazs!
Strauti mēs: no zemes galiem satekam,

1355 Tu tā jūra: sākums, beigums visiem ūdeņiem!

(Bajāros liela piekrišana.)
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KŅAZS VLADIMIRS

Jūra: sākums, beigums, — jūra: vidutāja, —

Platos plecos svešu zemju viesus nes:

Jaunas mantas krieviem, jaunu, smalku dzīvL

(Piekrišana tirgotājos, svešniekos un vidus ļaudīs.)

VIENS BAJĀRS

(Klusi.;

Vairāk ņem, ne dod.

CURILA

(Pacēlies.)

1360 Lūk, kāds es greznisl
Kņazs, tev zeltu bērsim pagrabos.

DUKA

Vladimir, tu kārais visiem karaļiem!
Gudrais visiem gudrajiem, tev dziedam mēs.

VECAIS BURTNIEKS

(Paceļas un tuvojas Vladimiram lūgdamies.)

Saulīt Vladimir, kur vārds par veco liju būs?

VLADIMIRS

(Bargi un svinīgi.)

1365 Hja iet bez manas ziņas, — nu, lūk, zūd.

Veco minēt labi, labāk jaunāka

BURTNIEKS

(Droši un draudoši.)

Zudīs lija, zudīs krievu zeme līdz!

(Tad domīgi paiedams.)

Lai tad pirmā mana dziesma zūd!

(Viņš sit kokli pret galdu, tā ka tā sašķīst. Viesi satiūkstas; lija
īsi iesaucas.)

Veco necfziēdāšu, dziedat jauno jūsī
i37ū Suņu balsīs smilkstat, līdz jūs ēdīs suns!

(Aizgriežas un grib iet projām.)
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AĻOŠA

Turi muti, suns! še suņa kumoss, ņem!

(Met vecim ar dunci, vecis pakrīt beigts. Liels uztraukums, visi

saceļas kājās. Apraksija iet projām, bet, ieraugot liju, paliek.)

(lija ieskrien no priekšas istabā un apskauj mirstošo Veco burt-

nieku.)

ILJA

(Klusi.)

Beigta dziesma ātrāk vēl ne vecais laiks.

Slēgšu acis dziedonim.

BURTNIEKS

(Mirdams, priecīgi.)

Ak — tu, — tu pats!
1375 Zūdi, dziesma, kad tik paliek dziedāts spēksl

(lija paceļ viņu un aši aiznes no istabas caur priekšu ārā.)

(D uк a mierina uztraukumu, sēdinādams visus viņu vietās un pie-

runādams.)

APRAKSIJA

(Klusi uz Vladimiru.)

Kas tas zemnieks bij?

VLADIMIRS

(Tāpat.)

Vai tādu trūkst?

(Apraksija aiziet.)

DUKA

(Uz Vladimiru, kurš novēršas no Apraksijas un aprāj svie-

dēju.)

Karaļ' karali, liec lai ko jaunu dziedi

Dobriņa lai dziedi
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DOBRIŅA

(Apvainots, žēli.)

1380 Kā es lai dziedu?

Mute dziedonim top aizbāzta ar dunci.

DUKA

Kārais jāpriecē, tad dziedāšu es pats,
Būs tik jauns, kā nebijis ne mūžam vēl.

(Sāk stīgot savu ģitāri.)

(lenāk lija, uzņēmis uz pleciem zemnieksvārkus. Vecais su-

lainis atver galīgi priekškaru.)

ILJA

(Skaļā zemnieku balsī runādams.)

Sveiks, tu Lielkijevas Vladimiri

1385 Vai tu godam cienā viesus — ceļavīrus?

VIENS BAJĀRS

(Klusi.)

Kas tas zemnieks tāds?

OTRS

(Tāpat klusi, svarīgi, nicīgi pakaļdarīdams Vladimiram.)

Vai tādu trūkst?

ILJA

(Vēl skaļāk uz Vladimiru.)

Atnācu pie tevis kalpos saderēt:

Tūkstots tatāru es kaujā nebaidos,
1390 Es sev neaicinu palīgā

Ne trīs desmit kraukļu līdz ar vārnēniem,

Kas še sanāk apēst zemes treknumu.

(Klusi paveras drusku durvis, un paredzas Apraksija, kas klau

sījusies un durvis atkal aizver.)



KŅAZS VLADIMIRS

Kam tu Jaužu esi, drošniek? Kā tev vārdsl

ILJA

Esmu Nikits, Aizmežnieku vīrs.

KŅAZS VLADIMIRS

1395 Nu tad, Aizmežnieku Nikit, sēd' un ēdi

Galda zemā galiņā vēl brīva vieta būs.

ILJA

Ai, tu slavens Lielkijevas Vladimirs!

Ne pa šķirai vieta, ne pa spēkam gods:
Pats tu, kņazi, kraukļiem līdzi sēd',

1400 Mani sēdini pie vārnēnieml

(Uz bajāriem, tos grūstīdams.)

Ē, jūs, vietu dodat izplest elkoņus!
Ozolsolus drusku kopā sabīdāt.

(Viņš apgāž solus un nogrūž bajārus. Saliec dzelzs stieņus, kas

starp bajāru sēdekļiem.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Dusmīgi kliedz.)

Ai, tu Aizmežnieku Nikits, ko tu dar'?

Gudru ziņu liktas vietas, — ko tu jauc?
1405 Dzelžu stieņus saliec, solus lauz?

PIRMAIS BAJĀRS

(Sauc.)

Ak jūs, bajāri, jūs, bajārbērni! Klau!

Vai tas dzirdēts, mūs par kraukļiem sauc?

OTRAIS BAJĀRS

Ne par kraukļiem vien, i vārnēniem!

KŅAZS VLADIMIRS

Ai, jūs mani varoņi, jūs varenie!

14Ю Metat Aizmežnieku Nikitu pa durvīm, tur!
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ILJA

Metat, metat mani, un tu skaties, kņazs!

(Viņš nomet no pleciem mēteli un sagaida bajārus, kas diezgan

negribot nāk viņu mest ārā.)

Kādi ir tev bajāri, tie varenie,

Kam dod ciemus līdz ar zemniekieml

Kas tev zemes galus apsargā,
1415 Kas tev tīra istabu no salašņiem?

(Viņš atgrūž uzbrucējus, un tie pakrīt.)

Tie, lūk, izputi Vai tev varenāku nav?

KŅAZS VLADIMIRS

(Bailīgi lūdzoši.)

Ei, jūs, bajāri! ci, turaties!

DUKA

Karal, kauns ar zemnieku mums spēkoties:
Liec, lai kalpi izved!

KŅAZS VLADIMIRS

(Sauc.)

1420 Kalpi, vedat jūs!

VECAIS SULAINIS

(Uz kņazu.)

Kungs, kā viesi izsviest?

KŅAZS VLADIMIRS

Ko tu drīksties? — Pag!

(Uz kareivļiem.)

Vedat! ko jūs stāvat? — Pagrabā jūs grūst!

(Kareivji un kalpi nekustas.)

ILJA

Lūk, nuf kņazi, kur tev ir tie varenie?
1425 Kam liec zemes spēkus sakopot,

Kopā sakopot un vaidā savaldīti

Lai tos ērtāk varat saknābāt un rīt.



(Panākdams uz priekšu.)

Nu es tevi pašu gribu pārbaudīt^

(Klusi paveras atkal durvis, un parādās Apraksija.)

ILJA

(Jostu sarīkodams kārtīgi un svārkus sagludinādams.)

Nāc nu spēkoties, kurš ir tas zemes spēks?
1430 Kam būs sakopot un savaldīt?

KŅAZS VLADIMIRS

(Aši atkāpjas aiz galda.)

Projām! projām!

(Uz bajāriem bailīgi.)

Priekšā aizstājaties man!

(Apraksija durvīs pazūd.)

ILJA

(Zobodamies.)

На, ha! Lūk, tu bēdz vai aizkrāsnē,

Turp, no kurienes es sākot laukā iznācu.

H35 Tu ij caunes kažociņiem aizsegtos,
Lai tik neredz tevis — lielais jūras spēks!

(Uz visiem sapulcētiem.)

Nu, jūs, ļaudis visi, bajāri, ij jūs!

Redzat, ka vēl zemesspēks ir zemniekos!

Ka vēl nabagie veic bagātos,
H4O Kas grib ciemus apēst līdz ar zemniekiem.

Sveiki esat nu, ar jums būt kopā — kauns!

lešu meklēt cilvēkus no salašņām*

(Viņš aiziet.)
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ILJA

(Balss aiz skatuves.)

E, jūs, mani plikadīdas, nākat šurp,
Es jūs gribu labāk pacienāt kā kņazs:

1445 Arā nelikšu neviena viesa sviest.

(Dzird durvis smagi aizkrītam. Brīdis klusuma bailēs.)

DOBRIŅA

(Klusu.)

Lūk, tā nevajdzējal

KŅAZS VLADIMIRS

Klusu, brāļi, klus'l

ILJA BALSS

(Aiz skatuves, vēl tālāk.)

Tec, tu, bulta, jumta galiņā,

Noņem apzeltītos cekuliņus nost!

KŅAZS VLADIMIRS

(Klusi.)

1450 Klusat! Ko tas zīmē: zelta cekuliņus nost?

CURILA

(Klusi.)

Gailim sarkans cekulīts, bet zeltīts man? —

(Troksnis istabas augšā kā no smagiem kritieniem.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Gluži klusi.)

Brāļi, cit, ka nedzird Aizmežnieks!

Dzirdēs, atnāks vēl, mūs visus apsitīšf
Vladimiram, man, ne sēklas neatstās.

(Priekškars.)



(Kņaza krogs.

Liela, tukša kroga istaba. Vienā kaktā kroga lāva. Pāris solīšu.

Ir vakars. Divi dzērāji — Klausnieks un Übags-

staigulis. Viens sēd kaktiņā uz zemes, otrs uz solīša. Ve-

cene — Krodzniece snauž.

Aiz skatuves dzird saucam tālumā: E! Ei)

PIRMAIS DZĒRĀJS — KLAUSNIEKS

(Uzklausās, tad nopūšas un sāk klusi tālāk dziedāt zem sevis.)

1455Kur tu radies, bēda, kur tu izcēlies?

Izcēlies tu, bēda, slapjā zemītē.

BALSS

(Aiz skatuves, tuvāki.)

Ē, ēl — E, ē!

OTRAIS DZĒRĀJS — ÜBAGS-STAIGULIS

Klus', tu vaidētājs, tu gaudotājs, —? klau: sauci

PIRMAIS DZĒRĀJS

Kas tur sauc?

OTRAIS

(Mēdīdams.)

!460 Kas sauc! — Ko piesvempies?

BALSS

(Aiz skatuves, gluži tuvu.)

Ē, jūs, plikadīdas, drupatlaši, šurp!
Aši skrienat kņaza pagalmā!
Lasāt vien, kur zelta cekulīši krīt!

KLAUSNIEKS

Kas par cekulīsiem?

KRODZNIECE

1465 Muļķi, dzirdat: zelts!
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BALSS

(Aiz skatuves.)

Nesat krodziņā un dzerat!

OTRAIS DZĒRĀJS

Jāskrien iri

(Aiziet.)

(Sanāk pulks ļaužu kroga istabā — skrandaiņi, baskāji t;n übagi;
viņu vidū Übags-staigulis un lija; ļaudis nes dažādus zeltītas

nama un jumta pušķojumus. Ļaudis rīko Vecais sulainis.)

ĻAUDIS

(Viens caur otru, labinādamies draudzīgi ap liju.)

Ak tu, tētiņ! — mīlīt! — labdarīti mans!

ILJA

(Smiedamies.)

Nāc! nāci

1470 lekšā, kroga dzērāji! jūs, delverīši! —

Nu, tu, krogamāte, dod nu visiem dzerti

Se tev cekulīši! zinies vien, kur likt!

Cik tev kaktos mēslu bij, tik zelta būs!

VECENE— KRODZNIECE

(Priecīgi, bet vilcinādamās.)

Ak tu, kundziņ, mīļais, — došu nu jums dzert —

1475 Tik tie cekulīši kņaza, — vajdzēs slēpt —

Daudz jūs nodzersat — kņazs atņems — kas man tiks?

VECAIS SULAINIS

Dod tik, ragan, kad tev pavēl, — tiks tev, tiks!

(Vecene vēl grozās un šaubās.)

Vai tad, vecen, nezini, kas šis tāds ir?

(Uz ļaudīm, rādīdams uz liju.)

Klausāt, mīļie, tas jau mūsu Iljanīts!
1480 Vecais lija Muromietis, Jāņa dēls!
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ĻAUDIS

Ak tu, tētīt — mūsu mīlīt — Iljanīt!
Tu jau bārenīšu, atraitnīšu tēvs!

VECENE— KRODZNIECE

(lejūsmā.)

Lai tad atņem kņazs! lai naudamana puti
Visiem dzert pa brīvu! Gods tev, Iljanītl

(Viņa dziļi klanās Iljam, ļaudis līdzi. lija apsēstas uz solīša.)

PIRMAIS DZĒRĀJS

1485 Lec nu, papēd'l

OTRAIS DZĒRĀJS

Nu reiz piēdzeršos, cik tīk!

VIENS NO PULKA

(Bailīgi.)

Jā, — bet rīt ko teiks mums saulīt' kņazs?
Ka tam visus cekulīšus nodzeram?

VECAIS SULAINIS

Kāda teikšana tam kņazam būs vairs rīt?

1490 Visā krievu zemē kurš tas stiprākais?
Visus lielos lija izkāva viens pats!

ĻAUDIS

Zinām — rāpus krita visi varenie —

Vecais lija stiprākais — tas Aizmežnieks —

VECAIS SULAINIS

Vladimirs, tas aizslēpās pat aizkrāsnē —

1500 Kuram kņazam būt? — vai vājākam?

ĻAUDIS

Stiprākajam! — Stiprākajam!

DAŽI BAILĪGĀKIE

(Klusāk.)

Dzersim, brāļi!
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VECAIS SULAINIS

Tad par kņazu savu veco liju iecelsim!

ÜBAGS-STAIGULIS

Veco liju!

ĻAUDIS

1505 Mūsu liju! i— Viņš mums tēvs!

VECAIS SULAINIS

Tūdaļ celsim!

ĻAUDIS

Celsim! — Rīt — pie gaismas — rīt.;

VAIRĀKAS BALSIS

Nu, tad dzeram! Nešaubāmies, maksās lija viens!

ILJA

Dzerat, mani plikadīdas, nešaubāties!

15Ю Rītu Kijevā es valdīšu kā kņazs.
Jūs, tie plikadīdas, būsat lielākie!

ĻAUDIS

Ai, tu tētiņ! — mīlīt! — aizgādnīt! i—

KĀDS DZĒRĀJS

Jāskrien kņazam teikt, ka rīt viņš krīt, —

Vēl varbūt par vēsti dzeramnaududos?

(Aiziet.)

(Visi dzer un ēd, pa kaktiem salīzdami un runādamies.)

KLAUSNIEKS

(Pietupdamies zemē pie lija, kurš sēd uz solīša; klusu.)

1515 Tētiņ, Iljanīt, vai nopietni tu teic?

Vai tad tiešām visām bēdām gals?



CITS NO ĻAUDĪM

(Pienākdams tāpat Iljam klāt, klusu.)

Vai tie nospiestie reiz galvu cels?

VĒL CITS

(Tāpat pienākdams.)

Vai tas zemes spēks reiz nebūs smags?

ILJA

(Pussmiedamies, pussēri.)

Ak, jūs, plikadīdas-šaubulīši!
1520 Kad mēs nešaubīsimies, tad sāksies prieks^

(Priekškars.)

(Kņaza miteklis, tā pati viesu istaba.

Kņazs Vladimirs ar bajāriem, sabijušies un uztraukti.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Pieņem svinīgu stāvokli, tiklīdz cerē briesmas garām.)

Ai, jūs, mani bajāri, jūs varenie!

Pretnieks bēdzis pats, mūs bīdamies;

Liekat izmeklēt, kur palicis tas vīrs!

Un tad mierā varam tālāk mieloties.

DOBRIŅA

(Sērīgi.)

1525 Kņazs, tu mūsu saulīt, Vladimir!

Mierā nevaram mēs mieloties, —

Zin', kas bij tas vīrs?

KŅAZS VLADIMIRS

To bajārs izmeklēs.
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DOBRIŅA

Daudzi gadi, — balss vēl pazīstama šķiet,
1530 Reiz to mīlēju — vai nav tik —

AĻOŠA

— Šķiet i man!

Vai tāds zvērs tik aši beigts 1—?

VIENS NO VAROŅIEM

— Un otra nebūs vairs.

KŅAZS VLADIMIRS

Ko jūs minat?

DOBRIŅA

1535 lija,

KŅAZS VLADIMIRS

Ha, tas beigts!
Jau kopš gadiem ziņneši to ziņo man,

(Piepeši troksnis aiz durvīm.)

VIENS BAJĀRS

Kas tur klauvē?

KŅAZS VLADIMIRS

Atkal Aizmežnieks?

(Viņš uztrūkstas no sēdekja, bajāri līdzi; viens bajārs aiziet pa-

lūkoties.)

DOBRIŅA

(Drūmi.)

1540 Kņazi, kņazi Vladimir, kas būs? Kas būs?

KŅAZS VLADIMIRS

Klus', ko piesauc nelaimi!



AĻOŠA

(Bezkaunīgi.)

Nu ko tur bail?

Negants ir, bet muļķis, labs kā Tugarins.

(leskrien bajārs, lielā uztraukumā.)

BAJĀRS

lija! lija! — zeltu plēš no jumta — dzer —s

1545 Dzirda tautu — lielās: rītu tapšot kņazs!

KŅAZS VLADIMIRS

Brāļi, brāļi, domāsim, ko darīt nul

Stipri domāsim, kā pielabināt vēl:

Sūtīsim, kas lūgtu goda mielastā!

KĀDS NO BAJĀRIEM

Kurš tad ies?

KŅAZS VLADIMIRS

(Lūgdamies.)

1550 jūs, mani vareniel

Kurš nu ies par mani?

DUKA

let nav prāts;
lija rupjš, — mūs neklausīs.

KŅAZS VLADIMIRS

(Pusliellgi, pusbaillgi.)

Es ietu pats,
1555 Tikai nepatīk man, Vladimiram, iet.

Tikai jāiet ir — lūk: grib par kņazu kļūt!

DUKA

(Izgudrēm.)

Sūti skaistāko, kas galmā, — neaizskars!
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AĻOŠA

(Nekaunīgi.)

Nē, — bet Apraksiju: tā to labprāt redz!

KŅAZS VLADIMIRS

(Dusmīgi, bet reizē apsverot apstākļus.)

Kā tu zini? — Nepiestāv, — bet sūtīt var

(Uz sulaiņiem.)

1560 Kur ir kņaze? Kādēļ nenāk viesus pagodāt?

SULAINIS

Kņaze lika teikt, kad jautā: — pašai darbs!

KŅAZS VLADIMIRS

(Dusmīgi.)

Kur tā ir? — A, āl — Man vajg — šai pašai darbs!

(Uz bajāriem, nemierīgi.)

Brāļi, stipri domājat!

AĻOŠA

(Viltīgi.)

Kņazs Vladimir!

1565 Dobriņa pats pirmais liju pazina;

Viņš tam krusta brālis saucās, — sūtīt tol

DOBRIŅA

(Uzlec izbailēs.)

Vai man! mani nē! man netīk mirt:

Jauna sieva man ir mājās, mazi bērni!

Ko viņš pirmo redzēs, tam būs galva nost.

KŅAZS VLADIMIRS

1570 Sievu, bērnus apgādāsim.

DOBRIŅA

(Rūgti.)

Zinu gan!
Atkal izprecēsat AJošam!



(Uz Aļošu.)

Tu arī

Iljam krustbrālis, to muļķi sauc, — ej pievil!

DUKA

(Izgudrēm uz Vladimiru.)

1575 Sūti to, kas reiz ir liju mīlējis!

DOBRIŅA

(Lūgdamies.)

Vai man! vai man! vai! man netīk mirt!

KŅAZS VLADIMIRS

(Lieliski.)

Es tev pavēlu! Ej!

DOBRIŅA

(Uz viņu neklausīdamies.)

Paredzēja sirds.

(Tad sērīgi, kā zem sevis.)

Krusta brālis lija, kopā būs mums kaps.

(Tad uz Vladimiruun bajāriem.)

1580 Sveiks, kņazs Vladimirs ar bajārieml

Eju mājās atvadīties; saule norietēs,
Tad es posīšos.

(Aiziet.)

AĻOŠA

(Priecīgi.)

Kad krīt, lai krīt

Tāds no tāda, citiem vairāk telpas dos.

(Priekškars.)

(Kņaza krogs. Vakars.
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lija sēd noskumis. Blakus viņam zemē notupies Klausnieks

Zemē pa kaktiem guļ šur tur kādi nabaga ļaudis.)

KLAUSNIEKS

(Pusbalsī žēlīgi dudina savu dziesmu.)

1585 Kur tu radies, bēda, kur tu izcēlies?

Izcēlies tu, bēda, liesā zemītē.

ILJA

(Zem sevis skaita.)

Piesities tu, bēda, manim līdzi iet.

KLAUSNIEKS

lija, pag: pa rindai visas bēdas ņem!

(lenāk Vecais sulainis.)

VECAIS SULAINIS

lija, sūtnis nāk no galma.

ILJA

1590 Durvis ciet!

VECAIS SULAINIS

Tā ir labi; nepadodies: rit tu kņazs.

KĀDS BASKĀJIS

(lenākdams.)

Cits jo spožāks sūtnis!

ILJA

Teic tam: rit —

Pašu spožo saules kņazu šausim nost!

(Baskājis aiziet, ienāk cits baskājis.)

OTRS BASKĀJIS

15Q5 Sūtnis vienā zeltā nāk no pašas kņazes.



ILJA

Kņazam līdzi nošausim i kņazi rit.

(Aiziet otrais baskājis, dzirdams aiz durvīm troksnis, ielaužas iekšā

sūtnis — bajārs, ļoti grezni ģērbies.)

SŪTNIS — BAJĀRS

(Atgrūzdams nost sargus — baskājus.)

Nost tu, neliet!

ILJA

(Dusmās uzlēkdams un nosizdams gar zemi sūtni — bajāru.)

Pats tu, neliet, nost!

VECAIS SULAINIS

(Uz pakritušo sūtni un ļaudīm, kas spiežas pie durvīm.)

Baidies tautas kņazu, veco: bargs kā pērkons.

PIRMAIS BASKĀJIS

(lenākdams.)

1600 Veco lija, nāk — šī pati nākl

(Kņaze Apraksija ienāk istabā; ļaudis no durvīm godbijīgi

atkāpjas.)

APRAKSIJA

Niknais lija Muromieti, Jāņa dēlsl

ILJA

(Pieceldamies; drūmi.)

Nenāc, kņaze! lūk, tavs sūtnis guļ.

APRAKSIJA

й я<ТА!
Kad sev mironi par slieksni liec,

Pārkāpšu i mironi, pie tevis nākot.

(Viņa pārkāpj sūtnim — mironim, tuvu nostādamās Iljam.)
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ILJA

1605 Teicu tev —

APRAKSIJA

(Viņu pārtraukdama, zobodama.)

Ka nošausi i mani rīt, —

Tādēļ pasteidzos vēl šodien nākt.

(Viņa ar roku māj Jaudīm atstāt istabu. Tie aiziet.)

ILJA

Velti nāc par kņazu aizrunāt.

APRAKSIJA

Ko par kņazu aizrunāt, kas rīt nav kņazs?
16Ю Ne dēļ viņa atnācu —\

ILJA

Par sevi lūgt?
Saudzēt to, kas nesaudzēja Dobriņu?

APRAKSIJA

Nesaudz manis! nelūdzos, — es esmu kņaze,
Man nav nāves bail, — kā Vladimiram.

ILJA

1615 Ko tad nāci?

APRAKSIJA

Nācu tevis dēļ.
Kas ir stipris, kam nav bailes, tas būs kņazs.

ILJA

Ho, man valdīt!

APRAKSIJA

Reiz tu biji vājš:
1620 Visā varā būdams, veikdams Idaloņu!



ILJA

Ā, nu noprotu, kāds toreiz bij tavs vārds?

Maldies: rūp man darbs, ne gods.

APRAKSIJA

Gods arī darbs

ILJA

Tev tik valdīt rūp: vai kņazs, vai zemniekdēls.

APRAKSIJA

•625 Valdīt... Nevaldīs ij zemes dēls bez manis.

ILJA

Nedz ar tevi: — zemei pašai sevi valdīt būsi

APRAKSIJA

Kā tā valdīs?

ILJA

Nezinu.

APRAKSIJA

Tu šaubies jau:
1630 Kad jūs nešaubīsaties, tad sāksies valsts.

ILJA

(Pārsteigts.)

A, tu zini?

APRAKSIJA

— Visu. Roku manim sniedzi

(Izstiepj viņam pretī rokas. Atskan vanaga kliedziens.}

ILJA

(Satrūkstas, atstumj viņas rokn, drūmij

Neprecos neka*!.
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APRAKSIJA

(Dzēlīgi.)

Bet Latigorku gan?

ILJA

(Pārsteigts, aizskārts.)

1635 Latigoru, ā!

APRAKSIJA

(Uzvaroši.)

Sniedz rokul

(Atkal sniedz viņam rokas pretī.)

ILJA

(Nikni.)

Nostl

APRAKSIJA

Tās dēļ Dobriņa nav saudzēts. Piemin' manil

ILJA

(Domīgi.)

Latigora —

APRAKSIJA

(Draudoši.)

1640 Minēsi i mani reizi

(Aiziet.)

(lija stāv domās. lenāk Vecais sulainis.)

VECAIS STJLAtNIS

Labi, ka tu nepadevies: viltus bij.
Rīt tu tapsi kņazs viens pats, — tev palīgs cits

Draugs ir, — saukšu?



ILJA

Negribu neviena.

VECAIS SULAINIS

1645 Tas ir stiprāks nekā plikadīdas.

(Kad lija domīgs apsēstas, viņš turpina.)

Nu, tad spriedīsim, kā darīt rīt.

ILJA

(Klusu, domās.)

s— Piesitās man bēda, manim blakus iet —

VECAIS SULAINIS

(Dusmīgi.)

Kauns tev bēdāt, rīko! Rīt būs karš.

s— Vai par sievām iedomāji?

ILJA

(Uzraudamies.)

1650 Nē, nē, nē!

Ej nu vien tik, — gribu pārdomāt.

(lija nogrimst domās; Vecais sulainis aiziedams pamāj ar roku uz

pretējām durvīm Dobriņam.)

(D оbгi ņ a, kurš stāvējis durvīs, nu ienāk klusu, pieiet Iljam
klāt un apskauj to stipri no muguras puses. Dobriņam bruņu ce-

pure aizsedz ģīmi.)

ILJA

(Uzlēkdams.)

A, kas satver mani? — Stiprinieks!
Drīz man līdzīgs. Līdzīga man nava, •— nost!

(Viņš saņemas, nokrata Dobriņa rokas un nosviež to zemē, tā ka

tas ievaidas.)

DOBRIŅA

Brāli, nelauz mani! Vai!
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(leskrien Vecais sulainis un pūlas pacelt Dobriņu.)

ILJA

(Uztraukts.)

1655 Kas tas?

Zemē guļ — bet aizklāts vaigs —

DOBRIŅA

(Klusi.)

Ak vai man, vai!

VECAIS SULAINIS

(Pārmetoši.)

lija, ko tu dari? Draugus plēs!?

ILJA

(Uz Veco sulaini.)

Klus! —

(Uz Dobriņu.)

1660 Kas esi? Balss kā dzirdēta. —

(Piepeši priecīgi.)

Vai tu?

DOBRIŅA

Es, tavs nabags brālis!

ILJA

Brāli, brāli!

DOBRIŅA

Ak, tavs sviediens! Tu pa gadiem stiprāks tapis vēl!

ILJA

1665 Ko še nāci?

DOBRIŅA

Es no Vladimira kņaza.



(Kad lija drūmi sakustas.)

Sūtņus nesit, satur' baltās rokasl

ILJA

(Norūc caur zobiem.)

Ā, tu arī!

DOBRIŅA

Nerūc! Citiem bail bij nākt.
1670 Brāļi mēs: es klausu tev, nu kļaus' tu man*

VECAIS SULAINIS

Viens par otru mūžam, — tā i jāstāv jums!

DOBRIŅA

Vladimirs, kņazs, liek —

ILJA

Viņš nav man kņazs.

DOBRIŅA

— Liek tev nedusmot: viņš nepazinis tevi,
1675 Tādēļ zemu sēdinājis.

VECAIS SULAINIS

(Pārtraukdams.)

— Sēdināt

Nevar viņš vairs —

DOBRIŅA

(Neklausīdamies uz iebildumu.)

Tagad tevi lūdz:

Atnākt kņaza mielastā.

ILJA

(Drūmi.)

1680 Viņš nav vairs kņazs,

DOBRIŅA

(Pārsteigts.)

Kā nav kņazs?
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ILJA

(Tāpat drūmi.)

Es šodien viņu šauju nost.

DOBRIŅA

(Pārprazdams.)

Viņš tā lūdz, ar prieku aicin', piedod jel
Mazo vainu: negodēja!

ILJA

1685 Ne dēļ goda:
Zemes mantu apēst ļauj tiem bajāriem!

VECAIS SULAINIS

Bajārvēders pārpilns, citiem tukšs!

Cik to bāreņu, tos lija šodien baro,
Rīt tiem atkal visu atņems bagātie;

1690 Vajga kņaza, kas to neļauj.

DOBRIŅA

Kur tāds kņazs?

VECAIS SULAINIS

lija — aizstāvs bāreņiem un atraitnēm!

DOBRIŅA

(Dusmīgi pārsteigts,)

lija aizstāvēja, nebūdamspats kņazs;

Aizstāvu ir es.

(Uz liju ar izbailēm.)

1695 Brāl, — kam tev kņazs? Kam kņazs?

VECAIS SULAINIS

Kņazs var vairāk darīt, kņazam spēks.

DOBRIŅA

(Uz liju tāpat.)

Brāli, brāli, cits tavs spēks, un lielāks tavs.



VECAIS SULAINIS

Lielāks jāliek lietā ļaudis glābti

DOBRIŅA

(Pārmetoši, lūdzoši.)

Brāl, tev nerūpēja manta, vara, gods —з

ILJA

3700 Ne dēļ manis gribu.;

DOBRIŅA

(Piepeši atjēgdamies.J

Vai še kņaze bija?

ILJA

Bij.

DOBRIŅA

Tad, lūk, tāl — Reiz mani gribēji

ILJA

(Pārsteigts.)

Tevi?

DOBRIŅA

1705 Atvilt Anastasju man, dot Aļošam.
Lai tad mani ņemtu sev ss varbūt par kņazu?

ILJA

Jevi ar — ā, riēbj!

DOBRIŅA

No tās tev kņaza domas?

