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INDULIS UN ĀRIJA

JAUNĪBAS TRAĢĒDIJA PIECOS CĒLIENOS





PERSONAS

INDULIS, kūru virsaitis, Embotes pils valdnieks

ĀRIJA, Kuldīgas pils vācu komtura meita

KŪRI — virsaiši, labieši, kareivji:

PUDIĶIS, ČANDRA

UĢIS, zemgaļu zēns, Induļa bruņnesis

ZUKS, viņa jaunākais brālīts

VIZBULĪTE, meitene kalpone

Kūru sievas un meitas

Kūru ziedotājs, kūrēji, kareivji, kalpi, ļaudis

LEIŠI — MINTAUTS, leišu kunigaikstis

Leišu bajāri un virsaiši:

PARBUS, LENGVINS, KARGUTS

TU ŠE, vecene, svētnīcas apkopēja

ALDA, Lengvina meita

S V A IS T A, leišu jaunava

Leišu bajāri, kareivji, ziņneši, kalpi, ļaudis

VĀCI —BERNEKS FON HĒRENS, Kuldīgas komturs

Ārijas tēvs

AUGSTĀKAIS BRĀLIS, bruņenieks mūks

X U N O, bruņenieks

VAIRĀKI BRUŅENIEKI

VECAIS VALTERS, kareivs

Vācu kara pulki, priestri,

sievas un meitas, ziņneši, izsaucēji, ļaudis

Notikumu vieta: Embotes pils un apkārtne — Vilku lauks

un Vilku grava, Pudiķu ciema mežs, leišmale

Notikumu laiks: kūru brīvības karš ap 1243. g.



Par viņiem dziesmu sīkās balsis kius, —

Jūs nepazīstat savus varoņus,
Bet dārdot iet tie vēl pa tagadni
Uz nākotni.



PIRMAIS CĒLIENS

Priežu mežs Pudiķu ciema tuvumā, Em-

botes apkārtnē. Zāļains klajums, ozoli,

celmi. Agrs rīts.
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(Indulis guļ zem ozola; viņš ir bez bruņām un vairoga, tikai

ar zobenu. Atmozdamies, pret miegu cīnīdamies.)

INDULIS

Ā! diena aust! — Es saldi aizmirsos, —

Bet gulēt nebij ļauts. — Ko steigt! — Ko atriebt! —

Es neatceros, ko? — Kas grauž un dzen —

Nu tūdaļ, tūdaļ! — vienu mirkli vien!

(Atlaižas atkal guļu, bet tūdaļ atkal ceļas sēdus.)

5 Ak, nakts sāk noņemt savas mīļās segas,

Lai bērni kā vēl ritinās zem tām. —

— Tāds smagums rokās kā no rudzu pļaujas,
Un sirds kā aizvainota. — Augšā! draugi!
— Kur draugi ir? Kur zirgs? Koš, koš! — Kur klīdis?

(Piepeši atjēgdamies uzlec, iesaucas ar pilnu balsi.)

10 Ak vai man! vai man! — uguns, asins, sērs!

Nav, nav, neviena nav!

Guļ dziļā asinsmiegā mani draugi!

Melns, ogļains tukšums, kur bij tēvija!
Tur draugu dvēsles klīst kā pelnu plēnes.

15
— Viss nopļauts karaspēks! Lūk, tā tā pļauja!
— Tad, vācus griežot, roka stinga man. —

Gan draugi necelsies, kaut bālās krūtis

Ar sārtām vācu asnīm liet tiem pilnas, —

Bet smieties nebūs tiem, kas nodeva!

20
— Jods pastardienas pirti kūriem kūris,

Mūs dzelžiem pēris, asnīm mazgājis
Un lāvas pilnas piemetis ar miesām.

— Nu, nāc nu, Mintaut, piekop rudzu pļauju!
Tu sen mūs skaudi! — Nāc, nu nebūs vēls,

25 Kā vēls tev bij mūs glābt. — —
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Kas vairs man draugs?
Tik tumšā nakts vēl draugs, i tā, lūk, bēg.
— Ak, mazā Vizbulīte, kur gan tu?

Kā puķīte būs kaujā kājām mīta.

(Uģis ienāk uztraukts ar tāses ogu kārbiņu.)

UĢIS

30 Cit! vīrs, — ko kliedz tik dikti! meldziri

Jāj dzelžains.

INDULIS

Ā! — Kur tu te radies, puis?
— Jau aust! — Vai ķēmojies kā vadātājs?

UĢIS

Mēs ogojam.

INDULIS

35 Vai tuvu ir kāds ciems?

UĢIS

Tur mūsu ciems.

INDULIS

Kā sauc?

UĢIS

Nu, pašu ciems.

INDULIS

Ko muļķo? es tev!

(Grasās sist.)

UĢIS
40 Nesit! Pudiķis —

Tev kaklu noraus —
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INDULIS

Ā! viņš glābts, mans draugs!

UĢIS

Cit, nekliedz, vīrs! tur dzelžains!

INDULIS

Kāds tur dzelžains?

45 Teic, vai pie Pudiķa nav Vizbulītes?

UĢIS

Kāds ērms! Es nezinu, vai tās vēl zied.

INDULIS

Šī cauru mūžu zied.

UĢIS
Tad skuķis būs?

INDULIS

Vai ciemā ļaudis ir no Induļpils?

UĢIS

50 Nē, sievas vien un bērni saskrēja,
No vāciem bēgot; vīri krituši,
Kā mieti žogā neliecas, tik lūst.

INDULIS

Tad tur tie glābušies, varbūt i viņa.

UĢIS

Tos nodevuši labieši.

INDULIS

55 Nē, nē!

Kas saka to?

UĢIS

Nu visi lai! — Bet pils
Kā sarkans mēness dega ziemeļos.
Tur šorīt redzas: stāv zils dūmu stabs.
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INDULIS

60 Ak, vai man! vai man! vai man!

UĢIS

Vai tu pats —

No Induļpils?

INDULIS

Jā.

UĢIS

Vai tu bērns vai sieva?

INDULIS

65 Ā, ā! i puika var nu mani smiet!

(Aizgriežas. lenāk Zuks, Uģa jaunākais brālis, bailīgi, sarunājas

paklusi.)

ZUKS

Nāk šurp,'nāk šurp tas dzelžainais! ved zirgu!

UĢIS

Viņš dzelžos smags; zirgs nenes zāļājā.

(Uz Induli.)

Dzi? Skrej nu turp! — Un mēs, zin', neogojam,
Bet lūkojam, vai nenāk dzelžainie,

70 Ko nakti vadātājs, to dienā mēs. ■—

(Uz puiku.)

Tu mazais, tec un, vāci ķircinot,
Ved viņu gluži purvā, lai tur stieg.

(Puika paskrien prom un paglūn.)

INDULIS

Ko? bruņenieks? — Vai citiem noklīdis?

Vai mani dzen? — Bet pag, to dzīšu es!
75 To purva velnam nedošu. Ved šurp!

Pats pērkons man to dod par upuri.
— Kāds ir tas dzelžains?
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UĢIS
Viss no vietas balts,

Liels baltu spalvu pušķis cepurē.

INDULIS

80 Va velns, kāds prieks! Būs viņš! To meklēju
Pa visu kauju: vācu baltais liktens!

I viņš pēc manis dzinies, — radis šeit

Vai pašā biežņā? jeb to vedis Jods?

— Lai nāk, lai nāk, še būs pret viņu vīrs! —

UĢIS

85 Bet tu bez bruņām!

INDULIS

Ha! — Man bruņas dusmās!

Kā sausu zaru to mans niknums degs.
Tas jērs, es vilks, — ū! ū! Tas jērs, es vilks

UĢIS

Vai dievs! tas taču dzelzs! — Tas veicams nav!
9° Viens dzelžains simtiem sagriež cilvēku!

Tik pērkons spēj to saspert.

INDULIS

(Atmet ar roku.)

UĢIS

Vai i tu?

Tad taču esi vīrs.

ZUKS

Ū, bēgsim, lūk!
95 Nāk, nāk, jau še! — Aiz krūmiem aizmuksim!

UĢIS

Jā, tec un ciemā pastāsti, kas bij.

ZUKS

Es skrēju; atskries visi skatīties.
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UĢIS

Lai lūko, vai nav citi vāci.

ZUKS

Skriešu.

(Aiziet.)

*

INDULIS

(Skatās uz Āriju, kura tuvojas, bet uz skatuves vēl nav redzama.)

100 Ā! re, kāds stalts.

UĢIS

Un kas par staltu zirgu!
Viss balts kā dievakumeļš. Tas mums labs.

(Sauc.)

Ū! Paga! Ā!

(Taisās aiziet.)

Es atskriešu tūlīt.
105 Lai brālīts to ved mājās. — Kaujies vien,

Bet labāk bēdz! ved vāci muklājā!

(Aiziet.)

INDULIS

(Viens. Uz aizejošo Uģi.)

Tec, puisīt, tec. — Viņš savu balto zirgu
Pie koka sien. — Mans melnais zirgs, kur tu?

Mans biedris zirgs! Tu zobiem vācus žņaudzi,
no Vēl krizdams, kaklā vācim iekodies,

Tā miri, nepalaidis vaļā. Atriebt!

I tevi, pēdējs biedris, atriebšu.



(lenāk Ārija, baltās bruņās, ar baltu vairogu.)

ĀRIJA

(Pārsteigta paliek stāvot.)

INDULIS

Tas tu! nu nāc! — nāc krist!

— Kur vizo tu, tur bariem vāci velk,
U5 Kā putni, dziedot pakaļ baltai dienai,

Bet mūsi — iztraucētas avis — bēg.
Te ir, kas nebēg. Tevi meklēju.
Ne bruņu man, ne vairoga, tik šķēps, —

Es tomēr tevi veikšu, dzelžu virs!

120 — Jūs visus apkāvāt, bet pēdējs kūrs,
Tas vācu balto liktens vizmu dzēsis,

Un beigās uzvarētie uzvarēs!

(Indulis uzbrūk, Ārija tikai gainās ar vairogu. Austras sarkanie

stari krīt uz Āriju.)

INDULIS

A! ā! uz tava baltā spalvu pušķa
Aust asiņaina gaisma! Asins list

125 No galvas tev pār visu balto stāvu!

Tu labu zīmi dod man, māte saule.

Dzied meitas: Karavīri bēdājas,
Ka asnis gaisma aust — Pār tevi asins!

Tu manai tautai, tu tās izlēji!
130 Lai šodien saule tavas asins redz.

Tu v ak ar redzēji, kā asins mums

Pār zaļiem laukiem sarkans saziedēja.

(Cērt.)

Še ceļš, kur tavām asnīm plūst, še būs!

(Cērt un, kad arī Ārija cērt, atlec smiedamies.)

Ha, ha! un saulē tavi pušķi deg,
135 Tā vakar liesmās dedza mūsu ciems!

Tu, saule, dod, lai liesma top mans šķēps!

(Lec saule sarkana. Indulis pret sauli atgriezies, atiedams nost no

Ārijas, rokas pacēlis augšā.)

17
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Tu, saule, lecot visiem laimi lem.

Man visu ņem šī tava uguns blāzma

Man pekle šķiet, ko nakti kūris Jods:

140 Par skaliem mana pils, par salmiem kvieši

Tu visu ņēmi man, to vienu dod!

(Uz Āriju rādīdams.)

Es līdz ar viņu visu ņemšu sev.

(Saules stars uzkrīt uz Induli.)

Tu, saule, soli!

(Uz Āriju.)

Lūk, tu būsi mans!
145 Es tevi paņemšu, kā karavīrs

Ņem kaujā sievieti par verdzenil

ĀRIJA

(Sakustas un sāk uzbrukt Indulim.)

INDULIS

A, nu tu uzbrūc reiz!

Nāc vien! Es tevim tagad maksāšu.

Ha! ha!

(Atlec no Ārijas cirtieniem.)

150 Tu jērs, es vilks! ū! ū! — Tu jērs, es vilks!

Se ņem! Par ciemiem ņem, par pili ņeml
Par kautiem brāļiem še! Par tēviem še!

Par guni še! Par ūdeni! Par viltu!

Par smietām meitām še! vēl še! vēl še!

(Ārija piepeši beidz uzbrukt.)

(lenāk Uģis.)

UĢIS

(Uz Induli.)

155 Nu piekopts zirgs. Nu palīdzēšu tev.

Ved purvā! purvā!
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INDULIS

Ejl

UĢIS

Lūk, pagurst, cērt!

INDULIS

(Uz Āriju.)

Viņš stāv kā stabs un mēms kā stabsl

160 Vai nevar tevi piespiest vārdu teikt?

Tad vaidēt spiedīšu, kā latvji vaid.

Tev mēle izkaltusi, balss tev čākst,

Pār kūriem kliedzot lāstus, — taurējot:
Lai kauj un plēš, un dur, un cērt, un ēdi

165 Nu klūp tev balss kā rejošs kurts bez elpas.
Vai doma nogura tev izgudrot
Vēl jaunas mocības priekš latviešiem?

Nu vārga vārna ierāvusies tup?
— Vai bail tev balsī rādīt nespēku?

170 Vai kauns, ka balss kā asinskāram vilkam,

Ne cilvēkam?

ĀRIJA

(Nokaunējusies novēršas.)

INDULIS

Tu atraujies?

UĢIS

(lesaucas.)

A—u!

INDULIS

Vai sirds tev ar, ne plēšņa rīkle vien?

ĀRIJA

(Vairās tik ar vairogu.)

UĢIS

175 Nu laiks! nu dod tik, dod tik! viņš jau slābst!
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INDULIS

Tu nevairies? — Vaikaujā piekusi?
Nu atpūties un sēd! — Lūk, tur ir celms.

UĢIS

Ak, neļauj, neļauj! Tagad ņem un veic!

INDULIS

Ej, puis, dod dzert!

(Atslienas pret koku. Ārija atsēstas.)

UĢIS

(Aiziet un tūliņ atnāk ar ūdeni ogu kārbiņā, dodams Indulim.)

180 Se būs!

INDULIS

(Uz Āriju rādīdams.)

Tam vairāk slāpst,
Tas smagas bruņas nes, es vieglis, raits.

UĢIS

Man bail.

(Uz Āriju.)

Vai nesitīsi?

INDULIS

185 Viņš ir mēms.

UĢIS

Bet vāci viltīgi.

INDULIS

Dod man.

(Uz Āriju.)

Se, dzer!

ĀRIJA

(Dzer.)
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UĢIS

(Uz Induli.)

Nāc, pieliecies!

(Uzsit viņam uz pleca.)

190 Tu labi darīji!

(Indulis iesmejas, ari Ārija. Uģis aiziet nokaunējies.)

INDULIS

Čirkst putniņš? — Vai tu smej? Vai dzelzs ir dzīva?

Vai arī vāci jūt? vai smej? vai raud?

Vai dzimst no sievas, ne no dzelžu rāvas?

Vai tēvi ar jums ir, ne mežakuiļi?

(Ārija uzceļas.)

UĢIS

(lenākdams uz Induli.)

195 še! zied vēl vizbules.

INDULIS

Tu lāga zēns!

Man mīļa viņa. Būs man drošāks spēks.

(Uz Āriju.)

Jums maigu meitu nav kā vizbulīšu.

ĀRIJA

(Piepeši uzbrūk.)

INDULIS

Ā, pēkšņi cērt. — Es ķerts. — Nav vairoga.

UĢIS

200 Ved purvā! turp!
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INDULIS

Re, deg. — Šī vizbulīte mm

Lai dziedē brūci.

(Piespiež puķi pie ievainojuma, atvelkas uz ozola pusi; piepeši

iesaucas.)

A, es atradu!

(Norauj lielu ozola zaru un tur to sev priekšā kā vairogu.)

Nu, ozol, sargā mani zaļām rokām!

ĀRIJA

205 Ā!

INDULIS

Lūk, kur nu tavs pārspēks?

UĢIS

(Smejas.)

Lai nu cērt!

INDULIS

Mans mežs un vizbulīte mani glābs,
Dos tevi rokās man, tu vācu liktens.

UĢIS

2io Tu vīrs kā Induls pats, tik brangs — un gudrisl

ĀRIJA

(Izrāda pārsteigumu.)

AI Ā!

INDULIS

Kas tā par balsi, tāda maiga?

(Atkāpjas.)

ĀRIJA

(Uzbrūk.)
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INDULIS

Tu cērt, nu tad lai Induls tevi veic.

Tu jērs, es vilks, ū! ūl

ĀRIJA

(levainota krīt un ievaidas.)

215 Vail vai!

UĢIS

A—u!

Tā tikai Induls cērt, a—u! a—u!

INDULIS

Ā, ā! i runāt tevi piespiedīšu,
Jau vaidēt piespiedu. — Bet kāda balss?

220 Vai sievietes?

Vai ķēmi mani viļ ar uzvaru,

Par kuru es tā priecājos? Nu, klau!

(Ārija iestenas.)

Nes ūdeni!

UĢIS

Es gribu redzēt!

INDULIS

225

(Uģis aiziet.)

*

ĀRIJA

Ak, vai man, vai man!

(Paģībdama.)

INDULIS

Dievs! ir sievietei

Man visa uzvara par kaunu top.

(Atbruņo Ārijas cepures vizīru.)



24

Ak dievs, cik skaista!

(levirza Āriju saulē.)

230 Saulīt, skaties šurpl
Tik balta, smalka putu pūtiņa!
Bāls vaidziņš tēraudā kā ziediņš ledū!

To sārto lūpu vizbulītēm nav,

To melno matu iezilganām ēnām! —

235 Ak, acu vākos zilas dzīsliņas,
Trīc plakstieni! — Ak vai! Ko izdarīju?
Ak, manu smago dzelža sitienu!

Ne sudrabbārkstītēm to nedrīkst skart,

Ne zieduspilvas nedrīkst virsū pūst!

UĢIS

(Pārnāk ar ūdeni; ierauga Ārijas vaigu un no bailēm izlej ūdeni.)

240 Vai dieviņ, sieva! tā no sumpurņiem!
Tā asins dzer un cilvēkus ēd dzīvus.

INDULIS

Dod ūdeni! — Ak, izlēji. — Vēl lāsa,

(Pacej tases kārbiņu.)

To mutē ieliešu. — Tās ziedu lūpas!
Tik cieti aizslēgtas, — kā atdarīt?

245 Man pirkstos tirpas iet, tās aizskarot,

Kā drudzī kauli dreb.

(Uz Uģi.)

Tec, atnes vēli

UĢIS

Vairs tuvu nav, būs tālāk jāiet.

INDULIS

(Noliek Ārijas galvu uz ozolzara, ar kuru bij vairījies.)

Dod, ozol, dusu šai, kā sargu man!
250 Ak, acis atdarās — kā zila guns!

ĀRIJA

Kur tēvs? Kur esmu es? — Teic, jaunekli!
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INDULIS

Pie labiem ļaudīm esi. Guli vien.

(Starpbrīdis.)

ĀRIJA

Man apkārt mežs. — Kur tēvs? — — Ā, kauja bij —

— Kā meža irbes kūrus dzenājām —

255
— No prieka lēca mediniekiem sirds. —

INDULIS

Tā — bet no nāvesbaiiēm medījumam,

ĀRIJA

Ā! Ko? Kas esi?

(Pieceļas sēdus, tausta sev galvu.)

Ko tā galva sāp? —

Tu runā citādi kā mūsu ļaudis. —

(Piepeši atjēgdamās.)

260 Vai! cepure man atsegta! Ak, kauns!

Nu matu šķipsna iznāk. —

INDULIS

Spīdošs zīds!

Kā dārgos audumos no dienvidiem.

ĀRIJA

Kas esi tu, kas manu kaunu redz?

265 Ka vīru bruņās tērpos, būdama —

INDULIS

Ja tev ir kauns, es acis vēršu nost,

Bet drosmi apbrīnoju pretniecē.

ĀRIJA

Tu kūrs! — Nu atjēdzos. — Ak dievs, tu kūrsl

INDULIS

Es kūru mežairbe, ko tu medī.
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270 Bet palūk, medījumiem ari sirds;

Un irbe medinieku norēja.

ĀRIJA

Ak, svētā Māre, noņem man šo kaunul

iDur Indulim ar zobenu.)

INDULIS

(levainots.)

Ā, dur, kad nevairos! Tas nav jums kaunsl

Tev šķēpu noņemšu.

(Aizsviež viņas zobenu projām.)

ĀRIJA

275 Man kauns, man kaunsl

(Pūlas celties un aizvirzīties nost.)

INDULIS

Es tevī neskatos, kaut acuraugs,
Kā gaismas nejutis, tik tevī vēršas;

Kaut sirds uz tevi velk, kas cirti man.

(Norauj lapu zariņu un sniedz to Ārijai.)

Šīs maigās lapas lai tev vaigu sedz,
280 Tās vairāk der par bruņucepuri.

Man pietiks saldās, nedzirdētās balss

Un zilā zibens, kas caur lapām zib.

(Ārija, lūkojusies caur zariņu, nu novēršas.)

Kā gurdums mani velk.

(Atsēstas.)

ĀRIJA

Zēns teica: Induls —

285 Vai Induls esi tu, kas uzveici?

UĢIS

(Atnes ūdeni.)

Še ūdens būs.
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INDULIS

(Uz Āriju.)

Ņem, dzer un atveldzējiesl

ĀRIJA

Vai Induls esi, teic, — tas veldzēs vairāk.

INDULIS

Es Induls.

ĀRIJA

290 Svētā Māre, paldies tev!

Tad mani veicis cienīgs karavīrs.

UĢIS

Es jutu, ka tu Induls, Induls!

(Strauji skūpsta viņu.)

INDULIS

Ā!

(Paģībst.)

ĀRIJA

Vai! slēdzas zilo acu plakstieni,
295 Kā mākoņi sedz gaišās debesis!

Tu bāls! tu asiņo! Mans dievs!

UĢIS

(Uztver ģībstošo Induli.)

Še asins!

Še jauna vāts, ak vai!

(Uz Āriju.)

Tu ragana!
300 Tu vācu viltniece, tu siti to.

Kad viņš bez sarga bij! Pag', maksāsi!

Tu vīli to, ka esi sieviete,
Tu viņam samaitāji uzvaru.

(Sauc mežā.)

A—u!" A—u!
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ATBALSS

305 A—u!

ĀRIJA

Kas tur? Kas nāk?

UĢIS

Nāk vilcēni, kas tevi plēsīs.

ĀRIJA

Dievs!

Tie zvēri — pagāni lai mani skar?!

3io Ak, kauns un riebums! Kur es paslēpšos?

(Paceļas, bet atkrīt.)

Ak dievs, nav spēka. Indul, atmosties!

Tu manim zaru devi acis slēpt,
Kas tagad slēps, lai kaunā neaizdvešos?

UĢIS

Ha! ha! — A—u!

ATBALSS

315 A—u! A—ul

UĢIS
Jau še!

*

(Atskrien daži zēni un skuķes, viņu starpā Vizbulīte. Ārija

aizsegusi seju ar zariņu.)

PIRMAIS ZĒNS

(No Embotes.)

Lūk, tur! Lūk, turi Kāds balts! — Ar melniem matiem!

OTRAIS ZĒNS

(No Embotes.)

Bēdz, bērni, nost! viņš nav vēl gluži beigts.
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UĢIS

Ha, nākat droši! Induls uzveicis.

OTRAIS ZĒNS

320 Lūk, tur vēl otris guļ. Kad neceltos!

UĢIS

Tas celsies gan; tas Induls.

VIZBULĪTE

Akl mans kungs!

(Klausās, vai elpo; apsēstas pie viņa.)

SKUĶE

(Uzdurdamās uz Ārijas zobena.)

Vai! Šķēps!

OTRAIS ZĒNS

Tam pieduroties, dzirkstis dzirkst.

PIRMAIS ZĒNS

325 Ko dari, neprāts? nost!

UĢIS

Jūs visi gļēvi!

OTRAIS ZĒNS

Tu, zemgals, nezini, kāds dzelzī velns.

PIRMAIS ZĒNS

Viens dzelžains tūkstots kauj, ka asins šķist

UĢIS

Viens Induls kava šo, — to zinu esi
330 šurp, zēni, aiznesīsim Induli.

VIZBULĪTE

Mēs arī nesīsim.



UĢIS

Mēs negribam,
Ka skuķu rokas aizskar varoni.

VIZBULĪTE

Kas tur par varoni?

UĢIS

Ko jaucies vīru darbos?
335 Vai gribi būt kā tā?

(Rāda uz Āriju.)

VIZBULĪTE

Ko lamājiesi

SKUĶE

(Uz Vizbulīti.)

Vai tas nav vīrs?

(Rāda uz Āriju.)

Nāc skatīt, Vizbulīti

VIZBULĪTE

340 Ej vien, es nesīšu.

UĢIS

Tu, Vizbule?

VIZBULĪTE

Nu es! — Kas daļas tev?

UĢIS

Tad vari nest,
Tu viņa kalpone. — Es palikšu

345 Un sargāšu še viņa gūstekni.

(Pieiet pie Indula. Vizbulīte viņu bīda nost. Zēni aiziet ar Induli

uz nestāvām no zariem. Vizbulīte seko.)

30



31

(Bērni lodā ietālim ap Āriju. Sāk pienākt pa vienai,

tad pa vairākām sievas un meitas.)

PIRMĀ SKUĶE

Ko viņš tu* Āriju rādīdama.) priekš acīm tura zariņu?

OTRĀ SKUĶE

Tas skuķis melsa ko par sievieti.

UĢIS

(Stāv pie Induja koka, rokas sakrustojis.)

PIRMĀ SIEVA

(Nāk steidzīgi, ar otru runādama.)

1 Zēni un viens skuķis aiznesa Induli; gluži vienos

gabalos esot sakapāts, kā mūsu nabaga vīriņi kaujā

ap pili. Tos nu jau tagad vāci griež un ēd no iesma.

OTRĀ SIEVA

(No Pudiķiem.)

2 Nekā, nekā, — šeit jau vāci guļot sakauti, kaudzēs

sakrauti. Viens uz otra, viens uz otra. Rokas, galvas

pa visu mežu izsvaidītas.

TREŠĀ SIEVA

(Pienāk.)

3 Induls esot veselām virknēm leišus sasējis kā paipa-
las auklā, kam nenākuši laikā palīgā Embotei.

OTRĀ SIEVA

(No Pudiķiem.)
4 Mels, mels, viņmāt: Pudiķis vācu ūdenī mērcētos

kūrus veselu dēķenu samērcis šepat mūsu purvā.

CETURTĀ SIEVA

(No Leišmales, pienāk.)

5 Rekur guļ! rekur guļ! — Vienos dzelžos, ko tādam

zobens lai iedara?!
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PIEKTĀ SIEVA

6 Gluži beigts; nekustas. (Pienāk pie Ārijas, nobīda zariņu )

Vai! tas jau gluži kā sievišķa vaigs!

CETURTĀ SIEVA

7 Acis vaļā! Kas par beigtu! (Atbēg nost.) Tavas negantas
acis, kā vilku mātei!

VAIRĀKAS SIEVAS

8 Sieviete, sieviete, sieviete!

PIRMĀ SIEVA

9 Paskat, kā nosarka, kā vara sakte!

ZĒNS

10 Nez, vai kož ar?

(Liek Ārijai zariņu pie galvas.)

ĀRIJA

(Paceļas, visi bēg. Viņa atslejas pret koku.)

UĢIS

To liekat mierā, tā ir Induļa!

(Panāk uz priekšu.)

OTRĀ SIEVA

Ko šis par Induli? — Pats Pudiķu!

UĢIS

350 Tā pieder Indulim kā verdzene.

ĀRIJA

Tu melo, zēn! es esmu brīva kundze!

Ar Induli tik vien es cinīšos.

Nost, riebekļi, jūs, nicinātais bars!

(Visi atkāpjas.)
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UĢIS

Nost, sievas, jūs! —

(Uz Āriju.)

355 Es tevi nelaižu,

Līdz kamēr neatzīsi Induli.

Un bēgt es tevi aizkavēšu gan!

(Aiziet.)

PIRMĀ SIEVA

(Stāv līdzās citām attāļu, runā pusbalsī.)

n Skat, knauķis! Kāda valoda! Kur tāds cēlies?

OTRĀ SIEVA

(No Pudiķiem.)

12 No Pudiķiem; paša dieverēns, no zemgaļu malas.

PIRMĀ SIEVA

13 Sieviete vien ir, bet tāda varvērzes mātīte. Labi, ka

asinīm notecējusi.

CETURTĀ SIEVA

(No Leišmales.)

14 Tā ir vilkača. Tādas ēd mūsu bērniņus un skuķus,
kurus nolaupa. Lai izsargātos, vajga dzīvu pūci pie-
siet auklā un trīsreiz apnest ap sādžu apkārt. Lūk,
nu saēdusies bērnu gaļas, guļ un gremo.

(Ārija aizdara acis.)

PIEKTĀ SIEVA

15 Vilkači! Vilkači! visas mūsu gotiņas aizrāva, visus

sīkos lopiņus. Cik mežā aizbizināja, tik paglābās.
Dabū nu tos rokā!

PIRMĀ SIEVA

16 Visus miežus samīdīja ar zirgiem, visus rudzus no-

dedzināja ar uguni.
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TREŠA SIEVA

i? Apkāva visus manus trīs dēlus un vīru; sameklē nu

tos pa grāvjiem un laukiem. Meitenes paņēma, pa*

turēja sev. (Ārija atdara acis un iestenas.) Arē, arēl ŠĪS

acis redzēja manus mīlos mirstam un raustāmies!

(Ārija sakustas.)

PIRMĀ SIEVA

18 Kad tās bruņas viņai nebūtu! Kad tās norautu! Viss

spēks tanī dzelzī.

ĀRIJA

(Rauga iet, bet atslienas pret koku un aizdara acis.)

OTRĀ SIEVA

19 Ej, rauj! sadedzināsi pirkstus kā pie karstas krāsns.

*

(lenāk Uģis no otras puses, aiz Ārijas koka un uzmet Ārijai
klūgu valgu ap krūtīm un rokām, piesienot viņu pie koka.)

ZĒNS

20 Arē! arē! viņš sasēja viņu ar klūgām; nu tā nevar

neko darīt.

TREŠA SIEVA

21 Brangs zēns! Tas jau ir vīra darbos. Sasien, sasien

labi. Sasiesim mēs ar to sumpurņu mātīti.

(Ārija iekliedzas un grib izrauties; sievas bēg.)

ĀRIJA

A! ai! Nost, zēn! Tu ievainotu sien?

Vai tev nav kauna, zēn? Vai esi vīrs?

UĢIS

360 Ar viltu pati siti Induli.
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ĀRIJA

Ko saproti? — Bet vai tad lnduis liek,

Lai saistot apkaunotu gūstīto?

UĢIS

Tu neatzīsti vēl, ka viņš tavs kungs.

ĀRIJA

Tu, niceklis!

TREŠĀ SIEVA

22 Sien tik labi cieti! Ko uz viņu klausies? Siesim viņu,

māsiņas.

(Grasās saistīt.)

PIRMĀ SIEVA

23 Bail pie dzelžiem piedurties; no tālienes var.

UĢIS

24 Nost, sievas! jums nepieklājas viņu saistīt.

TREŠĀ SIEVA

25 Nost, pats! Šis mums pavēlēs, kas klājas? Sienat vien

ciešāki! Vai tev ir dēls nokauts? Man klājas gan pra-

sīt, lai šī maksā par maniem dēliem. (Uz Āriju.) Ko?

Kā tu viņus izpirksi? vai ar šo savu labo roku, vai

ar savām acīm, vai ar savu sirdi?

(Pieduras viņai pie pirkstiem.)

ĀRIJA

(lekliedzas.)

365 Nost!

No zemēm nagi ož, no asnīm mutes!

TREŠĀ SIEVA

26 Neriebies, neriebies vēl! Ar tiem pašiem netīriem

pirkstiem izārdīsim tev visas miesas pa dzīsliņai, —

vai no tām sadiegšu sev vienu dēlu?
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PIEKTĀ SIEVA

27 Kur mūsējie? Kur tie, ko barojām ar savām krūtīm?

Tavas krūtis neviena nav barojušas uz dzīvību. Tava

sirds tik domājusi uz nāvēšanu. Metat ārā to nevaja-
dzīgo sirdi!

OTRĀ SIEVA

28 Savelkat ciešāk valgus ap gurniem, lai tie neiznēsā

jaunus slepkavas, kā žurkas met jaunus grauzējus.

TREŠĀ SIEVA

29 Ņemat viņai nost tos dzelžus!

(Noņem bruņu cepuri.)

PIRMĀ SIEVA

30 Tu redz, mati kas mati, kā katrai sievietei.

OTRĀ SIEVA

31 Kur tev katrai? Melni kā pērkoņa bārda, kā joda
nagi.

SKUĶE

32 Raugi, mīksti mati, kā labiešu zīda svārki!

CITA

33 Melni lini.

OTRĀ SKUĶE

34 Es paņemšu šķipsnu melno linu; tie melni no mana

brāļa asinīm. Vai paņemt? (Ārija atmet galvu.) Lūk, ne

vārda nesaka.

(Rauj aiz matiem.)

UĢIS

(Pie sava koka.)

35 Neaiztiec! Es tev saku ar labu. No Induļa mantas

nedošu ne pavediena.

SKUĶE

(Aizbēg.)
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CETURTA SIEVA

36 Lūk, zelta sprādze matos! Kam tā nolaupīta? Es ņemu
atkal viņai!

(Aizbēg.)

TREŠĀ SIEVA

37 Neļaujat ņemt sprādzes! Ņemat bruņas nost! Kas tur

apakšā? Vai ir arī cilvēka miesa vai tāsa kā veļiem?
Vai jūt arī, kad iedur? (Ārija sakustas.) Arē, jūt. — Bet,

kad dūra manam vīram krūtīs, tas nejuta? Ko?

(Noņem krūts bruņas.)

PIRMĀ SKUĶE

38 Kādas skaistas baltas drēbes, — spīdošs zīds. Tādu

nav ne labiešu mātes meitām.

OTRĀ SIEVA

39 Baltas drēbes arī labiešiem, visiem mazgātas mūsu

asarās. — Vai šī gan arī raud? (Piedur pie vaiga.) Nekā.

Tā nepazīst asaru; ne velti mūsu asaras dzer, šķiet
dzeramas.

PIRMĀ SKUĶE

40 Cik skaidri, smaršīgi svārki! sviedru viņa arī nepa-

zīst; cik tas skaisti!

OTRĀ SIEVA

41 Nav vajdzīgs viņai sviedru; mēs diezgan svīstam

priekš visiem.

TREŠĀ SIEVA

42 Indulim vēl labāki zīdi tīnēs no mātes.

OTRĀ SIEVA

43 pudiķim arī ir; pati redzēju.

PIEKTĀ SIEVA

44 Kas tam nabagam dos? Cik leitis atmet, tik ir.
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CETURTASIEVA

(Pienākusi.)

45 Mintautim ir par visiem vairāk. Lai tik kauj kristītos

un vācus, — visiem dos.

TREŠĀ SIEVA

46 Daudz jau gan Pudiķi iedzīvojušies no tiem leišiem!

OTRĀ SIEVA

47 Nu, tavi vāci nedod nekā, tik plēš paši sev!

TREŠĀ SIEVA

48 Kādi mūsu vāci? Vai mēs esam zem vāciešiem? Jūs

gan esat zem tiem netīrajiem leišiem. Mēs esam kūri

un paši sev kungi. Leiši nodeva.

VECENE

49 Būtu jau metuši mieru! Viens kā otrs tikai uz ņem-

šanu. Tu, cilvēciņ, nespēj sev nekā iekrāt, ne no

lopiņiem, ne no bitītēm, ne no zvērādiņām. Visu tik

priekš tiem svešiem un kungiem, un labiešiem.

TREŠĀ SIEVA

50 Mums jau tā kara un laupīšanas nevajaga.

UĢIS

51 Rekur sieva!

(Aiziet mežā, bet redzas, ka viņš vāķ žagarus.)

TREŠA SIEVA

52 Kur šis aizgāja? — Ko ar tiem žagariem nēsājas?

PIRMĀ SKUĶE

53 Lai viņš sev kur iedams? — Lūk, zeltiem šūta josta,
kā vizuļo, spīguļo! Kā zvaigznītes dienas laikāl Kā

var vīksnas ūdeņil Apaļas dimanta zīlītes!
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TREŠA SIEVA

54 Kā izgrieztas jaunu bērnu actiņas; divus jau man

paņēma.

CETURTĀ SIEVA

55 Paskat', kādas tad tās rokas, kuras kāva mūsu bēr-

niņus? Vai dzelzs vien tie pirksti priekš labākas

žņaugšanas?

PIRMĀ SKUĶE

56 Nekā, tik dzelzscimdi un iekšā balti, smalki pirkstiņi
kā piens.

(Pieskaras pirkstiem.)

TREŠĀ SIEVA

57 Balti kā līķim; tie jau jāmērc mūsu sarkanās asinīs,

lai varētu kustēties.

CETURTĀ SIEVA

58 Lēļiem un veļiem jau jādzer asinis, lai varētu staigāt
kā dzīvi, kad izkāpuši no pekles, ar dzelžiem mu-

gurā. — Paskat' plecus, noņem piedurkni! bāla kā

līķis!