ILJA

Ne, no šīl

(Rāda uz Veco sulaini.)
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VECAIS SULAINIS

17Ю Ne Apraksijas zemei vajga, —

Vajdzīgs zemes spēks, pats lielākais, kāds iri

Tuvāks bāra bērniem.

DOBRIŅA

Nesaprotu,;

(Uz liju lūdzoši.)

Atmet kņaza domāsi

ILJA

1715 Nē.

DOBRIŅA

(Zēli, pārmetoši.)

Ak, brāl, ak, brāli

Tevi mīlēj' tā.

ILJA

(Ironiski.)

Ak mīlēj' gan?
Nepazin' neviens, ne brālis — tu, tik šis.

(Rāda uz Veco sulaini.)

DOBRIŅA

1720 Vainīgs esmu: jauna sieva rūpēj' man un mazi bērni,
Bet vai tevi vairāk mīlēs, kad tu būsi kņazs?

Ej tu: Vladimiru šaut, es: mājās mirt —

Zūd mans brālis, zūdu es. — Sveiks, veco lijai

Sāp man brāļa lauztie kauli.

(Aiziet.)

(lija un Vecis paliek vieni. lija apsēdies, galvu rokās saņē-
mis, raud.)

VECAIS SULAINIS

(Dusmīgi rūkdams.)

1725 Nesaproti
Labs bij varons, — aizstāvs bāriņiem.



(lija žēlas pamanīdams.)

Neraud', Iljīt! — citi sapratīs.

ILJA

(Klusi, īdzīgi pret veci.)

Šis bij labākais!

VECAIS SULAINIS

Tad sapratīs jel bari.

ILJA

(Rūgti.)

П3O Nezin! —

(Rūc klusi.)

Ak, — kur cēlies, bēda ...

(Piepeši dzirdams kritiens, un balss aiz skatuves ievaidas.)

Oi!

ILJA

(Uzlēkdams.),

Kas tur krita?

VECAIS SULAINIS

Daudz kas knt.

ILJA

1735 Tas viņš! Tas viņš!

(leskrien priekšiņā; vecais seko.)

(Aiz skatuves dzirdas.)

ILJA BALSS

Brāli! manu brāli!
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DOBRIŅA BALSS

(Vāji.)

Nav man brāļa.

(lija un vecais ienes iekšā Dobriņu.)

DOBRIŅA

Nesat mājās — Anastasju redzēt vēl —

ILJA

(Sērīgi, klusi.)

Brāli ne?

DOBRIŅA

1740 Ir miris.

ILJA

(Skaļi, priecīgi.)

Ir vēl dzīvs.

(Apņemdamies, — ar uzsvaru.)

lešu es pie Vladimira!

DOBRIŅA

(Uzlēkdams sveiks, vesels kājās un viņu .apskaudams.)

Brāli!

(Paliek, liju turēdams aiz rokas un vezdams uz Izeju.)

VECAIS SULAINIS

(Nikni, nicinoši uz liju.)

Topi bajārs, kad par kņazu tapt IгЪаТП
1745 Dos tev ciemus līdz ar zemniekiem, — tad sūci

ILJA

(īgns.)

Nē, es vedu visur plikadīdas līdz!



VECAIS SULAINIS

(Jautri, cerību pilns.)

Vladimiru nošaut?

ILJA

Nēl

VECAIS SULAINIS

(Vēl niknāk.)

Tad nošaus tevil

DOBRIŅA

1750 Mieru slēgsim. Visiem bāriem kņazs dos līdzi ēsti

ILJA

Līdzas tiesības. -s

VECAIS SULAINIS

(Ironiski.)

Ar bajāriem?

ILJA

Līdzas.

VECAIS SULAINIS

(Nospļaujas.)

Ej! Tu nepārnāksi vairs!

DOBRIŅA

(Uz liju.)

1755 lesim! Neklausi, ko niknais vecis rūci

VECAIS SULAINIS

(Griezīgi.)

Neklaus' nikno! Kļaus', ko glumais melšl

(Uz Dobriņu.)

Nu tu sveiks uzreiz, nupat vēl miri nostl

Viltiem vaidēji!
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DOBRIŅA

Met mieru, vecīti

ILJA

(Lielmanīgi draudot, pats savu sirdsapziņu mierinot.)

1760 Kņazs lai stingri noteic trijās dienas

Visai tautai dot par velti ēst un dzert!

Ja tā nebūs — rīt viņš nebūs kņazs!

(Priekškars.)

(Kņaza miteklis. Tā pati viesu istaba.

Kņazs Vladimirs ar bajāriem un varoņiem. Viņam
līdzās kņaze Apraksija. Apkārt sulaiņi un kareivji.
Visi uztraukti, bet ne bez cerības. —* Viņiem pretim nostājušies
lija ar Veco sulaini un plikadīdām. Visa viesu telpa
pilna ļaudīm; pa logiem skatās iekšā; ārā redz pilnu pagalmu
ļaužu; sakāpuši uz žogiem un jumtiem.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Ģērbies savā lielākā godībā; paklanās, svinīgi.)

Sveikts lai esi, lija, Jāņa dēls!

Mierā nāc tu, nebruņots, tev mājās bults,
1765 Ļaunu prātu tevim neturēsim vairs.

Zemākā tev vieta bij, — būs augstākāl
Nu tev —

IUA

(Vinu pārtraukdams, arī paklanās.)

Sveiks tu, Lielkijevas Vladimirs!

Zināji, ko sūtīt mani saukt:

1770 Citu nebūt' klausījis, tik Dobriņu.

Bij man nolūks tevi nošaut, kņazs,
Šoreiz dievs lai piedod tev par grēku, lai!

(Viņš grib piegriezties ļaudīm.)
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KŅAZE APRAKSIJA

(Uz liju.)

lija aizmirst kņazi, kņaze liju ne.

lija, laikā nāc, tad daril

ILJA

(Paklanās viņai, īsi.)

1775 Zinu pats.

(Aizvēršas atkal uz Vladimim un ļaudīm.)

VECAIS SULAINIS

(Klusi Iljam.)

Laiks reiz palaists, nepalaid nu vēl!

(lija atstumj veci. Apraksija aiziet.)

ILJA

(Uz kņazu.)

Pacienā nu lijas viesus — bāreņus!

(Uz bajāriem.)

Sēžat, bajāri un varoņi!

(Balsis no bajāriem ironiski.)

Mēs stāvēsim.

DOBRIŅA

(Kurš nēsā roku pārsietu.)

1780 Sēdēsim, kad vecais lija liek.

Zemes spēkus pulcē zemes dēls.

(Varoņi sēstas pie galdiem līdzi ļaudīm, bajāri izrāda nicību pras-

tiem ļaudīm.)

ILJA

(Uz ļaudīm.)

Salašņas un plikadīdas, kas tik nāk —*

Sēstat blakus bajāriem! nu visi līdzi;
Līdzas tiesības, — nu ņemat ēst un dzert

(Ļaudis sēstas, bet atturīgi.)



ILJA

(Dusmīgl.J

1785 Nekaunaties, sēstat! Kungiem jābūt jums!

VECAIS SULAINIS

(Uz ļaudīm.)

Ak, tad sēstat nul tad ņemat, ko vēl var!

ILJA

(Uz kņazu.)

Mani viesi sen nav ēduši nekā, —

Dod tiem lielu mēru, — kas tik lielāks ir. —

VLADIMIRS

(Dusmīgi, nicīgi.)

Tad še netiks, tad lai paši iet sev nest!

KĀDS BAJĀRS

(Klusi.)

1750 Salašņas tev viesi, tad lai salasa!

(Sulaiņi nicīgi smīn par salašņu viesiem un ielej tik vienam otram

pa mazam trauciņam dzēriena.)

ILJA

(Uz Vladimiru, skaļi, dusmīgi.)

Kā lai paši? Tā tu viesus pagodā?!

VLADIMIRS

Mani kalpi labāki ne. tavL viesi.

ILJA

Neķildosim, kņazs, kurš labāks: miers ir slēgts!.
Bet nu redzu: saimniekam ir jābūt man!

(Uz ļaudīm.)

1795 E, jūs, mani plikadīdas, salašņas!
Ejam paši tad tais kņaza pagrabos!
Ņemsim paši sev ko ēst un dzert!
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(Dusmīgi, bet bailīgi.)

Tā vai viesi dar'?l

ILJA

Kad nedod, ņem!

VECAIS SULAINIS

(Uz ļaudīm.)

1800 Ejam! ņemam!

ĻAUDIS, DA2I

Ejam!

ĻAUDIS, CITI

Labāk palikt še!

(Aiziet lija. Vecais sulainis un lielākais pulks ļaužu.)

(Kņazs Vladimirsar bajāriem un varoņiem.)

VLADIMIRS

Bajāri un brāļi! — vai tā var?!

(Bajāri izrāda īgnām skaņām savu nemieru, bet vēl nedrīkst

klaji teikt.)

Ko jūs klusu ciešat? — teic tu, Dobriņa!

DOBRIŅA

1805 Labi nav tā, Vladimira kņazs.
Bet vai labi skopam būt pret bāreņiem?

KŅAZS VLADIMIRS

(Grib ko atbildēt, meklē pēc Apraksijas palīga, bet tās nav;

dusmīgi.)

Kur ir kņaze?

KĀDS SULAINIS

Aizgājusi.
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KŅAZS VLADIMIRS

Lai to sauci

(leskrien vairāki kalpi, gluži pārbijušies, elsdami.)

VAIRĀKI KALPI VIENS CAUR OTRU

IБЮ — Vecais lija — nepras' ceļa pagrabos -c

«Klibais rāda— let bez atslēgām —

?—• Atslēgas sper nost -я

— Un durvis lauž —

— Mucas padusēs —

1815 ~- Vēl kājām citas veļ —

— Pagalms pilns ir dzērājiem un neliešiem —

VLADIMIRS

Bajāri un ļaudis, vai jūs dzirdat to?!

(lenāk kņaze Apraksija, kalpoņu pavadīta.)

KĀDS GALMINIEKS — BAJĀRS

Klusat! Kņaze Apraksija, karaļmeita.

(Visi godbijīgi apklust.)

KŅAZS VLADIMIRS

Dzirdi, kņaze Apraksija, — tāds tas miērsl

CITS GALMINIEKS— BAJĀRS

1820 Hja solījās būt galmā saimnieks pats.

KŅAZS VLADIMIRS

Ko tas nozīmē? Ko pati gāji prom?

APRAKSIJA

(Lepni saslejas un neatbild nekā.)
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KŅAZS VLADIMIRS

(lekaisdams.)

Vārds un darbs tev viltīgs: lija grib būt kņazs!
Tu tā kņaze!

KŅAZE APRAKSIJA

(Griezīgi.)

Vai tu mani sūdz'?

»825 šķiet, tev labāk pieder manis lūgt.

(Panāk soli uz priekšu, Vladimirsatkāpjas.)

Vai bez mana viltus lija nāktu šurp?
Vai tu grīdā negulētu, lijas šauts?

DOBRIŅA

(Pieceļas kājās, uztraukti.)

Viltus! viltus! lija nāca manis dēļi

KŅAZE APRAKSIJA

(Uz Dobriņu.)

Klusi, galminiek, kad runā kņaze!

(Uz Vladimiru.)

IS3O Es tik viena spēju tevi glābt.;

VLADIMIRS

Tad glāb!

DOBRIŅA

Iljam jāšķir, saukšu: lija! Iljal

KŅAZE APRAKSIJA

(Uz bajāriem.)

Atvest liju!

(Uz kalponi.)

Atvest manu meitiņul

DOBRIŅA

(Apjūk, tad sauc ar balsi.)

1835 liju atvest! Ha, ha! a- Iljal
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(Tiek ievesta Apraksijas meitiņa, gadu 12 vecs bērns.

Visi apklust.)

APRAKSIJA

Meitiņ, nāc!

VLADIMIRS

(Bažīgi.)

Kam to bērnu? lija nāk.:

APRAKSIJA

Tā kņazes ziņa.

ILJA BALSS PAGALMA

Dobriņ, vai tu sauc? vai aizskar?

DOBRIŅA

1340 Nē, nāc šķirti

(lenāk lija ar ļaudīm.)

ILJA

(Skaļi, uztraukti, lielīgi.)

Še es esmu, visus saberzīšu esi

KŅAZE APRAKSIJA

(Viņam pretī nākdama ar meitiņu.)

lija, klau pirms: apsveic tevi kņaza bērns!

(Uz meitiņu.)

Iljam, pirmām krievu varonim, dod mutēsi

ILJA

(Apjūk un stāv rāms.)



MEITIŅA

(Pieiet viņam klāt un pieliec viņu pie sevis; tad piepeši atgrūž.)

Nevar mutes dot: nav mazgājies.

(Visi smejas.)

1845 Pinkains! — Kur tev meitiņa, kas matus izsukā?

ILJA

(Klusi, žēli.)

Nav man meitiņas.

MEITIŅA

Tad saglaudīšu es.

Nesukātus nelaiž goda vietā.

ĻAUDIS

(Sakustas.)

KŅAZE APRAKSIJA

(Uz meitiņu.)

Dod nu mutes, ej!

ILJA

1850 Ak, brīnumbērns!

MEITIŅA

(Uz liju, viņu noskūpstīdama.)

Nu, sveiks!

(Aiziet.)

KŅAZE APRAKSIJA

(Uz liju.)

Dzirdi: nesukātus nelaiž goda vietā!

Stiprums dots, kur maigums tev? kur miers?

Laiks vēl — pēdējs — dari drīzi

376



377

ILJA

(Rupji.)

1855 Ne tavu prātu1

KŅAZE APRAKSIJA

Labi! — tad i es ne tavu prātu daru!

Ej tad dzīrot tur!

(Rāda uz pagalmu.)

KŅAZS VLADIMIRS

(īgni.)

Viņš apēd mūs.

APRAKSIJA

Iljam spēks, — kas tam ko padarīs?

(Uz liju ironiski.)

1860 Ved i Dobriņu; tam pāri dara šeit.

DOBRIŅA

Iljam jāšķir pirms,

ILJA

(Taisās iet.)

Ē, iesim, brāl!

Riebj man cīnīties ar viltu.

KŅAZE APRAKSIJA

(Griezīgi)

Ej ar godu!

(Noņem sev no pleciem platu un smagu zīda segu ar garām zelta

vītām auklām un uzmet to Iljam uz pleciem.)

VECAIS SULAINIS

(lesaucas.)

1865 Ņem to zīmi!

VLADIMIRS

(lesaucas.)

Čūska!
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ĻAUDIS

lija — kņazs!

ILJA

Es vairāki

Patur!

(Viņš atmet svārkus Apraks!jai.)

1870 Ko spēj čūska dot?

APRAKSIJA

(Rāda aiz lijas.)

Tad dos tev tie!

(Kad lija apgriežas, kur tam aiz muguras draudoši pacēluši ieročus

kņaza kareivji, tad Apraksija liek saviem kalpiem un kareivjiem

pārmest Iljam svārkus pār galvu un viņu ar zelta auklām sasiet.)

ILJA

(Spēj tik iesaukties.)

ĀI kas tas?

APRAKSIJA

(Griezīgi.)

Nu kņaza svārkus patur' tu!

(Aiziet, dodama zīmi kareivjiem.)

(Apbruņoti kareivji nostājas starp lijas varoņiem, kuri ari bea

ieročiem.)

DOBRIŅA

(Brēc.)

Viltus! Nodevība! Glābjat liju!

VECAIS SULAINIS

Ш5 ļaudis, līdzat tam, kas līdzējis ir jums!

KĀDS ZĒNS

Glābjat liju! glābjat tēvu! Virsū tiem!
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KLAUSNIEKS

Ak tu, bēda, bēda, atkal uzmācies!

ÜBAGS-STAIGULIS

Mācas, mācas, bēda vēl nav lijas gals.

(Saskrien vēl ļaužu, bet Dobriria un Vecais sulainis top no kalpiem

tūdaļ sasieti. Arī Dobriņa, kurš ievainots nespēj pretoties. Varooi

saceļas, bet top atspiesti. Ļaudis bēg un top izdzīti.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Gavilējoši uz liju.)

Tu man tukšus izlaupīji pagrabus,
1880 Lai tais tukšos pagrabos nu tevi meti

(Uz Veco sulaini.)

To lai pakar! — Salašņus lai dzen un kauj!

VECAIS SULAINIS

Karat, kaujat, dzenat, kņaza kalpi!
Atnāks laiks, no kartavām mēs kāpsim nostl

Laukā sprauksimies no pagrabiem,
1885 Augšā zeme zemniekdēlu cels!

ÜBAGS-STAIGULIS

Zemes smagumu cels tie, ko smagums spiež.

(Arā dzirdams ļaužu nemiera troksnis; bet ļaudis top atspiesti.)

VECAIS SULAINIS

Sveiks un piemin' mani, lija, zemes dēls!

(Top aizvests,)

(lija ierēcas ar aizspiestu muti tik neganti un sāk tā raustīties,
ka bajāri un Vladimirs atbēg nost.)

VLADIMIRS

(Klusi, aši.)

Ašāk prom šo! Vārtus priekšāl Smiltis virsū mesti

(lija topaizvests. TāpatDobriņa.)



KŅAZS VLADIMIRS

(Atkal svinīgi.)

Nu, jūs mani bajāri un mani brāļi!
1890 Valstī atkal kārtība! Nu reiz būs miersl

DA2I BAJĀRI

(Skali.)

Reiz būs miers mums!

CITI BAJĀRI

(Klusi.)

Paga! Klusāk, klusāki

VECIE VAROŅI

(Sarunājušies savā starpā.)

Paliec, kņaz, tad viens ar bajāriem!
Mēs vairs nekalposim tavai kārtībai.

(Kņazs Vladimirs pārsteigts, neatrod atbildes; skatās uz

bajāriem; arī tie nemierīgi.)

(Priekškars.)



CETURTAIS CĒLIENS

Kijeva. Kņaza cietums — pagrabs. Šau-

ras telpas; zemi griesti, kuri noiet no-

laideni uz skatuves dibenu, nedaudziem

resniem šķērskokiem. Griestos mazs lo-

dziņš. Pa kreisi mazas durtiņas no rup-

jiem kokiem.

Tumšs.
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(Uja sēd zemē uz salmiem; viens.)

ILJA

(Lēni.)

1895 §c es esmu, lija Muromietis, zemniekdēls!

(lesmejas atminēdamies.)

— Ha, ha! Tā es savu gaitu sāku reiz —

Nu es atkal sēdu tā kā bērnībā aiz krāsns.

Tikai tagad dziļā bedrē mests kā rudens rācens.

(Kavēdamies atmiņās, dusmīgi.)

Smagmes somu gāju celt, — nu pats es smags kā maiss!
1900 Zem' un debess kopā siet, — nu pats es siets!

Cīņā pretnieka man nav, bet viltū gan!
Visi nodevēji, — varoņu vairs nav!

pomās.)

Tas par maniem darbiēml — kāda vaina man?

(Augšas lodziņu paver un pasniedz pa viņu maizi un ūdenstrauku

maza mētriņa, kņaza Vladimira un Apraksljas bērns. — Kad lo>

dziņu paver, dzirdas tā]š troksnis.)

MEITIŅA

(Sauc skaļi.)

lija, celies, — še tev maiz' un ūdens! Ņem!

ILJA

(Priecīgi uzlec kājās.)

1905 Tu tā, mazā dūjiņl — Nāc!
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MEITIŅA

(Klusi.)

Pag! Klusi! Pag!

(Pazūd, aizver lodziņu.)

ILJA

(Atkal viens, sērīgi.)

Diezgan izskraidījos plašās pasaulēs, —

Ko sev saskrēju? Ko mantoju? Ko guvu?
Pliks kā zirnis, viens kā akmens laukmalā! —

1910 Citiem sieva, bērni, — kam par mani rūp?
Sveša meitiņa man atnes ēst un dzert, —

Badā sen būt' miris, bedrē sapuvis bez tās,

Es, kas citu bārus, atraitnes tik aizstāvējis!

(Sēd domās nogrimis un gaida.)

(lenāk pa mazajām durtiņām Apraksljas meitiņa.)

MEITIŅA

Es tik īsu brītiņu! Ka neman' tiel

ILJA

1915 Nāc, tu mīļā drostiņ, pasēd' šel

MEITIŅA

Tur tracis liels!

ILJA

Kas par troksni? Karš?

MEITIŅA

Tur tracis liels.

ILJA

Bet lai, jel lait
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MEITIŅA

(Sniedz viņam ēst.)

1920 Eri nu!

ILJA

Vairāk gribu tevi redzēt nekā ēst!

Tikai tevi redzot, mana dzīve ilgst.
Nav man dēliņa, kas man pie sāniem stāv.

MEITIŅA

lija, ēd! — Man jāskrien! Gaida tēvs.:

ILJA

1925 Kas tev labāks: es vai tēvs?

MEITIŅA

Tu gan; tēvs bar.;

ILJA

Ha, ha! —

Ļauns tavs tēvs, viņš šinī bedrē lika mani mesti

MEITIŅA

Kam tu nemazgājies svētkos nāc un traci cel?

ILJA

(Brīnīdamies.)

1930 Nemazgāj ies? I Pagal

(Viņš tura viņu apskāvis.)

MEITIŅA

Laidi

ILJA

Kurp steidz?

MEITIŅA

Tracis atkal augšā!

ILJA

Kas tad?



MEITIŅA

1935 Kalincarsl

ILJA

Kalincars?

MEITIŅA

Nu, Kalincars pēc mātes nāk.

ILJA

Kam tu labāk māti dosi? Tēvam jeb vai tam?

MEITIŅA

Labāk tevim.

ILJA

(Izbrīnījies.)

1940 Tā, tā!

MEITIŅA

Nu, tu glābsi mūs.

Es pie tevis paslēpšos! Tēvs brēc tik, raud: «Kur

skriet?»

ILJA

Jums jau varoņi!

MEITIŅA

Tiē" negrib tēvu glābt —

1945 Tatāru tik daudz! Tie bļauj un rāda dūresl

Nav neviens, kas glābtu. Vedīšot mūs visus prom,
Tēvu nositīšot. Jāskrien palūkot! —

Dievs tik vien vēl spējot glābt —

ILJA

Un es!

MEITIŅA

1950 Nu, tad nāci
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ILJA

Nē, nel

MEITIŅA

Tā gan! Tēvs mani bārs,

Kam tev nesu ēst, — sen miris tu, viņš teic,

Citād' padzinis tu būtu tatārus —!

ILJA

1955 Nē, nē!

MEITIŅA

Skriešu lūkot; atvedīšu māti šurp.

ILJA

Nē, nē!

MEITIŅA

Māte nebārs, sa zina.

ILJA

(Uzbudinādamies.)

Sist to nost!

MEITIŅA

1960 Tu kā tatārs!

ILJA

Ko tā darīj' man!

MEITIŅA

Es tev nenesīšu ēst, tu mirsi nost!

ILJA

Tie pa priekšu! Visi, visi!

MEITIŅA

Tu kā tatārs gan!
1965 Visus kaut! Ne plikadīdas sēklai neatstāt!



ILJA

Ak, tie nelieši! Ij plikadīdas!

MEITIŅA

Skriešu mātei pateikt.

(Aiziet.)

ILJA

(Atkal viens, uztraukts, dusmās.)

Ha, ha! Atriebe nu nākl

Varoņi tos arī neglābj, — nu jūs rokā mani
1970 Tātad ir vēl varoņi! — Par mani stāv; —

Nosist, nosisti — Nemazgājies!? — Asnīs mazgāšosl

■

(lenāk Apraksija ar meitiņu.)

APRAKSIJA

(Uz liju.)

Varon-kņazi!

ILJA

Vai nāc mirt?

MEITIŅA

Klus', lija!

ILJA

(Uz meitiņu.)

1975 Nost!

MEITIŅA

(Iljam pieķerdamās.)

Nebļauj, lija, tā kā tatārs!
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ILJA

(Atgrūž viņu.)

Ej!

(Uz Apraksiju.)

Laiks nāk nu mans!

MEITIŅA

(Neatlaižas no lijas, apsēdina viņu, sēžas viņam klēpī un tura

muti cieti.)

Sēsties! Nekliedz, raudāšul Tur' muti ciet!

APRAKSIJA

(Pasmejas, tad:)

1980 Nāku mirt — man mirt ir laiks, tev dzīvot laiksl

ILJA

Ha, ha! Ha, ha!

APRAKSIJA

Smej, bet zin': man Kalins riebj,
Tā kā Idalons: — tie mežoņi.

ILJA

(Rūgti.)

Ij es!

APRAKSIJA

1985 Tu tos veiksi, celsi ļaudis jaunos tikumos, —

Vecais, sarūgušais smagi sver kā mieles.

ILJA

(Pussērīgi, pussmejot klusā atmiņā.)

Lai pa jaunam Krievu zemē zāle aug,

Zied pa jaunam ziedi —\—

APRAKSIJA

(Aši.)

Kas to teica?



ILJA

1990 Kas?

(Novērsdams runu.)

Lai ceļ Vladimirs!

APRAKSIJA

(Atlaizdamās no jautājuma un nolūkodamās viņā.)

Nav spēks un rūp tik sev,

Pats viņš smagi spiež, — tu topi kņazsl

ILJA

(ledegdamies atkal, uzceļas.)

Čūska! nosisti

APRAKSIJA

1995 Nosit! bet tik topi kņazs!
Lai reiz zemes smagums celtos nost.

ILJA

(Pārsmejoši.)

Ha! tev arī rūp?!

APRAKSIJA

Man mežonība riebj.

ILJA

Kam tad lauzi mani? — Neticu tev vairs.

2000 Ceļš zem kājām zūd, — kas velk — nez kur

APRAKSIJA

(Aši.)

Kas to vārdu teica? Viņa?

ILJA

(Nikni.)

Klusi! tu!

APRAKSIJA

(Izaicinoši.)

Nosit mani! Labāk tavās rokās mirt,
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Nekā Kalincara rokās dzīvot vēl.

2005 Se! Ko gaidi? — Citu neproti kā sist un nīst.

(Viņa nometas ceļos pie lijas un sniedz viņam galvu sišanai.)

MEITIŅA

(Māti apskaudama, uz liju.)

Māte laba, apmīļo to, — tu ne labsi

ILJA

(īgni.)

Kalincaram nedošu.

MEITIŅA

(Uz liju.)

Tu labs, nāc šurp^

{Nāk pa kāpenēm aši lejup streipuļodams kņazs Vladimirs

ar diviem pavadoņiem.)

VLADIMIRS

(Saucot skaļi.)

lija! Iljal glāb tu manil

ILJA

(Bargi.)
2010 Ko tu nāc?

Vai mans cietums kņazam pēdējs patvērums?

VLADIMIRS

Es nu žēlošu! —

(Uz pavadoņiem kņaza balsi.)

Šo brīvā laist!

ILJA

(Smejas.)

Ha, ha!
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VLADIMIRS

(Nāves bailēs, glaimīgi.)

2015 Sarkansaullte! no zemes laukā nāc!

Melni mākoņi no vēja dzīti prom,
— ak, glābi

ILJA

Tas, ko bedrē meti pats, lai tevi glābj?

VLADIMIRS

(Zemodamies.)

Atrieb man! — Liec mani siet! Liec mani pērt! — Tik

glāb!

APRAKSIJA

(Nicīgi.)

Tas tik kņazs 1

VLADIMIRS

(Uz liju.)
2020 Nu topi tu tas kņazsl

Ņem ij Apraksi!

APRAKSIJA

(lesmejas.)

Es prece esmu tev!

ILJA

Vai ij meitiņu tu projām dod?

MEITIŅA

Jā, tā labi: lija būs mans tēvs;

ILJA

(Uz Vladimiru.)

2025 Visu dod tu katram, kad tik tevi glābj;
Tev tik sevis rūp.

VLADIMIRS

(Ar zināmu cieņu visās bailēs un zemībā.)

Nu nicin' mani vieni
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Sevis vien man rūp, — bet es jau zemē esmu vissl

Visus zemes spēkus kopoju un valdu es;

2030 Neļauju tiem klīst un patvaļot;

Krāju mantu vienā kopā, — tas mans spēks;

Mērķis man ir tur, kā viņu sniegt: — viss viensl

Varā, viltū ņemt vai zemoties, vai lūgt.
Es šīs zemes smagums, viss uz mani sverl

ILJA

2035 Tu tas zemes smagums, — kā to celt?

VLADIMIRS

Nāc tu manā vietā, būsi smagums tul

ILJA

Būšu smagums es!? — es negribu! Nē, nē!

VLADIMIRS

(Izbrīnījies.)

Kā tad citādi?

ILJA

Tu spied, bet pats no zemes brīvs,
2040 Piesiet tevi tai!

VLADIMIRS

Nu, sienies tu, tik glāb! Ej, ej! —*

Kalins, veicot mani, kaus ij Krievu zemi līdz.

Glāb jel to!

(Troksnis ir pavairojies. Jau tatāri klāt. Uz pavadoni.)

Ej, skat', kas augšā ir?

(Pavadons aiziet.)

*

(leskrien cits pavadons.)

PAVADONS

(Aši.)

2045 Tatārs ir jau še!



VLADIMIRS

(Izmisumā.)

Ak, glāb! jel glābi

ILJA

Nē, nē!

(leskrien I pavadons.)

IPAVADONS

Tatārs klāt, bet varoņi tik stāv un negrib ieti

Kalins nākot zemi atbrīvot!

VLADIMIRS

(Uz liju.)

2050 Klau jel!

ILJA

Zemes smagums tu. nu tevi gāž.

VLADIMIRS

(Galējā izmisumā piepeši apmetas mierīgs, uz liju.)

Vai tu glābsi?

ILJA

Nē.

VLADIMIRS

Tad iešu līgt ar to.;

ILJA

2055 Vai to ļaus tev varoņi?

VLADIMIRS

Nu, līgšu tad ar tiem.

(Aiziet līdz ar pavadoņiem.)
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APRAKSIJA

(Uz liju.)

Viņš iet pārdot mani, bērnu ar.

MEITIŅA

(Pieķeras Iljam )

Mums lija tēvs.

APRAKSIJA

Troksnis aug, — nāk tuvāk Kalins, — ak, man baill

ILJA

2060 Nāc pie manis!

APRAKSIJA

(Viņam pieglaužas.)

MEITIŅA

(Abus apskaudama.)

Māt, mums droši, tētiņš glābs.
Nu ir labi visiem, man un tev!

(Priecīgi lēkā un tad ziņkārīgi pieiet pie durvīm.)

APRAKSIJA

(Bažās.)

Viss uzreiz tik klusi! — Bērniņ, pag!

(Meitiņa priecīgi aizskrien.)

(Piepeši skaļi iekliedzas meitiņas balss.)

ILJA

Vai! Kas tur? Vai Kalinļaudis?



APRAKSIJA

2065 Meitiņl meitiņ!

(Metas abi pie durvīm; iekrīt iekšā meitiņa, ievainota; aiz viņas
parādās tatārs, kas, ieraudzījis liju, bailīgi atraujas atpakaļ.)