PIRMĀ SKUĶE

59 Balts kaklis kā gulbim.

CETURTĀ SIEVA

60 Kā līķis, es saku; kā nakts lietuvēns, asins sūcējs!

ĀRIJA

(Smejas.)

Vēl līķis neesmu, jau kraukļi klāt!

Kaut kraukļi bijuši, tik kalsnas vārnas.

SKUĶE

(Uz otru.)

61 Nāc, iesim prom!

(Arī dažas sievas aizgriežas.)
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OTRA SKUĶE

62 lesim, iesim! — Bet man gribas taču vēl paskatīt, kas

viņai kājās? Velkam nost dzelzs zābakus! (Sievas no-

velk.) Sarkanas kurpītes!

OTRĀ SIEVA

63 Zeltiem šūtas! tās būs Pudiķenei.

PIRMĀ SKUĶE

64 Lieli dzelzszābaki, bet kurpītes kā bērnam. Dod ap-

raudzīt. (Pieliecas un norauj vienu kurpīti.) Mums jau ne-

uztiek kājai.

(Tur kurpīti rokā.)

OTRĀ SKUĶE

65 Ļauj man tik piemērīt! (Papēm.) Tik vienu reizi sar-

kanas kurpītes no ādas pielikt pie kājām tuvu! Kur

man, kalponītei, tādas valkāt? (Piemēri, lūko staigāt un

nopūšas, kad par mazu.) Varbūt ar abām varēs labāki

staigāt?

(Auj Ārijai nost otru kurpīti; Ārija iesper ar kāju.)

PIRMĀ SKUĶE

(Nokaunējusies.)

66 Nāc, iesim, iesim!

(Visas apklust. Ārija atkal aizdara acis.)

TREŠĀ SIEVA

67 Neņemat kurpes! met nost, skuķe! Vai tev nav kauns!

OTRĀ SIEVA

68 Neņemat, neņemat! Lai nu paliek viss labiešiem;
tiem jau vairāk vajga; mums jau pietiks lūku vīzes.

SVAISTA

(Jauna leitiete.)
69 Kad negrib, tad taisni vajga ņemt nost. Es negribu

kurpju; es gribu gredzenu no viņas rokas.
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ĀRIJA

Vai! tas man no tēva.

SVAISTA

70 Un kam tavs tēvs to nolaupīja? Nāc, atņem nu

man! Mēs ienaidniekus netaupām.

(Aiziet smiedamās.)

TREŠĀ SIEVA

71 Nevajga ne kurpju no viņu kājas, ne zelta no viņu
rokas. Man vajga pašas rokas, kas atņēma man dēlus.

CETURTĀ SIEVA

72 Tā ir, tā ir. Man vajga tās mēles, kas lika kaut manas

ģintes.

PIEKTĀ SIEVA

73 Man vajga kājas, kas saspēra mana brāļa līķi kā to

meiteni.

DAUDZAS

74 Neņemat vienas visu! — Kam nav brāļu un dēlu, un

vīru, kas no viņiem kauti? — Katrai dodat pa gaba-

liņam!

TREŠĀ SIEVA

75 Dodat man tās acis; tur vēl spoguļojas manu mirstošo

mīļo vaigi. Dodat, man pietiks viņas acu plakstienu,
ko aizsegt manas raudošās acis; tām nepietiek savu

plakstienu, kas dotu miegu.

DAUDZAS

(No Leišmales.)

76 Nedodat ņemt, nedodat! — Visu vajga sadedzināt!—

Kā neuzlaiž mēri zemei! — Dieviem vajga ziedot!

VAIRĀKAS

(No Embotes.)

77 Lai paliek! —Nevajga ziedot! — Vai tad mūsu dievi

tik asinskāri kā viņu?
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(lenāk Uģis ar žagaru klēpi.)

UĢIS

78 Nesat tik šurp žagarus! lūk, es jau savāķu,

CETURTĀ SIEVA

(No Leišmales.)

79 Re, priekš kā viņš žagarus stiepa! Tā labi! Palīdzēsim!

ĀRIJA

(Atdara acis.)

370 Ā! Ko jūs gribat darīt?

UĢIS

(Smejas.)

Ha! ha! ha!

ĀRIJA

Tu, zēns, vai sievām būs par mani lemt?
Jūs mani dzīvu gribat sadedzināt?!

UĢIS

Tu pati sieviete.

ĀRIJA

375 Es kareive!

Vai meža žurkām apgrauzt kareivi?

UĢIS

Es pirmais lēmu tevi dedzināt.

ĀRIJA

Vai zēns jau cilvēks? vīru jums vairs nav?

Vai maitas mušām apēst bruņinieku?

UĢIS

380 Tev tiesa, — Induls viens par tevi lems.
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Tas briesmīgākas mokas izdomās.

Es eju viņu saukt.

(Uz sievām.)

Jūs neaiztiekat!

Tu skaties, mazais zēns, ka neaizskar!

(Aiziet.)

SIEVA

{No Embotes.)

80 Ko tu skatīsies, pirkstīts; mēs pašas zinām, kas jā-
dara. Neviena jau neaiztiks.

SIEVA

(No Leišmales.)

8 i Ko neaiztiks? Kad tad šī mums par svētumu?

ĀRIJA

385 Vai esat mežoņi? Vai leiši vien,

Ka saviem dieviem kaujat cilvēkus?

Vai nav še kūru? nav no Induļa?

SIEVA

(No Embotes.)

82 Vai tagad tu pazīsti Induli un kūrus kā gaišu 9cil-

vēkus? Un šodien vēl medīji viņus kā meža vilkus!

Mēs tevi neatdosim leišiem sadedzināt, kaut tu arī

vāciete.

ĀRIJA

83 Ak dievs!

SIEVA

(No Leišmales.)

84 Kas ir, ka Induls viņu noķēris? Vai Indulim vienam

ir pāri darīts? Vai viņam divas sirdis, kas lūza no
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sāpēm? Vai viņam četras acis, kas raudātu par savu

postu? Visiem gūstekne pieder, lai visiem maksā

vienu maksu.

VECENE

(No Leišmales.)

85 Es akls, vecs cilvēciņš, nesaredzu vairs ar acīm to

prieku, ka vācieti ceps! Bet ar nāsīm es vēl saodīšu

to gardo smaršu! — Cepat tik labi mīkstu dieviņam;
taukus lejat mutē, lai labāk izsūt! Dieviņš lika pie-
dzīvot, sen jau man laiks bij mirt; bērni baroja, ne-

veda mani vilkiem pamest. Nu piedzīvoju to lielo

dienu! Nu lai mani kaut šodien atstāj kustonīšiem, ko

pamieloties!

SKUĶE

86 Daudz tur no tevis, vecmāt, tiem vilkiem tiks: neēduši

paliks, zobus vien izlauzīs pret taviem kauliem.

SIEVA

(No Leišmales.)

87 Stiepsim šurp to vācieti vidū! — Nākat! — Visi kā

viens!

*

(lenāk Pudiķis, vairāki labieši, kūrēji, kareivji un

leišu virsaitis Lengvins ar pavadoņiem.)

LABIETS

(Uz Pudiķi.)

Lūk, tur tā gūsteknei

(Uz sievām.)

Ko darāt še?

390 Kas vēlēja jums sārdu kraut!

SIEVAS

Mēs pašas,
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SIEVA

(No Leišmales.)

Mēs gribējām to sadalīt starp mums.

LABIETS

Tā ļaudis palaisti, — ko grib, to dar\

PUDIĶIS

Tā vāciete; tai vajga degt, lai deg!
395 Tie kristot ūdenī mūs mērc un pēc

Mūs žāvē ugunī, mums ciemus dedzot.

(Uz Āriju, kura nogurusi, nevērš ne uz ko vērību.)

Ko? rokās tiki reiz? — Nu baudi tu!

Nu tevi kristīsim ar uguni.

KŪRĒJS

Tā labi! Ziedosim to Pērkonim.

(Aplūko Ārijas drēbes.)

400 Nekas, nekas! Tas svārks trīs naudas vērts —

Tā sprādze — divus vēršus? kurpes ar —

Un visas lietas, kas tai mugurā,
Tās piekrīt kūrējiem kā dieva zieds.

LABIETS

Nē, kara laupījums krīt kareivjiem! —

405 Tas draugiem jāizdala, Pudiķi!

LENGVINS

Jūs visus paglābt nācis kunigs Mintauts;
Tas sargā zemi un kas viņā mīt,

Un, ko še rod, tas piekrīt kunigam;
Bet viņa vietnieks es.

(Aplūko Ārijas drēbes.)

410 Jā, audums labs.

Un pati ar nekas. —

(Uz Pudiķi.)

Tev kungs būs laipnis.

PUDIĶIS

Tai vācietei būs degt. To Pērkons ņems.
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LENGVĪNS

Laid vien! Ar Pērkoni mēs izlīgsim. —

415 Bet kas tad viņa ir? —

(Uz Āriju.)

Kas esi? Teici

(Ārija nogriežas.)

Tik lepna! Nevar būt no zemas kārtas;
Tā taisni labi derēs Mintautim.

(Labsirdīgi iesit Ārijai ar zobena maksti.)

ĀRIJA

Tu zemais tārps!

LENGVINS

420 Ko? zemais tārps! — Tad es? — Vai zini tu,

Es brālēns Mintautim un diženskungs!
Aš likšu zirgiem tevi samīdīt.

(Ļaudis iesmejas.)

LENGVINS

Kas smejas tur? Es tevi mācīšu.

(Pieiedams un iesizdams vienam no ļaudīm. Ļaudis kurn.)

PUDIĶIS

Ko manus ļaudis sit? Vai tu mums kungs?

ĻAUDIS

(Paklusu.)

425 Vai mēs vairs brīvi kūri neesam?

Vai tāda būs tā leišu sardzība?

LENGVINS

Aš visiem rādīšu, kas jūsu kungs!

(Grib otrreiz atvēzēties pret Āriju, bet atturas.)

Es tevi saraušu. — Ē, kalpi, ņemat!

(Kalpi kautrējas.)

Es tevi izmācīšu parunāt.
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ĀRIJA

430 Es tikai runāšu ar Induli.

LENGVINS

Ar Induli,, vai re! — Kas Induls tāds?

Tas arī pavalstnieks no Mintauta.

ĻAUDIS

(Paklusu.)

Mums kungu pietiek jau ar vāciešiem;

Šis paglābt solījās, bet pats nu kungs!

LENGVINS

(Uz Pudiķi.)

435 Vai tavi ļaudis drīkst to manim teikt?

PUDIĶIS

Nē mani ļaudis; tie ix Induļa,

LENGVINS

Jau atkal Induls! Vai nav sakauts gan? —

Ņemt, siet un aizvest projām gūstekni!

ĻAUDIS

(Kurn.)

Tu redz? — Kas ir? — Ved projām gūstekni?

SIEVAS

(Kuru;)'

440 No rokām izrauj jēru mums kā vilks!

VECENE

Ko? aizved projām?1. Vai- tad nedegs? — Vai! —■

Vai nejutīšu, kā ož vāciets cepts?
Vai! Būs man jānomirst bez prieciņa!

(lenāk Uģis, nesdams lielu zobenu.)
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UĢIS

Klau! Stāvat klusu, vīri! — Induls nāk.

ĻAUDIS

445 Kur? — Induls nāk! — Tas necietīs to kaunul

LENGVINS

Ha! nāk! — Tas jūsu Induls cisās guļ.
Lai nāk, kas viņu pašu glābj no nāves!

ĀRIJA

Ak, Induli Induli

ĻAUDIS

Vai man! mūsu draugs!

UĢIS

450 Klau, ļaudis! Stāvat klusu! Induls dzīvs!

Es viņa vārdā šurpu atsteidzies,

Lai vestu mājās viņa gūstekni.

ĻAUDIS

Vai dzirdat, leiši! laižat gūstekni!

(Leiši atkāpjas no Ārijas.)

LENGVINS

(Uz Uģi.)

Kas šis par vietnieku priekš Induļa!
455 Kad viņa vietnieks zēns, cik pats viņš vērts?

PUDIĶIS

(Uz Uģi.)

Teic, kā lai ticam, ka viņš sūta tevi?

UĢIS

(Paceļ zobenu gaisā.)

Lūk, še! vai pazīstat šo zobenu?

(Uz Āriju.)
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Tu, vāciete, tu pazīsti vēl gan,

Kas tevi veica.

ĀRIJA

460 Viens tik mani veic:

Tas zobens, kuru ceļ tik Induls viens.

UĢIS

(Uz ļaudīm.)

Un jūs vai pazīstat?

ĻAUDIS

Tas mūsu sargsl

UĢIS

(Uz leišiem.)

Un jūs vai pazīstat? — Ko klusat?

LEIŠI

465 Jā.

UĢIS

Tas ir tas pats, kas veica arī jūs,
Kas kūru zemē laupot iebrukāt.

(Rādīdams uz vieuu un otru.)

Vai arī tavi pleci, tava galva
Nav sajutuši reiz, cik ciets šis šķēps?

LENGVINS

470 Kas ir tas puika? — Pudiķi, liec klusēt!

PUDIĶIS

Tas puika mans, bet nāk no zemgaļiem,
Kur ļaudis nepazīst vēl svešus kungus.

UĢIS

Nu, ļaudis, aizmirstat tos svešos kungus
Un vedat paši šo (Uz Āriju.) pte Induļa!



(Paceļ zobenu aiz asmeņa kā krustu.J

475 šīs viņa zobens mūsu priekšā ies!

ĀRIJA

(Uz Uģi.)

Tu manim pestīšanas krustu nes.

Tā mūsu zīme: krusts un reizē šķēps.
Tas šķēps, kas mani sita, mani glābs!

ĻAUDIS

Pie Induļa! Mēs brīvi gribam būt!

LENGVINS

480 Nu skrienat, nelgas! Mintauts samals visus!

Jums pašiem brīvība tik nāvē būs.

(Piesauc leišus, klusi un aši saspriežas. Tad atsauc atpakaļ jau

aizejošo Pudiķi.)

Mēs neesam še droši — vāci tuvu;

Tik viena diena ir, ko kājām iet.

Mums jāiet tāļāk iekšā leišmalē
485 ījn jāņem līdzi ievainotais Induls

Un viņa vācu gūstekne — vēl šodien —

Tā laba ķīla būs pret vāciešiem.

Liec sataisities saviem kareivjiem
Un visas mantības un lopus ved,

490 Lai paglābtos pie mūsiem.

PUDIĶIS
Labi.

(Priekškars.)



OTRAIS CĒLIENS

Leišu bajāra Lengvino pils.
Pils pagalms; pa kreisi bajāra dzīvo-

jamā māja, pa iabi svētnīca ar Ārijas
istabu. Durvis vienā un otrā pusē. Gar

māju galiem brīva eja. Skatuves dibenā

palisādu žogs — pils iekšējais apcieti-
nājums; pie tā liels osis, gar kuru

virsaiša sēdeklis un soli.

Saulaina diena,
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(L c n gvi n s un vecene — leiliete Tuš e.)

LENGVINS

Vai verdzene jau labojas? Kas ir?

TUŠE

Jā, tikai lēni.

LENGVINS

Piemin Induli?

TUŠE

495 Par viņu vien tik murgo. — Lai tik Induls

Nu nepārnāk par ātru. Pudiķis
To labi aizgādāja karā prom.

LENGVINS

Un es drīz aizgādāšu prom i šo;

(Uz svētnīcas pusi rādīdams.)

Tie neredzēsies vairs.

TUŠE

500 Jā, Induls karā

Šo aizmirsīs un citu ņems.

LENGVINS

(Smiedamies.)

Hm! jā!

TUŠE

Tam labāk tava Alda der.
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LENGVINS

(Aiziet jautrs bajāra namā.)

1

TUŠE

(Pieiet pie svētnīcas durvīm un paklusu sauc.)

He! nesat!

(lenāk Vizbulīte un divas meitas, iznesdamas uz nestuvēm

gulošo, slimo Āriju. Visi runā klusi.)

TUŠE

505 še liekat gūstekni! — Lai saule dziedē!

Tu, saules māmiņ, visiem dari labu,

I vāciem pat. Šī sen būt' vesela,

Kad Induls nenācis ik dien' to uztraukt.

VIZBULĪTE

Nē, sen būt' beigta, kad ne Induls nācis;
510 Gan dziedē saulīte, vēl vairāk prieks.

(lenāk vergs no bajāra nama.)

VERGS

Klau, lielas lietas būs!

TUŠE

Cit! guļ!
(Uz Āriju rādīdama.)

Ar šo?

(Pieiet pie verga gluži klāt.)

VERGS

Viens jātnieks klāt, teic, vecie braucot šurp.

TUŠE

515 Vai būs nu tā?

(Kāda, kā nazi gar kaklu vilkdama, uz Ārijas pusi.)

Jau šodien celsies kājās.
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VIZBULĪTE

(let uz vecenes pusi.)

TUŠE

Ko tu te, seskis, lien? Šai jāklausās!

VERGS

Aiz latveļiem ne vārda nevar runāt!

Kā žurkas uznāca, — lai rej jūs suns!

(Vizbulīte aiziet istabā; tāpat meitas.)

TUŠE

520 Ak, mīļo, dieviņ, taču reiz!

VERGS

Būs, būs!

Nez vēl kāds braucot, itin liels. — Cit, nāk!

Nāc vēlāk pateikšu.

(Aiziet.)

TUŠE

Ak, jābūt še.

(lenāk Indulis no pagalma aiz bajāru nama; viņš ir bāls.)

TUŠE

(Pārsteigta, zobgalīgi.)

525 Kungs atkal mājās! Itin drīz un sveiks.

Mēs cerējām, tu karā?

INDULIS

Esi sveika!

(Rādīdams uz gulošo Āriju.)

Ā! saulē iznesāt! —

(Uz veceni.)

Ko viņa viena?



TUŠE

530 Nu eju, eju jau. Lai piesiets stāv

Kā vāks pie kannas!

INDULIS

Ko tu, vecīt, rūc?

TUŠE

Kad beigas būs tām mokām! — Nu jau guļ.

(lenāk Vizbulīte.)

VIZBULĪTE

Ak, Induls!

INDULIS

535 Kur tu biji?

VIZBULĪTE

(Uz veceni rādīdama i

Padzina.

Kur Uģis?

INDULIS

Nozuda, kad nācu šurp.

VIZBULĪTE

Bet cīniņos bij līdzi?

INDULIS

540 Jā.

VIZBULĪTE

Lūk, kāds!

Nu atkal labi būs, kad pārnāci.
Bez tevis slima tapa; murgoja.
Tev nevajdzēja projām iet.

56
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INDULIS

545 Ak( bērns,

Tu nesaproti tā, kā vajdzēja,
Tik nevajdzēja atnākt atpakaļ,
Kur laba nesola neviena diena.