MEITIŅA

(Čukst.)

Tētiņ!

(lija paņem viņu rokās; viņa izdziest.)

APRAKSIJA

Vai man! vai man!

ILJA

Tu mans prieks, mans bērnsl

Turi viņu, Apraksija! Nu es eju cīņā! >

(Viņš nodod mirušo meitiņu Apraksijai, kura nosēstas uz grīdas,
bērnu klēpī. — lija aiziet.)

(Priekškars.)

(Kijevas vārtu priekšā. Kara pulki ar karogiem divās garās rindās,

uzvaras svētkus svinot. — Ļaudis priecīgi uztraukti. Pa kreisi malā

mazās meitiņas zārks ar pavadoņiem.

Pie zārka sēd Apraksija, sēru pārņemta. Starp ļaudīm ma-

nāmi übagi — staiguļi un Klausnieks.)

ĻAUDIS

(Skatās un norāda uz labo pusi, no kuras nāk gājiens.)

2070 Lūk! jau lija nāk! — Nāk tētiņš! — Glābējs nāk! —s

VIENS

Ko uz pili neiet?

OTRS

Pirms piē mazās kapa nāk.

Tā tam nesa ēst, kad bedrē bija mests.
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TREŠS

Tatārs kāva to, tad lija saskaitās,
2075 Izšķaidīja tatārus, kas spieda mūs.:

PIRMAIS

Mazos aizstāv lija,

TREŠAIS

lija visus glābj.

OTRAIS

Kņazs to bedrē met, kam aizstāv mūs,

PIRMAIS

Nu no tatāra mēs glābti, kas no kņaza glābs?

VAIRĀKI

2080 nja glābs! — Lai lija kņazsl я Ko bajārs teiks?

ÜBAGS-STAIGULIS

Paši sevi glābjat!

PIRMAIS

Klau, ko übags teici

OTRAIS

Pats lai glābjas pirms.

ÜBAGS-STAIGULIS

Nē, pirmie jūsl

(Ļaudis smejas.)

(lenāk varoņi un bajāri, viņu vidū kņazs Vladimirs,

Aļoša, Dunajs, Dobriņa, Bermata v. с — Visiem pa

priekšu steidzas lija; viņš meklējot paliek stāvot.)



ĻAUDIS

(leraudzījuši Щи, klāt.)

2085 Slava! — slava! Iljal — Glābējs! — laužu tēvs!

lija atdots mums! — Nu mūžam paliksi pie mums!

ILJA

(Nepacietīgi.)

Kur ir meitenīte? — Kur ir zārks?

ĻAUDIS

(Turpina sajūsmoto lijas apsveikšanu.)

Bāru aizstāvētājs! — Apgādā tu mūsl

Noņem mūsu nastas! — Ak, mūs dzīve spiež!

ÜBAGS-STAIGULIS

2090 Izdeldi tu bēdas, pašu nāvi līdzr

KLAUSNIEKS

Klusēs bēdu dziesma, skanēs laužu prieks!

ILJA

(Uzstājoties.)

Sakāt jel, kur meitenīte ir, kur kaps?

NO BAJĀRIEM VIENS

Zārku meklē viņš vispirms, ne valsts tam rūp!

NO ĻAUDĪM BALSIS

Se ir zārciņš, lija! — Lūk, šepatt

(Ļaudis atkāpjas no zārka; lija pieiet klāt; Apraksija paceļas un

iet Iljam pretī.)

APRAKSIJA

(Sniedz Iljam rokas pretī.)

2095 Paldies dievam, ka tu sveiks!

ILJA

(Drūmi.)

Bet mazās naul
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(Nolūkodamies iztālīm zārkā, kurš skaisti izpušķots puķēm.)

Cik tu skaisti vinu apkopi!

APRAKSIJA

Savu saules dzīvi atdeva tas bērns,

Glābdams dzīves nakti mātei, man,

2100 Glābdams tūkstots dzīves, tevi izsaukdams, —•

Saite bija, lai pie dzīves sienas spēksl

ILJA

(Izcel no zārka meitenīti.)

Manu drostiņ, cik tu hāla! — Ak, tev acis ciet!

Ļaunā Kalina vairs nav, nu, celies vien!

Liec man kaklā rociņas! — Nu, runā vēl!
2105 Ak, tu klusa, — mūžam nerunāsi vairs!

Nu, tad gulsti savā zārciņā kā Svētkaīns gula!

APRAKSIJA

Savu garu lai tev dodkā Svētkaīns deva!

ILJA

(Uz meitenīti, guldīdams to atkal zārciņā, klusi.)

Tu no manis aizej prom, ko gaidu es?

(Paliek klusu stāvot domās. Pēc brīža.)

AĻOŠA

(No varoņu vidus.)

lija! piegriezies mums arī, varoņieml
2ИO Ne bez mūsu darbiemKalins veikts.

ILJA

(Viņam piegriezdamies, bet vēl pilns savu domu.)

Mazās nav vairs —

DOBRIŅA

(Skali.)

lija veica viens!

Tatārs bēga, lija balsi dzirdot vien.



ĻAUDIS

li ja, rādies vien un visus veic!

NO KAREIVJIEM

2115 Tiklīdz baumas izpaudās, ka lija dzīvs,

Kā no nāves uzmodās viss mūsu kara spēksi
Tatārs nojauta, ka lija nāk, un devās bēgt!

ILJA

(Klusi uz Dobriņu.)

Kas tas jaunais varons bij ar vanagiem?
Līdz man gāja cīniņā kā rotaļā.

DOBRIŅA

2120 Nezin to neviens man teikt

ILJA

(Domās.)

Kā pazīstams.

AĻOSA

(Neatlaižas.)

Cīņā gājām, līdzi veicām mēs.

APRAKSIJA

(Kura uzklausījusies, kad lija runājas ar Dobriņu, tagad pret Aļošu

vērsdamās.)

let jūs liedzāties.

DUNAJS

Mēs vēlāk salīgām*

KŅAZS VLADIMIRS

(Panākdams uz priekšu, bet ļoU atturīgs.)

2125 Vēlāk salīgām.

DOBRIŅA

Jums zemes deva kņazs,
Pilsētas un muižas līdz ar zemniekieml

400
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ILJA

(Pārmetoši.)

Līdz ar zemniekiem?

AĻOSA

Jā, kas tad zemi ars priekš mums?

ÜBAGS-STAIGULIS

2130 Vai priekš sevis zemnieks nevar zemi art?

VIENS NO ĻAUDĪM

Bajāriem no uzvaras gan labums nāk,

Kāds tad labums mums? Priekš citiem arti

KĀDS NO BAJĀRIEM

Klusu! netraucējat lielās sarunas.

SAMSONS

Nu mēs visi bajāri un līdzīgi kā kņazs;
2135 Vecākais uz laiku vien tiks celts no mums.

KĀDA BALSS NO BAJĀRIEM

Vecais Bermats!

CITA BALSS

Samsonsl

VAIRĀKAS BALSIS NO ĻAUDĪM

lija! — lija gan! —i

Pažādas balsis viena caur otru, strīdas ap saviem leteicamiem

vecākiem.)

DUNAJS

Kamēr izšķirsat, lai Vladimirs vēl stāv!
2140 Viņš pēc taisnības mūs valdījis jau sen,

KĀDA BALSS NO ĻAUDĪM

Nē, pēc netaisnības valda sen tas kņazs.
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CITA BALSS

Kas grib taisnību, to bedrē met.

VĒL CITA

Vai tā taisnība, ka tatāram viņš pārdod mūs?

APRAKSIJA

Tiesības par kņazu būt ir Iljam vieni

DAUDZ BALSIS ĻAUDĪS

2145 Slava! — slava Iljam! — lija kņazs!
Kņaze Apraksija lai tam blakus sēd!

DOBRIŅA

Reiz es liedzu tev, nu saku: lija, esi kņazs!
Kurš ir kareivs, tas par kņazu liju cels.

KAREIVJU BALSIS

Mēs kā pirmie tevi sveicam! lija, esi kņazs!

LAUZU BALSIS

2150 Hja, mūsu glābējs! — Paliec tu pie mumsl

SAMSONS

Lieta svarīga: celt kņazu! Vajdzīgs laiks.

DUNAJS

Jāpadomā. Tikmēr Vladimirs vēl būs,

ĻAUDIS

(Neatlaidīgi, skaļāk.)

lija! — lija mūsu kņazs! — Lai lija kņazs!
Bāru aizstāvētājs! — Ļaužu tēvs!

APRAKSIJA

2155 lija, runā! runāl

DOBRIŅA

lija kņazs!

(II)a visu laiku stāv domās nogrimis.)
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APRAKSIJA

Kņaze Apraksija esmu cs
f

—

Kņazam Vladimiram kroni noņemu es nost,

Kņazam Iljam galvā uzlieku to šeit.

(Viņa noņem kroni Vladimiram un, noliekdama lijas galvu, uzliek

tam.

11J a paliek stāvot noliektu galvu.)

APRAKSIJA

2160 ilgus mūžus dzīvo, lija, mūsu kņazsl

ĻAUDIS

(Sajūsmināti.)

— Slava! — Slavai — lija mūsu kņazsl —

— lija mūžam paliks nu pie mums! —

— Bāriem, sērdieņiem nu labas dienas būs! —

BAJĀRU BALSIS

(Ņirdzīgi.)

Bēdas izdeldētas būs un nāve līdz! —

2165 — Vai jūs dzirdat, nāves arī nebūs vairs!

(lija, šos saucienus dzirdot, manāmi sakustas un paceļ galvu, bet

atkal to nolaiž.)

ĻAUDĪS

(Priecīgs troksnis, kuram pa starpām dzirdas atsevišķi teicieni.)

— Zemes smagums būs no pleciem velts! —

BAJĀRU BALSIS

Vai tad zemes Mikulsomu pacēlis ir kāds?

(lija saraujas un negribot pievirzās tuvāk pie Apraksijas.)

APRAKSIJA

(Priecīgi apskauj liju.)

Kņazs, tu visiem patvērums, bet tevim es;

Pilī sēdēt tev, ne pasauls laukos klīst;
2170 Zemi valdīt, sargāt bārus — sērdieņus,

Zemes smagumu tiem vieglu padarīt,

(Ļaudīs gaviles.)
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KLAUSNIEKABALSS

(Klusi.)

Vai nu bēdu dziesma vairāk neskanēs?

ÜBAGA-STAIGUĻA BALSS

(Tēpat.)

Vai tad vajdzīgs kņazs un varons nē?

(Piepešs, īss klusums. Atskan vanaga kliedziens.)

ILJA

(Izvairās no Apraksijas rokām; strauji.)

Nē! es negribu būt kņazis! Vēl es varons!

(Rokas sacēlis gaisā.)

APRAKSIJA

(Lielās izbailēs.)

2175 Ko tas vanags kliedz? Vai tevi sauc?

Vai no jauna tu bez mērķa gribi klīst?

ILJA

Liktens mani sauc, es gribu iet.

ĻAUDIS

Vai man! vai man! lija, ko tu teic?

APRAKSIJA

(Strauji.)

Viņa, viņa sauci Vai viņa liktens tev?

ILJA

(Rāmi, noteikti.)

2180 Übagstaiguji, tie mani cēla, lika iet. —

ÜBAGA-STAIGUĻA BALSS

Staiguls esi, soma — māsa tev, un ceļš ir brālis^

ILJA

(Turpina.)

Tēvs man mērķi deva, Mikuls, Svētkaīns,
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Es tos mērķus nepildījis vēl —

Pirmie jāpilda, kā citus varu ņemt?

(Viņš lēni noņem sev no galvas kroni un uzliek to Apraks!|aL|

2185 Mani kronis spiež kā zemes smagums tos.

(Uz ļaudīm rādīdams.)

Kroni noceļu, vēl zemes smagums jāceļ būs.

Nes tu kroni, tev viņš vieglis būs.

ĻAUDIS

Kņaze Apraksija! Skaistā kņaze, dzīvo!

APRAKSIJA

Es tev līdzi nesu kroni, lija kņazs.

ILJA

2i9ū Cits man kronis: vaidu stīpa, asru dimantiem.

ĻAUDIS

lija kņazs! — Ak vai man! — Neej, Iljal —

ILJA

(Uz varoņiem.)

Varoņi, jums arī neder kņaziem būt,

Ļaudīm smagumu tik pavairot.
lesim darbu darīt, kas vislielākais!

2195 lesim zemes smagmi celt un nāvi izdeldēti

AĻOŠA

Tie tik māņi! Cits ir lielāks darbs:

lesim pašu Kalinvalsti iekarot!

ILJA

Ko tas der? Tik zemes smagums lielāks taps.

APRAKSIJA

Ko tas der, — iet zemes smagmi celt un nāvi veikt?

2200 Tu to nespēji, vai spējams ir? vai liktens lems?

Lūk, te meitenīte nāvē guļ! Tad rimsti jel!
Meklē smagmi — nāvi vieglināt, tas mērķis tev*
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ILJA

Vai man! meitiņ! — Kādēļ nespēju? Kur vaina man?

Tad jel meklēt jāiet man, kur vaina man?
2205 Liktens licis darbu man vislielāko,

Tumša vara mani dzen, es gribu iet.

APRAKSIJA

lija, vaina tava: ka pie zemes nesējies!
Es pie tevis siešos, iešu tevim līdz.

Kad tu neņemkroni, negribu ij es.

(Noņem sev kroni un atdod to Vladimiram.)

2210 §c tev!

ILJA

Līdz tu iet man nevari, — pats nezinu, kurp iet?

Paliec še tu: smagmi — nāvi vieglināt!
Ij bez smagā kroņa valdīsi tu, skaistākā,
Man ir meklēt lemts, tev piepildīt.

APRAKSIJA

(Lēni pieiet pie zārka un sabrūk pie tā.)

KŅAZS VLADIMIRS

(Klanās viņai.)

2215 Kņaze Apraksija, valdi atkal Kijevā!

ĻAUDIS UN BAJĀRI

Kņaze Apraksija! Kņaze Apraksija! nāc!

(Visi viņai zemu klanās, tad piegriežas atkal Iljam.)

ILJA

(Uz varoņiem.)

Vai jūs būsat varoņi? Kad saukšu, nāksat vēl?

VAROŅI

Nāksim visil Tu mums biji, būsi vecākais.

DOBRIŅA

Kurp tu aizej, mīļo, veco brāli, teic!
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ILJA

2220 Eju vakardienu meklēt, varbūt rītu rast.

(Visi zemu klanās,)

(Priekškars.)

(Klaja, izdegusi stepe. Rudens.)

ILJA

(Sēd viens pats.)

Se es, lija, zemniekdēls, vai vēl kāds dzīvs še ir?

U! ūl

Varat droši atsaukties, ne cīņā saucu jūs.
Tikai zināt gribu, vai še esmu viens un gluži viena?

2225 01 ūl

(Gaida bridi.)

Neatsaucas manam saucienam neviens.

Nav ne debesīs, ne zemē kādas balss,

Ij ne atbalss nav.

Ij ne vēja pūsmas četrās pasauls malās jūt.
2230 ij ne gaisi trīs, ne zāles galiņš stepē kust.

Viens tu, lija, viens.

Dl ūl

(Gaida un lūkojas apkārt, tad notelkU un bargi.)

Nu tu, lija, skaidri saki, kurp tu ej?

(Elpu atņemdams.)

Diena iet pēc dienas, tā kā lietus līst —

2235 Nedēļa pēc nedēļas kā zāle aug —

Gads pēc gada, tā kā vanags skrien —

Kurp es aizskrēju, kā izaugu, kam liju es?

(Pārmetoši.)

Bedrē sēdot, sevis iežēlojies tu:

Kā tu izskraidījies plašās pasaulēs,
2240 Ne ko saskrējis, ne mantojis, ne guvis sev.

Vai tev sevis jāžēlo un citu ne?
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Vai tu Vladimirs, ka gribi sev ko gūt?

Vecis, gribi precēt Apraksiju, skaisto ņemt?

(Atmiņās.)

Vēlu sāku, agri beidzu, vēl ir tālš man ceļš.
2245 Lika tēvs man, lika Mikuls, lika Svētkaīns iet. —

Katris savu darbu dod, — un kuru veicu es?

Es neviena! — Neveicami — kņaze teic,

Svētkaīns teic, — bet Svētkaīns bēga pats.

(Otas domas.)

Vai tie veicami, varbūt, — tik vien ne man?

2250 Pretnieka man nav, man kaujā krist nav lemts.

Nenāk varoņi — kas cits lai veic?

Kur ir mana vaina? Kur ir mērķis mans?

Svētkaīns teic man: «Skat', ka velti nepazūd tavs spēks!
Savā darbā ej, lai liktens tevi nepanāk!»

2255 Kur tas ir mans darbs?

(Skumji un drūmi.)

Liktens mani panācis un zemē spiež.
«Tad būs tūkstots gadu jāizgaidās vēl!»

Vai man, vai!

2ēlums manu sirdi plēš un spēkus grauž,
2260 Tā kā Svētkaīns gribu mirt un zārkā līst.

Ko no bedres izkāpu? tas bij mans kaps.

(2ēlumā par sevi.)

Beigu mīlu vārdu teicu Svētkalnam, —- kas man?

Nav vairs meitiņas, — kad būt' man dēls!

Bēdas izdeldēti — nu manī pašā bēdas mīt —

(Viņš klusi un lēni dzied.)

2265 «Kur tu cēlies, bēda, kur tu atradies?»

(Atskan aiz viņa stepē balss.)

BALSS

(Klusi.)

Kur tu cēlies, bēda, kur tu atradies?
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ILJA

(Uztraucas.)

Vai tā atbalss bij no mana paša balss?

Vai šai nāves tukšumā jel paša atbalss skan?

BALSS

(Tāpat klusi.)

Izcēlies tu, bēda, slapjā zemītē,

ILJA

(Piepeši.)

2270 To es neteicu, — še sveša kāda balss!

Kas tu esi? — Iznāc laukā! — Nebaidies! —

Vari droši laukā nākt, ne niknais lija sauc;

Uja vārgais sēd un domā, ka būs mirt.

Kas tur zālē čaukst, vai palīdis zem zāles vēl?

(Izlien no zāles un salīcis rāpus tuvojas Iljam Klausnieks,
bet paliek attālu nost.)

KLAUSNIEKS

2275 Es par zāli zemāks, klusāks vēl par ūdeni.

IЫА

Kas tu esi? Teic, kā tevi sauc?

KLAUSNIEKS

Mums vārda nav:

Bezvārdis un zemes dēls no slapjās zemes nāk.

ILJA

Tu tas dziedātājs, kas tur pie nāves upes bij?
2280 Tāda riebju dziesma, tā ka jābēg prom!

KLAUSNIEKS

Tā tā pati dziesma, ko tu tagad dziedi pats.
Katris reiz to dziesmu dzied un nevar bēgt.
Dziesma bij no sākta gala, nebeidzas nekad.
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Pašā zemes somas dibenā tā guļ,
2285 ij ne Mikuls pats to nespēj nostu ņemt.

Toreiz gāji glābt mūs, dziesmā modās prieks,
Otrreiz dzīrēs, trešreiz šodien, — nu ir priekam gals:
Nu būs tūkstots gadu jāizgaidās vēl —

ILJA

Svētkaīns teica to, kā zini?

KLAUSNIEKS

2290 Liktens visiem viens.

ILJA

Priekiem gals, — kur mana vaina? Kur mans mērķis?
Darbs?

KLAUSNIEKS

Vaina līdzi dzimusi ar mums.

ILJA

(Dusmīgi.)

Ko tad atkal nāc man sirdi riebināt?

Dzini mani prom, kad ceļš man vērās spožs.

KLAUSNIEKS

2295 Nācu tavu sirdi dziesmās mierināt:

Sirdis bēdās, bēdas dziesmās slīkst un rimst.

Esam rada, zemesizgarojums tu un mēs.

Projām dzinām tevi, lai tu palīdz' radiem, mums.

Dod jel ceresstaru vārga nesējiem,
2300 Latigorkas laimes tāles tev jau neizbēgt,

ILJA

Klusi, mūdzil

KLAUSNIEKS

(Saraujas un atvelkas.)

Šodien vēl tu sniegsi tās.
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ILJA

(Smejas.)

Klusil — Rads tul — Nāc un rādies, kāds tas rads! —

Kā tu atradi, kur esmu gluži viens!

KLAUSNIEKS

(Lēni un bailīgi līzdams un lūkodamies uz liju, paklūp pār galvas
kausu zemē.)

ILJA

(Smejas.)

2305 Та tad varoņradsl

KLAUSNIEKS

(Paceldamies, vienmēr bailīgi salīkušā pozā.)

Varbūt ij šis tavs rads?

ILJA

Kas tāds tevi gāza?

KLAUSNIEKS

Tas, kas gāzīs tevi ari —i

Ģindeņkauli.

ILJA

(Pieiet klāt.)

2310 Ģindens, —■ Cilvēkgalvas kauss,
(Pieliecas pie zemes.)

Lūk! ij šis mans rads! Kas man to radu saradiēsl

Balta, skaista, liela galva — lūk! kas tasi

Baltām acu dobām cauri zaļa zāle augi

KLAUSNIEKS

Tā ij tev caur acīm rīt jau zāle augsi
2315 Visi tikai pilda savu laiku vien.

Devi cerēs starus, — ko tu vairāk spēj?

ILJA i

(Pieceldamies, nikni.)

Nost, tu mūdzil gaisti! Mierinātājs tādsl

(Klausnieks aši pazūd.)



(Tija sēd domās nogrimis. Atskan balss kā no zemes apakšas.)

ZEMES BALSS

(Dobji, nikni.)

Zemes somas necēlējs, ko nāc pie manis tu?

ILJA

(Uztrūcies no domām.)

Vai šai gala vientulībā vēl kāds dzīvais ir?

2320 Kas tu esi, zemesbalss? Vai Mikuls tu?

ZEMES BALSS

Mikuls. Gala vientulība visus kopā vāc.

ILJA

Iznāc laukā! rādies tēlā, kad tu esi dzīvs!

MIKULA BALSS

Tēlā nevaru vairs rādīties, tik balsī dzīvs.

ILJA

Ak —

MIKULA BALSS

2325 Mūžam jādzīvo man tavas vainas dēļ.
Dzīvot apriebies man, dod man jele mirt!

(2ēli.)

Kam tu neņem manu darbu!

ILJA

(Skumji.)

Reiz es pats
Savu darbu gribēju, nu nezinu to vairs.

2330 Nu es gribu tavu somu celt, kur viņa ir?

MIKULA BALSS

Kalnā zelta zārkā nav, bet lejā, melnā zemē.

Dziji metu, kur viss zemes labums aprīts gul!

412
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ILJA

(Atkal strauji.)

Kā to celt? Jel pasvied jostu!

MIKULA BALSS

Josta trūka. Nav.

ILJA

(Satrūkstas un atlaižas.)

2335 Vai!

MIKULA BALSS

Somu necelsi, pats tiksi tā kā soma smags —

ILJA

(Atkal drošāks.)

Kas tad cels to?

MIKULA BALSS

Tie, kas paši ceļamie.

lUA

(Smejas.)

Ha, ha!

MIKULA BALSS

(Zēli, draudoši.)

2340 Vai tev, somas necēlējs! Tev šodien gult!

i

(Balss apklususi. lija sēd vēl vairāk nospiests pašpārmetumu un

žēlabu. Beigās viņš pieceļas.)

lUA

Vai man! vai man! — Kad es necēlējs,
Tad man pašam gult!

{Sauc ar balsi.)

Nāc, Klausniek, kapu rocl
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(Zilē parādās Klausnieka galva.)

KLAUSNIEKS

(Bailīgi.)

Kam būs rakt?

ILJA

2345 Tik roc!

KLAUSNIEKS

Nav lāpstas.

ILJA

Ģindeņkaulus ņem!
Manu kāzu nakti raki kapu sev, — nu man.

(Runā ar sevi.)

Ha! man kāzu gultai — Nē, kā Svētkaīns gribu gult.

(Piepeši atskan pērkona dūciens. Klausnieks aši nozūd.)

(Pērkona balss, kurā runā Svētkaīns.)

2350 Brāli! mūžam tevim nebūs kapā gult kā man!

lUA

(Atdzīvojas, priecīgi.)

Svētkaln, Svētkaln, brāli Nu labi būs, kad atnāc tul

Runā, runāl

SVĒTKALNS

Klausies! Drīz man muti aizspiež zārks.

ILJA

Vai es celšu somu?

SVĒTKALNS

2355 Cels, kas paši ceļamie.
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ILJA

Teic ij Mikuls. Nesaprotu, veco brāl.

SVĒTKALNS

Nedz es.

ILJA

Teic jel!

SVĒTKALNS

Mazāks ir tavs spēks, tu vairāk veic ne es.

2360 Neveiksi, nāks mazāki vēl, tiem būs veikt.

ILJA

Nesaprotu.:

SVĒTKALNS

Ej to prast!

ILJA

Kurp iet?

SVĒTKALNS

Ej sevi rast!

lUA

2365 Teic jel, teic: Kur vaina man? Kur mērķis? Kur mans

darbs?

SVĒTKALNS

Jau man muti aizspiež zārks.

lUA

Teic vēl! Teic vēl!

SVĒTKALNS

Droši stāv'l tev kapā negult! pretniēks tev tu pats.

(Vēl viens pērkoņa rūciens, tad balss apklust.)
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lUA

(Pilns Jaunu cerību un drosmes.)

Droši stāvu! Kapā negult! Pretnieka man nav!

(Tenēk klusi, bet asām kustībām Übags-staigullsJ

ÜBAGS-STAIGULIS

2370 Draugs tev iri — nu pērkons klus, var cilvēks laukā

nākt.

Übagstaiguji tie nāca tevi celt, nu atkal celiesl

ILJA

Nāci — Es atkal drošs, kā toreiz. — Somu gribu celt.

Kur tā ir?

ÜBAGS-STAIGULIS

Guļ jūras dibenā, kas cels vairs toli
2375 Upes uznes zemi virsū katru gad',

Melnas dūnas klāj to, ūdens zāles pāri aug.

ILJA

(Atkal sabijies.)

Ak, kā rast to?

ÜBAGS-STAIGULIS

Nerast tev to, necelt vairs nekad.

ILJA

Kas tad cels to?

ÜBAGS-STAIGULIS

2380 pa§i ceļamie.

ILJA

Vail tfi
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ÜBAGS-STAIGULIS

(Pieķeras Iljam aiz svārkiem, velk to lejā.)

Piesēd! — Tu tik liels, ka galva atlūst runājot

ILJA

(Piesēstas un viņam tuvumā atkal galvas kauss.)

Atkal te tas galvas kauss! caur acīm zāle aug.

Tā ij man caur acīm zāle augšot rīt

(Atkal drūms.)

ÜBAGS-STAIGULIS

2385 Nebēdā, bet skat': ij nāvē dzīve aug!
Kā tev acis zilas spīd, tā puķe zili zioil

ILJA

Tiesa, tiesa, tā ij nāvē dzīve aug. —

Bet šai zilai puķei rudeni būs vīst!

Visām puķēm apkārt, zilām, baltām, sārtām, kalst!

2390 Ko ir puķe vainīga, ka vajaga tai vīst?!

Kur ir mana vaina? mērķis mans? mans darbs?

(Atmiņā.)

Vaina esot līdzi dzimusi ar mums.

Visi savu laiku tikai pildot vien.

Liktens, liktens, visi, — ko tas palīdz man?

ÜBAGS-STAIGULIS

2395 Nebēdā, bet skat': jā, — vaina dzimusi mums līdz,

Puķe ruden' vīst, — bet tu? Vai tu tik puķe vien?

Vairāk esi tu! Tavs liktens tavās rokās dots.

Atjaunojies, tad tev nebūs vīst!

lUA

(Izbrīnījies.)

Atjaunojies?I

ÜBAGS-STAIGULIS

2400 Kur tev dēls?



lUA

(Pārsteigts domās.)

Kur ir mans dēls?

ÜBAGS-STAIGULIS

Kur tev vaina? Kur tev mērķis? Kur tavs darbs?

lUA

Vai tad te man vaina?

ÜBAGS-STAIGULIS

Vai tu stepes vējš?
2405 Tā bez mērķa skrējis, nu tik gaudot vari vien?

lUA

Vai tad Apraksijai taisnība: kam nesējos?

ÜBAGS-STAIGULIS

Apraksijai sava taisnība, ne tava.

(Taisās iet)

lUA

(Uztraukts.)

Skrējul skrējul •— Palieci

ÜBAGS-STAIGULIS

Pagaid'l Dobriņa tev nāk.:

lUA

24Ю Pagaid' tad ij tul

ÜBAGS-STAIGULIS

Mums lielas lietas rūpi
Lielas, jaunas briesmas nākl — Kas spēs tās vērst?

lUA

Hol teic Svētkaīns: kapā negulti pretnieka man nav*

418
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ÜBAGS-STAIGULIS

Svētkaīns teic, ka pretniēks tev tik vien tu pats;
2415 Atjaunojies! Klausi! Pretniēks neesi sev pats!

(Aiziet.)

*

lUA

(Viens.)

Skrēju, skrēju! — Dēlu meklēt. Ak, man kauns! —

(lenāk Dobriņa, nokusis.)

ILJA

(Priecīgi.)

Nāc tu, Dobriņ! — Vai tu dzirdēj' mani saucam, brāl?

lesim meklēt!

DOBRIŅA

Saucam nedzirdēju, nāku pats.
2420 Tavu balsi par trim dienām vien tik dzirdam mēs. —•

Brāli, nācu tevi mājās vest.

lUA

Kur man mājas?

DOBRIŅA

Kijevā! — Liek Apraksija saukt.

Raudzīt man, pie kā tu ej? Jeb esi viens?

ILJA

2425 Nedzirdu to balsi. — Meklēt gribu tālāk iet!

DOBRIŅA

Ko tu meklē?
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lUA

(Neatbildēdams tieši.)

Cīņā šodien bij kāds nezināms —

Vanags tam uz pleca, putni gaisā bij —

DOBRIŅA

Nu?

lUA

2430 Man likās pazīstams.

DOBRIŅA
Man arī tā! —

Aļošu reiz sakāvis tāds vanadznieks,

Dziesmas dziedot, šķēpu rokā virpojot —

lUA

(Atminēdams.)

Viņās posta dzīrēs bij kāds zēns, — tāds drošs —

DOBRIŅA

2435 Zēns? — Bij, bij — es ievēroju: vai tas pats?

lUA

Kad nu ir tas pats?

DOBRIŅA

Viņš līdzīgs kam — kā tev? —?

EJA

(Priecīgs.)

Līdzīgs man?! Tusaki!

DOBRIŅA

Jā, tev gan.

ILJA

2440 Brāli, brāli! Dobriņ! — Kad nu
.

(Viņš strauji apskauj Dobriņu.)
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DOBRIŅA

Ko tu spied!

ILJA

(Atlaižas, klusāk.)