VIZBULĪTE

Lai nesaprotu ar, bet zinu gan,
550 Tad viņa neatspirgtu.

INDULIS

Ak mans dievs!

Cik vaigs vēl bāls! Tik maigi tagad dus!

VIZBULĪTE

Un tagad smaida drusku, lūk —

INDULIS

A, smaida!

VIZBULĪTE

555 Jā, viņa miegā jūt, ka pārnāci.

INDULIS

Kā to var just?

VIZBULĪTE

Nu, es jau arī jūtu
No tāles tavus soļus, balsi, smaršu.

Lūk, lūk, uz vaigu galiem, pašiem galiem

INDULIS

560 Mazs maziņš sārtumiņš uz bālumal

Ka bālam rītam vaigā ausmas sārtums;
Uz dienu celsies drīz.

TUŠE

(Rūc.)

Pie Pikola.



VIZBULĪTE

— Kā baltā ābeļziedā sārta ēna—

INDULIS

565 šos smaršu āboliņus — balts un sārts —

Pie vaigiem liksim.

(Uzliek ziedus uz Ārijas gultas.)

TUŠE

Mirons zārkā.

INDULIS

Klus', vecen!

TUŠE

Ko tad esV Tik neuzcel.

ĀRIJA

(Pa sapņiem.)

570 Man šodien nesāp vairs, es vesela —

Tik spoži saulīte spīd Reinas krastā —

Es tevi vedīšu, nāc, nebaidies, —

Pie savas skaistās mātes, pāri upei,
Ko, Indul, kaunies tās, — man jāsmejas, —•

575 Dod roku. —

INDULIS

(Piesteidzas klāt, izstiep] roku.)

Arij!

VIZBULĪTE

Neskar, modīsies!

ĀRIJA

Dod otru roku tēvam, iesim kopā.

(Apklust.)
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INDULIS

(Satrūkstas.)

Es eju, kopjat labi!

TUŠE

580 Pašai prieks.

VIZBULĪTE

(Sekojot Indulim.)

Pa murgiem tēvs aizvien to mājās vedot,

Bet tu to sagrābjot un nesot prom.

INDULIS

Še paliec, ķirzatiņ.

VIZBULĪTE

(Klusi.)

Šurp braucot vecie.

585 — Un vēl kāds lielāks, — cer, ka viņu kaus —4

(Rāda uz Āriju.)

— Kad ragana no prieka lec, būs ļauns —

— Pret kūriem visi vienos noslēpumos —

INDULIS

A, tomēr cer! — no manis slēpj, ka brauc —-

Man promesot, tie gribēja ko darīt.

590 Sirds paredzēja ko. Tad laikā nācu.

Ej, bērns 1

(Glauda Vizbulītei galvu; tā skūpsta roku.)

Ko dari?

VIZBULĪTE

Nu tu atkal še,
Mums visiem it kā tumsā iedegts uguns.

INDULIS

(Aiziet.)
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VIZBULĪTE

(Pieiet pie Ārijas.)

595 Jau nozūd smaids. Bet kur tadāboliņš?

TUSE

Kāds āboliņš? — Klus, cit! — Tur zemē zāles.

Lūk, iztraucēji, ej, — sāk kustēties,

(Vizbulīte aiziet.)

Man neļaus atkal projām iet ne brīža.

Un man ir jāzin taču — vai nu būs?

*

ĀRIJA

(Sakustas, bet murgos runā.)

600 Ak, Indul, neej, nemet mani vienu!

Man tādas bailes — vilki gaisā skrej —

Jau tuvāk, tuvāk —

TUŠE

He, jau itin tuvu.

ĀRIJA

No zobiem asins pil —

TUŠE

605 Tas tavs, tas tavs!

ĀRIJA

Nē, vilki nav, tās sievas uguns acīm —

Man gluži klāt, man uguns acīs dur —

(Aizliek roku priekšā acīm, kurās saule spīdējusi.)

— Pu! melni lēļu spārni. — Žurkas snuķus
Man grūž pie lūpām — riebums — kājas grauž

610
— piēš mani kailu asiņainas sievas.
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TUŠE

He, he, kā sieveles to izbiedēja —

ĀRIJA

Ak, mīļo tētiņ, glāb, kad Induls atstāj.
Sniedz roku! — Tu tik tāļš, tik tāļš kā māte.

TUŠE

Lūk, tādai arī māte, arī tēvs!

ĀRIJA

615 Kur esi — rokas sniedzas garas — garas —

(Stiepj rokas, pace]as sēdus, pusnomodā pasniedz roku Tušei.)

Vai tu te, mīļā māmiņ, kas še sēd?

Reiz tomēr, tomēr aizsniedzos līdz tevim —

Vai pārnāci no ilgu Francijas?
Man galva sāp — dod savu roku man —

TUŠE

(Atstumdama.)

620 Ej vien!

ĀRIJA

Tu roku liedz? — Ko roka rupja,
Man sāp, kad pieduras. —

TUŠE

To dara darbs.

ĀRIJA

Tu darba nedarīji it nekad.

TUŠE

625 Ik dien' es darīju kopš bērnu dienām.

ĀRIJA

Ko tava balss tik smaga? Tāli nāci?



TUŠE

— Šai tumšā mežā mūžu nodzīvoju.

ĀRIJA

(Atmozdamās no pusmiega.)

Ak jā, tu neesi man māmiņa,
I saulīte ne tā, par sarkanu,

630 Mums Vācā baltā. —>.

TUŠE

Lūk, bet mūsējā
Pa naktīm iebrien vienās asinis,
Tad rītos sarkana.

ĀRIJA

Ko asins? Kur?

TUŠE

635 Lej visos laukos mūsu asins vāci.

ĀRIJA

Mans mīļais dievs! lai beidzas ar tas karš,
Lai tumšie ļaudis ātrāk pieņem dievu

Un mani mājās laiž.

TUŠE

Kāds jums tas dievs,
640 Kas jāpieņem? vai varens?

ĀRIJA

Ak, viņš skaistsl

TUŠE

Es redzēju reiz krustiņā, tāds maziņš.

ĀRIJA

Tik balts kā lilija ar sārtām lāsām,

Kas tam pār pieri pil no ērkšķu kroņa.

62
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TUŠE

645 Un citi jūsu dievi?

ĀRIJA

Dievs ir viens!

TUŠE

Bet mums, lūk, daudz: pilns mežs un lauks, un gaiss
Tie jūsu uzveiks. Jums tas pats jau bāls,

Mums Pērkons melns ar ugunīgu bārdu,
650 No acīm zibens iet, no nāsīm sērs,

No mutes rūkoņa, ka meži dārd.

ĀRIJA

Mums maigs un žēlsirdīgs kā pati mīla.

TUŠE

I mums ir tāds, bet tas tik ir priekš pašiem.
Bet Pērkons niknis, labprāt ceptu ēd.

655 Nu gaida svētkus: bālas, maigas miesas.

ĀRIJA

Ak, briesmas! riebums! lāsts pār pagāniem!
Kas saviem elkiem nokauj cilvēkus!

TUŠE

Ko lāsts? Ir reti tādi svētki mums,

Bet savam bālam dievam jūs ik dien'
660 Cik asins lejat, lai jel sārtāks top.

ĀRIJA

Viņš nedzer asins. Viņa vārdā kristām

Ar ūdeni.

TUŠE

Bet asins pāri līst.

ĀRIJA

Ak, vientiess pagāns! — Kauj tik tos, kas netic*
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TUŠE

665 Vai leitis kauj, kad netic Pērkonim?

ĀRIJA

Mums vēlēts visur Kristu sludināt.

TUŠE

Vai ari kaut?

ĀRIJA

To nē.

TUŠE

Vai atņemt mantu?

ĀRIJA

(Cieš klusu.)

TUŠE

670 Ko? — Lūk, jūs nākat tikai laupīt mūs

Bez sava dieva ziņas. Jums ir bads

Un vārga zeme; mēs jūs pacienām.

ĀRIJA

Mums zeme skaistāka par jūsu purviem.

TUŠE

Ko nākat tad? Tik valdit?

ĀRIJA

675 Jā, mēs kungi.
Vai jūsu vīri dzelzs? vai meitas sniegs?

TUŠE

Ir gan no dzelzs mums meža vīrs un sieva, —

Tie staigā dienvidū; šim sarkans svārks,

Tai zils; no galvas ir kā vilks, bet pirksti
680 Ir — zobeni: ko sastop, tūdaļ pušu!

Tie jūs?
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ĀRIJA

Nē, jūs, es zinu meža sievas

Un meitas gan, ne meitas, vilku mātes.

TUŠE

Jums meitas bālas tā kā jūsu dievs,
685 Mums svaigas, lokanas kā brūnas stirnas,

Kā mana meitiņa, ko aizrāva,

Un tēvu nokāva, kad skrēja glābt,
Un mani aplaistīja viņa asnīm.

ĀRIJA

Ak vai!

TUŠE

690 Ko bēdā? Tu tās izpirksi —

Ar savām asinīm.

ĀRIJA

Tu nežēlīgā!

TUŠE

Nē. Vēl man meita kūrēja, tā māk

Tik kupli kurt, ka dūmi mutē sit

695 Un mirklī noslāpē. Tu nejutīsi,
Kā miegā migsi. Māk gan arī kurt,
Ka uguns lēni, lēni cepina,
Un ļaudis, ilgi kliedzot, dzird un dej.

ĀRIJA

Ak dievs, ak, tēvs, ak, Indul, glābjat, glābjat!

TUŠE

700 Ko sauc? Tie nenāks, Induls aizgājis.

ĀRIJA

Nē, nē, viņš pārnāks, pārnāks! viņš jau še!

Es sapnī jutu viņa maigo balsi,

Viņš nav tāds meža vīrs kā jūs.
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TUŠE

Nav, nav.

705 Bet, ja i nāks, kas tev no viņa tiks?

ĀRIJA

Viņš mani mīl.

TUŠE

Kas mīl, vai tas bēg prom?

ĀRIJA

Mans ērglis lokā nāks uz manu roku.

TUŠE

Lai nāk, viņš projām tevi nespēj nest.
7,0 To pašu ķetnās tura lielais lācis,

Pats Mintauts, lielais leišu kunigaikstis,
Kas mūžam neveikts, miris, atkal cēlies,

Tik bargs kā sutas pērkons, spējš kā zibens,

Kur viņa acis krīt, tur šaujas guns.
715 Viņš nāks un atriebs mūs un mani, mani!

ĀRIJA
Ak dievs, ak dievs!

(Grib lēkt no gultas ārā, bet atkrīt atpakaļ.)

TUŠE

Nu raugi! Vari celties?

Uz tevi sen jau gaida visi ļaudis
Un lūdz, lai veselību dod tev dievs.

720 Es redzēju, tā baltās drēbēs staigā,
Uz drēbēmacu! acu! — Rokās tai

Balts lakats, kam to uzmet — vesels top.
Lai viņa padzen melno Ģiltini
Ar melnām drēbēm, spārniem, piecām rokām.

725 Lai topi vesela priekš ziedošanas.

ĀRIJA

(Paceļas un atkrīt.)

Tad tādēļ mani kopj! Ak, bēgt, ak dievs!
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TUŠE

Jā, meitiņ mīļo; nesīšu tev drēbes.

ĀRIJA

Kas tās par drēbēm?

TUŠE

Pati zini, meit.

ĀRIJA

730 Es nezinu, es negribu, man bail,
Ak, Indul, Induli

TUŠE

Nebrēc, nenāks, nenāks

VIZBULĪTE

(leskrien.)

Kas sauc?

(Uz Tuši.)

Ko baidi. Atkal slima taps.

TUSE

(Klusi.)

735 Jā, jā. — Tai sveikai jātop. Es tik tā,

Ar labu pierunāju, — viņa brēc.

Nu paliec tu un apmierini viņu.

Es iešu svētku drēbes sadabūt,

Lai velk tās brīvu prātu, dievam prieks.

VIZBULĪTE

740 Vai tev kāds lika?

TUŠE

Es jau pati zinu.

(Aiziet.)
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(Ārija un Vizbulīte vienas.)

VIZBULĪTE

Prom vecā ragana. — Vai gribi dusēt?

ĀRIJA

Ak, atkal man tik bail; jel paliec tu!

I saule nemīl man.

VIZBULĪTE

745 Vai iekšā nest?

ĀRIJA

Nē, tur ir tumšs un drūms.

VIZBULĪTE

Vai velies ko?

ĀRIJA

Ko vēlos, — kas to dos!

VIZBULĪTE

Varbūt ka es?

(Taisās iet.)

ĀRIJA

750 Jel neej, teicu tevi

VIZBULĪTE

Tūlīt, tūlīt!

(Aiziet.)

(lenāk abas kalpones pa eju aiz svētnīcas; atnes sarkanas drēbes

un noliek uz Ārijas gultas.)

PIRMĀ

Se drēbes būs, kad celies.
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ĀRIJA

Labi, labi.

PIRMĀ

Cik skaistas, lūk!

OTRĀ

(Klusi.)

755 Bet nevelc!

(Aizskrien prom, pirmā viņai pakaj.)

(Ārija viena.)

ĀRIJA

Ko tā skrienat?

Ak, spēku nav. — Vairs neklausa ne bērns, —

Bēg projām kā mans cēlais medlbērglis.
— Varbūt viņš tiešām nemīl? — Uzveicējs

760 Tik rāda augstsirdību. — Ko viņš bēga?
Tik saldie murgi galvo man par viņu. —

— Kā sūrst šī sirds no tevis, — sirdi dziļāk
Tu siti nekā plecu. Dziedē sirdi.

Tik vāja sirds. — Kur ir mans aušīgs prāts? —

?65 Kad neņem tu, lai ņem tad elka sārds,

Būs vecai kopējai reiz dzīvē prieks.
I tai nav meitiņas kā manam tēvam. —

Es bēgtu, — ak! kur bēgšu? Indul, Indul!

Kas tās par drēbēm?

(Izcilā drēbes.)

770 Skaistas. Bet kam ģērbt,
Kad Induls nemīl? — Bet to kairināt!

(Nopūšas.)

(Vizbulīte ienāk.)

VIZBULĪTE

Vai nevari vēl celties?



Ārija

Nē.

VIZBULĪTE

Nu raugi!

Ārija

775 Ej prom!

VIZBULĪTE

Kas še?

ĀRIJA

Nu, āboliņš.

VIZBULĪTE

Vai gribi?

ĀRIJA

(Krata galvu.)

VIZBULĪTE

Vai zin' no kā?

ĀRIJA

780 No kā?

VIZBULĪTE

No Induļa.

ĀRIJA

Ak, dod man, dod man!

VIZBULĪTE

Celies!

(Ārija ceļas.)

Lūk, tu celies.

ĀRIJA

785 Viņš sūtīja?

70



71

VIZBULĪTE

Vai zini? viņš bij šel

ĀRIJA

Es sapnī jutu.

VIZBULĪTE

Teicu viņam, netic;
Tik meitenes to jūt. — Viņš lika tev

790 Tās puķes tā. — Nu gulsties. — Teica, būšot

Šāds sārtums drīz tev ataust bālā vaigā,

ĀRIJA

Ak, Indul! — Gulēt negribu,
Es staigāt raudzīšu. — Kur viņš?

VIZBULĪTE

i/iņš nāks.

ĀRIJA

795 Dod drēbes.

VIZBULĪTE

(Izbijusies.)

Kas tās deva?

ĀRIJA

Meitas.

VIZBULĪTE

Neņem!

ĀRIJA

Par ko?

VIZBULĪTE

800 Es teikšu Indulim.
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ĀRIJA

Dod tūdaļ!

VIZBULĪTE

Kas viņas ģērbj, tas dievam ziedots top,

(Aiznes drēbes un noliek uz solīša.)

ĀRIJA

Tad labāk Indulim. — Nu dod man tavas.

VIZBULĪTE

Man tik šis kažociņš.

ĀRIJA

805 Nu dod man to.

VIZBULĪTE

Tas neder tev, būs jocīgs.

ĀRIJA

Dod tik vien.

(Apvelk kažociņu.)

VIZBULĪTE

Nu paej.

ĀRIJA

(Lūko.)

Es vēl nevaru, vēl reibst.

VIZBULĪTE

Bio Ak, kas par skaistu latvieti tu esil

Kāds prieks būs Indulim!

ĀRIJA

Tad iešu tā.

Es zinu vēl, kā viņu pārsteigšu:
Teic latvju dziesmiņu, ko viņu sveikt!
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VĪZBULITE

815 Kur tu augi, skaists puisīti,
Ka es tevis neredzējul

ĀRIJA

Ak jauki!

VIZBULĪTE

Cik tu skaista!

ĀRIJA

Vai es skaista?

VIZBULĪTE

820 Par visām skaistāka.

ĀRIJA

Vai es tev mīļa?

VIZBULĪTE

Nu tu jau mīļa Indulim.

ĀRIJA

Patiesi?

Kā, bērns, to zini?

VIZBULĪTE

825 Es jau redzu viņu:

Kā pumpurs saulē veras, spīd kā ūdens,
let stalts kā alnis. —

ĀRIJA

Ak tu, mīļā meitiņ!

VIZBULĪTE

Kā balods pūš —

ĀRIJA

830 Tu arī viņu mīli?



VIZBULĪTE

Nu es jau viņa esmu.

ĀRIJA

Vai tad viss

Tev mīļš, kas viņam? Bet kas naidīgs tev?

VIZBULĪTE

Ko mīlē viņš, to es un neprasu;
835 Ko ienīst viņš, to es un neskatos.

Es mīļo māti kodīšu ar prieku,
Es nikno ienaidnieku glaudīšu
Man cita prātā nav, kā tikai viņš.

ĀRIJA

Ak, lūk, es domāju, tu skuķīts vēl.

VIZBULĪTE

840 Es maza lāsīte, viņš lielais ezers,

lekš viņa uguns es tik dzirkstīte,

Es vizbulīte, viņš tas zaļais mežs,
lekš kura augu es bez apziņas.

ĀRIJA

Tu runā tā kā viņa verdzene.

VIZBULĪTE

845 Vai esmu verdzene, es nezinu.

(Paņem āboliņu.)

I mazā puķīte to nespēs teikt,

Tik plūkta, projām rauta, novītīs.

ĀRIJA

Kā vari mani neienīst, kad redzi,

Ka mīlu Induli un viņš mīl mani?

VIZBULĪTE

850 Ne tev par prieku, ļaunu — mīlu, nīstu.
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Ārija

Pie Induļa es aizņemtu tev vietu.

VIZBULĪTE

Tu?!

Neviens tur nespēj aizņemt manu vietu.