Es to nezināmo meklēt gribu iet

DOBRIŅA

Ko? To zēnu?

lUA

Viru, kas bij šodien cīniņā;
2445 Kas man gāja līdz, kad varoņi bij liegušies.

DOBRIŅA

(Domīgi.)

Vai tu domā: — viņš tavs dēls?

lUA

Ko zinu es?

DOBRIŅA

Varētu pēc gadiem būt, bet vai tad tu — —

Apraksija gan —

lUA

2450 Ng
f

kas tev prātā nākl

DOBRIŅA

(Atcerēdamies.)

Viņa tāļā, skaistule: tā svešādā —*

lUA

A
(

ā!

DOBRIŅA

Pārdabīga burve, viņai vara kā nekam,
Skaista gan. Man bailes bij —i
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ILJA

2«5 Ak, lūki

DOBRIŅA

Ļauna ragana. — Ko Apraksija teiks?

Viņa cerēj' r—> vēl un vēl — Ko nu lai saku es?

lešu mājās.

ILJA

(Sirsnīgi.)

Nāc man līdzi tālēs meklēt ieti

DOBRIŅA

2460 Putnis, krātā pasēdējis, tāli neskries vairs.

Mani mājas gaida.

ILJA

Mani tālais lauks.

Übags-staiguls saka, atjaunoties būs, ne mirti

Kā tad atjaunoties, ja ne dēlā? Meklēt skrieti

DOBRIŅA

2465 Visu mūžu dēla negribēji, kā nu būs?

«

(Piepeši aši ienāk Vanadznieks, apbruņojies, bruņu cepuri
galvā.)

VANADZNIEKS

Ko te sēdat, veči? Übagstaigulīši jūsl
Augšāl Augšā!
Sveicat! Augšā ceļaties, kad garām varons jāji

(Uz Dobriņu.)

Ej, tu paraug' seglus zirgaml

ILJA

2470 Bezkauns tādsl

Vai tu neredz', ka mēs varoņi?! — Kas tu?



VANADZNIEKS

A, šie varoņi! Tad še! — Ij tev! Ij tev!

(Viņš sper viņiem ar plakanu zobenu.)

Šoreiz tiks! Kad vaļas būs, tad vairāk dabūsat.

ILJA

Kas tas tāds? Tik varen sper!

VANADZNIEKS

2475 Kad gribi zināt, nāci

(Aiziet aši.)

ILJA

Kas tas bij? Es dzišos. Man tas jāpanāk!

■

(Priekškars.)





PIEKTAIS CĒLIENS

Pils priekša. Lieli treji vārti, šķirti tum-

šām klintīm un kokiem. Vārtu priekšā
šķērsojas treji ceļi; šķēršu vidū augsts
melns stabs; ap to zaļš maura.
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(Maurā pie staba stāv Jaunais Vanadznieks, — jauneklis —

gaišmatis, bruņots, vanags viņam vienā plecā, dūja otrā; rokā viņš

pār galvu virpuļo šķēpa Ap viņu gaisā lido putni. Klusi skan

dziesmas.)

Es še esmu, Vanadznieks, no tālienēm!

Ne man vārda, ne mantēva vārda nav.

Nāc nu laukā, briesmas! — pretspēks, nāci
2480 Es tas stiprākais šai pasaulē!

(Uz tālumā nākošo liju.)

Centies, veci, ka man vari līdzi tikt!

(lenāk lija Muromietis.)

lUA

(Nokusis.)

Nu reiz tevi panācu, kas bēgi man!

VANADZNIEKS

(Nolaiž šķēpu, atlaiž putnus gaisā, paturēdams tikai vanagu un

dūju uz pleca.)

Ne es bēgu,l— tevi vedu šurp.

Atpūties un taisies tad, te būs tavs darbs!

ILJA

2485 Vedi mani? — Te mans darbs? — Kas esi tāds?

VANADZNIEKS

Pagaid'! Zināsi. Pirms klausies: naidnieks nāk!

Übagstaiguļi to briesmu vēsti nes.



428

Varoņi grib Kaliņvalsti iekarot:

Jauna, liela vara spiež tos atpakaļ,
2490 Liktens vietā šurpu cīnīties tos dzen.

Visu zemi nāk tā jaunā vara noslaucīt,

Visu varoņdzimtu izdeldēt,
Kas pār savu laiku dzīvojusi jau —

lUA
>J rj

Hal Hal

VANADZNIEKS

2495 Topat jauni, lai to atvairītu nostl

Nāc tu sevi rast, tad spēsi zemi glābt!
Es tev iešu palīgā, tadspēsi veikt

lUA

Ha! Hal — Ha, ha!

(Atskan klusas dziesmu skaņas, bēdu dziesma Jaucas ar prieka

skaņām.)

VANADZNIEKS

(Svilpj. Atgriežas putni un sāk pa gaisu lokos laisties.)

Griezies, vanag, skani, dziesma, virpo, Šķēps!

lUA

(Klausās.)

2500 Kas tās dziesmas? Kopā svešādjauktas skan?

Nāves upes bēdās vecie žēli raud,
Līdzi jautri, nebēdīgi bērni smej!

VANADZNIEKS

Vai tu nezini, kur esi? Liktens trejceļš šeit!

Treji vārti, treji ceļi tek, un stāv melns stabs.

lUA

2505 Māņi! Trejus ceļus izgāju es sen:

Ceļu izgāju, kur bagāts top, un netapu,
Ceļu izgāju, kur prec, un precēts neesmu,

Vēl to ceļu izgāju, kur mirst, un nemiru.
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VANADZNIEKS

Maz tu gāji, — vai tiem ceļiem tik vien gals?
25Ю Trejceļš šķiras tur, kur stabs un gals!

Trejceļš šķiras tur, kur stabs un sākumsl

Trejceļš satek, pārcirtās un atkal tek!

Vienā spēku, otrā baudu, trešā darbu rod.

Visos vienreiz mirst, bet simtreiz darbā.

2515 Ko tu izgāji, tas bij tik darba mets,

Ij to pašu neveici, jo spēks tev sīkst.

ILJA

Ha, man spēka tiek! Kam vēl tik daudz?

VANADZNIEKS

Pazust tev, tik es vēl spēju tevi glābt.

ILJA

Klausos, klausos tevi, — lielībnieks tu gan!
2520 Hgi tevis džinos, — viena meklēdams, —

Nu es redzu gan: ne tu tas vīrs!

Pazust man, un šis tik spējot mani glābt!
Citus glābju es, ne mani kāds! — Ej, kverpli, vien!

(Skaļi, uz priekšu panākdams.)

Es tas stiprākais, man pretinieka nav!
2525 Nu, tad celies, kad tu drīksti manim pretī stāt!

VANADZNIEKS

(Atkāpdamies.)

Es ne kauties tevi saucu, — palīgu tev sniegt.

ILJA

Nost tāds palīgs! Stājies pret! Nu neizbēgsi vairs!
Ja tu bēgsi, pātagu tev baudīt būs.

VANADZNIEKS

Ha, tu übags—staiguls, krīti, kad tu gribi kristi
2530 Prāta netiek tev, ne sevi zini pats.

(Skaļi.)

Es še, Vanadznieks, šai saulē stiprākais!
Trīs tu ceļus gāji nerazdams,
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Še tev visu būs no manis rast:

Bet kā pirmo krist, tad sekos cits.

ILJA

2535 Lepna tava balss kā mana paša skan,
Kā tam vīram, tā ap galvu arī tev

Vanagi un dūjas, rokā virpo šķēps —

VANADZNIEKS

Kā man viegli šķēpu virpās laist,
Tā ij tevi, liju, virpuļot.

ILJA

2540 Lielīgās tev runās mute dimd,
Tikai nekrist cīņā man no liktens lemts.

VANADZNIEKS

Var ij nekrist cīņā: topot vergs.

Stiprāks es: man šodien tevi ceļos mest,
Lai tu atzītu, ka jaunie spēki pāri aug,

2545 Lai es varu tevi glābt!

ILJA

Ko zeņķis drīkst?!

Vergā mani likt?! Nu kauties būs!

(Sit pret Vanadznieku, ka tas atstreipujo.)

VANADZNIEKS

Liktens kauties liek. — Nu, vanags, tec tu viens!

Balto jūru, dzimto zemi sveic!

2550 Man nu biedra nevajadzēs vairs.

(Noņem vanagu no pleca, apglauda to un palaiž gaisā.|

Tec tu, dūjiņ, arī, manu līgaviņu sveic,

Manus mazos bērniņus zem spārniem sedz,
Man nu tavu dziesmu nevajadzēs vairs.

(Palaiž tāpat dūju no sava pleca.)

ILJA

Kas tu esi, Vanadznieks, kas vārda tev?
2555 Vai tu tas, kas Aļošu reiz pieveicis?
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Kādas zemes, kādas tautas, kāda tēva, mātes?

Lai es varu lielīties, kad būsi manis veikts.

VANADZNIEKS

Es še esmu vanadznieks no tālienēm!

Ne man vārda, ne man tēva vārda nav.

2560 Citas zemes man, — drīz būs ij vārds. —

Vai šo rokas zīmi zini? — Še!

(Viņš sit pret lija vairogu, tā ka lija sagrīļojas.)

ILJA

pusraīgi.)

Ko bez ziņas sāc kā nevaronis?!

VANADZNIEKS

Nu, tad zini!

(Sit otrreiz pret lija vairogu, tā ka lija atstreipu]o atpakaļ un за

turas tik, pret koku atbalstīdamies.)

ILJA

Varens sitiens nelaudniekam! Elpu aizrauj.
2565 Nu tev mirt! Krist neziņnegodā!

Ne par velti savu vārdu slēp, tev kauns!
Esi zaglis—lupiķis, tiem visiem lieku mirt

VANADZNIEKS

Tu tik drošs, jo nezin', kas tev draud.

Zināt tev, tu sēdēt' aizkrāsnē.
2570 Skat': es zinot nāvē eju krist.

Pats es miršu, mana suga augs —

Pāri tev kā laukam pāri maurs.

lUA

Ha, ha, kur tev tādas ziņas nāk?

VANADZNIEKS

No mātes nāk.:

lUA

Kur tev spēki nāk?
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VANADZNIEKS

No tēva spēks,
Lielāks aug par tēvu kā par viršiem bērzs.

ILJA

Lielies, lielībnieks! Se, tavam mūžam tiks!

(Sit, Vanadznieks nesakustas.)

VANADZNIEKS

Veca oda kodiens! — Se un krīt'!

ILJA

(No sitiena nokrīt zemē, aši piecejas.)

2580 Pirmoreiz tu krīti, lija Muromiet,
Nav man līdzīgs spēks starp ļaudīm. — Kā nu ir?

Vai tu Mikuldzimtas? To man aizskart liegts.

VANADZNIEKS

Zemes dzimtas gan, ne Mikulnieks.

Stājies vietā, lai man otrreiz tevi mest!

ILJA

2585 Kritu nejauši. Ne otrreiz vairs. Ko lielies tu?

Kaut tu būtu pašas Svētkalndzimtas,
Kuru zeme nenes, — man tā gars.

VANADZNIEKS

Otrreiz vecam krist, lai jaunais nāk! Nu, turies!

ILJA

Krīti!

(Kaujas un krīt atkal lija. Pieceldamies.)

2590 Viltus! Viltus! neiet skaitā!

VANADZNIEKS

Trešreiz vecam krist, lai jaunais aug!
Pāri kāpt pār veco! tālāk iet!

(Kaujas, krīt atkal lija. Vanadznieks uzliek viņam kāju uz kro«,
tīm un pārkāpj pāri. lija rauga celties un paliek guļot, turēdams

izmežģīto roku; lielās dusmās.)
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ILJA

Burvju vārdi tev! ar ļaunu spēku veic!

Roku mežģī! Izskaudīšu pesteļvaru!
2595 Man uz krūtīm kāju spert! tu, kauna bērns!

VANADZNIEKS

Tevi veikt, pār tevi pāri iet — vai kauns?

Es ij nokaut tevi varu, — lūk!

(Paceļ šķēpu, bet viņa roka gaisā sastingst.)

Nē! Tev nekrist kaujā, — roka stingst —

Māte neļauj to, un sirds to liedz.

ILJA

(Piepeši ar kreiso roku dur pret Vanadznieku, bet viņa roka sa

stingst. Tas laikā atlec.)

2600 iet pret viltu viltus, iet pret ļaunu ļauns!

VANADZNIEKS

Nekust'! — Atzīsties, ka esi veikts!

Ka es cienīgs tevis! līdzīgs tev!

ILJA

Viltus! viltus! Nost! — Es stiprākais.
Roka stinga man no tavas burvības;

2605 Es no zemes jūtu spēkus pieaugam:
Trīsreiz nometi, man trīsreiz auga spēks.
Tik tu roku, viltam mežģot, maitāji.

VANADZNIEKS

Vai ir viltus viss, kas spēks un liels?

Teici: nav tev līdzīgs spēks vairs cits, —

26Ю Vai no tevis paša līdzīgs neiziet?

ILJA

Ko? no manis? Mānies.

VANADZNIEKS

Celies, tēt!

(Palīdz viņam.)
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ILJA

(Dusmīgi.)

Ko tu palīdz'? Apskauj mani? Ko tu vil?

Gribi krāpšu mani veikt un kaut bez cīņas?
2615 Jo man nekrist lemts tik cīņā, mierā varbūt gan

VANADZNIEKS

Ak! Tu šaubīgs, gudris tapis! — Lūk!

Nost mans vairogs, cepure un šķēps!

(Aizmet tos.)

Celies, celies! pacel acis, tēvs!

Lūk, vai aizmirsi, kāds biji jauns?

ILJA

(Lēni.)

2620 Kas tu esi, jaunekli? Kā pazīstams.
It kā redzēts! Garā kara mūžā aizmirsies.

VANADZNIEKS

Kara mūžā daudz tev aizmirsies:

Viss, kas maigs un mīļš, un labs, un tavs!

Skat' man acīs, vai to vari rast?

ILJA

2625 Zila, skaidra jūra — kas tur dziļš un svešs?

Gaiša, plaša debess — kas tur galā tumst?

Tāļš un netverams, un nepārvarams mirdz!

VANADZNIEKS

(Sērīgi.)

Ak, cik esi aizmirsies un sevim svešs!

(Lēni.)

Viena zīme vēl — to nevar teikt —

2630 Man no kauna būtu labāk mirt —

ILJA

(Kā nojauzdams, uzbudināts, rupji.)

Kas tu esi? Kas tu esi? Vai man prāti viļ?

(Krata viņu.)

Izkratīt tev atbildi no sirds! Kas esi tu?
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VANADZNIEKS

Lauznes, grābsnes tavas rokas tapa, tēvs.

ILJA

(Vēl straujāk, rupjāk.)

Zīmi, zīmi rādi!

VANADZNIEKS

2635 Lūko plecu!

ILJA

(Norauj viņam kreklu, iekliedzas.)

Viņa! viņa! atkal atdota man ir!

VANADZNIEKS

Tēvs, mans mīļais! vai nu es tavs dēls?

ILJA

Dēls, mans dēls! mans dēls! — Tik skaties prom!

VANADZNIEKS

Vai tu citu spēku nespēj panest vairs?

ILJA

2640 Dēls, mans dārgais, ilgotais, mans atrastais!

Kā es tevi turēšu, kā sargāšu!
Lai neviens vairs tevi manim neatņem!,

VANADZNIEKS

Kāds tu stalts, mans tēvs! Tik cēls un liels!

Kā es džinos tevis cienīgs tapt!
2645 Visa mūža maz, ko tevi sniegt!

ILJA

Varens dēls tu manim tapis, tēvā sities gan.

VANADZNIEKS

(Aši.)

Cienīgs tevis? — Jā, tu atzīsti!
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(Tad lēni.)

Tik daudz garus gadus mani nepazini,
Tik daudz reizes mani redzēdams!

ILJA

(Brīnīdamies.)

2650 Pirmo reizi redzu tevi!

VANADZNIEKS

Es, — ak — daudz

Redzēj' tevi, — tevis nepazīts.

Tevi meklēt gāju Kijevā:
Kņaza cīņā pasniedzu tev dzert —

ILJA

2655 Nezin.

VANADZNIEKS

Krogā ziņu nesu tev —

Māti pieminēji — biji drūms —

Kur tu cēlies, bēda — dziedāji —

ILJA

(Dzīvāk.)

Tu tas zēniņš biji?

VANADZNIEKS

2660 Es.

ILJA

(Atkal lēnāk.)

Tā, tā —

Kur tu cēlies, bēda? Kur tu atradies?

VANADZNIEKS

(Dzīvi.)

Visur centos tevis redzēts kļūt —

Ļaudis mudināju sacelties,
2665 Lai par kņazu ceļ, — tu atteicies.
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(Brīdi gaida.)

Vēlāk «draisku brāļos» biju līdz,

Tevi izrāvām no neļaudīm.

ILJA

(Atminēdamies.)

Bij viens kareivs drošs un spēcīgs, tu?

VANADZNIEKS

Tas es.

2670 Vēl tev pazīt manis nebij prāts.
Mūža beigu mirklī skati nu.

ILJA

2ēl, ak žēl! Ko neteici?

VANADZNIEKS

Man kauns;

Tev vēl citus redzēt nebij skats.

ILJA

(Kā ar varu atmozdamies.)
2675 Ko stāvam?

VANADZNIEKS

Ak, pēc bargas kaujas labi veldzēties.

(lija atsēstas uz akmeņa; Vanadznieks nometas zemē pie viņa к

jām, lūkojas viņam vaigā.)

Atelst! Atelst! veldzēties! tā daudz un drīz!

Dziļi lūkot tevi, mīļais tēvs!

Lai līdz nāvei paliek sirdī skats!

(Apskauj tēvu strauji.)

ILJA

2680 Ko tik straujš tu, dēls, tāpat kā — laiks būs skauties.

VANADZNIEKS

Nebūs, ak, vairs laika: vēlu tikāmies!

Šodien pat vēl mums jau šķirties būs.

viņa ka



ILJA

(Aši, dusmīgi.)

Kas grib šķirt mūs? Viņa? — Nedošu.

VANADZNIEKS

Ko par viņu tu, vai māti sauc?

ILJA

(Negribot.)

2685 Ko?

VANADZNIEKS

(Lēni.)

Pēc mātes nejautāji vēl —

Ij ne vārdiņa —

ILJA

Kas grib mūs šķirt?

VANADZNIEKS

Šodien jāmirst man!

ILJA

2690 Es neļaušu!
Es ij pašai nāvei tevi ņemšu nost!

Kas ko spēj pret mani padarīt?
Kur es cīnos, tur nav lemts man krist,

Lai ij nāk nezin kāds špetnis spēks!

VANADZNIEKS

2695 Šodien jāmirst arī —

(Citā balsī.)

Vai tu nevēlies

Redzēt māti, debess skaistuli?

ILJA

Lai ij nāk nezin kāds debess spēks!
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VANADZNIEKS

Tēvs, vai māti labā mini vēl?

ILJA

2?oo Ko tu prasi? Nāc tik prom!

VANADZNIEKS

Tēvs! tēvs!

ILJA

Ko vēl?

VANADZNIEKS

Meklēt nezin ko sirds dzina tevi, tēvs, —

Šurpu vilka tevi nepārvarams spēks —

ILJA

2705 Nepārvarams? — Mūžam māc, bet veicu es!

VANADZNIEKS

Vai tu veikdams laimīgs biji, tēvs?

ILJA

Nav vēl beigts viss ļauns, jo tad tik laime nāks

Es nu eju gala ļaunu tagad veikt,

Turp, kur bēda cēlās, turp, kur atradās!

VANADZNIEKS

27Ю Rīts to vārdu teiks, to smagmi cels;
No tā vārda akmens vieglis taps un mīksts,

Gala ļauns par gala labu vērtīsies. —

Vai tu rītu—dēlu meklēt negāji?

ILJA

Gāju, gāju, — ko es radu?! Tu ne mans!

VANADZNIEKS

2715 Divi spēki dēlā: tēva ir ij mātes.
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ILJA

(Dusmās.)

Bail man viņas, negribu to just!
Svešāds spēks, es nespēju pret to.

Viņa mani atstāja.

VANADZNIEKS

Nē, bēgi tu.

2720 Viņas spēks ir lielākais šai pasaulē;
Kas ar viņu līdzi ies, tas vien tik veiks.

ILJA

Nē, vēl es tas stiprākais!

VANADZNIEKS

Un kriti vēl nupat!
Zini: dēls par tēvu, rīts par nakti stiprāks ir!

ILJA

(Uzbudinājumā.)

2725 Viltus! viltus! Ļauna ragana un ragandēls!

VANADZNIEKS

Tēvs, ko nicin' māti?!

ILJA

Mošķi, visi nost!

VANADZNIEKS

Mazs tu tapi, tēvs, tu nespēj augt: —

Ritu nesaņēmi, kad nāk rīts, tavs dēls, —

2730 xur tev vaina, tur tev mērķis zūd un darbs.

ILJA

(Rupji, izaicinoši.)

Zinu pats, un spēju pats!

VANADZNIEKS

(Smejas.)

Un krīti pats, ha, ha!
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ILJA

(Piepešā sašutumā uzlec, saķer Vanadznieku aiz vienas kājas, otrai

kājai uzmin virsū un tā pārplēš viņu pušu.)

Vilts pret viltu! Mošķi! — Pacelt roku — stingst!

Kāju piespert, pušu pārplēst! — Veicu es!!

(Pārmērīgi lielīgi, ar nelabu apziņu.)

2735 §ie tie stiprie!? — Nē! — Tas stiprākais vēl es!!

(leskrien vaimanās Latigora un metas pie dēla, to apskau-
dama.)

LATIGORA

Vai man! vai man! — Ko tu darīji, tu zvērs!!

Vienīgs dēls tev bij, tu nokauj to!

Divās daļās saplēsts!

ILJA

(Apkaunojas, spītīgi.)

Ha, tev divi būs!

LATIGORA

(Uzlec piepeši.)

2740 Divi būs un dalīsies, — lai piepildās tavs lāsts!

Sirds tev akmens, akmens topi pats!
Rīta nesaņēmi, — lai tev atnāk nakts!

Kalinspēki, tumsas spēki — lai pār tevi nāk!

(Nozūd līdz ar Vanadznieku.)

*

ILJA

Ha! lai visi Kalinspēki, tumsas spēki nāk!

2745 Reiz jau veicu tos, — lai simti — tūkstošs nāk!

Krievu zemē varoņi vēl ir!
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(No visām pusēm saskrien liels bars Kalinspēku tatāru un uzbrūk

Iljam.)

VADONS

Virsū! virsū viņam! viņš ir viens!

ILJA

(Atgaiņājas ar zobenu un vairogu no uzbrucējiem un tad sauc

Uelā balsī tālos biedrus — varoņus.)

Не! jūs varoņi! Не, steidzat šurp!
Nu uz lieliem darbiem saucu, še tas pēdējs darbs!

(Tad uz uzbrucējiem.)

2750 Cik to gružu saskrējis! Kā siseņbars!

VADONS

Visai zemei mūsu pulki pārklīdīs!
Sauc tik! Visus varoņus, jūs noslaucīs!

Visus ļaudis vergos samīdīs!

ILJA

(Nepārmērīgi, labā apziņā sauc.)

Es še esmu vēl, es krievu varonis.
2755 lija, Muromiešu ļaužu, zemniekdēls!

Lai jūs, šmiču, ir pilns pasauls lauks,

Ko jūs spējat manim padarīt?
Jums ne dūšas nav man klātu nākt.

Lūk, es zemē noliekos, — nu, grābjat, kad ir spēks!

(Viņš atsēstas zemē sava lielā spēka sajūtā. Uzbrucēji neuzdrīkstas

viņam tuvoties.)

TATĀRU BALSIS

2760 Virsū! Virsū viņam, kamēr zemē guļ!

ILJA

Ha, ha! bailes! —

(Sauc.)

Varoņi! ha, nākat šurp!
Nākat skatīties, kas še par ērmiem mudž!
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TATĀRU VADONS

Gaidāt, lai nāk varoņi, tad visus reizē grābt!

ILJA

(Smejas.)

2765 Ha, ha! ha, ha!

LATIGORAS BALSS

(Atskan tuvumā, atspīd savāda gaisma.)

lija, lija, tava liktens stunda tuvu klāt!

ILJA

Ha, ha! Ragan', pašai liktens stunda sita jau!
Tur tavs dēls no manis nosists guļ,
Tas, kas lielījās pret mani, ka šis stiprākais.

2770 Hej!
Nu man pretnieka neviena pasaulē vairs nav!

LATIGORAS BALSS

Pats tu pretniēks sev, tas tevi pārvarēja jau:
Tu tur dēlā nosists guli pats.
Nosists tur tavs gods, jo veici viltū vien;

2775 Nosists tur, kā dzinies tu, tavs mērķis un tavs darbs

ILJA

Mērķis man: veikt gala ļaunu, — viens tur guļ,
Tā ij tevim ies, ij taviem tumsas spēkiem šeit!

LATIGORAS BALSS

(Klusi.)

Vai par tevi, lija, ka tu neproti!

(Apdziest savādā gaisma.)

ILJA

(Nemiera dzīts paceļas.)



TATĀRU VADONS

Neļaujat tam izbēgt! lokā slēdzat to!

ILJA

2780 Kad jums dūšas nav man uzbrukt, brukšu es!

Ha, ha! varoņi! — Ho, ho! — Ho, ho!

(Tatāri atkāpjas, kad lija viņiem uzbrūk, bet tuvojas viņam atkal

citā vietā, tā viņu vienmēr paturēdami lokā.)

VAROŅU BALSIS

(Aiz skatuves dzird saucam.)

lija! lija!

ILJA

Nākat, skatāt, kā še ērmi mudž!

(lenāk pulks varoņu, noguruši, steigdamies.)

AĻOŠA

lija, tu še esi! — Glāb mūs, glāb!

DOBRIŅA

2785 Kad reiz liju sasniedzām, tad labi būs.

DUNAJS

Tumšais Kalinspēks šurp atkāpties mūs spiež, —

Nu mēs kopā atstāvēsim pretī tam.

TATĀRU BALSIS

lija, šurpu bēga tie, ne palīgā tev nāks —

Visus kopā dzenam šurp, lai visus reizē grābt. —

ILJA

2790 Kas ir noticis?

DOBRIŅA

Mums Kijevas vairs nav,

Vladimira nav, tik tauta vien un varoņi.
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ILJA

Nu tad labi, atbrīvosim Kijevu,
Tad bez kņaza tauta pilnām brīva būs.

AĻOŠA

2795 Kopā atstāvēsim, projām dzīsim šos.

Kas šis trejceļš? Ko tie vārti tur?

(Varoui tikko uzelpojuši jaunā cerībā, liju sastapdaml, sabaidās

atkal no savādās vietas, kurā atrodas.)

ILJA

Ko jūs sabijāties, varoņi?

DUNAJS

Še trejceļš iet. —

DOBRIŅA

Treji vārti — tā kā liktens vārti — melnais stabs —

ILJA

2800 Ho, ho! liktens? — Es jau veicu vienu, dzenu šos,
Aila! Lūk, kā bēg tie!

(Tatāri atkāpjas, kad lija uzbrūk, bet slēdzas atkal lokā.)

BALSIS

Bēgam, nākam! bēgam, nākam!

VADOŅA BALSS

Mūsu ir tik daudz, ka jātnieks neapjās,

Ij ne vilks, ne krauklis, skrejot apkārt, neapskries, —

2805 Mūsu lokā slēgti allaž paliekat.

ILJA

(Uzbrūk.)

Sitat, sitat! — Aizvelkas un bēg!

AĻOŠA

Vai tur nav pats Kalincars? To sitam nost!
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Bēgam, bēgam, nākam, nākam, beigās veicam mēs!

VAROŅI

Veicam, veicam! — mūsu aša uzvara!

(Tatāri no varoņu uzbrukuma aizbēg projām ттткга varrs redzami,
arī varoņi pazūd un tik pamazām ierodas a"8al.)

(lija atnācis atsēstas un drūmi fchasē.)

AĻOŠA

28Ю Ha, ha! ha, ha! Kā tie bēga kūleņiem!
Kā mēs virsū metāmies! Kā cirtām, dūrām tosi

DUNAJS

Ne tik vīri cērt, cik zirgi kājām min!

Visu pagānspēku druskās sasitām!

DOBRIŅA

Visi kalniem, lejām, purviem pāri prom!

BERMATA

2815 Kad tik nenāk atpakaļ? To ir tik daudz.

DUNAJS

Tūkstošus mēs kāvām, kurš vairs gribēs nākt?

AĻOŠA

Pašu Kalinu mēs nositām, — kas vadīs šos?

BERMATA

Vai tad Kalins bij? vai zini to?

AĻOŠA

Nedz mums rokas apkūst, cērtot šos!

2820 Nedz mums šķēpi atoērtes, TierJrz -zirgi klūpl
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DUNAJS

Ij ne tādus spēktrs vien mēs veiksim šeit!

AĻOŠA

Pretnieka mums, varoņiem, šai saulē nauE

Lai ij ne šis saules pretniekus mums dod!

Galā tiksim ij ar tiem
r
ij likteņieml

BERMATA

2825 Klusi, Aļoš! — Liktens! — Nešoeaultneminēt!

AĻOŠA

(Smiedamies.)

Kas tā nešīsaule? Kas tas liktens tāds?

DOBRIŅA

(Klusi rāda,)

Tur tie liktens vārti, melnais siabs!

AĻOŠA

(Pārmērīgi.)

Liktens vārtus, liktens stabu lauzīsim!

lija, pretnieka mums nav! mums cīņā krist nav lemts!

2830 Saul' un mēness, zem' un debess — kopā sajauksim!

ILJA

(Piepeši izraujas no sava drūmuma un pieceļas.)

Ho, ho! Ho, ho! — Laužu, cērtu, situ visu nost!

Saul' un mēness, zem' un debess — kopā sajauksim!

(Taisās cirst melno stabu.ļ

(Parādās vārtos Latig о r a, un. atspīd savāda gaisma.)

LATIGORA

Zem' un debess nešķirti reiz bij;
Zeme atgrima no debess nost;

2835 Smagā zemē bēda izcēlās.
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Nu no smagmes zeme mūžam skumst,

Zemes radījumi mokās dzimst. —

Zeme spēkus sūta: smagmi celt,

Debess vadzī zemi augšā vilkt:

2840 Spēks tik liels, ka zeme tikko nes.

Nespēj lielais, otra nav, — tad mazāks iet:

lija līdz ar varoņdzimtu, — jums to spēt.

Nespēji ij tu, kas nu lai iet?

Visa varoņdzimta velti sūtīta, ij, lija, tul

2845 Visi mērķi tapa māņu vārdi jums.
Noslaukāmi jūs no zemes visi nost!

Lai var jauna dzimta nākt, kas galā ved,

Kas vēl mazāka, bet kam tie mērķi māņi nav.

(Apdziest savādā gaisma.)

ILJA

(Spītīgi.)

Burve! burve! — Neveikt tev, bet man, es stiprākais!
2850 Ho, ho! varoņi! nu laužat, cērtat visu nost!