Kad nebūs manis, vieta tukša būs

855 Kā egles pakāje bez zālītes.

ĀRIJA

Kam Induls manā vietā neņem tevi?

VIZBULĪTE

Kas puķi aizsviedīs un zāli ņems!

ĀRIJA

Vai Induls tevi mīl?

VIZBULĪTE

Jā, viņš ir labs.

860 Viņš dod man, bārei, ēst un dzert, un ģērbties.

ĀRIJA

Vai tevi skūpsta viņš?

VIZBULĪTE

Ak, nē, nē, nē!

Tik tagad laipni noglaudīja galvu,
Kad priecājās, ka tevi labi kopu.

ĀRIJA

865 Tu, mazā Vizbulīt, kāds tevī spēks!

VIZBULĪTE

Es nezinu, es nezinu nekā.

Es viņā ieslēgta kā smarša ziedā,

Kā rītiņš dienā, ēna pazarē.

ĀRIJA

Dod man no sava spēka, mīļais bērns!

870 Es jūtos vāja; karsts, — nes mani iekšai



VIZBULĪTE

Klau, šķiet, ka Induls nāk.

ĀRIJA

Ak Induls nāk?

(lenāk no bajāra nama puses Indulis un Pudiķis.)

ĀRIJA

(Iz.lec no gultas, steidzas pretī Indulim.)

INDULIS

Ak, Ārija!

ĀRIJA

Kur tu biji, skaists puisīti,
875 Ka es tevis neredzēju?

INDULIS

Ai, latvju vārdiļ cik tie skaisti skan,

Cik sveši mīļi, Arij, latviete!

ĀRIJA

(Smejas.)

Vai es tev tiku tā, mans tautu dēls?

INDULIS

Tik mīļa smiešanās no sārtām lūpām,
880 To radīt spēja tikai mīļais dievs.

ĀRIJA

Ak, tu man atbildi kā minnezingers
No manas tālās vācu tēvijas.

(Smejas. Piepeši.)

Ak, Indul, kāds tur vīrs?
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INDULIS

Tas ir mans draugs,
885 Tu viņu pazīsti, tas Pudiķis.

ĀRIJA

Es nezinu — tāds bargs. Man galva sāp.
Es eju atpūsties; nāc, Vizbulīt.

Sveiks, Indul!

INDULIS

Sveika!

(Abas ar Vizbulīti aiziet.)

(Indulis seko Ārijai ar acīm. Pudikis stāv drūmi un gaida.)

INDULIS

890 Tik noslēpumaini tu vedi šurp —

Ko gribēji?

PUDIĶIS
Tu labprāt nāci? Ko?

Gan norunāts jums bij še satikties?

INDULIS

Ko gribēji?

PUDIĶIS

895 Ne verdzeni še rādīt.

INDULIS

Tu domā gūstekni?

PUDIĶIS
Nē, verdzeni. —

Tavs pirmais gājiens bij pie tās, ne mums. —

Ko pārnāci tik pēkšņi? Klusībā
900 Lai mīļāk apsveiktos? Es traucēju?

Jeb nav ko medīt, laupīt? lūza šķēps?
Vai apnīk karš un lāči, labāk tīk —
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INDULIS

— Tīk zināt, ko brauc vecie šurp un pats

PUDIĶIS

Tu zini jau? — To gribēju tev teikti

INDULIS

905 — Kā iegūt atkal mūsu Emboti.

PUDIĶIS

Tev pāri nodarīju — domāju,
Tu viņas dēļ tik nāc.

INDULIS

Jā, viņas dēļi

PUDIĶIS

Ko? viņas dēļ? Ak, jā, par to būs runa.

9io Še tiešām sabrauc bajāri un lielskungs.
Šai pagalmā tiem būšot lemšana —

Mūs gribot atbīdīt no Embotes,
Pats sev to ņemšot. Nu tev gribu teikt:

lŅ"em izpērc Emboti, tev ir ko maksāt —

INDULIS

915 Pils ir jau mana, nevajga to pirkt.

PUDIĶIS

Pret leišiem nespējam: būs lēti pirkt.
Tev jāpārvar tik sava mīkstā sirds.

Es tādēļ tevi vedu šurp, — še svētums,

(Ved Induli pie lielā oša, žoga tuvumā.)

Še osis, kas par ozolu vēl vecāks,
920 Jo osī pasauls balstās. Dievs te šalc;

Te sanāk vecie lemt par tautas lietām —

INDULIS

Nu, ko tik svinīgi?
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PUDIĶIS
Tad kļaus' šai vietā;

Es biju tev kā tēvs, kad tapi bārs,
925 Es mācīju tev ērgli bultām šaut,

Es — lāci veikt ar nazi un ar šķēpu,
Es — tava paša gļēvās miesas veikt,

Lai nebītos, vai līst, vai salst, vai karst.

Tu visu veici, savu sirdi ne.

930 Tu vilku spēji nodurt, stirnu ne.

INDULIS

Nu nebaries jel, tēvam, kur tu ved

Ar saviem aplinkiem, teic skaidri, — būs

Lai nelaime mūs liec, ne liecams lūst.

PUDIĶIS

Tu vīrs un varons kļuvi, kareivs ne.

935 Ko mācīt līdz, kad netapi kā es.

Tev sirdi zelts, ne dzelzs, rauj tevi jods!

INDULIS

Vai, nelād'!

PUDIĶIS

Beigts tu būsi, nevar glābt.
Un mani aizrausi un visus līdz.

INDULIS

940 Ak, sāp man gan, ka nepratu jūs sargāt;

Bij nodevēji.

PUDIĶIS
Vai tos pakāri?

INDULIS

No mājām padzīta gaist mana cilts,
Kā pūkas pienenēm put rudens laukā.

PUDIĶIS

945 Lai velns!



80

INDULIS

Nu bēgam mēs kā meža zvēri,
Kā zaķi gribam tverties vilka alā!

Mūs, liekēžus, še lūko zaļām acīm.

PUDIĶIS

Tev zilas tīk?

(Indulis sakustas.)

950 Nu, dod tiem, ko tie grib;
Būs laipni mums.

INDULIS

Ko dot?

PUDIĶIS

Nu verdzeni!

INDULIS

Vēl sirgst.

PUDIĶIS

955 Vai sirgstošie tik skaļi smej,
Ka sienas skan? Dod to par patveršanu.

INDULIS

Lai iesmiem dur, lai dedz, lai rupji grābj?

PUDIĶIS

Kas tev? Lai dur, — ne tavas miesas griež,
Svied to, mūs visus glāb.

INDULIS

960 Lai mani griež,
Ne vārgu sievieti kauj manā vietā.

PUDIĶIS

Nu, lūk! Bet jēru kauj, kad gribi ēst?

Vilks vairāk nokož, nekā iespēj rit.
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INDULIS

Mēs kūri, ne vairs vilki, ne vairs leiši.

PUDIĶIS

965 Vēl vāci arī ne, nedz kristīgie,
Kas vārdos žēlo mūs, bet darbos kauj —

Kad tevi grābs, vai žēlos tā kā tu?

INDULIS

Man sirds, jo esmu latvis.

PUDIĶIS

Sirds tavs posts.
970 Kā zīli bālvaidze to cilpās ķer,

Nu tevi, kungu, apsmej verdzene,

Tu laimīgs klausies vēl, kā tevi smej.

INDULIS

Ak, viņa laba, mīļa.

PUDIĶIS

Mīļa, āl

975 Ko līdzēja, ka tevi aizdzinu,

Lai lāčus pamedī un atjēdzies?
Tu dienām sēd un triec, un dzied, un lec.

Vai to tev mācīju? Vai es, lūk, tāds?

INDULIS

(Smejas.)

Nē, lēkt un dziedāt tu gan neproti.

PUDIĶIS

980 Tu smej. Es protu to, kas darbam der.

Ne mīlēt, n ī s t es tevi mācīju,
Un nīst tev būs.

INDULIS

To vārdu zinu, bet —

Vairs neticu.



PUDIĶIS

(Apķerdamies)

935 Tu jauns, tev asins kaists,
Nu — šonakt ņem to, dzesē asinis,
Bet rit to projām svied kā siena klēpi,
Kas bij tev pagalvi.

INDULIS

(Uztraukts.)

Ko? vecais vīrs!
990 Tu riebums! ko tu mani aptraipi?

Ka baltās drēbēs slauki melnas rokas!

Tu biji man kā tēvs, — vai tāds ir tēvs?

PUDIĶIS

Nu, klusi, klusi! Es jau tik tāpat, —

— Es nedomāju, ka es tevi tā —

(Tuvojas.)

995 Tu jauns — nu visi jaunekļi — Nu kas?

INDULIS

Ej nost! — Kā dievi viņu uzskatu,

Un tu, un tu —1

PUDIĶIS

Ko es? es runāju
Kā vecāks vīrs. Nu man tavs labums rūp —

īooo Man bail, tik bail. Varbūt, ka viņu mīli?

INDULIS

Man riebjas tevi dzirdēt.

PUDIĶIS

(Izmisis.)

Lūk, tu mīli!

Par sievu ņemsi vēl, vēl kristīsies,

Vēl tēvu, māti, cilti aizliegsi. —

82



83

INDULIS

1005 Nu!

PUDIĶIS

Liksi melnsvārcim, lai noskalo

Ar ūdeni no mums, kas ir mums dārgs,
Ar ko mēs dzīvojam kopš tēvu tēviem,

Ar ko mums jādzīvo, ja gribam būt,
1010 Kas mūsu brīve, laime, mūžs un viss —

Nu, runā, teic.

INDULIS

I tas ir velti, draugs.
Nekad es viņu neņemšu par sievu.

PUDIĶIS

Ko tad pie viņas ej?

INDULIS

1015 Lai teic tev vakars,
Ko dienai nešķirami slēdzas klāt?

Lai vilnis teic, ko bēg, ko nāk pie malas?

PUDIĶIS

Tad šaubīgs vilnis, tāds ir vīra prāts?
Tev šķēps, ņem šķel ar to, un zudis spoks.

INDULIS

1020 Smalks zīda brīnumauds —

PUDIĶIS

Nu nē, nu nē —

Bet tēvs tai bagāts, liec lai dārgi izpērk.

INDULIS

Par naudu pārdod? — Pārdod tu šo osil

PUDIĶIS

Vai prāts tik aplam teikt!



INDULIS

1025 Nu, lūk, kas dārgs,
— Ar dzīvību to gūst, par velti atdod.

PUDIĶIS

Nu lai, nu lai! Bet ko tad gribi darīt?

INDULIS

Nekā es negribu, lai sveika top —

PUDIĶIS

Tas drīz nu būs, un tad?

INDULIS

1030 Un tad — tad redzēs; —

Līdz tam vēl gribu viņu uzlūkot.

Tik daudz mans cīniņš dod man tiesības.

PUDIĶIS

Un tad?

INDULIS

Lai pati izšķir.

PUDIĶIS

1035 Verdzenei nav gribas.

INDULIS

Es viņai gribu atdodu.

PUDIĶIS

Vai dievs?!

Tu gluži apmulsti no kaislības,

Tev aptumst prāts, tu nezini, ko dari.

INDULIS

1040 Nē, prāts man skaidrāks, asāks kā jelkad,
Redz viņpus meža to, kas ir, kam jābūt.
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PUDIĶIS

Tā! — Zili zaļi zibeņi lai sper!
Tas noticis, kam bija nenotikt.

Tu piesējies pie sievas! — Tā tavs tēvs.

1045 Rauj jods jūs visu juku dzimumu!

Kopš viņas dienas, kad to gūstīji,
Sirds nedod miera man: būs ļauns, būs ļauns!
Būs lielas briesmas mazam kautiņam.

Lai dievs un Pērkonsl

INDULIS

1050 Jā, es nedomāju,
Kad viņu satiku, kas notiks man,

Nedz zinu, kāds būs gals, — bet vērties viss.

PUDIĶIS

Tu vecais osi! kur tev acis bij?

Oet.)

INDULIS

Teic Uģim, bruņnesim, lai atnes bruņas.

PUDIĶIS

1055 Pats neiesi?

INDULIS

Man te ir jārunā.

PUDIĶIS

Nu teic tad tai, ka leiši šodien lems

Par viņu ar, lai gatava uz visu.

Sveiks!

INDULIS

1060 Sveiks!

PUDIĶIS

Nu, Pīkols, rupucacis velns,
Nu glūni tu, tavs laiks!

(Aiziet.)



(Indulis klauvē pie svētnīcas durvīm; Iznāk Vizbulīte.)

INDULIS

Lai iznes Āriju, man jārunā. —

(Vērodams Vizbulīti.)

Ko? esi skumja?

VIZBULĪTE

1065 Tā. Drīz redzēsi.

Pie sava prāta paliek, neklausa.

(Aiziet.)

INDULIS

(Viens.)

Ak, ko es teikšu? — Ir tik vāja vēl.

Un pats es apreibis no domu drūzmas.

Kā sniegputens man virsū brūk un jūk.
1070 Gars pēkšņi atmodies, tās neprot tvert.

Un svešā laimes jūta visu trauc,

Kas pūlēm aptverts; mani pašu grābj
Un virpās griež.

(lenāk Ārija: viņai sega virs sarkanām drēbēm.)

INDULIS

Ak, Arij, pati tu jau spēji nākt!

ĀRIJA

1075 Nes mani vairāk ilgas nekā spēki.

(Kaunīgi izpleš, tad aizsedz rokas.)

INDULIS

Man aši tev kas jāsaka.
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ĀRIJA

Lūk, Indul,

Es sāku sirgt, kad aizgāji no manis,

Es topu vesela, kad pārnāci.
1080 šī sirds jau klausa vairāk tev, ne man.

INDULIS

Es mīlas klauslbnieks, tu mana kundze.

(Nometas uz vienu celi.)

ĀRIJA

Cik skaisti der tev smalkais galma tikums,

Bet viņš tik auksts. —

(Skūpsta viņa galvu.)

INDULIS

Man top no viņa karsts

(Atkāpjas.)

ĀRIJA

1085 tu atraujies? tu bēdzi? Mani pamet
Tik ilgas dienas?

INDULIS

Man no tevis bail:

Ar trīsām vien es tevim tuvojos,
Kur liegi roku uzliec — sitiens sit,

1090 Kad vēli runāt, aizraujas man balss;

Bet tavas acis urbās man līdz sirdij,
Man sirdi raisīja no vietas nost

Un tevim sēja klāt. Bet prāts un gars

Kā sveši traucās prom nez kur, nez kā.

1095 Es metos bēgt tur mežā; tas ir mans,

Tur cerēju pie sevis kļūt, — ak dievs,
Par tevi šalca vējš, par tevi klusums:

Kā šķēps tev šķind, kā vārga gultā guli.
Tad nācu atpakaļ, lai teiktu tev —

ĀRIJA

lioo
— Ka projām neej vairs nekad, nekādi



INDULIS

— Lai teiktu tev, ka mūžam jāšķiras,
Ka jāiet man, kaut neiespēju iet.

ĀRIJA

Kad vēl tu aizietu, es neizciestu.

Es gultā noliktos un neceltos,
1105 Tjn celt tik zārkā mani ieceltu.

INDULIS

Ak, nerunā jel tā!

ĀRIJA

Tad paliec šeit,
Pie manis mūžam.

INDULIS

Kā lai palieku
1110 Pie tevis c s, kad nav kur palikt tev?

Tu svešā zemē esi, gūstlbā,
Un briesmas draud tev jau šo pašu bridi.

ĀRIJA

Lai svešā zemē, gūstlbā, lai kur —

Pie tevis esmu es un palieku.

INDULIS

1115 Nē, nē, pie manis nē!

I man kur palikt nav; še esmu svešs,
Tik viesis vien, kurš viesojas par ilgu,
Kurš ietu mājās, — tikai māju nav.

ĀRIJA

Man arī māju nav.

1120 Es kara pulkā uzaugu kā bērns,
No zemes zemē klīstu sirojot,
Tik dienai dzīvoju kā kareivji,
Kam mājas tur, kur laupījumu rod.
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INDULIS

Bet es, lūk, bārs no zemes un no mīļiem.
U25 Tev ir vēl tēvs, un tev ir Embote.

Kaut dzimtas mājas nav, ir tomēr mājas,
Uz laiku tverties tavā klaidu dzīvē.

Un nav tev Embote, ir Kuldīga.

ĀRIJA

Kas ir man Embote, kas Kuldīga,
1130 Tik acīm skati, ausīm svešas skaņas;

Es šodien esmu še un rītu citur.

INDULIS

Kā visās ligzdās perē dzeguze.

ĀRIJA

Ak, Indul, ak, kā taurenīts es esmu,

Kā nepieņemta dvēselīte klīstu.

1135 Vai nezini tai teikt, kur patverties?

INDULIS

Tev tēvs ir Embotē, kur tēvs, tur tu.

ĀRIJA

Kur tēvs, tur es;

Viņš mājas man, viņš biedris un viņš aukle

Pie viņa mana dzīve karājas
1140 Kā smalkais zirnekļauds pie zara vējā,

Bet mana dvēsle klīst no zara nost,

Ar viegliem saules pavedieniem ritot,

Un ilgās sniedzas pietverties — pie tevis.

INDULIS

Pie manis nevar tverties. Sauss mans koks,
H45 Ne ēnu saulē dod, ne sargu lietū.

Es teicu tev, ko velti plosi vāti?

ĀRIJA

Ak, mīļais, piedod: sāpes es tev daru —

Tev sāpes dziedēt gribu, visas vātis.



Vest tevi tāli prom, kur sāpju nav,

1150 Kurp manu māti ilgas aizvilka

No tēva prom uz skaisto Franciju,
Tur labāk mirt, ne mūsu zemē dzīvot.

INDULIS

Es zemē ieaudzis ar dziļām saknēm,

Kā kūriem mūža ozols; ārā gāzts,
i!55 Es varu nīkt tik še, ne projām bēgt.

ĀRIJA

Kam šķēps ir ass, tas nevar nīkt nekur.

Lūk, man ir arī spēks, ko šķēpu celt.

Mēs, divi bruņinieki, klaidosim

Un laimi nēsāsim uz zobengala. —

INDULIS

1160 Man karo kreisā roka — gainītāja,
Bet labā zemi rok un sēklu sēj.

(Klusums.)

ĀRIJA

Es, ilgas dienas slima gulēdama,
Pie tevis kavējos ar savām ilgām,
Mēs jājām tālus mežu ceļus,

1165 Tu nakti sūnās mani guldināji,
Man cepi putnus, es tev ogas šķinu,
Pret kariem karojām un dziedājām. —

— Es tevi vedīšu uz mātes zemi.

Vairs mātes nav; — man bij tik skaista māte,
1170 Tās kvēlu acis man tik palika,

Ar tām es meklēju, ko nevar rast,
Un tomēr radīsim, — sniedz, Indul, roku!