(lija un varoņi saņem šķēpus un taisās gāzt apkārt un cirst stabu

un vārtus. Sāk snigt sniegs.)

(Vārtos parādās divi kareivji apskāvušies; viņi tuvojas varoņiem.)

BERMATA

Kas tas tāds no liktens vārtiem nāk?

DOBRIŅA

Vai tie divi nav, kas apskāvušies iet?

ILJA

(Uz nācēju.)

Kas tu esi tāds? Kā pazīstams?

NĀCĒJS

(Lēni.)

Sevim pazīstams.
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ILJA

(Izbailēs.)

2855 A! āl Vai tas? Tu dzīvs?

NĀCĒJS

Divkārt dzīvs, jo, tevis dalot, divkārtots.

(Nācējs izšķiras par diviem vīriem, kuri abi līdzinās Vanadznie-

kam.)

VAROŅU BALSIS

(Viena caur otru.)

Vai mums! brīnums! brīnums! liktens! liktens!

ILJA

Māņi! māņi, zūdat!

VAROŅU BALSIS

Vai man! vai!

NĀCĒJS

2860 Varoņi, jūs saucāt mūs, mēs esam še!

Nākat cīņā! neskatāt, ka jūsu daudz, mēs viens.

VAROŅI

Vai man! vai! Tie nešīssaules! — Vai!

ILJA

(Dusmīgi.)

Ko jūs vaidat? Kauties, varoņi, ne vaidēt!

Pušu cērtat tos, tie sacērtami drīz,
2865 Es to vienu divās daļās pārcirtu jau reiz.

Cirtīsim ij šos! — Tie bēg!

VAROŅI

Kas tas? Kas tas?

(Nācēji sacirsti divkārtojas, nu jau viņu četri, un jo varoņi kaujas

tālāk, jo vairāk šo top.)

Pušu cirsti, divi top, un katris dzīvs!

ILJA

Cērtat, brāļi —varoņi, tik cērtat tos!
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VAROŅI

2870 Tie tik atvelkas un cirsti vairāk top!

ILJA

Brāli Dobriņ, brāli Aļoša, ej tu!

Varbūt tikai mani burvju vara māc?

DOBRIŅA

Cik tos kauj, cik zirgi min, tik vairāk aug.

DUNAJS

Visi nāk pret mums, aizvienam lielāks pulks.

AĻOŠA

2875 Jau mums rokas gurst, jau zirgi klūp!

DOBRIŅA

Jau no ciršanas mums šķēpi atcērtas!

BERMATA

Lūk, vēl viņu spēki aug un aug!
Lūk, vēl stiprāki un staltāki tik top!
Visi zirgos sēd, kā sveces deg.

AĻOŠA

2880 Kur mēs bēgsim? Ko mēs darīsim? Kas būs?

DOBRIŅA

Kad no Kaiinspēka atkāpāmies, nebij bail, —

Tagad bailēs kājas stingst un rokas tirpst.

DUNAJS

Rokas gurst, — kad paceļu ar pūliņiem,
Nevīžo tās atkal nolaisties!

AĻOŠA

2885 Elpu aizrauj — mēs to neizturam vairs, —

Vēl tie nāk un nāk, kā sniegi sniegi

BERMATA

Redzam, redzam — mūsu liktens diena nāk.
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DOBRIŅA

Tumsa krīt uz mums, te mūsu gals.
Zemes smagmi celt mēs nespējam,

2890 Nu mums pašiem zemes smagiem būs še tapt,
Smagas mākoņkraujas veļas virsū mums,

Smagiem kalnukalniem mums še gult,

Smagu zemes domu domāt būs.

(Sniega puteņi. Mākoņi. Tumsa aizsedz skatuvi.)

(Tumsā atskan ka Klausnieka balss, dzied klusi.)

Kur tu cēlies, bēda, kur tu atradies?
2895 Manim līdzi staigāt, bēda, piesities. —

Kurp tu aizved liju? — nāves kalnājos.
Kur no bēdas bēgsim? — kapa dziļumos.

(Tumsā atskan kā Übaga-staiguļa balss.)

Klusi, bēdu dziesma, vēl nav Iljam gals!
Zuda lija dzīve, dzīvs ir lija gars.

2900 Trīsdesmitus gadus gulēja aiz krāsns,

Domādams to domu, kā ir jādomā, ■—

Nu tev trīs reiz trīssimts gadus jāguļ būs,

Kamēr izdomāsi, kur ir domām gals.

(Tumsa gaist, mākoņi dalās. Saules gaismā sniegoti kalni. Lielas,
kailas klintis atgādina kareivjus, kas kaujā sastinguši. Pašā priekšā

klints, kas novērojama par pārakmeņotu liju. Klinšu starpā pa-

rādās apskaidrota La t i g о r a.)

LATIGORA

Nāks no tava dēla tālām paaudzēm ■—
2905 Burvju vārdu teicējs, tavas pašas dzimts —

Tālo Latirkalnu, svēto kalnu dēls. —

(Viņa nokāpj lejā pie pārakmeņotā lija un apskauj to.)

Nāku, lija. Nu var rokas droši tevi skaut.

Nu tev, lija, reizi gala miers, —

Ūdens miega negulēja, akmens guļ.



(lija nodreb.)

2910 Akmens nodrebēja: tavam spēkam vēl nav miers!

Spēks tik liels, ka pašu nāvi kreš,

Krūts vēl ceļas, izlaužas vēl vaids.

NO ILJA TĒLA

(Atskan.)

Vai! — Mikul — Svētkaln —

LATIGORA

Miruši tie ir, tu velti sauc

2915 Viņu balsis vien es spētu modināt,

Kad tiem arī spēks, ko nāve nespēj lauzt.

ILJA TĒLS

Dzirdat — varoņi — ak, Mikul — Svētkaln —

(Atskan tāļš Svētkalna vaids: Vai!)

LATIGORA

Zeme dreb, un debesīs stāv zelta zārks.

(Mākoņos parādās zelta zārks. Atskan tāļi vaidi, Mikula un Svēt-

kalna: Vai! Vai!)

LATIGORA

Vaidā skan tev līdzi viņu balss.

ILJA TĒLS

2920 Vai — dēls —

LATIGORA

Brīnums, brīnums: akmens asras raud.

Neraud', lija, velti nedzīvojis tu:

Tavu darbu jauna audze augs,

Jaunai audzei vadu zvaigzne tu.

ILJA

2925 A!

(Aptumst parādība.)

*

(Priekškars.)
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(Tumsa. Rudens. Daugavmala.
Tikko redzams sēd Vecais — pāinācējs-bēglls ar bēr-

niem, dēliņu un meitiņu.)

DĒLIŅŠ

Tēvs, ko ved mūs Daugavmala
Tumšu, vēlu rudens nakti?

MEITIŅA

Man ir auksti, man ir bail;
Tumsā ejot piekususi.

TĒVS

Spiedies, meitiņ, manīm klāt!

Rokās tevi sasildīšu.

Tavas bailes, nogurumu

Gaisināšu — pastāstot.

DĒLIŅŠ

Tētiņ, pirmāk saki mums,

Ko mūs vedi Daugavmalā?

TĒVS

Mīļais dēls, mīļā meitiņ,

To jums gribu pastāstīt, —

Tādēļ šurpu vedu jūs
Tumšu nakti, rudens laiku,

DĒLIŅŠ

Tēt, mums rītu vajga būt

Agri svētku svinēšanā.
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MEITIŅA

Kā es rītu posīšos,
Kad pa nakti negulēšu?

TĒVS

Mīļie bērni, katru gadu
Šinī naktī nākat šurp!
Lielo laiku pieminat,
Kurā sākās mūsu dzīve!

— Šonakt es jums parādīšu
Ko jūs rītu svinēsat.

Tas, kas redzējis ir nakti,
Tas tik īsti saprot dienu.

Tikai pieci gadi gāja,
Jau sāk aizmirst viņu nakti

Lielā cīņas vētra brāza,
Plūda plaša sajūsmība, —

Nu ir vētra aizskrējusi,
Līdzi plūsma atkritusi.

Cīņā esam ieguvuši
Savu brīvu tēvuzemi, —■

Nu mēs rokas atlaižam,

Apdziest acīs gaišā liesma.

DĒLIŅŠ

Tēvs, es atminos, kā zēns,

Rīgā redzēju vēl cīņas, —

Mēs vēl lodās iznēsājām!
Tā kā spārnos visi gāja!

MEITIŅA

Mēs vēl ziedus kaisījām

Apglabātiem brāļu kapos!

TĒVS

Nu tie ziedi novītuši,

Nu tie spārni nolūzuši.

Kautrēdamās dzimtenmīla

Ir no ielas aizgājusi,
Klusi mājās slēpušies,
Tikai dvēslēs kvēlo tālāk.
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Kautrās dzimtenmīlas vietā

Nekautrīga ārišķība

Skaļi gaisu tricināja,

Sumināja sevi pašu.

DĒLIŅŠ

Tēvs, lai kritušiem ir slava,

Lāsts par tiem, kas viņus kava!

TĒVS

Dēls, lai neatskan vairs lāstil

Lāsti beidzās līdz ar karu,

Tikai nebeigsies ne mūžam

Slava tiem, kas brīvei krita.

DĒLIŅŠ

Tēvs, tu līdzi cīņā gāji,
Baltie mati plivinājās.

MEITIŅA

Es jau arī redzēj' tevi,

Reti tik tu mājās nāci.

TĒVS

Līdzi cietu briesmu laikus,

Līdzi bēdas izbaudīju, —

Tikai necīnījos līdzi,

Vairs šiem kauliem nebij spēka;
Uzvaru tik paredzēju,

Priecināju cīnītājus.

DĒLIŅŠ

Tēt, ko gribējāt jūs panākt?

Kādēļ bija jūsu cīņa?

MEITIŅA

Lai bij kā, bij cīņa skaista,

Karā gājāt dziedādami.



TĒVS

Panākt gribējām mēs brīvi

Apspiestajiem, nabagajiem,
Kas tik dziļi pazemoti,
Ka pat valodu tiem liedza,

Tos zem kustoņiem pat lika,
Kas kliedz katris savā balsL

Mūsu cīņa gribēj' vergus

Padarīt par brīviem vīriem,

Klaušniekus par zemes kungiem;
Pūli padarīt par tautu.

Zemi padarīt par valsti,

Latvjus ievest tautu kopē!

Brīves valsti, gara valsti —

Mākslai, dailei, dvēseles darbam

Atrast, izprast savu būtni

Gara laidienam uz tālēm.

Tauta pati, pamatšķira
Dzimteni sev izcīnīja,
Jau kopš lielā piektā gada
Celdamās pret svešo jūgu,
Zemi ņemot nost no mošķiem,
Atdodot to rūķiem pašiem! —

Zināt to un

Lai sev' pašus neaizmirstu!

DĒLIŅŠ

Zinām to un neaizmirstam!

MEITIŅA

Kā lai aizmirst sevi pašu?

TĒVS

Tēvus aizmirst — aizmirst sevi!

DĒLIŅŠ

Zinām to un neaizmirstam!
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TEVS

Lūk, vēl cīņa galā nava:

Turēt vajga to, ko guvām,
Uzcelt vajga to, kas postīts,
Jauncelt visu savu dzīvi!

Lūk! jo mošķi nebeidz cīņu,
Vilki ģērbjas avju drēbēs,

Nopeļ mūsu jauno dzīvi,

Māca cienīt veco jūgu,
Noliedz to, ka valda tauta,

Prasa, lai dod varu kungiem,
Maksā šiem par mūsu zemi,

Ko tie bij mums laupījuši!
Visi mošķi savienojas.,
Vai jūs gribat, lai tie valda?

DĒLIŅŠ

Negribam tos! Nost tos mošķus!

MEITIŅA

Kam mums tos, kas pāri dara?

TĒVS

Ja, mēs gribam tēvu zema

Brīvu, gaišu, patstāvīgu,
Tādu, kādu dvēslēs nesām,

Kad par viņu mirt mēs gājām!

DĒLIŅŠ

Stāsti, tēt, kā toreiz bija —

Lielās ciešanas un cīņas?

MEITIŅA

Stāsti, tēt, tās skaistās teikas,

Varoņus, kas pūķus kava!

TĒVS

Varoņi, kas pūķus kava,

Varoņi, kas lāčus plēsa, —



Pieminat tos, mīļie bērni,
Tie par jums ir cīnījušies!
Vēl jūs viņus nesaprotat, —

Pieminat, pēc sapratīsat!
Labākie tur cīņās krita,
Pieminat tos, topat tādi!

DĒLIŅŠ

Tēti, tēti, — skaties turpu!
Vai tur nav kā ēnas klīstu?

Vai tur nav kā bāli tēli?

Man kā dzirdas tālas balsis?

MEITIŅA

Tur kāds vaidēja! — man baigi!
lesim, tēti, aši projām!

(Bērni bēg.)

TĒVS

Stāvat, bērni, neaizbēgat!
Nomalītē lūkosimies!

(Viņi paiet nomalis.)

Vai man! vai man! — Ceļas augšā!
Vecie laiki atkal atnāk,
Vecās briesmas jāredz atkal!

Miroņi nāk mācīt dzīvos!

(Nozūd nomalē.)
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DĒLIŅŠ

Ak, kāds skaists un briesmīgs sapnis!
— Es ar' līdzi iešu cīņā!

MEITIŅA

Es tāpat kā mazganīte
Gribu remdināt tās sēras.

DĒLIŅŠ

Tēti, vai tu nebij līdzi?

Nedziedāji viņu pulkā?

TĒVS

Mūžam līdz' būs cīņā vecais,

Ij kad nomirs manas miesas!

Mūžam līdzi būs jums vecais,
Pieminat tik cīņas, jaunie!

MEITIŅA

Tētiņ, klau: tur dzirdas dziesmas.

DĒLIŅŠ

Daudzu ļaužu soļi dzirdas!

(Tālumā redz svētku gājienu.)

TĒVS

Atnāk mūsu jaunā tauta,

Valsts un zemes Daugavsaigi.
Svētku gājienā tie atnāk,
Uzvardienas minēdami,
Jaunu lielu darba dienu



Gaidīdami, atvezdami!

lesim, bērni, viņiem pretī,
Stāsimies mēs viņu rindās!

(Gājiens apstājas. Gājiena vidū, segas noņemot, atspīd Latvijas
saule ar trim zvaigznēm un liesmu stariem, vēsturiskais Latvijas

zīmogs.)

DĒLIŅŠ

Tēti, tēti! skati! skati!

Māsiņ, māsiņ, vai tu redzi?

MEITIŅA

Saule lec! saule lec!

Kāda jauna skaista saule!

TĒVS

Tā ir jaunā latvju saule

Ar trejām zvaigznītēm!
Tie ir saules vedējiņi,
Tie, kas cieta tumsas briesmas!

MEITIŅA

Kad uzlēca jaunā saule,

Daba līdzi priecājās, —

Daugaviņa iesmējās,
Pretī saulei mirdzēdama.

DĒLIŅŠ

Lūk! nāk šurpu jaunā tauta,

Jaunas dziesmas dziedādama!

Klausāmies! Klausāmies!

Līdzi, dziesmas ieskanas!

ĻAUDIS

Sūra cīņa izcīnīta,

Salda brīve ievadīta, —

Brīvē dzīvi sargāsim,
Brīvē jaunu izkopsim!
Labāk mūsu galvu ņemi,
Nekā mūsu valsti, zemi!

Dzimteni mēs nedodam

It nevienam naidniekam!
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Klusi rokas uzliekam

Brīvās Latves karogam:
Brīvā Latve topi, audzi

Līdz ar brīvo tautu draudzil

JAUNIE

Uz priekšu!
Uz priekšu!

VECIE

Uz darbu!

Uz darbu!

VISI

Uz darbu!

Uz priekšu!

DĒLIŅŠ

Mēs līdzi!

MEITIŅA

Mēs līdzi!
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KRAUKLĪTIS

SACERĒŠANAS GAITA

Pirmā iecere radīt lugu «Krauklītis» Rainim dzimst 1913. gadā. Tad

viņš lasījis vācu tulkojumā lietuviešu tautas dziesmas', un dzejnieka
uzmanību īpaši saistījusi dziesma par brāļa un māsas mīlestību («Der

Bruder»). Lappuses malā iepretim šim dzejolim Rainis uzrakstījis: «Drām.

temats «Krauklīts sēd ozolā».» Tajā pašā dienā, 1913. gada 15. martā,

uz atsevišķas lapiņas Rainis atzīmējis eventuālās drāmas tematu: «Tau-

tas dz. drāmas. Brālis un māsa. Krauklīts sēd ozolā» (23055/1). Citā

lapiņā rakstnieks piezīmējis: «Brālis un māsa. Tautas dz. par labo kop-

dzīvi. Par māsas aizvešanu. Krauklīts sēd ozolā. Skalojos, vēlējos. Dainos

Nr. 36. Vienīgi brālis palīdz. Traģika: pati neļauj nosist, kur paliks
bērni? Lai tik labojas. — Tas nelabosies. — Nāc atkal sērst. — Es

nākšu, bet vai tevi atradīšu? Kad tik tu nebūsi zem velēnām. — Tas

mans liktens» (23177/1).

Pēc virsraksta un pirmajām atzīmēm var spriest, ka Rainis sākot-

nēji «Krauklīti» bija iecerējis kā lugu par brāļa un māsas attieksmēm,

un tā būtu savdabīga velte māsai Dorai, ar kuru dzejnieku saistīja

silti draudzīgas jūtas. Taču 1913. gadā pie iecerētās lugas Rainis aktīvāk

strādāt nesāka un ilgāku laiku pie tās neatgriezās. Jaunu stimulu sākt

rakstīt lugu «Krauklītis» Rainis iemanto 1916. gada beigās; 26. decembrī

viņš no jauna pievērsās kādreiz iecerētajam darbam, radās plāns lugai,

kura tad saucās «Krauklīts sēd ozolā» (23055/3). Taču dramatiskā darba

idejiski estētiskā koncepcija 1916. gadā radikāli mainījās. Ja sākotnēji

luga bija iecerēta kā brāļa un māsas mīlestības slavinājums, tad tra-

ģiskie vēsturiskie notikumi darbam deva citu pavērsienu.

Latvijas zemi mīdīja vācu militāristi, 1915. gada vasarā iebrucēju

varā bija kritusi Kurzeme, 1917. gada augustā vācieši ieņēma Rīgu.

Par lugu vispārīgiem komentēšanas principiem skatīt šī izdevuma

9. sējumā.
1 Dainos. Litauische Volksgesānge mit Einleitung von F. und D. Tetzner.

Leipzig, Universal-Bibliothek, [b. g.], 3984, Ш S. (122194).
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Painis satraukti sekoja līdzi notikumu attīstībai Latvijā, viņu līdz sirds

dziļumiem satrauca vācu imperiālistu kaldinātais plāns par Baltijas

pievienošanu Vācijai un par latviešu pārvācošanu, tālab 1916. gada ap-

rīlī viņš rakstīja «Protestu pret nodomātoLatvijas pievienošanu Vācijai»,

kas ievietots Šveices, Francijas un Holandes laikrakstos: «.. Vācija

pašlaik militāri okupējusi lielu Latvijas daļu, t. i., gandrīz visu Kurzemi.

Šī ar atbrīvošanas ieganstu pieteiktā Latvijas daļas vai visas Latvijas

aneksija ir atklāta nāciju pašnoteikšanās tiesību aizskaršana..

Mēs, latvieši, atbrīvošanu prasām ne kā atraušanu no Krievijas, bet

gan kā brīvu nacionālu attīstību uz latviešu valodas un īpatnību pa-

matiem, kāda mums iespējama visas Latvijas .. politikas autonomijas
ietvaros un krievu valsts savienībā» («Dzīve un darbi», turpmāk —

DzD, 9. sēj., 371.—373. lpp., vācu vai.).1

Par dramatiskās vēsturiskās situācijas ietekmi Rainis pats aizrādījis

«Krauklīša» priekšvārdā 1925. gadā izdotajos kopotos rakstos: «.. uz-

varētājs ienaidnieks mūs nospieda un nebija nekur nekādas cerības.

Ko visi garie trimdas gadi nebija panākuši pret mani, to panāca šis

viens — es nosirmoju» (DzD, 7. sēj., 319. Ipp.).
Tādā situācijā radāmās lugas priekšplānā izvirzījās brāļa cīņa pret

Svešzemnieku, kas nolaupījis latviešu meiteni Magoni. Raiņa iepriekšējā

lugā «Spēlēju, dancoju» vācu militāristu varu simbolizēja Kungs,

«Krauklītī» to pārstāv Svešzemnieks, taču dramaturgs devis viņam

atbalstītāju no tautas vidus — nodevēju, bagāto bajārdēlu Glūdu.

Pēc plāna uzrakstīšanas Rainis 1916. gadā pie lugas sacerēšanas vēl

neķērās, vispirms nācās rūpīgi studēt latviešu tautas dziesmas, jo lugas

tiešie notikumi risinās senatnē, folklorā tēlota vidē. Rainis uzmanīgi

lasījis «Latvju dainas», īpaši daudz viņa pasvītrojumu ir «Latvju dainu»

pirmajā sējumā nodaļās par brāli un māsu*; pie kam Raiņa uzmanību

saistījis gan tautas dziesmu saturs, gan izteiksmes līdzekļu savdabība.

Vērīgi dzejnieks studējis arī kāzu ieražu aprakstus un precību un kāzu

dziesmas «Latvju dainu» trešā sējuma pirmajā daļā.3

Apakšvirsrakstā «Krauklīti» Rainis nosaucis par «panāksnieku

dziesmu», līdz ar to norādīdams par tā saukto panāksnieku dziesmu

izmantošanu. Vistiešāko ierosmi lugas sižetam devusi tautas dziesma

«Krauklīts sēž ozolā». Tajā brālis taujā krauklim, vai tas nav redzē-

jis, kurp aizvesta māsa. Krauklītis atbild:

Pār purviem, pār mežiem

Uz bagāto VāczemītL

1 Citēts no tulkojuma grām.: Rainis J. Kopoti raksti, 14. sēj. R-i

1951, 56a—569. lpp.
2 Barons X., Visendorfs H. Latvju dainas, 1. sēj. Jelgava, 1894.

997 lpp. (122152).
3 Turpat, 3. sēj., L <L Pēterburga, 1904 638 lpp. (122140).
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Nelielā tautas dziesma rosināja Raini vīt sižetu par māsas nolaupī-

šanu un aizvešanu uz Vāczemi, tā raisīja konkrētas asociācijas ar laik-

meta notikumiem, okupēto Kurzemi un labi noderēja aktuālā satura

paušanai. Atbilstoši tautas dziesmas tēlojumam Rainis rāda bagāto Kur-

zemes sētu; tautas dziesmu izjūtai tuvi ir centrālie tēli Magone un viņas

brālis Vents. Magonē ieraugām tautas dziesmu strādīgo, daiļo un dros-

mīgo tautu meitu. Ventā
— varonīgo tautu dēlu. 1921. gada 13. februārī

dienasgrāmatā Rainis par Ventu atzīmējis: «Vents ir tāds saulains tips
kā tautas dēls vai dievu dēls tautas dziesmās.»

«Krauklītis» sacerēts trohajisko tautas dziesmu pantmērā, četrrindēs,

vairākos gadījumos lugā ir tieši tautas dziesmu aizguvumi. Rainis

«Krauklītī» izmanto tautas dziesmu izteiksmes līdzekļus: raksturīgus

epitetus, priekšstatus un tēlus; bieži dzejnieks lieto dainās populāro

stilistikas paņēmienu — divkāršojumu izteiksmes spēcināšanai.
1917. gada 31. augustā Rainis uzrakstīja nākamās lugas darbojošos

personu sarakstu; tajā minēti: «Brālis, māsa, māte, vedēji, Silnieks, Spēl-

manis» (23077/14). Pirmajos uzmetumos Magone saukta par Māsu, Lī-

gavu, Vedeklu; Vents skatos ar Magoni saukts par Brāli, skatos ar

Sarmu par Dēlu. Sarma pirmuzmetumos saukta par Māti, bet bajārdēlu

dramaturgs iesākumā sauca par Silnieku, vēlāk atrazdams viņam trāpī-

gāku vārdu — Glūds. Svešzemnieks pirmuzmetumā saukts tiešākā

vārdā — par Vācieti vai Vāczemnieku. Kā liecina pirmais personu sa-

raksts, Rainis iecerējis lugā likt darboties no «Spēlēju, dancoju» iemīļo-

tajam varonim Spēlmanim, taču no šī nodoma dramaturgs atsacījies.

Lugas pirmraksts 1917. gadā radās samērā ātri: pirmo cēlienu Rainis

uzrakstīja no 28. augusta līdz 8. septembrim, otro — no 11. līdz 18. sep-

tembrim, trešo — no 24. septembra līdz 8. oktobrim, ceturto — no

10. līdz 19. oktobrim, piekto — no 23. līdz 28. oktobrim. Domājams,

«Krauklīti» Rainis uzrakstījis, strādādams brīvā dabā. Rokrakstu vāciņos

saglabājušās divas nospiestas ozola lapas (2Э077). Priekšvārdā «Krauklī-

tim» Rainis aizrāda, ka rokrakstu sainī atrodama arī bērza lapiņa, viršu

ziediņš un vijolīte
1

(DzD, 7. sēj., 319. lpp.).

Savdabīgu, laikmeta situācijas raisītu pavērsienu Rainis ievija

1917. gada oktobra beigās sacerētajā piektajā cēlienā. Kad Svešzemnieka

pilī Magone nogalināta, viens no Svešzemnieka kareivjiem ar važām

nosit savu kungu, pēc tam vedēji un panāksnieki, Svešzemnieka ļaudis

un kurzemnieki sadodas rokās, lai kopīgi dotos meklēt «saules brīnum-

zemi». Raiņa lugās allaž ir dots kādas plašas sabiedriskās problēmas

risinājums un nākotnes perspektīva. Ari «Krauklītī» Rainis iezīmējis,

ka abām karojošām pusēm jāslejas pret galveno ļaunuma cēloni —

varmācīgo apspiedēju.

IŠī izdevuma sakārtošanas laikā bērza lapiņas un nospiestie ziediņi
rokrakstu saiņos vairs nebija atrodami.



1917. gada beigās «Krauklītis» bija pabeigts; Rainis ar to kārtējo

reizi bija centies palīdzēt grūtā brīdī savai tautai, un tomēr viņu neat-

stāja arī sākotnējā doma par māsu. Vēstulē Dorai Stučkai 1918. gadā
Rainis raksta: «Viena maza luga nodomāta pašā uzbūvē kā tev dāvi-

nāta (māsas un brāļa temats), kopš gada gatava» (18163). Pat vēl

1919. gada 12. decembri kādā piezīmju lapiņā Rainis atzīmējis: «Krauk-

līts Doriņai» (23077/35).

PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI

Luga «Krauklītis» publicēta 1920. gadā. Vispirms tā iespiesta žurnālā

«Jaunības Tekas» (personu saraksta publicējumā nav).1 Tajā pašā gadā

«Krauklītis» iznāca grāmatā A. Gulbja apgādā kā J. Raiņa Kopotu rak-

stu otrais sējums.
2

Lugai šoreiz likts cits apakšvirsraksts. 1923. gadā

parādījās «Krauklīša» otrs, iepriekšminēto Kopotu rakstu atkārtots iz-

devums.3 Grāmatā gada skaitlis nav atzīmēts, bet ir norāde «Otrs izde-

vums». Salīdzinot visus šos izdevumus ar pamattekstu, konstatējamas

nelielas redakcionālas atšķirības, kas uzrādītas šī izdevuma 5. variantu

sējumā.

1918. gadā radās doma «Krauklīti» pārtulkot franču valodā. Tajā

laikā franciski bija tulkota luga «Uguns un nakts», un viens no tulko-

juma autoriem Kamils Mobērs4 izteica gatavību tulkot vēl kādu Raiņa

lugu, par ko viņš 1918. gada 12. martā vēstulē Rainim rakstīja: «Ar

lielāko prieku, cienītais kungs, es pieņemu Jūsu priekšlikumu tulkot

kopā ar mani, es nebūtu pat iedrošinājies cerēt uz tik augstu līdzstrād-

niecību. Bet ko mēs tagad tulkosim, kad ir pabeigta «Uguns un nakts»?

Mans brālis man raksta, ka franču žurnāli šobrīd neievietojot neko

citu, kā vien kara poēmas vai skices par karu. Ja Jūs būtu sakārtojuši

kara un patriotiskās poēmas, uzrakstītas pēc 1914. gada, mēs tās varētu

pārtulkot un publicēt.» Jāpiezīmē, ka K. Mobērs neprata latviešu valodu

un tulkojumam bija nepieciešami parindeņi, kurus Rainis bija ar mieru

sagatavot.

Uz jautājumu par tulkojamo darbu Rainis 1918. gada 20. marta

K. Mobēram atbildēja: «Varbūt «Jāzeps un viņa brāļi» kā vislabāk sa-

protamais franču publikai. Varbūt «Krauklītis»? Drāma dzejā, kas balstās

1 Rainis J. Krauklītis. Tautas dziesma piecos cēlienos. — Jaunības

Tekas, 1920, 7.-9., 11./12. nr.

2 Rainis J. Kopoti raksti, 2. sēj. Krauklītis. Panāksnieku dziesma

piecos cēlienos. R., A. Gulbis, [1920]. 134 lpp.
3 Turpat, [1923]. 134 lpp.
4

Par lugas «Uguns un nakts» tulkojumu franču valodā skatīt šī izde-

vuma 9. sējumā.
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uz tautas balādi, romāns, simboliski patriotisks par tēmu — vācieši no-

laupa latviešu līgavu. Uzrakstīts pēc 1914. gada, bet latviski nav vēl

publicēts.»

K. Mobērs Raiņa ierosinājumam piekrita un 1918. gada 14. aprīlī

atbildes vēstulē rakstīja: «Lūk, pie kādiem tulkojumiem, pēc manām

domām, varētu ķerties:

1) Jūsu kara poēmas,

2) «Krauklītis»,

3) Barona tautas dziesmas.

Es būtu Joti laimīgs, ja Jūs būtu ar mieru man atsūtīt (kā Jūs man

piedāvājāt savā vēstulē) plašāku «Krauklīša» rezumējumu, piemēram,

katra cēliena analīzi. Nobeigumā es domāju, ka mēs jau tagad varam

ķerties pie tulkošanas darba; tas mums ies lēnām, jo abi divi esam slimi,

bet ar laiku mēs padarīsim daudz. Gaidu no Jūsu puses patriotisko

poēmu vai pirmos skatus no «Krauklīša».»

Rainis ar «Krauklīša» anotāciju kavējās un 1918. gada 26. aprīlī

K. Mobēram raksta: ««Krauklīša» analīzi izdarīšu mazliet vēlāk. Šīs drā-

mas aktualitāte nav visai redzama un tā drīzāk ir kādas senas tautas

dziesmas simbols.» Solīto «Krauklīša» iztirzājumu Rainis K. Mobēram

neaizsūtīja, iecerētais kopdarbs neiznāca, un luga palika franču valodā

netulkota.

«Krauklītis» tulkots krievu valodā. 1

SKATUVES GAITAS

Lugas «Krauklītis» skatuves gaitas nesaistās ar tādiem vētrainiem

panākumiem un sajūsmas apliecinājumiem, kādi pavadījuši «Uguns un

nakts» vai «Jāzeps un viņa brāļi» iestudējumus. Vienu no iemesliem

min Rainis pats priekšvārdā «Krauklīša» izdevumam 1925. gadā, aizrā-

dīdams, ka luga par vēlu parādījusies uz skatuves (DzD, 7. sēj., 320.—

321. lpp.). Pasaules karš bija beidzies, un «Krauklīša» saturs pirmizrādes

laikā vairs neasociējās ar konkrētajiem laikmeta notikumiem, kuru

ierosmē Rainis lugu sāka rakstīt, un iestudējumam trūka tā mākslinie-

ciskā nozīmīguma, kāds piemita «Uguns un nakts» vai «Jāzepa un viņa

brāļu» izrādēm.

Pirmo reizi «Krauklīti» iestudēja Latvijas Nacionālajā teātrī A. Mier-

lauks, — pirmizrāde notika 1921. gada 6. maijā. J. Sudrabkalns pēc tās

rakstīja: «Izrāde pati nemaz nebija tik spoža. Vismaz ne tik noskaņota,

kā vajadzēja. Naturālistiskie paņēmieni tik nesakausētā ieveidojumā ne-

maz neliekas piederam Raiņa fantastikai.»2

1 Райнис Я. Собр. соч., т. 2. Ворон. Пер. М. Замаховской. Рига,

1954, с. 429—577.
2 Citēts no grām.: Sudrabkalns J. Par teātri. R., 1973, 11. lpp.
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Ventu pirmiestudējumā tēloja X Ģermānis, Magones lomā bija

M. Šmithene vai L. Ērika, At&lēdznieces — J. Skaidrīte, Svešzemnieka —

R. Kalniņš, Glūda — V. Svarcs, Venta mātes — B. Rūmniece, Ģinguļa —

A. Gulbis, Goģa —
T. Podnieks, Stuļga — K. Pahriks.

Nākamajos gados «Krauklītis» izrādīts arī peritērijā: Liepājas Jaunajā

teātrī (1921), Kuldīgas Latviešu teātrī (1924), Ventspils teātrī (1925—

1926), Liepājas Tautas teātrī (1934), Jelgavas Latviešu teātrī (1934),

Daugavpils Latviešu dramatiskā teātri (1938).

Mākslinieciskajā ziņā vērienīgs bija «Krauklīša» iestudējums Dailes

teātrī 1937. gadā: inscenētājs — E. Sinilģis, režisore — F. Ertnere. Ventu

šajā ie.studējumāpārmaiņus tēloja E. Smiļģis un R. Kreicums, Magoni —

L Laiva Glūdu — E. Zīle, Svešzemnieku — X, Veics, Venta māti —

E. Viesture.

Sabiedrības atzinību izpelnījās «Krauklīša» uzvedums 1945. gada

Valsts Jaunatnes teātrī. Tikko bija beidzies otrais pasaules karš, skatī-

tāju atmiņā vēl dzīvoja okupācijas gadi, kad Padomju Latvijas zemi

sagrāba vācu militāristi «Krauklīša» tēlos, skatītāja ieiulkoja pavisam

konkrētu saturu: Svešzemnieks 1945. gada simbolizēja iekarotāju, fašis-

tisko okupantu varu. Tāpēc iestudējums, (pirmizrāde notika 5. maijā)

guva lielu atsaucību un piedzīvoja vairāk nekā 250 izrādes. «Krauklīti»

iestudēja režisors T. Kugrēns, bet drīz pēc pirmizrādes pārsiudēļa

B. Praudiņš, sadarbojoties ar O. Bormaņi. Ventu tēloja V. Ķimelis, Ma-

goni — I. Bune, Svešzemnieku — O. Krēsliņš.

1961. gadā «Krauklīti» izrādīja Liepājas Muzikāli dramatiskais teāt-

ris. Režisors — N. Mūrnieks, dekorators — Q. Dūna. Ventu tēloja

A. Rozentāls, Magoni — R. Kēliuse, Svešzemnieku — H. Strahovs, At-

slēdznīeci — Г. Mitrēvice-

1971. gadā notika lugas pirmizrāde Ļeņina komjaunatnes Latvijas

PSR Valsts Jaunatnes teātri. Režisore — M. Ķimeie, dekorators —

A. Freībergs, Vents — J. VTtolTņš vai Г. Skrastiņš, Magone — A. Zaice

vai A. Vecvagare, Svešzemnieks — E. Līepiņš* vai A. Mekšs, Atslēdz-

niece — Z. Rūtiņa vai M. Seržāne, Gluds — A. Maizuks.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Luga «Krauklītis» šajā izdevumā iespiesta pēc 1925. gadā izdoto

Raiņa kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 7. sējumā ievietotā teksta.1

Gatavojot šo Izdevumu, pamafteksts salīdzināts ar lugas pirmtekstu,

pārrakstījumu un tīrrakstu, kas glabājas J. Raiņa Literatūras un māk las

vēstures muzejā.

1 Par kanoniskā teksta izveides vispārējiem principiem skatīt ši kule-

тише L sējumā.



«Krauklīša» pirmraksts (23077) rakstīts ar zīmuli uz dažāda formāta

lapām. Kā to priekšvārdā «Krauklītim» liecina pats Rainis, pirmraksts

veikts uz ietinamā papīra. Tā otrā puse apdrukāta ar firmu reklāmām

(DzD, 7. sēj., 319. lpp.). Pirmraksts jūtami atšķiras no kanoniskā teksta;

pirmraksta manuskriptā nav saglabājies ceturtais cēliens.

Muzejā glabājas ari «Krauklīša» pārrakstījums (23177). Tas rakstīts

ar tinti uz vienāda formāta lapām, taču pārrakstījumā ir daudz ar zīmuli

izdarītu labojumu. Atšķirības no kanoniskā teksta atspoguļotas šī izde-

vuma 5. variantu sējumā. Manuskriptā trūkst trešā cēliena beigu, ceturtā

un piektā cēliena.

Kā liecina Rainis, manuskriptu uz mašīnas pārrakstījis viņš pats.

Teksts pārrakstīts precīzi, bez kļūdām un burtu pārsitumiem; no šī

mašīnraksta (tīrraksta) muzejā glabājas tikm otrais cētoens un. trešā

cēliena sākums (23177). Tādējādi muzejā nav pilna manuskripta.

Pamatteksts salkfaaaāis ari ar «Krauklīša» korektūra (22833). Kad

1920. gadā lugu gatavoja iespiešanai žurnālā «Jaunības Tekas», Sainis

lasījis un labojis salikta teksta aplauzumu.

SalīiMnot visus tekstos, pamattekstā konstatētas dažas neprecizitātes,

kas šajā izdevumā novērstas,

Ы2. rindā pamattekstā «turēdams» labots par «taurēdams».

675. rindā «salaupītu» labots par «salaupītas».

750. rindā «viņai» labots par «viņu».

1091, rindā «Vēst » labots par «Vērs».

1167. rindā «Nosit» labots par «Nesat»,



DAUGAVA

SACERĒŠANAS GAITA

Apmēram vienā laikā ar lugu «Spēlēju, dancoju» un «Krauklītis»

sacerēšanu Rainim radās ieceres dramatiskajai poēmai «Daugava». «Spē-

lēju, dancoju» viņš pabeidza 1915. gada vasarā, pie «Krauklīša» strādāja

1917. gada rudenī un posmā starp abu šo darbu tapšanu 1916. gada

jūlijā un augustā sarakstīja lielu daļu no «Daugavas» teksta. Vēl tiešāk

nekā drāmas «Spēlēju, dancoju» un «Krauklītis» no laikmeta notiku-

miem izaugusi «Daugava», jo Rainis ar šo darbu centās atsaukties uz

tautai sasāpējušām problēmām.
Pirmā pasaules kara ietekmē Rainis sāka rakstīt drāmu «Spēlēju,

dancoju», kurā mirušais Kungs atkal ceļas augšā un tīko latviešu mei-

tenes Leldes dzīvību. Pēc lugas pabeigšanas kara gaita joprojām pletās

plašumā: vācu militāristu karapūļi 1915. gada vasarā okupēja Kurzemi,

bet oktobra vidū ieņēma Ilūksti un pienāca pie Daugavpils. Okupantu

jūgā tātad nokļuva Raiņa dzimtā puse, un 21. oktobrī viņš rakstīja pret

iebrucējiem naida pilnu dzejoli, kas vēlāk tika uzņemts «Daugavā»:

Lai mūs glauda glaudi,

Lai mūs draudē draudi:

Zinām lapsas, zinām vilkus,

Zinām paši sevi.

Zeme sviedrus svīda,

Zeme asins zīda,

Divas čūskas, divas lielas,

Divas lielas melnas.

Zīdāt asins, čūskas,

Neizbēgsat tūskas,

Pušu sprāgsat raustoties —

Zeme paliks mūsu.
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Tas ir viens no pirmajiem «Daugavai» sacerētajiem dzejoļiem

(22711/1), kaut arī tad Rainim vēl nebija skaidra priekšstata par radāmo

daiļdarbu.

1915. gada beigās frontes līnija atradās 20—30 kilometrus no Rīgas

un stiepās gar Daugavu uz augšu. Upes kreisais krasts daudzu kilometru

garumā nonāca Vācijas ķeizara karaspēka rokās, Daugava kļuva par

liktenīgu, gluži simbolisku dzīvības joslu, dzīvības robežu.

Rainis saņēma ziņas par latviešu strēlnieku upuriem asiņainajās kau-

jās Daugavas krastā pie Ikšķiles, kur kara pļauja bija tik neganta un

nežēlīga, ka uz visiem laikiem nelielo pussalas veida Daugavas ieloci

sāka dēvēt par Nāves salu. Sūras grūtības un nedienas piedzīvoja Kur-

zemes iedzīvotāji. Zemnieki, sakravājuši savu mantību pajūgos, atstāja

saimniecības un devās bēgļu gaitās austrumu virzienā, — Vidzemes ceļi,

lauki un meži bija pilni ar Kurzemes bēgļiem. Bēgļu tūkstoši nonāca

ārkārtīgi grūtā materiālajā stāvoklī, jo viņiem bija zuduši eksistences

līdzekļi. Ļoti smags bija arī vācu okupācijas jūgā nokļuvušo kurzem-

nieku liktenis: iekarotāji izlaupīja viensētas, izcirta mežus, aizveda uz

Vāciju atņemto labību un lopus. Okupētajā teritorijā plauka pārvācoša-

nas politika, skolās mācības notika vācu valodā, visas latviešu biedrības

bija slēgtas.

Kā dzejnieks un savas tautas patriots, Rainis savu sūtību šai bargajā

situācijā saskatīja tautas garīgā spēka stiprināšanā. Drāmā «Spēlēju,

dancoju» dramaturgs uzveikt Kungu sūta nesavtīgo, apgaroto spēlmani

Totu, kara atmosfērai saasinoties, Rainis radīja «Daugavu».

Par dramatiskās poēmas «Daugava» rašanās iemesliem Rainis

1920. gada 29. februārī dienasgrāmatā rakstījis: «Kad reakcija bija jau

nospiedusi pie zemes Latviju un grieza viņai rīkli, es neizturēju un

izkliedzu «Daugavu» pret tautas nokaušanu.»

1916. gada 1. jūlijā Rainis iekārtoja vāciņus ar uzrakstu «Daugava»

(22711/6). Viņam tad vēl nebija skaidrs nākamā darba žanrs, bet virs-

raksts neradīja nekādu šaubu. Daugavu Rainis izjuta kā likteņupi, kuras

krastos izšķirsies tautas nākotne. 5. jūlijā krājumam «Daugava» Rainis

uzrakstīja dzejoli «Mēs un mūsu vienotā zeme», kurā pauž domu, ka

Latviju nedrīkst sašķelt (22711/1):

Daugav' — abas malas

Mūžam nesadalās:

I Kurzeme, i Vidzeme,

I Latgale mūsu.

Laime, par mums lemi!

Dod mums mūsu zemi!

Viena mēle, viena dvēsle,

Viena zeme mūsu,
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Pēc nedaudz dienām — 11. jūlijā — radās divi dzejoji, kas atkal

veltīti Daugavai (22711/14). Likteņupes izskats ir drūms, viņas klēpis

pilns kara upuriem:

Lodes vaigus izvagoja,

Uguns acis svilināja,

Manu bērnu lieli vaidi

Pušu plēsa manas ausis.

Ar traģisku izmisumu Rainis no tālienes sekoja notikumu gaitai Lat-

vijā, par kuru ne vienmēr bija patiesi informēts; pajūkot kontaktiem ar

LSD vadību, Rainis bieži saņēma aplamu informāciju par lielinieku no-

stādnēm, īpaši viņu pozīciju jautājumā par karu. Viņam šķita, ka karš

un okupācija iznīcinās un nonāvēs latviešu tautu, pakļaušanās okupan-

tiem nozīmētu tautas bojāeju. Vācu militāristu rīcība Kurzemē, viņu

plāni kolonizēt Latviju un padarīt to par Vācijas provinci liecināja, ka

Raiņa bažām ir reāls pamats. Dzejnieks tiešām «izkliedza» savas sāpes

un reizē spontānu vēlēšanos nosargāt Daugavu, stāties pretim svešajiem

iebrucējiem. Mākslinieka un patriota dvēseles pārdzīvojumus var sa-

prast, tāpat saprotama Daugavas nosargāšanas vēlme; turklāt Rainis do-

māja ne tikai frontes pozīciju aizstāvēšanu Daugavas krastos, bet tautas

brīvības nosargāšanu kara gala iznākumā. Dzejniekam nebija īstas skaid-

rības, kā tas būtu Izdarāms, bet viņš ticēja, ka tautas brivibu var pa-

nākt revolūcija un sociālisms.

Dzejas formā izteikto Raiņa pozīciju var pareizi izprast, tikai pilnībā

zinot viņa pārliecību un uzskatus par tautas pašnoteikšanās tiesībām,

par nacionālās atbrīvošanas cīņu.1 Tas ir svarīgi, lai «Daugavā» izteiktās

domas par tautas tiesībām uz pašnoteikšanos un valsts nodibināšanu ne-

tiktu pārprastas vai pat konfrontētas ar marksisma viedokli šajā jautā-

jumā, kā arī iztulkotas gandrīz vai kā buržuāziskās «brīvās Latvijas»

nodibināšanaspareģošana ko darīja visa latviešu nacionālisma nometne,

labējos sociāldemokrātus ieskaitot, un kas turpinās emigrācijā līdz pat

mūsu dienām.2

Dramatiskajā poēmā «Daugava» Rainis spēcīgi akcentējis tautas paš-

noteikšanās tiesību nepieciešamību. Jau 1915. gada 3. janvārī viņš rak-

stīja: «Mums, latviešiem, kā tautai ir pārestība nodarīta: jāatzīst kaut

pēdējā brīdī mūsu tiesība pastāvēt kā atsevišķai tautai un autonomai

valstij, neatdalāmi jaunās Krievijas daļai!» (DzD, 9. sēj., 366. lpp.).

' Plašāk par to skat.: Samsons V. Jauni materiāli par J. Raiņa
dzīvi un darbu, — Grām.: Literārais mantojums. 1. sēj. R., 1957,

7.—33. lpp.; Miкa i n i s Z. Rainis — internacionālists un patriots.

R., 1978
2 Par to skat.: Samsons V. Patiesība par J. Raiņa Rakstu zinātnisko

izdevumu. — Literatūra un Māksla, 1980, 22. nr., 30. maijā.



Rainis saprata, ka nacionālā atbrīvošanās nav iespējama bez sociālas

atbrīvošanās, ka Krievijā jāmainās sabiedriskajai iekārtai. Rainis neaici-

nāja aizstāvēt cara Krieviju, kā to kara laikā darīja latviešu buržuāzija,

bet arvien runāja par brīvu Krieviju, par jaunu Krieviju, par Krieviju

bez cara patvaldības.

Protams, dramatiskā poēmā māksliniecisku tēlu veidā Rainis nevarēja

dot detalizētu priekšstatu par iecerēto, loloto Latviju, tomēr zināmu

priekšstatu «Daugavas» dzejoļi par viņa ilgu sapni dod. Rainis runājis

par brīvu Latvi brīvu tautu kopībā. Dzejas vārdiem Rainis izsacīja to

pašu domu, ko pauda 1918. gada 22, oktobri Dorai un Pēterim Stučkām

rakstītā vēstulē: «Es gribu Latviju un brīvību .. Kur izšķirošā cīņa starp

kapitālismu un sociālismu, es varu būt tikai sociālisma pusē. Formula:

brīva Latvija brīvā Krievijā ir sociālistiska Latvija sociālistiskas Krie-

vijas federācijā.»

Mazliet vispārinātā veidā Rainis «Daugavā» runājis par Latviju kā

brīvības valsti, ar to saprotot no ekspluatācijas atbrīvotu darba cilvēku

valsti:

Tagad nāk brīvības valsts,

Brīvs būs ij pēdējais kalps.

Strādnieki, kalpi, kas tapāt

Par brīvvīriem, sargājat valsti!

Vai! tam, kas raudzīs to zagt!

Atkal jūs verdzībā spiest!

Pie «Daugavas» dzejoļiem Rainis ar pārtraukumiem strādāja visu

1916. gadu, taču noteiktā secībā tolaik dzejoļi nav kārtoti un dzejoļu

uzrakstīšanas hronoloģijai neatbilst vēlākās dramatiskās poēmas izvei-

dojums.

1917. gada pirmajā pusē jauni «Daugavas» dzejoļi tikpat kā neradās.

14. jūlijā Rainis iekārtoja vairākus vāciņus, kuros varētu salikt dažādas

gatavības pakāpes materiālus: «Daugava. Pirmraksti» (22711/21); «Dau-

gava. Taisāmas» (22711/20); «Daugava. Materiāli» (22711/19).

Sāpīgi Rainis pārdzīvoja ziņu par Rīgas krišanu, un pāris nedēļas

pēc tās ieņemšanas viņš «Daugavai» uzrakstīja pašas bezcerīgākās rin-

das (22711/57):

Posts mūs atkal spiež pie zemes,

Šoreiz nazi liek pie kakla,

Šoreiz nāve stāv aiz posta —

Un visapkārt nav, kas glābtu.

Augustā Rainis izveidoja vēl vienus vāciņus, uz kuriem pirmo reizi

atzīmēja radāmā darba žanru, Pēc viņa ieceres tas nebūtu dzejoju
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krājums, bet «dziesmu virkne» (22711/56). Augustā Rainis vairāk sāka

pievērsties dziesmu virknes kompozīcijas jautājumiem un uzrakstīja par

topošo darbu dažas piezīmes, kurās apcerēja «Daugavas» uzbūvi: «15.8.17.

Daugava. Dziesmu virkne. levada dzeja. Apkārt prozas loks. Kas dzied:

kareivji, aizgājēji — kurzemnieki, dzejnieki, bāreņi» (22711/54). Radā-

majās domās Rainis piezīmēja, ka Daugava ir arī tradicionāls latviešu

folkloras tēls: «Daugav' balti putodama — tradicionāla dziesma»

(22711/43).

1917. gada novembrī Rainis turpināja domāt par «Daugavas» kompo-

zicionālo izveidi un atzīmēja krājuma ciklu jeb nodaļu virsrakstus, kuru

skaitā atrodami nosaukumi «Melnā Daugava» un «Sarkanā Daugava»

(22711/59).
1918. gadā jauni dzejoļi «Daugavai» tikpat kā neradās, taču augustā

dzejnieka iztēlē sāka konkretizēties doma par «Daugavas» sižetisko iz-

veidi. Rainis atrod it kā izejas punktu, no kura var sākt risināt darbību

«Daugavā». Dzejnieks 21. augustā raksta: «Objektīvi kā dziesmā iesāk:

kā pulks sēd pie Daugavas, daudz bāreņi visur. Latvji pēc veca para-

duma dzied kopā. Uzņem virknes veidu» (22711/67). Tajā pašā dienā

Rainis konkretizēja dažas darbojošās personas: vecas mātes, ganu zēni,

ganītes, trimdinieks (22711/67). Nedaudz citādi nosauktas, šīs personas

darbojas dramatiskajā poēmā «Daugava». Joprojām dzejnieks uzskata,

ka «Daugava» būs dziesmu virkne, tikai nevar vēl izšķirties, kādā se-

cībā atsevišķās dziesmas sakārtot: «Vai pēc tematiem sakārtot un pēc

dziesmu garuma un virknes kārtības? Jā. Bet pastarpām ļaut atkārtot to

pašu tematu» (22711/68).

Galīgo izveidojumu «Daugava» ieguva 1919. gada vasarā; tad ari

Rainis izšķīrās par jaunā darba žanru un radāmajās domās 1919. gada

7. jūlijā atzīmēja: «Dramatisks uzvedums. Veids — visam: tumsa, guns-

kurs, parādības, ausma, saule» (22711/81). Dziesmu virknes vietā Rainis

izlēmis radīt dramatisku uzvedumu un tādēļ tekstu sadala starp vairā-

kiem runātājiem — darbojošām personām. Par to radāmajās domās pa-

likusi atzīme: «Likt starp pantiem trīs personu apzīmējumus: Vecā,

Spēlmans, Balss, cita, tumša, vāja balss» (22711/81).

1919. gada vasarā Rainis sakārtoja «Daugavai» domātos dzejoļus.

Daudzus dzejoļus ar virsrakstiem, piemēram, «Saule meklēs», «Kur Kur-

zeme», Rainis iekārtoja bez virsrakstiem «Daugavas» nodaļās, likdams

dzejoļus sacīt atsevišķiem runātājiem — Spēlmanītim, Trimdiniekam

v. tml. Šajā darba posmā Rainis pierakstīja remarkas, kas tuvāk rak-

sturo personu darbību. Atsevišķos gadījumos Rainis «Daugavas» tekstā

iekļāva arī agrāk uzrakstītus dzejoļus. Tā, piemēram, dzejniekam likās,

ka dramatiskā darba kontekstā labi ieliedētos 1908. gadā uzrakstītais un

«Klusajā grāmatā» publicētais dzejolis «Veļu laiva». Manuskriptā šajā

vietā ir piezīme: «Veļu dziesma no Klusās grāmatas» (22711/82). Rainis
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«Daugavā» ietilpināja ari 1912. gadā uzrakstīto, bet vēl nepublicēto dze-

joli «Dangeiuta miers» (22846/6—7).

Ar dziesmu virknes mehānisku pārkārtojumu vien Rainis aprobežo-

ties nevarēja, vairākas vietas 1919. gadā dzejnieks uzrakstīja no jauna,

lai «Daugava» iemantotu dramatiska darba veidu. 1919. gada maijā Rai-

nis, piemēram, uzrakstīja «Melnās Daugavas» sākumu, kā ari apakš-

nodaļas «Pusnakts» ievadījuma rindas.

1919. gadā uzrakstīto fragmentu galvenais uzdevums ir teksta salie-

dēšana. «Daugavas» būtību Rainis bija jau izteicis 1916.—1917. gadā

sacerētajā tekstā.

Pats dzejnieks «Daugavas» manuskriptu pārrakstījis uz mašīnas, taču

pat vēl tad, kā par to Rainis aizrāda, «nebija domas par šīs «dziesmas»

izrādīšanu uz skatuves; tāda doma radusies neatkarīgi no manis,

kam?..» (DzD, 8. sēj., 8. lpp.).

Rainis «Daugavu» apakšvirsrakstā nosaucis par «sērdieņu dziesmu»;

par dziesmām dzejnieks bija dēvējis arī dažas iepriekš uzrakstītās lugas:

«Uguni un nakti» par «senu dziesmu — jaunās skaņās», «Pūt, vējiņi!» —

par «tautas dziesmu», «Krauklīti» — par «panāksnieku dziesmu».

1919. gada vasarā «Daugavas» mašīnrakstu dzejnieks nosūtīja иг

Rīgu izdevējam A. Gulbim. Taču palika arī vairāki tādi dzejoļi, kas bija

«Daugavai» domāti, taču dramatiskajā darbā Rainis tos neievietoja.

«Daugavā» neuzņemto dzejoļu skaitā palika: «Maniem dārgiem biedriem

un draugiem Cīrihes kolonijā» («Tēvu zeme asiņo»)
1, kas bija publicēts

«Jaunajā Vārdā» 1915. gada 12. novembrī (262. nr.), bet vēlāk iespiests

krājumā «Mūza mājās»2. Krājumā «Sudrabota gaisma» uzņemts dzejolis

bez virsraksta («Aiz to mežu, aiz to kalnu»)3. Raiņa Kopotu rakstu 6. sē-

jumā iespiests dzejolis bez virsraksta («Dziedot mala pērkoņtēvs»)4.

Kad 1919. gada rudenī parādījās iespiestā veidā «Daugava», no darba

sākšanas bija pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Svešais iebrucējs atkal

stāvēja pie Daugavas: šoreiz tos vadīja baltgvardu avantūrists P. Ber-

monts-Avalovs. Nosaucis apmēram 50 tūkstoši lielo savākto karaspēku,

kurā kodolu sastādīja vācu algotņu daļas, par krievu rietumu armiju,

Bermonts-Avalovs okupēja Kurzemi, nostiprinājās Daugavas kreisajā

krastā no Jaunjelgavas līdz Daugavgrīvai un no Pārdaugavas apšaudīja

Rīgu. Uzbrucēji patiesībā bija tie paši, jo cīnījās par vācu imperiālistu

interesēm, un atkārtojās tā pati situācija, kāda bija 1916. gada vasarā,

kad Rainis aktīvi strādāja pie «Daugavas».

1 Šeit un turpmāk iekavās dzejoļa pirmā rinda.
2

Rai n i s J. Mūza mājās. Sveicieni daudziem un vieniem. R., A. Gul-

bis, [1923], 27. lpp.
3

Rainis. Sudrabota gaisma. R.f A. Gulbis, [1921], 28. lpp.
4 Rainis J. Kopoti raksti, 6. sēj. R., 1979, 159. lpp.
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Šīs situācijas sagadīšanās dēļ latviešu lasītājs «Daugavas» parādīša-

nos uzņēma ar īpašu atsaucību, jo likās, ka Rainis to tikko uzrakstījis

par tā laika notikumiem.

Latvijas darba cilvēkiem nācās stāties pretim mūžsen nīstajiem vācu

baroniem un militāristiem, un šai cīņai veltīta Raiņa «Daugava».

Buržuāzijas kundzības gados nacionālisma ideologi nereti «Daugavā»

ietulkoja citu saturu un pasludināja šo darbu par buržuāziskās Latvijas

apliecinātāju, aizmirstot par konkrēto vēsturisko situāciju, no kuras tieši

izaugusi «Daugava». Pat 1923. gadā «Daugavai» sacerētajā prologā

«18. novembris» Rainis ne vārda netika teicis par buržuāziskās valsts

tapšanu, bet akcentē domu, ka viņš gribējis palīdzēt izcīnīt brīvību pa-

matšķirai; Rainis nelokāmi cīnījās par darbatautas Latviju. Prologā Rai-

nis vienai no darbojošām personām — Tēvam — liek teikt:

Panākt gribējām mēs brīvi

Apspiestajiem, nabagajiem,

Kas tik dziļi pazemoti,

Ka pat valodu tiem liedza,

Tos zem kustoņiem pat lika

Kas kliedz katris savā balsī,

Mūsu cīņa gribēj' vergus

Padarīt par brīviem vīriem.

Prologā tāpat skan kritiski vārdi par Latvijas īstenību; dzejniekam

šķiet, ka aizmirsta patiesā dzimtenes mīla, tā mīla, kuras dēļ strēlnieki

atdeva dzīvības Daugavas krastā:

Kautrās dzimtenmīlas vietā

Nekautrīga ārišķība

Skaļi gaisu tricināja,

Sumināja sevi pašu.

Dažāda bija marksistiskās kritikas nostāja pret Raiņa sērdieņu
dziesmu «Daugava». Tāds pieredzējis literatūras vērtētājs kā Andrejs

Upīts šī darba dziļāko būtību sākumā nesaprata un publicētā rakstā ap-

sūdzēja Raini par pāriešanu buržuāzijas nometnē 1. Raini aizstāvēt cēlās

Latvijas Komunistiskās partijas un padomju valsts izcilais darbinieks

Pēteris Stučka, noraidīdams pret Raini vērsto apsūdzību un savam atbil-

des rakstam likdams zīmīgu virsrakstu: ««Tomēr» — proletariāta dzej-

nieks»
2. Argumentēti un pārliecinoši P. Stučka pierādīja Raiņa uzticību

proletariāta atbrīvošanās cīņas idejām un savas domas kopsavil-

kumā rakstīja: «.. proletariātam ir piederējis Rainis ar savām dziļajām

'
Upīts A. J. Raiņa «Daugava». — Cīņas Biedrs, 1919, 23. nr„ 3. dcc.

2 Stučka P. ««Tomēr» — proletariāta dzejnieks». — Cīņas Biedrs,
1920, 36., 37., 38. nr.
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domām, ar savām lielajām sāpēm, un proletariāts viņu nevar atdot bez

cīņas.»
1

Nedaudz pirms tam P. Stučka rakstīja: «Rainis nevar nebūt ar strād-

niecību un nevar nebūt ar lielo Proletārisko Revolūciju, kuru viņš izsap-

ņojis sāpēs un negulētās naktīs. Varbūt drusku citādi nekā mēs, bet ne

mazāk nopietni un cerību pilns.» 2 P. Stučkas dziļā doma izrādījās tāl-

redzīga.

Aktuālu nozīmi «Daugava» atkal iemantoja fašistiskās okupācijas ga-

dos. Maskavā izdotajā antoloģijā «Gadsimtu naids» ievietoti fragmenti

no dramatiskā sacerējuma «Daugava».
3

Raiņa dzejas rindas no «Dauga-

vas» ievada grāmatu «Gvardes ceļš».4 Kā tikko uzrakstīti pirmajā no

minētajām grāmatām skanēja Raiņa vārdi:

Latvju puisis, zemes dēls,

Tu ej kalpot vācu velniem?

Vāci vēlēs, šausi tu

Savu pašu latvju brāļus?

PUBLICĒJUMI

Kā Jau minēts, «Daugavu» Rainis sākotnēji bija iecerējis kā dzejoju

virkni, un 1916. gadā presē sāka parādīties atsevišķi dzejoji bez norādes

uz kopīgo saistījumu un piederību «Daugavai».