INDULIS

Nekad es nevaru tev roku sniegt,
Tās kvēlu acis neviļus ies prom

H75 Uz savu pasauli.

ĀRIJA

Tā arī tava,
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Un kvēlu acis iet, līdz laimi rod,
Klīst saules pavediens, līdz pietveras.
Kur, lēni līgojoties, saule spīd.

1180 Kad laime nāk kā tu, — es pretī nāku

Un tveru mirkli liktenim no pirksta.

INDULIS

Man mirkļa nepietiek, man vajga mūžu,
Mēs divas pasaules, kas nevar līgt,
Es sals — tu vasara, es sniegs — tu zieds.

ĀRIJA

1185 Es tevi sildīšu kā vasara,

Tev sniegā ziedēšu kā sārtais zieds.

INDULIS

Jā, dienvidroze tu, es ziemeļērksis.

ĀRIJA

Ak, ērksis rozei bruņinieks un sargs.

INDULIS

Lūk: Jods un Kristus, — tie tik kauties var.

ĀRIJA

1190 Lai tie tik kauties var, mēs varam skauties,

INDULIS

Ak, tu tik smejies, manim trīso sirds.

ĀRIJA

Nu, smejies līdzi, trīsos lūpas vien, —

Ko briesmas izdomā, kas vēl mūs šķir, —

Es ašāk teikšu tev, kas savieno.

INDULIS

1195 Tu vācu klaidone, es latvju virsaits,

Starp mūsu tautām mūža naids ir likts,

Kā staigni purvi, meži, upes, klintis,
Kas mūsu zemes šķir, ko nevar pārkāpt.
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ĀRIJA

Ak, Indul, tautu starpā naids ir likts,
1200 Bet vai tu nejūti, kāds mīlīgs brīnums

Starp mums ir licis mīlu?

Pār staigniem purviem, mežiem, upēm, klintīm

Spīd viena saule, visu zeltījot, —

Tā vizmā vieno mūs un mūsu tautu,
1205 Tā lielā mīla.

Tev, niknais kareivs, būs tai jāpadodas.

INDULIS

(Domās nogrimis, nepamana Zuk v, kas elsdams nes šķēpu, gar

zemi vilkdams, un vairogu, uz muguras uzmetis.)

(lenāk Zuks.)

INDULIS

Ko, puika, nāc?

ZUKS

U! v! cik smags, ko nest!

INDULIS

Kas tas par vairogu, kas tevi, zēn,
1210 Tā sedz kā kovārnēnu jumts?

ZUKS

Tas tavs.

INDULIS

Tas mans?

ZUKS

Še būs tie dzelži.

INDULIS

Jā, mans ģerbons.
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ĀRIJA

1215 Ak, sirds tavs ģerbons? Indul, zelta sirds!

Es jutu viņas maigumu jau sen.

INDULIS

Ko? sirds? Tā dusmu krāsne kareivim,

Kas sirdīgs kaist un kūp kā kalves guns.

ĀRIJA

Nē, mīla, mīla sirds un sildošs zelts.

ZUKS

(Taisās aiziet.)

INDULIS

1220 Kur šaujies, zēn? Kas esi?

ZUKS

Zini pats.

INDULIS

Kas?

ZUKS

Ogotājs; mēs šo tur atradām.

(Rāda uz Āriju.)

INDULIS

Ā, Uģa brālis, vai?

ZUKS

1225 Tas pats.

INDULIS

Kur ņēmi
Šo vairogu?

ZUKS

Kur ņēmu? nu no Uģa.



INDULIS

Jā, liku viņam nākt, ko nenāk pats?

ZUKS

1230 Viņš negrib.

INDULIS

Ko? viņš i r mans bruņu kalps.

ZUKS

Viņš nav tavs bruņu kalps, viņš negrib vairs.

INDULIS

Vai tu pie prāta, puis?

ZUKS

Es gan, tu ne.

INDULIS

1235 Ko!

(Sagrābj zēnu.)

ZUKS

Vaļā laid, vai dzird'!

INDULIS

Teic, velns un jods!

ZUKS

Kad vairogs tev vēl vajdzlgs, te viņš būs,

Un še tev šķēps, var būt, ka medīt vajdzēs,
1240 Bet Uģis tev nav vajdzlgs vairs, nedz kalps,

Kopš pats tu kalps pie tās.

(Rāda uz Āriju.)

INDULIS

Nu, sarkans sērs!

(Krata zēnu.)
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ZUKS

Tu cīņu ved ar zēnu tik un sievām!

INDULIS

(Palaiž Zuku.)

Tu sīkais ezēns, cik viņš asi dzeļ.
1245 Ak, Uģi, Uģi, Uģi, kur tu ej —

Ko pats viņš nenāca. —

ZUKS

Viņš nevar, — raud.

(Aiziet.)

(Indulis, Ārija.)

ĀRIJA

Tas Uģa brālis, kas tā mani nīst,

Kam viens tik vēlējums, lai mani dedz?

INDULIS

1250 Pusbērns, pusjauneklis, kā ūdens skaidris,
Tik tieši, gaiši tek kā pļavā strauts,

Kā mana sirdsapziņa reiz.

ĀRIJA

Ak, Indul!

INDULIS

(Domās.)

Man visas domas bij pie dzimtenes,
1255 Kas ir man atrauta kā gabals miesas,

Ko lāča nagi izplēš cīkstoties —

— Te spožums krīt no debess,
Man acis apžilbina svešāds spēks
Un visu trauc, un rauc, un aizrauj prom,

1260 TJn dara neskaidru kā sila tērci,
Kur dzerdams pāri gājis stirnu bars.



ĀRIJA

Ak, es to zinu, mīļais, es to zinu,
Par viņu visi minezangi dzied,
To sauc par mīlu, saldo mīlu.

INDULIS

1265 Tā saldā mīla — tā man rūgta top,
Tā mani pušu lauž kā akmens trauku,
Kā sala akmeni, — kā sula mizu.

Kopš viņas dienas visa mana dzīve

Ir jūra vētrā, uztraukta līdz dzelmei.
1270 Ne viena dzīve — simtas manī verd,

No viena grauda simti salmi aug.
Es visas nespēju tās kopā turēt,
Mans stiprais stāvs man visos kaulos brakš;
Es pārkrauts kviešu vezums rudenī.

ĀRIJA

1275 Zin', Indul, laimīgais, tā mīla!

INDULIS

Es viņu nezinu un negribu,
Tā vīra spēkus kauj —

Man sirds top nespēcīga, viņu nesot,

Man kļūdās acs un ausīs skaņas jūk:
1280 Kur rubens rūc, es dzirdu lakstīgalu,

Caur zirgu zviegzmi zīle saldi svelpj.
Jau sviežot greizi nogāja reiz šķēps,
Jau Uģis brīnījās, jau citi smējās,
I roka reizēm gurst, i kājas stingst. —

ĀRIJA

1285 Tā viņu mulsina.

(Smejas.)

INDULIS

Bet rokām nebūs gurt, nedz kājām stingt,
Un šķēpam mestam nebūs greizi iet!

Es likšu robežas, kas laukus šķir. —
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ĀRIJA

— Ak, saldā mīla nezin robežas!

INDULIS

1290 Tā mīla mani lauž, i tevi lauzīs,

Es labāk gribu pašu mīlu lauzt:

Kam sniecas vienot to, ko liktens šķir,
Un pašus vienojamos samaļ pirmos?

(Rāda savu roku.)

Še baltas miesas,

lūk, še zilais dzelzs.

(Pieliek klāt Zuka atnesto šķēpu.)

1295 Nu, vieno viņus, ja to vari spēt!

ĀRIJA

Ak, Indul, zilais dzelzs, tu nemīli!

Tos vienot varu gan, bet tā ir — nāve.

INDULIS

Nu, šķēps, tad nāc un šoreiz nekļūdies!

(ledur šķēpu slīpi zemē starp sevi un Āriju.)

Še stāvi starpā mums! Nu esmu šķirts.

ĀRIJA

1300 Vai, Indul, ko tu darīji? — Tavs šķēps,
Vai zini, kur viņš atdūrās, tas šķīrējs?

INDULIS

(Stāv drūmi.)

ĀRIJA

Man sirdī atdūrās, — lūk, vēl_ viņš trīs,

Kā baigi pukst man sirds, tā trīs tavs šķēps.

Ā, Uģis zināja, ko atsūtīja!

INDULIS

1305 Es vaļā, vaļā gribu, vaļā kļūt



98

ĀRIJA

Es sirdi nespēju tev rādīt krūtīs —

Šīs puķes lauzi: sirdij tās ir māsas,
Tām līdzi balta, līdzi vītīs rīt.

Kad mani nemīli, es labprāt mirstu,
1310 Es vienu mirkli mīlu manīju,

Tās laimes tiek priekš mūža un priekš nāves.

INDULIS

Ko laime? nāve? — nāve sētā stāv!

Ar salmiem, lapām ugunsacis klāj,
Tā domā: kādām svēlmēm tevi svels?

1315 Ar kādiem dūmiem slāpēs? — Vai! un velns!

Tie kūri nav, bet leiši mežoņi.
Lai slāpē, slāpē, uguns visu šķir,
Dedz skaidru, baltu melnu ligatni.

ĀRIJA

Tu, Indul, krāc kā pērkons, lūk, es rāma,
1320 Es savu dzīvi aizvadu ar prieku;

Uz sārtu vakarblāzmu diena iet,
Es viņas sārtās vakarkrāsās tērpos,
Tev acis priecināt, vēl aizejot.

(Nomet segu, stāv ugunsdrēbēs.)

INDULIS

Vai, vai! Ko darīji? Vai, mīļā, mīļā!
1325 Kas ugunsdrēbēs ģērbj, tas ziedots top.

To nevar glābt no sārda ne pats dievs!

ĀRIJA

Šī ir tik drēbes skara, ir tik krāsa,

Vai tās var pazudināt, vai var glābt?
Kad griba gribēs, — glābs; — bet es jau mierā,

1330 Es gribu mirt, tev vaļu dot no mīlas!

INDULIS

Es negribu, es negribu!
Es tevi laukā izraušu no uguns,

Es pašam dievam tevi atraušu,
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To dārgo dvēselīti aiznesīšu

1335 Aiz azotes pie tavas mīļās mātes.

ĀRIJA

Tad, Indul, mani neienīsti vairs!

INDULIS

Nē, nē! —

ĀRIJA

Nu, Indul, saki man vēl to,
Vai gribi šķirties vēl?

INDULIS
1340 Pats liktens šķir, ne es.

ĀRIJA

Vai nav nekas, kas spēj mūs savienot?

INDULIS

Nekas, ne mūžam, nē.

ĀRIJA

Un mūžam šķirs šis šķēps?

INDULIS

Jā, mūžam.

ĀRIJA

1345 Lūk!

(Nomet šķēpu zemē.)

Tā visiem taviem šķēršļiem jāsakrīt,
Ko tu tā centies sacelt mīlai pretī!
Lūk, mana mazā kājiņa tos sper.

(Pasper šķēpu.)

Tiem pāri es pie tevis nāku, Indul.

1350 Teic šaipusē vēl reiz', vai šķirties būs?

Es piekāpjos tev klāt uz vairoga.

(Uzkāpj uz vairoga.)

Še esmu, dārgais, ņem!
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INDULIS

To smalko skaistumu man bailes skart —

ĀRIJA

Lūk, dieva, nāves veicējs (Skūpsta.) — man ir kauns,
1355 pie tavām krūtīm svārkos paslēpšos.

INDULIS

A, mīla, saldā mīla!

Man pēkšņi galva kaist —

Asinis laukā iz sirds man kūso —

Ko tu darīji, mīla?

1360 Saites ar zemi tu pārrāvi pušu -—

Ko es baidījos visas dienas un naktis —

Ko es bēgu biezokņu tumsumā —

Velti, velti, velti.

Kā dievi no zemes, tā ceļas augšā mans stāvs —

1365 Uz visām pusēm šaujas no sirds mans spēks.
Es ceļu līdzi pilnu klēpi.
Tu, mīļā!

ĀRIJA

Tā saldā mīla ir, saldā mīla!

Ahi! Herr Mai, ahi!

(lenāk ziņnesis kareivs.)

ZIŅNESIS

(Uz Induli.)

1370 Vai te ir pats?

INDULIS

Te nav. — Kas labs?

ZIŅNESIS

Jā, labs.

Mēs vācus atsitām, kas nāca izraut

No mūsu rokām tur šo gūstekni.

(Rāda uz Āriju; aiziet.)
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ĀRIJA

(Bailīgi pieglaužas pie Induļa.)

(lenāk vecene Tu še no svētnīcas.)

TUŠE

1375 Cik jauki vācu lakstīgala dzied!

He, he! būs patīkami Pērkonim.

INDULIS

Ko nāci nesaukta?

TUŠE

Prieks klausīties.

(lerauga Āriju sarkanās drēbēs.)

I ugunsdrēbēs jau! nu steigsim sārdu.

1380 Bij gudri darīts, ka es drēbes liku,
Ar savu skaistumu tās kairināja.
To nāvei neatņems neviens, kas dzīvs

ĀRIJA

Ak dievs! tā riebekle šai acumirklīl

INDULIS

(Uz Tuši.)

Ej, satais' gultu, kundze nogurusi.

TUŠE

1385 Jā, jā, — drīz gulēs sarkanrožu gultā.

(Aiziet.)

ĀRIJA

Mans mīļais!

(Apskauj Induli.)



INDULIS

Ne riebums vien, mums briesmas apkārt glūn,

ĀRIJA

Cik šaurā lokā nāve dzīvi slēdz, —

Ap mīlas spīgainīti melna nakts!

INDULIS

1390 Uz briesmām neskaties, drīz gaidi, drīz,
Es eju rīkot ašu bēgšanu.

(lenāk Uģis steidzīgi.)

UĢIS

Tu neesi vēl viens? — Ā, ugunsdrēbēs!
Man teica Zuks — tu viņu ziedo patsl —

Klau, vecais klāt! pēc tevis meklē, bargs.
1395 Ko saņemt nenāci?

INDULIS

Tāpat.

UĢIS
Nu, lai!

Uz kuriem—suņiem, nodevējiem, lād.

INDULIS

Hu! pats mūs nodevis, nu vaino mūs.

UĢIS

1400 Sēd sapulcē ar leišu bajāriem,
Kā dzird, uz ilgām runām, noslēpumiem,
Ne ēdis nav, ne dzēris, visus trenc.

ĀRIJA

Lai ilgi runā, spriež, es dusēšu;

Še likšu gultu nest, kur saule lēca,
1405 Un vaļā acīm sapņošu par laimi.

(Aiziet.)

102



103

UĢIS

Es atkal esmu tevim bruņukalps
Un mūžam palikšu pie tevis, Indul!

(Pacel Indula vairogu un paņem šķēpu.)

INDULIS

Jā, steigties, steigties — aši vajga bēgt,
Pirms leiši beidz vēl sapulci. — Ej, rīko!

UĢIS

1410 Kamdēļ tev bēgt? no kā?

INDULIS

Glābt Āriju.

UĢIS

Tu viņu neziedo?

INDULIS

Es viņu glābju.

UĢIS

Un pazudini mūs?

INDULIS

J415 Mēs esam viri,

Un viri nepazūd.

UĢIS

Es negribu.
Man riebjas sievas glābt.

INDULIS

Tik varons glābj,
1420 Kas vien ir vājš, lai nedraugs ir vai draugs

Man tevis nevajga; dod šķēpu šurp!



UĢIS

(Pārvarēdamies.)

Es esmu varons, un es iešu glābt,
Lai arī nedraugs ir un sieviete.

INDULIS

Steidz, draugs, un jaunais varons.

(Apkampj. Aiziet.)

UĢIS

1425 Indul, mīļais!

UĢIS

(No prieka sauc.)

A—u! a—u! a—u! He Vizbulīte!

(lenāk Vizbulīte.)

VIZBULĪTE

Ko klaigā še? Kas ir?

UĢIS

Es slēdzu mieru

Ar Induli. Mēs tagad glābsim to,
1430 Lai arī nedraugs ir un sieviete.

VIZBULĪTE

Ko ziņo man? Es pati zinu. Steidz!

Kas vīrs, ne zēns, tas dara pirms, tad runa.

UĢIS

Man prieks, ka salīgu, un nav kam teikt.

VIZBULĪTE

Teic osim, kad tev noslēpums ir jāpauž.
1435 Prom steidz!
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UĢIS

Jā, labāk osis gan, ne skuķis.

(Aiziet.)

(lenāk Tu še un top iznesta gultā Ārija.)

ĀRIJA

Kāds tīkams nogurums šai launadzī!

Vai tūkstots gadus es tā dusētu

lekš saldām miņām kā iekš mīļā rokām!

TUŠE

1440 Drīz sāksi dusēt tūkstots gadus. — Izaugs
Uz taviem karstiem pelniem — leišu liepa

ĀRIJA

Viss tavu vārdu skarbums, māmiņ, grimst
To saldo miņu siltā ezerā.

Caur zirgu zviegzmi zīle saldi dzied.

TUŠE

1445 Es, mīļā meitiņ, tev tik labu vēlu,

Par godu lielam Mintautim tu degsi.

VIZBULĪTE

Tik Induls liels, tas glābj, ne dedzina.

TUŠE

Ha, ha! tu snīpis, ha! tavs glābējs glābs!

ĀRIJA

(Sappaini.)

— Man sirdi raisīji no vietas nost...

TUŠE

1450 Ko, meitiņ, teici?
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ĀRIJA

Es tāpat, tā dziesma —

...
To dārgo dvēselīti nesīšu

Aiz siltas azotes pie mīļās mātes.

(lenāk Lengvins un vācu sūtītais vecais Valters.)

LENGVINS

(Uz Valteri.)

Nu, vāciet, še tā mana gūstekne.
1455 Tik runā maz un tā, ka saprast var.

Un gādā naudas daudz, i daļu man, —

Lūk, es jau labi viņu turēju.

VALTERS

(Aizklāj acis ar roku.)

O, teure Herrinl

ĀRIJA

(Piepeši uztrūkstas.)

Dievs! tās dārgās skaņasl
1460 Vaināk no viņas saules salda balss?

LENGVINS

(Uz Valteri.)

Klau, runā ļaužu mēlē, nesaprotul

ĀRIJA

Vai tēvs ir dzīvs?

VALTERS

Ir dzīvs.

ĀRIJA

Ak, paldies dievam!

1465 Tad viss vēl labi ir un labi būs.
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VALTERS

Ak dievs! ak dievs! ak dievs!

ĀRIJA

Vai tu tas, labo Valter? Neredzu

No acīm tevi. Ko tu slēp?

VALTERS

Man kauns,
1470 šīs acis nespēja pār tevi lūkot.