1916. gadā publicēti pieci dzejoji:

Jaunas balsis («I mēs negribam mirt»)
5

,
«Dzimtenes Atbalss», 67. nr.,

27. augustā;

Ozols un liepa («Pie Daugavas ozols stāv»), «Taurētājs», 9. nr., 3. lpp.;

Uguns gals («Laime liec, laime lem»), «Taurētājs», 9. nr., 3. lpp.;

Zeme un valsts («Zeme, zeme — kas tā zeme»), «Taurētājs», 7. nr.,

3. lpp.;

Zvaigzne («Pērkons naudu nogremdēja»), «Taurētājs», 5. nr., 3. lpp.

1917. gadā no jauna publicēti četri dzejoji:

Ķēniņ kalnu burvis («Es saku skaji, uzklausāt»)
6
,

«Jaunais Vārds»,

61. nr., 15. martā;

1 Citēts no grām.: Latviešu literatūras kritika, 5. sēj., 1. grām. R.( 1962,

513. lpp.
2 Stučka Р. Rainis kā proletariāta dzejnieks. — Cīņas Biedrs, 1919,

10. nr., t. nov.
8

Gadsimtu naids. Latviešu klasiķi par vāciem. M., 1944, 57.—59. lpp.
* Gvardes ceļš. Latviešu strēlnieku divīzija Tēvijas kara frontēs. Kauju

epizodes. M., 1944, 5. lpp.
6 Šī un citu dzejoļu publicējumu redakcionālās atšķirības skatīt šī izde-

vuma 5. variantu sējumā.
6 Domājams, dzejoli publicējot, kļūdaini atšifrēts tā virsraksts, jo Raiņa

rokrakstos dzejoļa virsraksts ir «Kentu kalnu burvis».
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Mēs un mūsu zeme («Lai mūs glauda glaudi»), «Jaunais Vārds»,

65. nr., 19. martā;

Mēs un mūsu vienotā zeme («Daugav' abas malas»), «Jaunais Vārds»,

58. nr., 12. martā;

Saule meklēs («Kalns, ko stājies man ceļā priekšā»), «Jaunais Vārds»,

51. nr., 3. martā.

Atkārtoti publicēts dzejolis «Zeme un valsts» («Taurētājs», 3. nr.,

3. lpp.). To pavada redakcijas piebilde: «Šo dzejoli reiz jau ievietojām

ar cenzora izrautu vidu; tagad iespiežam to visu.»

1918. gadā atkārtoti publicēti dzejoļi «Saule meklēs» («Atvase», 1. nr.,

i. maijā) un «Zeme un valsts» («Atvase», 6. nr., 16. maijā). Publicēts arī

darbs «Mēs negribam mirt» («Atvase», 4. nr., 11. maijā; 1916. gadā šis

dzejolis tika iespiests «Dzimtenes Atbalsī» ar virsrakstu «Jaunas balsis»).
1919. gadā līdz pirmizdevuma iznākšanai publicēti trīs jauni dzejoļi

(bieži tiem likta norāde, ka ņemti no «Daugavas»):

Bēšus («Mēs ne pret vienu neturam naida»), «Strādnieku Avīze»,

94. nr., 22. augustā;

Kurzeme («Domādams aizmirsos»), «Strādnieku Avīze», 94. nr.,

24. augustā;

Krauklīts («Krauklīts sēž ozolā»), «Sociāldemokrāts», 41. nr.,

20. augustā.

Arī pēc tam, kad «Daugava» iznāca grāmatā, atsevišķi dzejoļi daudz-

kārt iespiesti laikrakstos, antoloģijās un skolas mācību grāmatās.

«Daugavas» pirmizdevums iznāca 1919. gadā1. «Daugavas» trešajā

izdevumā Rainis atzīmējis, ka ««Daugavas» pirmizdevums iznāca sep-

tembri 1919. gadā».2 Pirmizdevumā ir sīkas redakcionālas atšķirības no

pamatteksta, un tās uzrādītas 5. variantu sējumā,

Otrais «Daugavas» izdevums iznāca 1920. gadā, un tas ir iepriekšējā

iespieduma atkārtojums.

Citādāks ir trešais izdevums, kas iznāca 1923. gadā3. Pēc titullapas

seko veltījums «Jums, latvju jaunām paaudzēm» un neliels Raiņa priekš-

vārds, kurā, starp citu, teikts: ««Daugava, sērdieņu dziesma» top še

atkal iespiesta nepārgrozītā veidā.

«Daugava» ir darbs, kam bijis vēsturisks uzdevums; viņš šo uzde-

vumu izpildījis un nu paliek kā dokuments mūsu valsts tapšanas vēs-

turē. Kā tāds šis darbs nav grozāms ne pašam viņa sacerētājam.

«Daugavā» pārgrozījumi pielaisti tikai dažos, nedaudzos sīkumos,

kuri ir arī nesvarīgi un saturā neko nepārmaina.

1 Rainis J. Daugava. Sērdieņu dziesma. R., A. Gulbis, [1919]. 76 lpp.
2 Rainis J. Daugava. Sērdieņu dziesma. R., A. Gulbis, 1923, 6. lpp.
3 Rai n i s J. Daugava. Sērdieņu dziesma. R., A. Gulbis, 1923. 96 lpp.
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Klāt ir pienācis šinī izdevumā tikai ievads «18. novembris» un izvads

«Darba Daugava», kuri ari uz saturu nedara nekādu iespaidu.

To visu ņemot vērā, šajā sējumā «Daugavas» teksts ievietots seko-

jošā secībā: vispirms 1919. gada izdevums, lai restaurētu pirmo, vēstu-

riski nozīmīgo izdevumu, tad 1923. gada izdevumā pievienotais prologs

un epilogs, kas tapuši pilnīgi citos vēsturiskajos apstākļos un šeit tādēļ

sniegti hronoloģiski atbilstošā vietā, t. i., pēc lugas «lija Muromietis»

iznākšanas 1923. gadā.

Pēc iespiešanas Raiņa kopotos rakstos «Dzīve un darbi» «Daugava»

atsevišķā grāmatā nav vairs publicēta.

SKATUVES GAITAS

«Daugavas» pirmuzvedums notika 1919. gada 18. novembrī Latvijas

Sarkanā Krusta sarīkojumā toreizējā II Pilsētas teātra (tagadējā A. Upīša

Akadēmiskā drāmas teātra) telpās Birutas Skujenieces režijā. Izrādē pie-

dalījās labākie tā laika aktieri: Vecmāmiņu tēloja B. Rūmniece, Maz-

ganīti — M. Šmithene, Bārenīti — B. Skujeniece, Spēlmanīti — A. Amt-

manis-Briedītis, Tumsas māti — L. Ērika, Asaru māti — T. Banga, Vaidu

māti — P. Baltābola, Imantu — V. Švarcs, Lāčplēsi — J. Ģērmanis,

Spīdolu — J. Skaidrīte. Izrādi vairākas reizes atkārtoja un, kad nodibi-

nājās Latvijas Nacionālais teātris, «Daugavas» uzvedumu iekļāva tā re-

pertuārā.

Vēlāk Latvijas Nacionālais teātris «Daugavu» iestudēja 1923. gadā.

Režisors — F. Rode, dekorators— A. Cimmermanis.

Skatītāji «Daugavas» izrādes uzņēma atzinīgi, uztverot «Daugavu» kā

cīņas saucienu pret vācu muižniecību un militāristiem, kas kāroja sa-

grābt un paverdzināt Latvijas zemi un tautu. 1919. gadā pirmizrādes

dienās «Daugavas» dzejā paustās domas asociējās ar cīņu pret bermon-

tiešiem.

Taču kopš pirmizrādes 1919. gadā buržuāziskās Latvijas ideologi,

izceļot atsevišķas dramatiskās poēmas rindas, darbu tulkoja kā buržuāzis-

kās valsts māksliniecisku apliecinājumu. Ne velti par pirmizrādes datumu

izraudzījās 18. novembri — buržuāziskās Latvijas proklamēšanas pirmo

gadadienu. Raiņa «Daugava» tādējādi iemantoja pavērsienu, par kādu

dzejnieks darba procesā nebija domājis. «Daugavā» gan izvirzīta ari

Latvijas valsts ideja, bet nekad un nekur «Daugavā» netiek norādīts,

ka tai jābūt buržuāziskai Latvijai. Rainis bija pamatšķiras dzejnieks un,

kā tas minēts iepriekš, domāja par darbatautas Latviju.

Raiņa lolotā Latvijas valsts ideja pirmo reizi dzīvē tika realizēta

1919. gada sākumā, kad izveidojās Latvijas Sociālistiskā Padomju Re-

publika, kas apvienoja «Daugav' abas malas», un I Latvijas padomju

1 Rai n i s J. Daugava. Sērdieņu dziesma. R., A. Gulbis, 1923, 5. lpp.



kongresā apstiprināja pirmo valsts konstitūciju. Līdz ar to piepildījās

Raiņa ideja, un zeme bija kļuvusi valsts.

Kad Rainis 1920. gada pavasari atgriezās no emigrācijas, Latvijā jau

pastāvēja buržuāziska valsts — ne viņš to bija «vedis». Par Raiņa

patiesi kritisku attieksmi pret kapitālistisko iekārtu un par viņa vilšanos

buržuāziskajā valstī liecina viņa tā laika dzeja, vēstules un ieraksti

dienasgrāmatās.1

1929. gadā J. Zariņa režijā un ar H. Līkuma gatavotajām dekorāci-

jām «Daugavu» izrādīja Rīgas Strādnieku teātris. Vairākkārt 20.—30. ga-

dos to iestudējuši arī perifērijas teātri.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Gatavojot šo Izdevumu, «Daugavas» teksts salīdzināts ar tīrrakstu

(22710) un mašīnrakstu (22943), kā arī ar pirmajiem izdevumiem. Kon-

statētās atšķirības atspoguļotas 5. variantu sējumā, bet kanoniskajā tek-

stā novērstas neprecizitātes, kā ari ar lielo burtu rakstītas tekstā minē-

tās darbojošās personas.

15. rindā pamattekstā *Daugavmalē» labots par «Daugmalē».

1050. rindā «puisis» labots par «pulsi».

1 Par to skat: Gudrlķe B. Pirmā vilšanās un pirmais protests (Raiņa
atgriešanās buržuāziskajā Latvijā). — Latvijas PSR ZA Vēstis, 1980,
5. nr., 54.—65. lpp.
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ILJA MUROMIETIS

SACERĒŠANAS GAITA

Savrup no šajā sējumā ievietotajiem darbiem «Krauklīša» un «Dau-

gavas», kas dziļi sakņojas pirmā imperiālistiskā kara notikumos, atrodas

traģēdija «lija Muromietis». Tas ir darbs, kas ietiecas divos radikāli

atšķirīgos Raiņa dzīves laikmetos: traģēdijas aizmetņi radās Kastaoolas

trimdas gados, bet dramatisko darbu dzejnieks pabeidza pēc atgriešanās

buržuāziskajā Latvijā.

1912. gadā Rainis pievērsās biļinu studijām. Jau kopš ģimnāzijas ga-

diem viņš bija iemīļojis senkrievu varoni liju Muromieti, taču Kastaņolā

dzejniekam krievu biļinas nebija pieietamas, tālab Rainis rakstīja savam

paziņam R. Ivanovam uz Cīrihi un lūdza nepieciešamo grāmatu sagādāt.

1912. gada 22. martā R. Ivanovs Rainim atbildēja: «Vakar izsūtīju Tavu

pieprasīto «Книга былин». 1 Raksti, vai viņas saturs Tevi apmierina jeb

tam vajadzēja būt vēl plašākam. Pēdējā gadījumā būtu jāizraksta kāds

plašāks krājums.» Raini atsūtītā grāmata ir apmierinājusi, jo tajā bez

paša biļinu teksta varēja izlasīt ari sastādītāja V. Avenāriusa plašu ap-

cerējumu par biļinām un lietpratīgus komentārus, tālab jau 1912. gada
22. martā viņš nodziļinājies biļinu lasīšanā (22754/2—7). Dažādu tautu

folkloras sacerējumi vai vēstures avoti rosināja Raini radīt jaunus dra-

matiskus darbus, un tā notika ari ar «liju Muromieti».

Lasīdams biļinas, Rainis pētīja, grafiski atzīmēja to metrisko struk-

tūru un 1912. gada 22. martā izdarīja kādu teorētisku vispārinājumu:

«Pantmēra plašums tiešā sakarā ar enerģijas un notikumu plašumu (Ki-

jevas eps plašs, Maskavas sīkāks). Mums pat panti 2—4 rindas»

(22754/26). Rainis rūpīgi izlasīja V. Avenāriusa uzrakstīto ievadu un

komentārus, uz atsevišķām lapiņām atstādams atzīmes par šiem mate-

riāliem. Un vienlaikus dzima doma, ko 1912. gada 22. martā Rainis pie-

rakstīja dienasgrāmatā: «Vai krievu teikās var izcelt drāmu? Vispār

1
Книга былин. Изд. 5-е. М., 1898. 362 с. (122150),



teikas ir dotas episki; tauta, atskatoties atpakaļ uz savu vēsturi, dara to

rāmā garā; mīla kā uz nelaiķiem, bijība, bet ne vairs līdzdalība, ko

prasa drāma. Tātad temats, ko dod teikas, ir episki veidots.»

Jautājums liekas saistošs, bet tūliņ praktiski to risināt Rainim neiz-

devās; «Biļinu grāmata» jāatliek malā, jo viens pēc otra virknējās aiz-

sāktie darbi: jāturpina traģēdija «Jāzeps un viņa brāļi», top «Pūt, vē-

jiņi!». Tomēr doma uzrakstīt drāmu par liju Muromieti Raini neatstāja.

Pēc zināma laika — 1914. gada pēdējā dienā — viņš uzrakstīja iecerē-

tās drāmas īsu plānu un noraksturoja galvenos varoņus, plānojumā diez-

gan cieši sekodams biļinu sižetiem.

Ari 1915. gada pirmajā dienā Rainis plānoja iecerēto lugu. Viņa

dzīvē tas bija zīmīgs gads: rudenī tālu no dzimtenes viņš atzīmēs piec-

desmito dzimšanas dienu. Par to domājot, jau gada sākumā Rainis rak-

stīja: «Raksturiski priekš krieviem, ka Илья ir vecs. Vāciem Jung Sieg-

fried, grieķiem Ahils, ari Herkuls nav vecs. Latviešiem vidus gadi (mirt

vecam, mirt jaunam, pusmūžā vien nemirt — tas ideālais vecums lat-

viešiem). Илья redz sava vecuma pārspēku par jaunību, un tomēr jaunie

uzvarēs; par ko? netaisni!

Uzsvērt vecumu un pārestību, un ideālismu.

Илья skaidrs ideālists, nav precēts. Varbūt gribējis precēt Латы-

горку, bet tā nodevusi. Nav sievas, nav bērnu, nav mantas. Pazudīs,

paliks tikai gars. Nokauj Latigoru un mirst aiz žēlām. Kā Otello. Maza

sirma bārda» (22755/4).

Taču gada sākumā tālāk par lugas plānu Rainis netika, gaidīja aiz-

sāktā, no pasaules kara notikumiem izaugusi drāma «Spēlēju, dancoju»,

un no 1915. gada 2. janvāra Rainis visus spēkus ziedoja vienīgi šim

darbam. Taču augustā un septembrī dramaturgs varēja pievērsties plāno-

tajam «Iljam Muromietim» un tapa traģēdijas trešais cēliens. Savukārt

1916. gada iebruārī Rainis rakstīja «lijas Muromieša» pirmo cēlienu,

bet tad atkal darbu pārtrauca un pievērsās sērdieņu dziesmai «Daugava».

1916. gada beigās un 1917. gada sākumā radās jaunas lugas — «Krauk-

lītis» — plāns. 1917. gada martā Rainis gan rakstīja «lijas Muromieša»

pirmo cēlienu, bet, sākot no augusta vidus, spēkus pilnībā paņēma vie-

nīgi «Krauklītis», un pie «lijas Muromieša» dramaturgs varēja atgriez-

ties tikai pēc gada. Tad tapa lugas piektais cēliens, pēc kura sacerēša-

nas atkal sekoja vairākus gadus ilgs pārtraukums. «liju Muromieti»

Rainis pabeidza 1922. gadā.

Rainis lugu tātad neuzrakstīja cēlienu secībā no sākuma, bet uzreiz

sāka veidot trešo cēlienu. Raiņa daiļrades praksē ir vairāki gadījumi,
kad luga top nevis nepārtrauktā laidā, bet pa atsevišķiem fragmentiem,

kurus dzejnieks pēc tam sakausēja vienotā veselumā. Priekšvārdā «lijas

Muromieša» izdevumam 1925. gadā Rainis rakstīja: «Tagad atminu ari,

ka gribēju eksperimentēt darba paņēmienos: vai nebūtu pareizāki sākt
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drāmas sacerēt no krīzes, t. i., augstes sākot, jo no turienes vislabāk

pārredzamas abas lejas un nokāres» (DzD, 8. sēj., 84. lpp.). No drāmas

uzbūves viedokļa bija svarīgi vispirms tikt galā ar pašu nozīmīgāko

daļu — kulmināciju, tikai pēc tam Rainis veidoja ekspozīciju un atri-

sinājumu.

Uzrakstīt uzreiz trešo cēlienu Rainim bija vieglāk arī folkloras ma-

teriālu specifikas dēļ. Ja citos cēlienos biļinu sižetus nācās patstāvīgi

pārkārtot un pārkausēt, tad trešajā cēlienā gandrīz pilnībā varēja izman-

tot biļinu par lijas Muromieša strīdu ar kņazu Vladimiru («Илья Муро-

мец в ссоре с князем Владимиром»).

Raksturīgi, ka apspiesto ļaužu protesta motīvs visskaudrāk izteikts

tieši trešajā cēlienā, un te jaušama tiešāka saskaņa ar savu laikmetu.

Ceturtajā un jo īpaši piektajā cēlienā, kurus Rainis sacerēja 1918. un

1922. gadā, priekšplānā izvirzās cilvēka vecuma traģēdija un lijas ne-

spēja pārveidoties.

Zīmīgi arī tas, ka Rainis krievu folklorai pievēršas tieši tajos gados,

kad Baltijas jūras krastos uzliesmoja kara ugunis. Tomēr «lijas Muro-

mieša» problemātika ievirzījās citā gultnē. Rainis bija jau radījis drā-

mas, kurās liek varoņiem cīnīties pret ārējiem ienaidniekiem un stāties

pretim Melnajam bruņiniekam, Kungam, Svešzemniekam. «lijā Muro-

mieti» ļaunuma sakne slēpjas pašā valstī, — tas ir kņazs Vladimirs, kas

vairo zemes smagumu un pārestību. Rainis pauž domu, ka simbolisko

zemes smagumu somu, kurā sagulušas sērdieņu nopūtas un vaidi, pacels

un visas pārestības novērsīs tie, «kas paši ceļami», tātad visvairāk ap-

spiestā šķira — strādniecība. Traģēdijā Rainis rāda, kā lija nonāk pie

atziņas: «..zemei pašai sevi valdīt būsi» Radniecīgu domu dzejnieks

bija paudis jau dramatiskajā poēmā «Daugava»; «Krauklītī» apspiestie

pavalstnieki saslienas pret Svešzemnieku, taču īpaši skaudri aktīva pro-

testa motīvs izskan «lijā Muromieti». Kad trešajā cēlienā Vladimirs un

bajāri nievīgi izturas pret liju, viņš dodas, kā pats saka, pie plikadīdām

un lauž nost kņaza pils apzeltīto gaiļu cekulus.

Bija vēl kāds apstāklis, kas Raini varēja mudināt sākt rakstīt traģē-

diju «lija Muromietis». Kā tika minēts, jau pirmajās atzīmēs radāmajai

lugai Rainis uzsvēris to, ka lija nav vairs jauns. lija 30 gadus gulējis

aizkrāsnē, un tad viņu modina varoņa gaitai übadziņi-staigulīši. Arī Raiņa

literārā darbība sākās, kad viņš nāca jau vīra brieduma gados. To Rai-

nis aizrādīja priekšvārdā «lijas Muromieša» publicējumam: «lija sāk

savu gaitu jau kā piedzīvojis vīrs, trīsdesmit gadus vecs; ari man bija

lemts sākt darbu tanī pat vecumā, vai brīnums, ka lija man rēgojās kā

paraugs? vai brīnums, ka grūtsirdīgi skan dziesma par bēdu: Kur tu

radies, bēda, kur tu izcēlies?» (DzD, 8. sēj., 84. lpp.).

Līdz ar to lijas Muromieša nespējai garīgi mainīties un saprast rīt-

dienas paaudzi bija objektīvs pamats — varoņa lielais gadu skaits.
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Rainis sāka rakstīt «liju Muromieti» kā «vecuma traģēdiju» iepretim

«Indulim un Ārijai», kas saukta par «jaunības traģēdiju».

Raiņa lugās darbība norit senajā Ēģiptē, Asīrijā, Roma, Grieķijā,

Krievijā, taču, tēlojot ēģiptiešu, asīriešu vai senkrievu dzīvi, dzejnieks

atspoguļoja un risināja tās problēmas, kas bija svarīgas un nozīmīgai
arī viņa tautai.

Raini, sacerot «liju Muromieti», neinteresēja sīki sadzīves sižeti un

vienas dienas notikumi, bet krievu biļinas sastopamā varenu plašumu

un vērienīgu notikumu elpa. Gadi, attālumi tur viegli pārvarami, tur

varoni cīnās ar nepārspējamiem ienaidniekiem un tomēr uzveic tos, tur

strāvo varenas kaislības.

Biļinās ir vēl viens motīvs, kas Rainim bija tuvs un ko viņš vairāk-

kārt atzīmējis radāmajās domās. Biļinās nereti minēts Latirakmens, Latir-

jūra, Latirkalni. Latirakmens V. Avenāriusa skaidrojumā ir dzintars, līdz

ar to Latirjūra — dzintara jūra, tātad Baltijas jūra, Latirkalni — Baltijas

jūras krasts. No Latirkalniem nāk varone Latigorka (Rainim — galveno-

kārt Latigora1
). Latigorkas iespējamā teiksmainā izcelsme no Baltijas

jūras krasta Raini droši vien ierosināja pārakmeņoto liju Muromieti

dēvēt par Staburagu: «10.9.18. Murļpmietis], meklēdams dēlu, noklīdis

Latvijā, pie Daugavas. Tur top par Staburagu» (22755/6). Pēc pāris

dienām dzejnieks atzīmējis citu variantu: «12.9.18. Murs jau akmens,

top no Latvigales2
pārnests uz Daugavu. Jeb vai Latvigale top par Sta-

buradzi» (22755/6). Tas liecina, ka Raiņa apziņā krievu un latviešu

folkloras tēli dzīvoja ciešā radniecībā, kam pamatā plašie sakari starp

abām tautām.

Rainis rūpīgi studējis visu viņam atsūtīto «Biļinu grāmatu», bet tra*

ģēdijā «lija Muromietis» izmantojis galvenokārt Kijevas biļinu ciklu.

Traģēdijas darbībā visvairāk ietverti notikumi, kas stāsta par lijas Mu-

romieša dzīvi un varoņdarbiem. Darbības sākumā lija tiekas ar Svilpi-

lupi, un atsevišķās replikās varonis pastāsta dažus savas biogrāfijas

faktus, kas tieši aizgūti no biļinu tekstiem. Jau ar pirmajiem skatiem

parādās Raiņa prasme episku darbu pārkausēt dramatiskā. lijas tālākai

gaitai ir svarīgi daži viņa iepriekšējās dzīves fakti: liju atmodinājuši

übadziņi-staigulīši, tēvs viņu sūtījis kalpot Vladimiram, Iljam nav lemts

krist kaujā. Taču tāds ievada skats varētu iznākt garš un bez vajadzīgā

dramatiskā spraiguma, tāpēc pēc lijas sākuma monologa Rainis uzreiz

liek viņam tikties ar Svilpi-lupi, tūliņ iesākas aktīva cīņa, un pagātnes

faktus dramaturgs atgādina atsevišķās replikās.

lijas cīņas tēlojumā ar Svilpi-lupi Rainis izmantojis biļinā «Илья Му-

ромец, Чернигорцы и Соловей разбойник» aprakstītos notikumus. Taču

1 Sī forma, runājot par lugas tēlu, lietota tālāk ari komentāros.
2

Radāmajās domās Latigoru Rainis dēvē ari par Latvigali, Latgali.
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tos Rainis pārveidojis un pārkārtojis drāmai vajadzīgajā virzienā. Biļinā

Iljam uzbrūk Peļka un grasās ar vārtu stabu varoni nosist. Par to sanik-

notais lija sper Peļkai ar kāju un nāvīgi viņu savaino. Rainis nepieļauj,

ka viņa varonis spertu ar kāju sievietei, vēl vairāk — Peļkai, kura,

ieraudzījusi lijā varoņa spēku, kļūst par viņa draugu.

Tālākajā sižeta risinājumā Rainis atkāpies no biļinu teksta. Tas

stāsta, ka lija pēc cīņas ar Svilpi-lupi tūliņ devies uz pili pie Vladimira,

bet Rainis liek noritēt vēl lijas un Mikula1 dialogam, lija dzird Svēt-

kalna balsi un tiekas ar Latigoru.

«lijas Muromieša» otrajā cēlienā Rainis izmantojis biļinās tēlotās

epizodes par lijas ierašanos pie Vladimira; pēc tam nāktos stāstīt par

Mikulu un Svētkalnu, taču Rainis traģēdijā uzreiz tēlo lijas cīņu ar

Idaloņu. Šīs epizodes veidojumā dramaturgs diezgan cieši sekojis biļinas
«Илья Муромец и Идолище» vielai. Vladimiram trūkst varoņu, kas

stātos pretim Idaloņam, tāpēc nekrietnelis kņaza kambaros sēž blakus

Apraksijai un pēc ēšanas snauž. Idaloņas un lijas sarunas tēlojumā Rai-

nis diezgan cieši seko biļinu tekstam, no turienes aizgūta Idaloņas lie-

līšanās par ēdelību. Toties biļinās nav vienkāršo ļaužu — mednieku,

zvejnieku un zemnieku — protesta, to Rainis traģēdijā ievedis pilnīgi

patstāvīgi. Otrā cēliena noslēgumā Rainis izmantojis biļinas «Илья Му-

ромец и Святогор» sižetu, bet trešā cēliena pamatā likta biļina «Ссора

Ильи Муромца с князем Владимиром». Ceturtā cēliena sākumā Rainis

aptuveni izmantojis biļinas «Илья Муромец и Калинцарь» sižetu, bet

traģēdijas pēdējā cēlienā Rainis iekausējis divu biļinu «Илья Муромец

и сокольник» un «Как перевелись богатыри на святой Руси» sižetus

un liek ieskanēties biļinā «Три поездочки Ильи Муромца» tēlotajiem

notikumiem.

Traģēdijā «lija Muromietis» dramaturgs pārņēmis biļinu varoņus. Tie

ir: Muromietis, Vladimirs, Svilpis-lupis, Svētkalns, Mikuls, Apraksija,

Vanadznieks, fragmentāri darbojas krievu varoņi Dobriņa, Aļoša, Cu-

rila, Duka.

Biļinu tēlu izlietojumā Rainis rīkojies radoši, un, sekodams biļinu

materiāliem, dramaturgs tajā pašā laikā folkloras tēlos iemiesojis pil-

nīgi jaunu saturu. Visraksturīgākais piemērs ir lijas Muromieša tēls. lija

biļinās ir gados vecs, viņu modina übagi-staiguļi, tēva sūtīts, Hja iet

kalpot Vladimiram, beigās viņš pārplēš savu krustdēlu Vanadznieku un

pārvēršas akmenī. Visi šie mezgla punkti, kam īpaši svarīga nozīmē

lijas raksturā un biļinu idejiskā satura atklāsmē, iekausēti traģēdijā

«lija Muromietis», taču, veidojot pazīstamo biļinu varoni, Rainis tēlo-

jumu piesātinājis ar jaunu, dziļi filozofisku jēgu. Biļinā lija saplosa Va-

nadznieku, bet šādai viņa rīcībai vairāk ir nejaušības raksturs. Rainis

šai faktā liek izpausties lijas neprasmei atrast kopīgu valodu ar rītdienas

1 Komentāros lietota šī vārda lugas personu rādītājā dotā forma (Mikuls).
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audzi, ko pārstāv Vanadznieks Tāpēc traģēdijā seko Muromieša pār-

akmeņošanās, ko jau pirmajā cēlienā bija paredzējusi Latigora:

Nesaņemsi rīta, akmens tapsi pats!

Vairākus tēlus, izmantojot biļinu varoņu dažas iezīmes, Rainis būtībā

radījis no jauna. Šāds tēls ir Latigora. Bijina stāsta par ļaunu raganu,

tumsas spēku pārstāvi Latigorku. Viņa ir Vanadznieka māte; pēc biļinu

nostāstiem Vanadznieks ir lijas krustdēls. Ar Latigorkas tēlu biļinā sais-

tās arī stāsts par ļaunu skaistuli, kura nomaitā savus preciniekus. Rainis

pārņēmis biļinu varones Latigorkas dažas iezīmes, bet tēlu radījis pat-

stāvīgi un liek Latigorai simbolizēt augsti attīstītu kultūru. Radāmajās

domās par Latigoru Rainis atzīmējis: «Latigora — garīga kultūra, dvē-

sele, ne tehnika, humāna, bet tājredzīga» (22735/156). Latigora veidoju-

sies kā Spīdolas gara radiniece. To apjautis arī Rainis un radāmajās

domās 1917. gada 17. martā raksta: «Jārāda, ka Latigora ir jaunā, garīgā

kultūra. Tas jāsaka. Tik tad līdzīgi Spīdolai? Tomēr ir jāsaka reālāki»

(22735/152). Traģēdijā Latigora kļuvusi par gudru nākotnes zinātāju un

lijas Muromieša vadītāju.

Darba procesā dramaturgs atbildēja uz kādreiz paša izvirzīto jautā-

jumu: «Vai krievu teikās var izcelt drāmu?» Rainis pierādīja, ka var.

Folkloras episkie materiāli Raiņa talanta prizmā iemantoja dramatiskas

darbības spēku. Lugai ir nepieciešams aktīvs, darbības piesātināts izteik-

smes veids. Tas, ko poēmā vai teikā var episki izstāstīt, dramaturgam

jāpārvērš darbībā. Tāds bija Raiņa darba paņēmiens, izmantojot biļinu

materiālus, un daudzi piemēri liecina, ka, pat tieši iestarpinot folkloras

epizodes, dramaturgs arvien koncentrē izteiksmes veidu. Ja biļinā doma

izteikta četrās rindās, Rainis to pašu pasaka divās, ja biļinā ir divas

rindas, Rainis tās savelk vienā. Piemēram, Svētkalna un lijas dialogā

otrā cēlienā cieši Rainis sekojis biļinu tekstam. Svētkalns, iegulies zārkā,

liek Iljam ņemt svarīgo zobenu. Biļinā teikts:

Так бери-ка ты мой славный, богатырский меч,

Разруби-ка крышку острым мечом.

Raiņa Svētkalns saka:

«Brāli, ņem tu manu svara zobenu un cērt!»