ĀRIJA

Sniedz, Valter, roku man, tā ir tā pati,
Kas mani zirgā bieži uzcēla.

VALTERS

Ak vai, man, kundze, kauns!

Šīs rokas nespēja celt tevi saulē.

ĀRIJA

1475 Jel svārku skaru sniedz, — es pieskaršos,
Jel smaršu jutīšu no dzimtenes.

VALTERS

Kauns, kauns! Aiz svārkiem man ir jāslēpj kauns.

ĀRIJA

Cik vecs tu ticis, Valter, — salīcis.

VALTERS

Man stāvs ir salīcis no naudas maisiem,
1480 Ko tevi izpirkt, — nez, vai to vēl tiks?

ĀRIJA

Un tēvs ir sveiks?

VALTERS

Es teicu: miesās dzīvs,

Bet dvēslē miris, — mirusi i pils,



Ne dzied, ne smej tur, zirgi klusi zviedz,
1485 TJz maura zaļums miris līdz ar puķēm,

Uz tēva galvas miris matu zelts.

ĀRIJA

Ak! tēvs ir sirms!

VALTERS

Tik balts kā kaujas kauli.

ĀRIJA

Pie tēva gribu iet!

VALTERS

1490 Ak dievs, ak dievsl

Beigts, beigts ir viss! Mēs nevaram vairs spēt

(Aši aiziet.)

ĀRIJA

Ar dievu! tēvu mierini: es sveika!

(lemetas gultā, galvu spilvenos glabādama.)

LENGVINS

Mans nelaimīgais bērns! —

ĀRIJA

(Pieceļas.)

Tu mierini?

LENGVINS

1495 Ak, es, — es darīšu tev pāri vēl,

Mans nelaimīgais bērns.

ĀRIJA

Ko vēl? ko vēl?
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LENGVINS

Lai tevi pasargā tavs dievs!

(Aiziet.)

ĀRIJA

Mans dievs? Mans dievs? — es zinu, kurš mans

dievs —

(Atliekas gultā.)

1500
...

Kurš dārgo dvēselīti aiznesīs

Aiz siltas azotes uz mīļo māti...

VIZBULĪTE

Ak, mīļā kundze, ceri, mīļā — gaidi!

Gul', gul', es apsegšu tev kājiņas.

TUŠE

Meit, gaidi, liesmās lielais kungs jau nāk.

MEITAS

(Raud balsī.)

(lenāk vergs, uztraukts.)

VERGS

1505 Cit, sievas, cit! pats lielais, vecais nāk!

Viņš sēdi šķaidīja, lād bajārus,
Nāk niknis briesmīgi, tik pūš un rūc.

TUŠE

Nu, dieviņ, dieviņ, mūsu liktens nāk!

VERGS

Man tevis žēl, es skrēju teikt; kad justu,
1510 Man mēle nost. — Dzird! —

(Uz Āriju.)



Tūliņ ceļos krīt'!

Uz vārda kļaus'! Būs labs, ļaus kājas skūpstīt!

(Dzird nākam; uz Āriju.)

No gultas ārā! ārā! ārā kāp!

(lenāk pa bajāra namadurvīm Mintauts, Lengvins, Kar-

gūts, Parbus, Pudiķis; pavadoņi un ļaudis no pagalma.)

TUŠE

(Ceļos; uz Āriju.)

Kāp ārā, ārā! Dievs! Tev galva mulst?

(Uz Mintauti.)

1515 Ak, žēlīgs, mīlīgs kundziņ, žēlo mūsl

MINTAUTS

(Uz Lengvinu.)

Kur gūstekne?

LENGVINS

Tur gultā.

MINTAUTS

Dzīva?

LENGVINS

Dzīva.

MINTAUTS

1520 Ko necelies? nāk kungs!

TUŠE
No bailēm ģībst.

ĀRIJA

(lesedzas segā.)

MINTAUTS

Ņem segu nost.
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LENGVINS

(Norauj Ārijai segu.)

Lūk, še!

MINTAUTS

A, skaista ir!

ĀRIJA

(Uz Lengvinu.)

1525 Dod segu!

MINTAUTS

Bailēs neģībst.

LENGVINS

Ceļos meties!

ĀRIJA

Pie mums priekš sievas ceļos metas vīrs.

To tiesību tev ļauju, kaut tu mežons.

LENGVINS

1530 Klus', neprāts!

MINTAUTS

Vai pie smalkiem vāciem tā

Uz kungu teic?

ĀRIJA

Tu nekristīts, ne kungs.

MINTAUTS

Stāv' kājās!

KALPS

(Paceldams Āriju aiz rokas.)

1535 Stāvi!
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MINTAUTS

Augums slaiks un loks,
Kā goba.

ĀRIJA

Nē, kā vācu ciprese;
Ne tevim skatāma.

TUŠE

1540 Vai dievs, kāds vārds!

MINTAUTS

Tu lepna esi, — šodien tevi degs.

ĀRIJA

Kad mani degs, ko tad vairs baidīšos?

PUDIĶIS

(Uz Mintauti.)

Tā gūstekne ir kūru, augstais kungs,
Ar viņu gribam izpirkt Emboti.

VIRSAITS KARGUTS

1545 Par viņu nolemt vajga sapulcei!

BALSS NO ĻAUDĪM

Jā, visai tautai pieder gūsteknei

MINTAUTS

Kā teikšu, tā ij būs!

(Uz Āriju.)

Man tīk tavs stāvs

Un spīvums, — es tik spēju tevi glābt.

ĀRIJA

1550 Es negribu no tevis glābta tapt!

(Ārija aizgriežas.)



MINTAUTS

Ko aizgriezies? — Cik kaklis skaists un balts!

ĀRIJA

(Atgriežas.)

MINTAUTS

Ha, apmānīju.

(Ārija aizklāj galvu.)

Aizklāj, — bende atsegs.

(Klusi uz Parbu.)

No Kuldīgas?

PARBUS

(Tāpat.)

1555 Jā, tēvs ir komturs.

MINTAUTS

(Tāpat.)

Sargāt labi!

(Dikti.)

Lai sārdu krauji

ĻAUDIS

Klau! klau! Kraus sārdu! sārdu!

(Kad Mintauts iet projām, vecene Tu še stājas viņam priekšā un

nometas ceļos.)

TUŠE

Tu mīlīgs, žēlīgs, lielais kunigaikstis!
1560 Tas ugunssārds, tas sildīs manu dzīvi,

Tas iedegs gaismu mūsu Lietavā. —
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MINTAUTS

(Uz bajāriem.)

— Lūk, vecai mātei galva gudrāka
Par gudriem bajāriem: tā vārdu zin,
Kas jums ir svešs un tomēr dārgākais,

1565 Tu zini Lietavu!

No kurienes tu nāc?

TUŠE

No tumša kakta.

MINTAUTS

Kur vārdu dzirdēji?

TUŠE

Tai tumšā kaktā.

MINTAUTS

1570 Lūk, kur mums gaisma nāk: no tumsības!

Dod zeltu vecenei!

TUŠE

Dod bajāram.

MINTAUTS

Tad ņem šo dēla skūpstu, vecā mātei

TUŠE

Tu tiksi liels, no tevis izaugs valsts!

(Ļaudīs piekrišana; nedaudz balsis izrāda pretestību.)

1575 Tik viens lai kungs! tas tu!

ĻAUDIS

Sveiks; Mintaut, sveiks!

MINTAUTS

(Uz Pudiķi.)

Kur Induls ir? Vai bēg? Man nedod godu.

(Visi leiši aiziet; paliek Pudiķis.)
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(Pudiķis. Ārija.)

PUDIĶIS

Klau, kundzei

ĀRIJA

Pudiķis, tu sārda kūrējs?

PUDIĶIS

1580 Es sārdu nekuršu, es glābšu tevi.

ĀRIJA

Tāpat kā Mintauts.

PUDIĶIS

Nē, man nerūp tevis.

Man Induls rūp un Embote.

ĀRIJA

Tu draugs?

PUDIĶIS

1585 Vēl ne. Laid Induli, tad būšu draugs.

ĀRIJA

Tad ej!

PUDIĶIS

Uz jūru tevi aizvedīšu,

Bēdz Vācē; Emboti mēs atņemsim.

ĀRIJA

Ej!

PUDIĶIS

1590 Lai! tad paliec Embotē, gan tuvu,

Bez maksas gan, bet prom no Induļa.
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ĀRIJA

Tu velti runā, veci.

PUDIĶIS

Velns, tad dedz!

Nav sievai kauns no tautas atraut vīru!

ĀRIJA

1595 Tad labāk degt, ne atdot Induli.

PUDIĶIS

Tad labprāt sārdā kāp!

ĀRIJA

Es negribu.

PUDIĶIS

Nu, degsi, degsi, — pats vēl pakuršu.
— Bēdz, — tēvu redzēsi!

ĀRIJA

1600 Nē.

PUDIĶIS
Velns tā sieva!

(lenāk aši Induli s.)

INDULIS

Ko tu te, Pudiķi?

PUDIĶIS

Tu zudis cilvēks!

ĀRIJA

Viņš mani pierunā vai bēgt, vai degt,
1605 Tik tevi atstāt.
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PUDIĶIS

Nu?

INDULIS

(Uz Āriju.)

Viņš mani mīl,

Bet vairāk dzimteni.

PUDIĶIS

Nu?

ĀRIJA

i6io Jāsmejas.

PUDIĶIS

(Aiziet, stipri šķēpu piesizdams zemē.)

ĀRIJA

Še Mintauts manis bij; liek sārdu kraut.

INDULIS

No mirkļa mirklī gaidu glābiņu.
Man ļaudis sarīkoti klusumā,

Stāv mežā zirgi nolikti, ko bēgt.
1615 Nāks puika paziņot.

ĀRIJA

(Apskauj Induli.)

Es gribu dzīvot,

Tā mūžam tevi turēt, neatlaist!

Šo laimes mirkli pilnam izbaudīt.

To skaistumu nekad vēl nejutu,
1620 Ne bērnu gadu mātes glāsts tik maigs,

Un vēl ik mirkli vēršas brīnišķāks.
Vai mani līdzi vērš? Tik maiga jūtos, —

Es ābele tev ziedus klēpī bērtu.



(lenāk Uģis aši.)

UĢIS

Viss beigts.

INDULIS

1625 Ko saki? beigts?

UĢIS

Tie jutuši,
Ka mūsu vīru trūkst; tie meklē tos;

Ar viltu dzīrēs sauc; tiem jāiet ir,
Lai vērstu aizdomas.

INDULIS

1630 Mēs bēgsim vieni!

Kur zirgi?

UĢIS
Aizvesti.

INDULIS

Ej citus nozagt!

UĢIS

Stāv sargi.

INDULIS

1635 Velni! Spārdies, asins zvērs!

Spļauj savas liesmas, Pērkons rībētājs!
Es tavu sārdu kājām izmīdīšu.

Tev bārdā ogles metu, lai tā svilst!

ĀRIJA

Viss beigts.

INDULIS

1640 Lai līdzi mani dedzina!
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ĀRIJA

Mēs, mīļais, kāpsim karstā mīlas gultā, —

Vai sārda uguns ir tik karsts kā sirds?

Mēs divu siržu kopu ugunīs
Sen sakvēlosim, pirms vēl svelos sārds.

UĢIS

1645 Jau nāk.

(Uz Induli.)

Ej sveiks uz dzīvi vai uz nāvil

(Uz Āriju.)

Tu būsi viņa cienīga. — Nāk pats.

(lenāk Mintauts.)

MINTAUTS

Pats Mintauts tevi meklē visu laiku,

Lūk, Induls kur!

INDULIS

!650 Pie savas gūsteknes.

MINTAUTS

Tev branga piemiņa no Embotes, —

Kad nav vairs pils, tad vēl pils meita ir.

INDULIS

Ej, Ārija, ar mežoni būs runa.

ĀRIJA

(Aiziet svētnīca.)

MINTAUTS

Dod meitu man, — es došu skaistu zirgu
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INDULIS

1655 Es esmu bruņinieks, ne zirgu mītnieks.

MINTAUTS

Tev viņu nav kur likt, pats manā varā.

INDULIS

Man šķiet, es viesis še, ne gūsteknis,
Jo kūri līdz ar leišiem draugos karo.

MINTAUTS

Jā, skaista ir, tās dēļ var aizmirst visu.

INDULIS

1660 Ko esmu aizmirsis?

MINTAUTS

Nākt sapulcē.

INDULIS

Tu pārmet to? Pats liki kūrus nesaukt.

MINTAUTS

Es esmu saimnieks, lielais kunigaikstis,
Tu mani apsveikt, Indul, nenāci,

1665 Kā citi gan.

INDULIS

Vēl neesmu tavs klausnieks.

MINTAUTS

Tu sakies viesis, draugs, — tā dara draugs?
Tu mazs — es liels, tu lūdzējs, un es — devējs

INDULIS

Bet saki, Mintaut, tu, kam nenāci

I6?t> Man palīgā pret vāciem?
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MINTAUTS

Nebij pulka;

Nu vācus sakāvu un kaušu vēl.

INDULIS

Nav tiesa! — pulks tev bij, tad laupīt gāji
Pret leišiem! darīt tos par klausniekiem!

1675 Mūs ļāvi sakaut, nu priekš sevis glāb!
Dod manu Emboti, tu nodevējs!

MINTAUTS

Bet kam tu manim nenodevies pats?

INDULIS

Tu joko? vārds ir briesmīgs: nodevējs!

MINTAUTS

No vārda nebaidīšos es nekad,
1680 Kad mērķi gribi, gribi līdzekli!

INDULIS

Ļauns līdzeklis i labu mērķi gāž.

MINTAUTS

Nav laika meklēt līdzekļus — es darbs,

Es spēks un vara, kas kā liktens iet.

Es sen tev teicu: topi tu mans vasals!

INDULIS

1685 Kad padoties mans mērķis, — varēju
I vāciem ar. Bet dzīvot gribu pats, —

Kā brālis pats tev roku sniegt. Tu spēj
Tik vergus lietot, zemi ņemt mums nost.

MINTAUTS

Ko paši nenākat jūs, stūrie kūri?

INDULIS

1690 Kurš nokaus sevi pats par prieku citam?
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MINTAUTS

Cik jūsu vīru ir? Tik sauja vien,

Jūs vāci apēdīs, — es gribu glābt.

INDULIS

Bet avij viens, vai ēd to vilks, kas svešs,

Vai vilks, kas zināms. Tu tas zināmais,
1695 Kas tūkst no brāļiem nolaupītas mantas.

Bet citi zvēri glūn uz tevi ar,

Tev tatārs vienā pusē, vācis divās.

Ir mierā jāsavieno leišu ciltis,

Ir jāmodina tautu gulošs gars.

MINTAUTS

1700 Ā, kāda valoda tev, sīkā cilts!

INDULIS

Tās sīkās ciltis nāk no lielas mātes!

Tie leiši, zemieši, tie tālie prūši, —

Tie radus kūri, latvji, zemgaļi,
Tās ciltis augšējā un lejas galā,

1705 Tie kopu pulki lieli lielai mātei.

Bet zivis zivis ēd un brāļi brāļus.

MINTAUTS

Lai! Ko tu teici, kūrs? Vai zini pats?
Tas vārds tik liels kā pati Lietava.

INDULIS

Ir lielāks: baltās jūras kopu valsts!

MINTAUTS

1710 Es visas ciltis liešu Lietavā!

Nupat to vārdu teica tumšais kakts,
Man pareģoja vecā ragana:

«No tevis izaugs valsts! Lai viens ir kungs!»
To pašu saki tu, tas gaišākais.

1715 Lai top! Lai viens ir kungs!

INDULIS

Ta saka vergs.
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MINTAUTS

Un brīvais kā?

INDULIS

Ikviens lai kungs!

MINTAUTS

Ha, hal
1720 Tavs gaišais prāts pats sevi žilbina

Un zaudē mērķi, — lūk, to došu es,

Mans vasals topi! Tava gudrā galva
Man galmā derēs domei. Es tev došu,
Cik gribi, zemes leišos, došu sievu —

(Piemāj klāt sulaini, saka tam ko, un tas aiziet.)

INDULIS

1725 Dod Emboti, man tiks.

MINTAUTS

Kas Embote?

Pret visu Skodas novadu?

INDULIS

Man dzimta.

MINTAUTS

Tev lielus mērķus dodu, lielu varu,
1730 xv mazo ņem.

INDULIS

Man pašam mērķis lielāks.

MINTAUTS

Tu līdzēsi man izvest lielo domu —

No ciltīm kopā saslēgt Lietavu.

INDULIS

Dod Emboti, — bez tās man pamats zūd,
i735 Es topu kalps, ne kungs.
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MINTAUTS

Bet augsti celts.

INDULIS

Ne kārais mani ceļ, — es ceļu pats.
Tu tikai kārais gribi tapt.

MINTAUTS

Un tapšu.

INDULIS

1740 Ne vienotājs.

MINTAUTS

I tas; jo vieno vara.

INDULIS

Nē, vieno gars.

MINTAUTS

Tad esi draugs!

* fjucivii

(lenāk bajārs Lengvins ar savu meitu Aldu, kura ļoti

bagāti apģērbta.)

MINTAUTS

Lūk, ņem —i
1745 šo bagātāko meitu!

LENGVINS

Lai viņš ņem
Šo leišu skaistāko.

MINTAUTS

Vai iesi, dūjiņ?

(Pieaicina Aldu klāt un noskūpsta.)

ALDA

Kā pavēl tēvs.
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MINTAUTS

Nu paej drusciņ, Aldiņ,
Lai redz, ka tu tā skaistākā.

(Alda paiet pa pagalmu.)

LENGVINS

Lūk, svārki!

Ir pieci, visi zīds!

(Rāda Indulim.)

INDULIS

(Uz Mintauti.)

Dod Emboti!

MINTAUTS

1755 Tu spītnieks! tiepnieks, sumbris, eža dēls!

Tā pils man vajdzīga priekš Lietavas.

Šis ieķēries kā āpsis savā alā.

Es tevi padzīšu no pasaules!

INDULIS

Vēl pasaule nav tava, nedz vēl es —

1760 Tavs klausnieks; agri bar, kā savus ļaudis.

ALDA

(Raud.)

INDULIS

Bet tu man piedod, daiļā jaunava!

(Nometas uz vienu celi.)

Ne es, kas tevi atraida, bet liktens.

LENGVINS

Tev piedot? Nu tu naidnieks man, ne draugs!

MINTAUTS

He! virsaišus saukt šurp!
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LENGVINS

1765 He, šurp! He, šurp!

MINTAUTS

Kur viņi paliek?

LENGVINS

Skrienat! Pavēl kungs.

(lenāk virsaiši, bajāri. Pudiķis ar pavadoņiem.)

KARGUTS

Mēs, bajāri, še esam.