Tāpat kā citās lugās, arī «lijā Muromieti» Raini ieraugām kā izcilu

valodas meistaru. Jau darba sākuma posmā Rainis centās pamatīgi izpē-

tīt biļinu ritmisko struktūru un izteiksmes veidu. Par to liecina vairākas

radāmo domu lapiņas. Lasīdams biļinas,' Rainis domāja arī par to, kā

īpatnējo leksiku atspoguļot latviešu valodā, un 1915. gada 6. augustā,

atzīmējis virkni biļinās lietotu vārdu, centies tos tūdaļ tulkot. Dardzi

no šiem tulkojumiem liekas īsti prasmīgi atrasti. Biļinās, piemēram mi«



nēts «Каурый конь». Rainis pierakstījis tulkojumu — kāvu krāsas ku-

meļš, dzeltens. Citi tulkojumi:

biļinās: Rainis tulko:

сиротать bāreņot, atraitņot

матёрый ilgauģis, daudzauģis

поветер pavējš, pa ceļam

глуздырь ligzdenieks (22754/13 v. c).

Rūpīgā darba rezultātā Rainis spēj atrast izteiksmīgus, krievu folklo-

ras jēdzieniem adekvātus vārdus, kaut arī tos traģēdijā vēlāk nenācās

izmantot.

Rainim vajadzēja latviskot ari biļinās minētus citus jēdzienus. Pēc

krievu folkloras materiāliem liju modina un aicina tālam ceļam «ка\ики

перехожие». Tie ir teiksmaini apkārtklejojoši übagi, kuriem piemīt varo-

ņiem līdzīgs spēks. Raiņa radāmajās domās bieži pieminēti «калики», bet

traģēdijā darbojas viens šo übagu pārstāvis vispārināta tēla veidā, ko

Rainis sauc par Übagu-staiguli. Biļinās stāstīts, ka garām Svilpja-lupja lig-
zdai vijas barga nāves upe «Смородина» jeb «Самородина»; tā pati no

sevis iztek un sevī ietek. Kā to saukt latviski? Rainis to asprātīgi nosauc

par Pašradni. Tikpat veiksmīgi dzejnieks atrod latvisko atveidu jēdzie-

nam «голь кабацкая». Tie ir plikadīdas, ar ko lija krogā kopā dzīro un

kas lauž kņaza nama zelta izrotājumus. Vēlāk Rainis tos dēvē arī par

draisku brāļiem. Tādējādi daudzi specifiski krievu folkloras jēdzieni

ieguva latvisku izteiksmi, bet traģēdijas stils — biļinām raksturīgu no-

krāsu.

Nekādas grūtības neradīja lijas Muromieša vai Latigoras vārdi, toties

sarežģītāk bija ar tādiem īpašvārdiem kā «Соловей разбойник, Идо-

лище, Алёша Попович, Сокольник, Святогор». Dažus no tiem Rainis

pārtulkoja un tā radās Vanadznieks, Svētkalns, Aļoša popa dēls. Vairā-

kos gadījumos tiešs tulkojums nederēja. Vēl pirmuzmetumos neganto

laupītāju Rainis dēvē par Soloveju, taču traģēdijā tā viņa vārdu lietot

nevarēja, jo biļinās minēts vēl cits varonis, kas darbojas ari traģēdijā

un ko Rainis nosauca par Soloveju Budimira dēlu. Vēlāk dramaturgs

atradis teicamu latviskojumu un laupītāju nosaucis par Svilpi-lupi, kas

precīzi izsaka viņa būtību. Asprātīgi Rainis atdarinājis «Идолище»

vārdu, dēvēdams viņu par Idaloņu. Tas skan latviski un reizē saglabāts

ari zināms krievu vārda skanējums. Latviski šim vārdam piemīt nievīga,

negatīva nokrāsa.
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PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI

Traģēdija «lija Muromietis» pirmo reizi publicēta 1922. gadā žurnālā

«Ritums».1 Gatavojot lugu iespiešanai, Rainis lasījis korektūras loksnes

un izdarījis tajās redakcionālus labojumus. Korektūras loksnes ar Raiņa

atzīmēm glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā

(22995). Pirmpublicējums ir ar nelielām redakcionālām atšķirībām no

pamatteksta. Atšķirības uzrādītas 5. variantu sējumā.

Pirmo reizi grāmatā traģēdija parādījās 1923. gadā.2 Arī pirmizde-

vuma teksts redakcionāli atšķiras no pamatteksta (skat. 5. variantu sē-

jumā). Grāmatā nav ievietots personu saraksts.

Traģēdija «lija Muromietis» tulkota krievu valodā.
3

SKATUVES GAITAS

Atšķirībā no citām Raiņa lugām traģēdijas «lija Muromietis» skatu-

ves ceļš ir īss — tā iestudēta tikai divas reizes.

Pēc lugas publicēšanas līdz pirmajai izrādei pagāja seši gadi, jo tās

parādīšanos uz skatuves aizkavēja vairāki apstākļi. Plašās lugas iestudē-

šanai bija nepieciešami lieli naudas līdzekļi, bet Latvijas Nacionālajā

teātrī, kas plānoja «liju Muromieti» iestudēt, budžets divdesmito gadu

sākumā bija ierobežots un sezonā varēja iestudēt tikai vienu plašāku

inscenējumu. Grūtības radīja arī traģēdijas sarežģītā, dziļi filozofiskā

problemātika. 1925. gada vasarā Rainim nācās aiziet no Latvijas Nacio-

nālā teātra direktora darba, un pēc tam viņš neatļāva savas lugas šajā

teātrī iestudēt. Līdz ar to «lijas Muromieša» uzvedums atkal aizkavējās,

un tikai 1928. gadā traģēdija varēja ieraudzīt skatuves gaismu, jo autors

tās izrādīšanai vairs neiebilda.

Traģēdijas pirmizrāde notika 1928. gada 15. februārī. Režisors bija

A. Amtmanis-Briedītis, dekorators — L. Liberts, komponists — J. Kal-

niņš, liju Muromieti tēloja J. Ģērmanis, Mikulu — J. Osis, Latigoru —

Р. Baltābola, Apraksiju — A. Brehmane, Peļku — O. Lejaskalne, Klaus-

nieku — K. Kvēps, Vladimiru — V. Svarcs.

Rainis pats par šo iestudējumu izteicies: «Inscenējums radīja lielas

grūtības; visu to Briedītis laimīgi paveicis. Tas ir viņa lielākais, pilnī-

gākais darbs. Mana cienība un atzinība par šo darbu.»4

1 Rainis J. lija Muromietis. Krievu traģēdija piecos cēlienos. — Ri-

tums, 1922, 6.—10. nr.
2 Rai n i s J. lija Muromietis. Krievu traģēdija piecos cēlienos. R.,

A. Gulbis, [1923]. 114 lpp.
3

Райнис Я. Собр. соч., т. 3. Илья Муромец. Пер. В. Рождествен-
ский. Рига, 1954, с. 271—456.

4 J. Raiņa domas par «lijas Muromieša» inscenējumu. — Jaunākās Ziņas,

1928, 37. nr., 15. febr.
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Uzvedumā piedalījās ap pussimts aktieru, un «lijas Muromieša» iestu-

dējums bija viens no plašākajiem un nozīmīgākajiem Latvijas Nacionālā

teātra tā laika darbiem. Izrāžu skaitu iestudējums piedzīvoja nelielu —

13 izrādes. Bieži izrādīt plašo darbu, kurā piedalījās gandrīz viss aktieru

ansamblis, bija grūti. Savu iespaidu atstāja valdošo aprindu kritiķu ne-

gatīvais Raiņa darba vērtējums, buržuāzijas ideologi «lijā Muromieti»

saskatīja lielinieciskas idejas. Tāpēc «lijas Muromieša» iestudējums sa-

mērā ātri pazuda no Latvijas Nacionālā teātra repertuāra. Vairākus

gadu desmitus pēc tam traģēdija netika izrādīta,

1962. gada 20. janvārī traģēdija «lija Muromietis» piedzīvoja pirm-
izrādi J. Raiņa Dailes teātri. Inscenētājs — E. Smiļģis, režisore —

F. Ertnere, dekorators — Ģ. Vilks, komponists — I. Kalniņš, lija —

U. Lieldidžs, Vanadznieks — H. Liepiņš, Latigora — V. Artmane, Aprak-

sija — M. Klētniece, Peļka — Z. Stungure, Svilpis-lupis — A. Kalējs,

Mikuls — O. Bērziņš vai 2. Priekulis, Svētkalns — R. Mustaps, Vladi-

mirs — A. Dimiters, Idaloņa — V. Skulme, Klausnieks — L. Šmits.

Übags-staigulis šajā iestudējumā bija pārdēvēts par Tālu gaitu staigā-

tāju, to tēloja H. Vazdiks. Bez tam traģēdijā, izmantojot īpaši Übaga-

staiguļa, kā arī citu personāžu tekstu, bija radīti jauni tēli —
Teikas.

Inscenētājs traģēdijas darbību bija izkārtojis trijos cēlienos, pirmajam

liekot moto: «Ej, tevi sauc!», otrajam — «Eju vakardienu meklēt, var-

būt rītu rast», trešajam —
«Tavu darbu jauna audze aug, jaunai audzei

vadu zvaigzne tu». E. Smiļģis daudz bija īsinājis traģēdijas piekto cē-

lienu.

«lijas Muromieša» iestudējums bija viens no nozīmīgākajiem Dailes

teātra un Eduarda Smiļģa darbiem. Uzvedums izcēlās ar Raiņa filozofisko

domu akcentējumu, emocionālu iedarbes spēku un visu skatuves izteik-

smes līdzekļu organisku saliedējumu.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Traģēdija «Hja Muromietis» šajā sējumā publicēta pēc 1925. gadā

izdoto Raiņa kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 8. sējumā iespiestā teksta.

Tas salīdzināts ar traģēdijas tīrrakstu, kas glabājas J. Raiņa Literatūras

un mākslas vēstures muzejā (22755) un rakstīts uz nelielām lapām ar

tinti. Šo tīrrakstu Rainis devis tipogrāfijai, un pēc tā luga publicēta žur-

nālā «Ritums». Uz manuskripta 5. cēliena sākuma lapas lasāma Raiņa

piezīme: «Novilkumu no šī un IV cēliena atsūtīt tūdaļ.» Muzejā nav

«lijas Muromieša» tīrraksta trešā cēliena.

Muzejā glabājas arī traģēdijas pirmraksts (22735), kas rakstīts ar

zīmuli uz dažāda formāta lapām, un radāmās domas un uzmetumi

J22754).
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Pamatteksts salīdzināts ar Raiņa rokrakstiem, lugas pirmiespiedumu

žurnālā «Ritums» un pirmizdevumu grāmatā. Salīdzināšanas gaitā pamat-

tekstā konstatētas dažas neprecizitātes un kļūdas, kas šajā izdevumā no-

vērstas.

Saglabāta nekonsekvence personu rakstībā (piem., Burtnieku vecis —

Burtnieks — Vecais burtnieks, Mikuls — Mikula, Klaušnieks — Kļaus-

nieks v. c), īpašvārdu lija, Idaloņa ģenitīva paralēlformās. lijas vārdā

Rainis konsekventi nav mīkstinājis «1».

7. rindā pamattekstā «dzirdēs» labots par «dziedās».

127. rindā «asinīm» labots par «asnīm».

Pēc 175. rindai sekojošās remarkas atjaunota replika: «Kņazam kal-

pot ved!»

286. rindā «kas» labots par «ka».

976. rindā «let» labots par «Est».

1174. rindā «nekūst» labots par «nekust».

Remarkā pēc 2304. rindas atjaunots darbojošās personas nosaukums:

«Klaušnieks».

2604. rindā «uz tavu burvību» labots par «no tavas burvības».

Pirms 2833. rindas atjaunots darbojošās personas nosaukums: «Lari-

gora».

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Moto astoņas rindas («Kur tu radies, bēda, kur tu izcēlies?») ir biļi-

nas «О горюшке» pirmo rindu tulkojums.1 Vispirms par atsevišķām lugā

sastopamām personām.

Dunaļs (Дунай Иванович) — biļinās minēts kā viens no vecākajiem

krievu varoņiem. Par viņu vēsta biļinas «Дунай Иванович сватом князя

Владимира» un «Дунай Иванович и Настася королевича». Mirstot Du-

najs pārvērties par senslāvu upi Donavu (Дунай). Rainis traģēdijā šo

tēlu maz izvērsis.

Curila (Чурила Плёнкович) — biļinās tēlots kā bagāta tirgotāja dēls,

kas mīl paspīdēt ar savu bagātību un iznesību. Pateicoties savām ārējām

izdarībām, Curila iekļuvis Vladimira galmā starp varoņiem. Tāpēc Dob-

riņa viņu traģēdijā nosauc par Surožtirgotāju (skat. komentāru 895. rin-

dai).

Soloveļs Budlmira dēls (Соловей Будимирович) — biļinās iebraucējs

venēciešu tirgotājs, kas prot brīnišķi dziedāt un spēlēt. Tāpēc viņš

iesaukts par Soloveju (Соловей). Tēva vārds viņam ir Budimirs (буди-

мир — pasaules modinātājs), kas liecina par viņa mākslas spēku. Rainis

šo tēlu nav izvērsis.

1 Книга былин, с. 317.
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Dobriņa Nikildēls (Добрыня Никитич) — biļinās krievu varonis,

kam ļoti maigs, sirsnīgs un taisnīgs raksturs, gados jauns. Rainis traģē-

dijā Dobriņas tēlu no visiem varoņiem vairāk izvērsis. Dobriņam mājās

ir jauna sieva, un viņš ir arī ģimenes tradīciju sargātājs. Rainis liek

ieskanēties vēl vienai Dobriņa īpašībai — viņš ir labs dziedonis un liet-

pratējs mūzikā.

Ajoša popa dēls (Алёша Попович) — biļinās varonis, gados jauns

un iznesīgs, bet ar sliktu raksturu. Viņš ir mācītāja Levontija dēls, biļi-

nās viņu sauc par Aļošu Popoviču, bet Rainis tēva vārdu latviskojis un

viņu sauc par Aļošu popa dēlu. Viņa negatīvās rakstura īpašības Rainis

saglabājis.

Duka (Дюк Степанович) — Rainis traģēdijā šo tēlu maz izvērsis,

bet pāris replikās manāms, ka dramaturgs saglabājis biļinu tēla īpatnību.

Biļinās Duka ir iebraucējs no Galīcijas un ar saviem veiklajiem stāstiem

iemantojis Kijevas galmā autoritāti.

Vecais Bermata (Бермата Васильевич) — viens no vecākajiem

krievu varoņiem, senu paradumu zinātājiem. Rainis šo tēlu traģēdijā

plašāk nav izvērsis.

Svē/ka7ns (Святогор) — biļinās viens no vecākajiem varoņiem, va-

rena spēka pilns, bet sevī ierāvies un aizgājis Svētajos kalnos. Rainis

Svētkalna tēlu traģēdijā plaši izmantojis un piešķīris tam īpašu filozo-

fisku slodzi. Svētkalna ainas izveidē Rainis cieši sekojis biļinas materiā-

liem un vietumis izmantojis biļinu tekstu.

Kalincars (Калинцарь) — biļinās vispārināti tēlots iebrucēju tatāru

vadonis. Sādā veidā tēlu izmantojis arī Rainis.

Vanadznieks (Сокольник) — biļinās tumsas valsts pārstāvis, Latigor-

kas dēls. lijas Muromieša cīņa ar Vanadznieku biļinās simbolizē pozi-

tīvu spēku cīņu ar tumsas pārstāvjiem. Vanadznieks traģēdijā simbolizē

jaunākās, neuzvaramās paaudzes cīnītājus. Dažās biļinās Vanadznieks

tiek saukts par lijas Muromieša krustdēlu, citās — ari par dēlu.

Mikuls (Микула Селянинович) — biļinās minēts kā teiksmains pus-

dievs, zemniecības pārstāvis. Rainis Mikula tēva vārdu tulkojis un sauc

viņu par Mikulu — laucinieku. Par viņu teikts, ka zeme viņu mīl:

Любит мать — сыра земля его.

Apraksija — biļinās Kijevas kņaze. Pēc vēstures faktiem var būt

polovciešu kņaza Rogvoloda meita Rogneda (?—1000), kura bija kņaza

Vladimira sieva. Pēc biļinu vēstījuma viņa ir lietuviete. Rainis Aprak-

siju sauc par grieķieti. Radāmajās domās par Apraksiju Rainis raksta:

«Krievu epā kņaza Vladimira sieva ir īsta latiņu princese, lietaviešu

karaļmeita. Eps ir sacerēts lietaviešu-krievu vēstures laikmetā un pār-

veido par sava laikmeta parādībām arī agrākās. Patiesībā kņazam sieva

un arī kultūra Kijevai nāca no grieķiem, ne latiņu kultūras» (22920/20).
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27 Vai tie tvaiki Pašradnes, tās nāves upes?

Kas no sevis pašas iztek, sevī ietek?

Vai tur būtu jau tas nāves līkais bērzs?

Kā vēsta biļinās, pie Pašradnes (biļinās Самородина jeb Смородина)

dzīvo Svilpis-lupis. Pašradne saukta arī par nāves upi.

45 Svētīj' mani Jāņa tēvs uz labiem darbiem,

Lika ļauna nedarīt ne tatāriem

Biļinās lijas Muromieša tēvs saukts par Ivanu Timofejeviču.

76 Kad es putnā svilpšu, čūskā šņākšu, zvērā rēkšu:

Zāle rausies, krūmi vītīs, meži lieksies

Laupītājam Svilpim-lupim piemitis pārdabisks spēks; viņš spēj svilpt

kā lakstīgala, šņākt kā čūska un rēkt kā zvērs. No šī negantā trokšņa

iznīkst visa dzīvā radība. Biļinā sacīts:

От того от посвисту соловьята,

От того от пошипу змеинаго,

От того от покрыку зверинаго

Все-то травушки-муравушки уплетаются

Все лазуревы цветочки отсыпаются,

Темного лесушки к земле все приклоняются,

А что есть людей — то все мертвы лежат.

.301 Lūk, man somā visas zemes smagums guļ

Biļinās minēta Mikula soma, kurā sagulis viss zemes smagums:

В моей малой сумочке переметной

Вся земная тяга понагружена.

Somu nav spējis pacelt pat varenais Svētkaīns. Rainis Mikula zemes

smagmes somas motīvu izvērsis daudz plašāk.

473 Vai tu Voļga Vsevoloda dēls, tu skaistais putnis?

Kā stāsta biļinās, Voļga Vsevoloda dēls (Вольга Вселавьевич) ir

viens no vecākajiem krievu varoņiem, mednieks un izcils karotājs.

Viņam piemīt pārdabiska spēja parādīties zvēru un putnu izskatā.

548 Burve Latigorka rīkojas pēc manas pavēles

Latigorka (Латыгорка) — biļinās tumsas valsts valdniece. Viņa pēc

biļinās vēstījuma ir Vanadznieka māte; Rainis tēlu izvērsis un piešķīris

tam plašu filozofisku jēgu. Biļinās nav minēts par Latigoras un lijas

mīlestību.
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Biļinās Svilpis-lupis dažkārt dēvēts ari par Alatirecu (Алатырец не-

крещенный). Kā liecina šis vārds, ari Svilpis-lupis nācis no Latirkal-

niem, un tātad viņam var būt kāda kopība ar Latigorku. Uz to zīmējas

šī replika.

695 Labvēl ēst ar dievekli un kungu Idaloņu.

Idaloņa (Идолище) — biļinās senslāvu dievs.

793 Teic, tu puis, vai daudz tu spēji maizes ēst?

Teic, cik alus tu uz reizi spēji dzert?

Biļinā stāstīts, ka Idaloņa lielās ar savu ēšanu. lijas atbildē (dažas

rindas tālāk) lugā izmantots biļinās materiāls.

804 Manas grieķu zemes cepures tev tiks.

Biļinās minēts, ka lija nosit Idaloņas galvu, mezdams viņam ar savu

cepuri:

Как захватит шляпу стариковскую,

Да махнет в Идолище великое —

Попадал ему во буйну голову.

Rainis min lijas grieķu zemes cepuri — ceļa cepuri ar platām malām.

Kā stāsta biļina, Dobriņa cepurē iebēris trīs pudus smilšu un tad ar

cepuri nositis neganto pūķi.

895 Kāds tu bajārs pats? Tu Surožtirgotājs.

Rainis te gribējis iezīmēt biļinās motīvu par to, ka Curila nav varo-

nis, bet tikai tirgotājs no Surožas (mūsdienās — Sudaka), t. i., Melnās

jūras piekrastes.

949 Sievas ieprec gan, kā kņazam Apraksiju,

Otram Zabavu, — bet kurš tad mierā ir?

Apraksiju sevī ieēdinājis ir pats,

Tā tik, kņazu gribēdama, Vladimiru ņem;

Basu kāju, vaļā matiem pie šā skrienl

Kā stāsta biļina, kņazs Vladimirs sūtījis kā preciniekus, lai atvestu

viņam līgavu, Dunaju un Dobriņu, kam bijusi iznesība un veikla valoda.

Abi dodas precībās pie lietuviešu karaļmeitas Apraksijas un atved viņu

Vladimiram (par Zabavu skat. tālāk).

963 Nastja mani vairāk mīl, ne to.

Nastasja (Настася Микулична) — biļinās Dobriņa sieva.

972 Kas tad sita Zmeju Goriņdēlu nost?

Kas Zabavu izglāba no tā? Vai tu?
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Te Rainis atsaucas uz notikumiem, par kuriem stāstīts biļinā «Второй
бой Добрыни с змеем». Briesmīgais pūķis (biļinā — змей Горынгище;

Rainis viņu dēvē par Zmeju Goriņdēlu) nolaupa Vladimira brāļameitu

Zabavu un piekaļ viņu alā pie sienas. Dobriņa iet cīnīties ar pūķi,

uzveic to un atbrīvo Zabavu.

974 Tugarins ir tevis veikts tik negodā.

Autors atsaucās uz notikumiem, kas stāstīti biļinās par Aļošu Popo-

viču. Viņš cīņā divas reizes uzveic Tugarinu Zmeja dēlu. Aļoša Popo-
vičs cīnoties lieto arī viltu, tāpēc Dobriņa saka, ka Tugarins «veikts

tik negodā».

976 Est un mūžam dzert, un neķītrot, to gan

Biļinā Aļoša ir dzērājs un palaidnis.

982 Kas tad bij ar poļenicu —
kara sievu?

Poļenicas — biļinās veco varoņu meitas. Pēc rakstura viņas ir dros-

mīgas un vīrišķīgas, spēj kaujas laukā sacensties ar varoņiem.

1394 Esmu Nikits, Aizmežnieku vīrs.

Rainis te seko biļinās vēstījumam. Tajā liju Muromieti Kijevas galmā

vairs nepazīst, un viņš uzdodas par Aizmežnieku Nikitu (Никита Заоле-

шанин). Skata veidojumā Rainis samērā daudz izmantojis biļinās ma-

teriālus.

1566 Viņš tam krusta brālis saucās, — sūtīt to!

Biļinās Dobriņa ir lijas krusta brālis (братица крестовый). Arī biļi-

nās pie lijas Muromieša sūta Dobriņu.

2505 Māņi! Trejus ceļus izgāju es sen:

Ceļu izgāju, kur bagāts top, un netapu,

Ceļu izgāju, kur prec, un precēts neesmu,

Vēl to ceļu izgāju, kur mirst, un nemiru.

Šajos vārdos ieskanas biļinās risinātais stāstījums par lijas Muro-

mieša trīs jājieniem. Reiz lija Muromietis nonācis pie triju ceļu šķirtnes,

kur uz akmens staba bijis rakstīts: «Kas pa vienu ceļu jās — kļūs

bagāts, kas pa otru ceļu jās — tam būs jāapprecas, kas pa trešo ceļu

jās — to gaida nāve.» lija Muromietis jāj pa visiem trim ceļiem, taču

nekļūst bagāts, neapprecas un paliek tomēr dzīvs.

2559 Ne man vārda, ne man tēva vārda nav.

Biļinās teikts, ka Vanadzniekam nav īsta vārda un tēva vārda.



2744 На! lai visi Kalinspēki, tumsas spēki nāk!

Reiz jau veicu tos, — lai simti — tūkstošs nāk!

Biļinā pēdējā kaujā lija necīnās ar Kalincara karaspēku, bet ar

nenosauktas tumsas varas (силушка наверная) pārspēku.

2868 Pušu cirsti, divi top, un katris dzīvs!

Rainis te seko biļinās stāstījumam, taču biļinā varoņi cīnās pret

ļaunās varas pārspēku, traģēdijā Rainis varoņiem liek uzstāties pret

progresa spēku.

100. rindā: ģīvuls — domājams, Raiņa darināts vārds, veidots no lietu-

viešu gyvulys — lops, kustonis vai gvvūnas — dzīva būtne.

156. rindā: varvēize (apvidvārds) — mežonīgs cilvēks.

2%, rindā: apružģot (apvidvārds) — notašķīt, aptašķīt.

574. rindā: Kilvekels — Raiņa darinājums, ar nozīmi «cilvēķelis».

622. rindā: igt (igst) — sal. īgt, ar nozīmi «īdēt».
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 485, 494

Artmane Vija (dz. 1929), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

495

Avenāriuss Vasilijs (1839—1923), krievu rakstnieks — 487, 490

Baltābola Paula (1891—1978), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 485, 494

Banga Tija (1882—1957), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 485

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

470, 473

Bermonts-Avalovs Pāvels (1881—1936), kontrrevolūcijas militārs darbi-

nieks — 481

Bērziņš Osvalds (dz. 1924), aktieris — 495

Bormane Olga (1893—1968), aktrise un režisore, skatuves pedagoģe —

474

Brehmane Alīse (dz. 1886), aktrise — 494

Bune Irma (dz. 1911), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 474

Cimmermanis Artūrs (dz. 1886), scenogrāfs — 485

Dimiters Arturs (dz. 1915), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 495

Dūns Olafs (dz. 1921), scenogrāfs — 474

Ērika Lilija (dz. 1893), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

474, 485

Ertnere Felicita (1891—1975), režisore, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 474, 495

Freibergs Andris (dz. 1938), scenogrāfs — 474

Gudriķe Biruta (dz. 1928), literatūrzinātniece — 486

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis Raiņa
kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 472, 481, 484, 485, 494

Gulbis Augusts (1888—1961), aktieris — 474

Gērmanis Jānis (1889—1965), aktieris — 474, 485, 494

Ivanovs Roberts (1883—1954), žurnālists — 487

Piezīme. Personu rādītājā nav lekļautas регэопаз, par kurām nav

izdevies iegūt tuvākas ziņas.
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Kalējs Artūrs (dz. 1907), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 495

Kalniņš Indulis (dz. 1918), komponists — 495

Kalniņš Jānis (dz. 1904), komponists, diriģents — 494

Kalniņš Rodrigo (1883—1940), aktieris — 474

Kēliuse Regīna (dz. 1938), aktrise — 474

Klētniece Milda (dz. 1915), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

495

Kreicums Rūdolfs (1900—1971), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 474

Krēsliņš Osvalds (1911—1974), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks — 474

Kugrēns Teodors (?—1945), aktieris un režisors — 474

Kvēps Konrāds (1891—1961), aktieris — 494

Ķimele Māra (dz. 1943), režisore — 474

Ķimelis Vilis (dz. 1911), aktieris — 474

Laiva Irma (dz. 1909), aktrise — 474

Lejaskalne Olga (1904—1980), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 494

Liberts Ludolfs (1895—1959), gleznotājs, scenogrāfs — 494

Lieldidžs Uldis (dz. 1933), aktieris — 495

Liepiņš Edgars (dz. 1929), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

474

Liepiņš Harijs (dz. 1927), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

495

Līkums Herberts (1902—1980), gleznotājs, scenogrāfs, LPSR Tautas māk-

slinieks
—

486

Maizuks Aleksandrs (dz. 1928), aktieris — 474

Mekšs Andris (dz. 1941), aktieris — 474

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 473

Mikainis Zigurds (dz. 1966), filozofs — 478

Mitrēvice Irmgarde (dz. 1909), aktrise un režisore, LPSR Tautas skatuves

māksliniece — 474

Mobērs Kamils, franču žurnālists, liceja pasniedzējs, tulkotājs — 472,
473

Mūrnieks Nikolajs (1904—1977), aktieris un režisors, LPSR Tautas skatu-

ves mākslinieks —
474

Mustaps Roberts (1908—1966), aktieris — 495

Osis Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

494

Pabriks Kārlis (1898—1977), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks
—

474

Podnieks Teodors (1879—1936), aktieris — 474

Praudiņš Boriss (1908—1975), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem ba-

gātais skatuves mākslinieks — 474

Priekulis Žanis (dz. 1920), aktieris — 495

Rode Fricis (1887—1967), režisors — 485

Rozentāls Aris (dz. 1938), aktieris — 474

Roždestvenskis Vsevolods (1895—1977), krievu padomju dzejnieks un

tulkotājs — 494

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 474, 485

Rūtiņa Zigrīda (dz. 1931), aktrise — 474

Samsons Vilis (dz. 1920), filozofs un vēsturnieks — 474



Seržāne Maija (dz. 1943), aktrise — 474

Skaidrīte Jūlija (1871—1942), aktrise — 474, 485

Skrastiņš Imants (dz. 1941), aktieris — 474

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise un dzejniece — 485

Skulme Valentīns (dz. 1922), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatu-

ves mākslinieks — 495

Smijģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas skatuves

mākslinieks — 474, 495

Strahovs Haralds (dz. 1931), aktieris — 474

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa

jaunākā māsa, padomju valsts darbinieka Pētera Stučkas dzīves-

biedre — 469, 472, 479

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību

zinātnieks
— 479, 482, 483

Stungure Zigrīda (dz. 1922), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 495

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), LPSR Tautas dzejnieks — 473

Smithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 474, 485

Šmits Luijs (dz. 1907), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks — 495

Švarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks
— 474, 485, 494

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 482

Vazdiks Hermanis (dz. 1906), aktieris, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 495

Vecvagare Astrīda (dz. 1941), aktrise — 474

Veics Kārlis (dz. 1902), aktieris — 474

Viesture Emīlija (1891—1947), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece
—

474

Vilks Ģirts (dz. 1909), grafiķis un scenogrāfs, LPSR Tautas māksli-

nieks — 495

Visendorfs Heinrijs (1861—1916), sabiedrisks darbinieks un vēstur-

nieks — 470

Vītoliņš Jānis (dz. 1937), aktieris — 474

Vladimirs I (?—1015), Novgorodas un Kijevas (no 980. g.) kpazs, krievu

biļinās saukts par Sarkano saulīti (Красное солнышко) — 489—

491, 496, 497, 499, 500

Zaice Anda (dz. 1941), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 474

Zariņš Jānis (1893—1979), režisors, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

486

Zīle Edgars (dz. 1908), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks — 474
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