MINTAUTS

Ko tik lēni?

KARGUTS

1770 Tu visus bar.

MINTAUTS

Kas nedara, kā vajga,
Tas jābar ir.

KARGUTS

Ne bērni mēs, bet vīri.

Pats trenci sapulci, nu atkal nākti

INDULIS

(Taisās aiziet.)

MINTAUTS

1775 Kur, Indul, ej? vai rīkot bēgšanu?
Par vēlu piecēlies, — ha, hal

INDULIS

Es zinu.

Tu sauc še savus kalpus, kurus bar,
Pie tiem es nepiederu.
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MINTAUTS

1780 Paliec še,

Par tevi spriedīs bajāri.

INDULIS

Par mani?

Tik tautai vara spriest.

MINTAUTS

Ha, ha! jo labāk, c?»

1785 Jo es un tauta viens. — Lai tauta nāk!

(Sanāk vēl kareivji un ļaudis.)

MINTAUTS

Jūs labieši, jūs vīri, visa tauta!

Šo kūru sūdzu es:

(Rāda uz Induli.)

Viņš laupīt grib,
Grib nozagt gūstekni, kas pieder tautai.

(Ļaudis kurn.)

1790 ir slepus sarīkojis bēgšanu,
Es novērsu vēl. Manim rokās -dodat

To gūstekni!

ĻAUDIS

Ņem! Ņem tu viņu! Sargāl

MINTAUTS

Pie durvīm sargus liekat!

SARGI

(Nostājas pie svētnīcas durvīm.)

1795 Se mēs stāvam*



MINTAUTS

— Un rīt to vedat prom uz manu pili!

(Klusums.)

PUDIĶIS

Bet Induls gūstīja, tā pieder viņam!

KARGUTS

Par gūstekni vēl jālemj sapulcei.

PARBUS

Lūk, tauta nolēma par to nupat.

ĻAUDIS

1800 vēl nav, — vēl nav, — Jau ir. — Vai tā ir tiesa?

INDULIS

Es viņu gūstīju, tā pieder man.

MINTAUTS

Tu gūstīji, bet nav tev kur to likt.

Tu viesis še — tev neklājas tā runāt.

(Ļaudīs piekrišana.)

INDULIS

Vai leišiem tikums viesiem atņemt mantu?

(Piekrišana.)

PARBUS

1805 Tu gūstīji, bet kas to apsargāja?
Vai Mintauts neatsita vāciešus,

Kas nāca atņemt? Mintauts gūstīja
To otru reiz, un Mintautim tā pieder.

(Piekrišana.)

KARGUTS

Bet sakāt man, kam pieder Mintauts pats?
1810 Lūk, — leišu tautai, — tai ir gūstekne.

(Piekrišana.)
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MINTAUTS

Es leišu tautas, leišu tauta mana!

Viss, viss, cik tāli leišu vārdu min.

(Liela piekrišana.)

INDULIS

Par mani kūri vien, ne leiši lemj.
Vēl kūri brīvi līdz ar Induli.

(Kūru piekrišana.)

1815 Vai leiši laupīs savus brāļus kūrus?

(Piekrišana.)

KARGUTS

Mēs brīvi vīri esam, katra pils.
Kas karā gūts, tas mūsu; cits nav kungs.
Kurš lācis manis medīts, paliek mans.

Mums neder kungs, kas dala mūsu daļu.

BALSS NO ĻAUDĪM
1820 Bet kungs mūs apsargā pret laupītājiem.

OTRS

Brīvs bajārs ēd i svešniekus, i leišus.

TREŠS

Viens lācis mazāk rij, ne simti vilki.

MINTAUTS

Es izdeldēšu šos — tos simtu vilkus.

KARGUTS

Mēs brīvi vīri, sargās mūs šis šķēps.

LENGVINS

1825 Tā mūžam plosās karš, kas druvas sēs?

Sīks zemnieks jūtas kareivs, neklausa.

Kad viens ir kungs, tad miers un ļaudis strādā.
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INDULIS

Kas simtus brīvus vilkus plēš, tas spēs
Vēl ātrāk saplēst tūkstots vergus suņus,

1830 Drīz katris būs tam klausībnieks un avs,

Ko sevim strādinās un sevim cirps.
Tām avīm pašām kopā jāturas.

PARBUS

Lūk, pats viņš sludina nu Lietavu,

Bet kož, kad naida vilkus trenc.

INDULIS

1835 Es gribu,
Bet brīvībā, bez karaļa.

MINTAUTS

Vai tas var būt? Ha, ha! Nu vieno tos!

(Rāda uz bajāriem.)

INDULIS

Tos vienos tas, kas diezgan stipris būs

Un diezgan — taisnis. Tas tu neesi.

MINTAUTS

1840 Es esmu tas, lūk, mana taisnība:

Tev Embote par Lietavu rūp vairāk,

Es dodu tevim Emboti, lai ir!

(Ļaudis kurn.)

INDULIS

Un es ko došu?

MINTAUTS

Savu gūstekni

PUDIĶIS

1845 Ņem, Indul, ņem.

(Uz Mintauti.)

Tev paldies, lielais kungs.
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KORI

Lai dzīvo lielais Mintauts!

LEIŠI

Nedot, nedot!

MINTAUTS

(Uz ļaudīm.)

Ko zināt jūs? Man viņa vajdzīga
1850 Priekš lielās Lietavas.

INDULIS

Es nedodu.

PUDIĶIS

Dod, neliet, aši! Vai tu neprātīgs?

(Uz Mintauti.)

Mēs viņa vietā atdodam.

INDULIS

(Uz Pudiķi.)

Ej prom!
1855 Tā gūstekne ir vairāk nekā pils, —

Tā ķīla tev, — ar vāciem gribi līgt,
Lai tie tev palīdz tapt par karali,
Lai tevi mērcē Kristus ūdenī.

(Ļaudis rūgst.)

MINTAUTS

Tu, nelietīgais kūrs, tu zaimo kungu!
1860 Es viņu karaliski apbalvoju,

Viņš kož man rokā! Kāds ir tādam sods?

(Ļaudis klus.)

KARGUTS

Viņš varens kareivis un leišu draugs. —

Dod, Indul, gūstekni priekš Lietavas,

Kā teicies pats, un tiks tev tava pils
1865 Un leišu draudzība, mums miers no vāciem,



INDULIS

Kas viņu saņems leišu vārdā? Mintauts.

ĻAUDIS

Dod Pērkonim uz sārdu! — Sārdu! — Sārdu!

MINTAUTS

Par velti gribi, lai tev palīdzam?

LENGVINS

Še vācis ir, grib izpirkt gūstekni.

MINTAUTS

1870 Lai nāk.

*

(lenāk Valters.)

MINTAUTS

— Cik dosi?

VALTERS

Vienu tūkstoti.

MINTAUTS

Dod visu Emboti un Kuldīgu.

VALTERS

To nē.

LENGVINS

1875 Lai naudas dod trīs tūkstoši.

PARBUS

Mums karā noderēs pret vāciešiem.

VALTERS

To nē.
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ĻAUDIS

Bij solīts upurs Pērkonim.

(Rūgst.)

LENGVINS

Dod divus tūkstošus.

1880 To jā.

INDULIS

Lai velns!

Vai tirgus te, vai tautas sapulce?
Vai tā ir kustons, ko par naudupērk?
Tā dieve, kas no debess nokāpusi.

1885 Es viņas sargs, es klausos jau par ilgu.
Es viņu nedošu jums nicināt.

(Uz sargu pie Ārijas durvīm.)

He, nost! Nāc šurpu, Ārija, pie manis.

*

(lenāk Ārija, ģērbta uguns svārkos.)

ĻAUDIS

Ā, ā!

KARGUTS

Kurš tādu dārgumu sev atņemt ļaus?

JAUNS BAJĀRS

1890 Tā vērts ne Embotes, bet pasaules.

INDULIS

Tu uguns svārkos?

ĀRIJA
Vecā ģērba jau —

Uz sārdu vest.

ĻAUDIS
Uz sardu vest! — uz sardu!
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MINTAUTS

1895 Kas teica raganai ģērbt uguns svārkus?

Es viens še pavēlu. Tā pieder man.

(Uz Āriju.)

Es tavam tēvam tevi atdodu,

Dod, vāciet, divus tūkstošus un ved.

(Uz Valteri.)

Nāc, man ar tevi vēl ir jārunā.

ĀRIJA

1900 Tik divus tūkstošus es esmu vērts?

Ko, Valter, teic?

VALTERS

Mums vairāk naudas nav.

Un pilis atdot tēvam varas nav.

ĀRIJA

Tad palieku es še.

VALTERS

1905 Bet Mintauts atlaiž.

ĀRIJA

Kas Mintauts man? Bet mani nelaiž kauns.

Jums vācu vārds nav dārgs, tad man ir dārgs,

VALTERS

Paldies tev, augstā, tu mūs apkaunol

(Aiziet.)

INDULIS

(Piesteidzas pie Ārijas.)

MINTAUTS

(Uz Valteri.)

Ved, vāciet, ved to! — Indul, nost no tāsi
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INDULIS

1910 Kurš pirmais nāks tai klāt? Še ir mans šķēps

ĻAUDIS

Uz sārdu! ziedo Pērkonim.

INDULIS

Vai Mildu

Var ziedot Pērkonim?

LENGVINS

Viņš zaimo dievus,
1915 Viņš aizskar karali un nievā tautu!

Uz sārdu viņu pašu!

ĻAUDIS

Sārdā, sārdā!

INDULIS

Es leišu tautu turu lielu, cēlu,

Kas cieni savas tiesības un svešas: —

1920 Kad jūs man nedodat, kas pieder man, —

Kad viņai riebjas izpirkties par naudu, —

Tad cēlums jāatbild ar cēlumu:

Tad atsakos no savām tiesībāml

MINTAUTS

Tu atdod viņu tēvam, ha, ha, ha!

(Ļaudis kurn.)

1925 Un pamet mūsu lietu.

(Kurn.)

INDULIS

Jāatdod!

Lai man tā nepieder, tad tēvam gan.

(Ļaudis kurn.)

Nu mēs no gala karu iesāksim —

Bez viltības, bez ķīlām un — bez sievām,
1930 Tik virs nret vīru! — Viņa lai sev iet



Uz Kuldīgu, mēs, kūri, celsimies

Un ņemsim atpakaļ sev Emboti.

(Daļa kūru piekrīt.)

PUDIĶIS

Tu gaisa grābslis! sievas vergs! tu mīlnieks!

No rokas laukā dosi? Nav tev kauns?

PARBUS

1935 Ha, ha! te jāsmejas, kā nodevējs
Aiz mīlasnelgas ģīmja lūko slēpties!

Viņš atdod vācim mūsu guvumu,
Kas maksā tūkstošus, ar ko var slēgt
Tik labu mieru, ka tas vācus izdzen!

MINTAUTS

1940 Tu nodevējs! To nodevēju grābt!

(Ļaudis kurn, bet neiet klāt.)

INDULIS

Es tavus lāstus sviežu atpakaļ,
Tev pašam mutē, lai tā gunī deg! —

Es aizvadīšu šo uz Emboti,

Tad nākšu atpakaļ.

MINTAUTS

1945 To grābt! to grābt!
Ko stāvat! pavēl kungs!

ĻAUDIS

Lai dzīvo karalsi

(Tuvojas Indulim.)

INDULIS

Lūk, tas ir kārais, kas tik karsti brēc!

Tas kūrus nodevis, ņem viņu pili!
1950 Tas leišu brīvniekus ved klausniekos!

Tas ņem šo gūstekni ar varu sev!

Tas visiem visu ņem, tas kārais būs!

Jums vaiga karaļa!
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ĻAUDIS

Mums nevajga.

INDULIS

1955 Ko? agri, Mintaut, ceri tautu veikt,

Vēl leišiem virsaiši un vīri ir.

MINTAUTS

Tu, pavalstnieks, pret mani sacelies?

Es tevi nositu kā suni!

INDULIS

Nē, es vilks!

19G0 Vaikārais tas, kas sapulcē ceļ šķēpu?
Kas laupa draugus, apsmej tikumus?

Tad tas ir kārais! Tad to pielūdzat!

MINTAUTS

Ciet klusu, kūdītājsl

INDULIS

Lai kalpi klusu cieš, — kas brīvs, tas kliegs!

ĻAUDIS

1965 Ir tiesa Indulim! — Dod upuri!
Ko gaidām? — Sārdā! Dieva sodi nāks. —

Nu grābjat vācieti. Uz sārda, sārda!

LENGVINS

Jau viņa ugunsdrēbēs ietērpta!

INDULIS

Še ņemat ugunsdrēbēs, tās ir jūsu!
1970 Bet, kas iekš drēbēm iekšā, tas ir mans.

(Norauj no Ārijas ugunsdrēbēs.)

LENGVINS

Lai grābjam to!



ĻAUDIS

Grāb, grāb!

INDULIS

Jūs varat grābt,
Bet dzīvs es nedošos, nedz došu viņu!

ĀRIJA

J975 Es, Indul, esmu tava! Ziedošos

Ne Pērkonim, ne Mintautim, tik — tev!

INDULIS

(Taisās nodurt Āriju.)

Lūk, krūts! lūk, duncis! Grābjat! nāve veic,

Nu grābjat mironi, ja tas jums der!

Še, Mintaut, ķīla tevi — Ko klusē nu?

še, Pērkon, ziedojums! — Tu arī klusē?

Nu, kad tie abi klus, tad laidāt iet!

(Ļaudis klus.)

MINTAUTS

Tu zaglis, laupītājs, tu nodevējs!
Tu joda izdzimums, tu lapsa, vilks!

No pasauls lauka nolādēts un dzēsts!

UĢIS

1985 Es tevi vadīšu līdz Embotei.

PUDIĶIS

Ak, neej, Indul! neej, zelta Indul!

Es tava vaiga neredzēšu vairs.

INDULIS

Es nākšu, Pudiķi, es atkal nākšu!

(Piekrišana.)

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

PIRMĀ AINA

Embotes pils vārtu priekšā.
Pa vienai pusei lielie ārējie vārti un

vaļņi. Kad vārtus atver, redzas iekšējie

apcietinājumi un ceļi. Pa otrai pusei
mežs un skats uz Embotes leju un

Vilku gravu. Vakars.
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(Indulis un Ārija.)

INDULIS

Mans dzimtais tēvu nams, — ak! vairs ne mans! —

1900 Tu tumšām acīm dēlā noraugies,
Kas tevi sveicina kā svešs un naidnieks.

— Ak, neskat' tā — es sveicinu un reizē

No tevis atvados, mans tēvu nams!

Man dēla tiesību uz tevi nav,

1995 Man mirt tik nācās še, ne projām iet,

Un es — ak! — gāju. Bet es atkal nākšu,

Un mūžam mans tu būsi, tēvu nams.

Sveiks, tautas asnīm lietais zemes klēpis!

(Nometas un skūpsta zemi.)

UĢA BALSS

(Aiz skatuves.)

Ū, Indul, ašāk; zirgs ir nemierīgs.

INDULIS

2000 Jā, jā, es ceļos jau. — Te krita Vārgais,
Tur Nigrands, glābdams, asnīs slīdēja,
Ar vācu asnīm latvju kopā lējās.

(Piecēlies, lūkojas apkārt atminēdamies.)

(lenāk Uģis, runā čukstot.)



UĢIS

Steidz, Indul, klau! jau mostas vārtu sargs.

(Nometas ari zemē un skūpsta to.)

Nu paliec sveika, pils! mēs nāksim drīz.

ĀRIJA

2005 Kurp iesi, Uģi? Paliec še pie mums.

UĢIS

Kā palikt! Sargs būs klāt. — Ardievu, kundze!

ĀRIJA

Tad staigā vesels.

UĢIS

Indul!

INDULIS

Jā, es eju.

ĀRIJA

(Pieskrien viņam klāt.)

2010 Ko saki, Indul?

INDULIS

Sveika, paliec sveikai

SARGA BALSS

(Aiz skatuves.)

Ū! ū! — Kas tur?

INDULIS

Vai dzirdi, jāsteidz,

UĢIS

(Aiziedams.)

Induli .
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INDULIS

(Uz Āriju.)

2015 Uz Kuldīgu tev jāiet. Drīz mēs nāksim

Jums atņemt Emboti. Es nevaru

Pret tevi otrreiz kauties.

ĀRIJA

Indul! Indul!

Ko tu tik sveši runā: projām iet?

2020 Ko es tev sariebu, ka atstum mani?

INDULIS

Es tevi atvedu. Ko vēl? — Nu, sveika!

(Ņem roku nost.)

ĀRIJA

Ko roku projām ņem? es nelaižu.

INDULIS

Nav ilgāk laika, jāiet.

ĀRIJA

Ko tu teic?

2025 Tu mani glābi šurp, nu paliec še,

Kur mums ir tversme.

INDULIS

Tversme tikai tev.

ĀRIJA

Ko ceļā neteici? Tik steidzies šurp.

SARGA BALSS

(Aiz skatuves.)

Ū! ū! — Kas tur? Kas tur?



INDULIS

2030 tu taču zināji, ka pilī nāku

Tik tevi glābt, un tad pie saviem kuriem!

ĀRIJA

Tu taču zināji: — Kur tu, tur es!

Kad tu še nepaliec, es arī ne.

Kad tu no manis bēdz, ko šurpu ved?
2035 Tad mani varēji i mežā mest

Vai atdot Mintautim, vai sārdā degt!

INDULIS

Jel saproti, ka mūs še liktens šķir!

ĀRIJA

Es saprotu tik to: kur tu, tur es!

(Parādās lāpa uz vaļņa.)

UĢIS

(Iznāk atkal no krūmāja.)

Beidz atvadīties! Glābies! Lāpa, lūk!

INDULIS

(Uz Āriju.)

2040 Beidz! sveika! — Dvēsli es sev pušu rauju,
No dzīva koka plēšu pusi nost,

No sulasasins visa roka līp.

ĀRIJA

Es tevi nelaižu, — es nespēju.

INDULIS

Laid mani, laid! Beidz ātrāk briesmu brīdi!

(Parādās uz vaļņa sargs.)

SARGS

2045 E! Kas tur ir? Ko neatbildat? — Pagl
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UĢIS

Še vairogs! Kur vairs bēgt! Nu ciņa būs. —

No sievas nespēj atrauties kā vīrs.

(Aiziet.)

ĀRIJA

Es tevi nelaižu, es nespēju,
To mīla neļauj.

INDULIS

2050 Ko tā mīla grib?
Es, tevi glābdams, draugus atstāju —

Pie leišiem atpakaļ man ceļa nav —

I mani kūri jūtas pievilti —

Mans goda Pudiķis aiz kauna raud —

2055
— Aiz mīlas visu esmu darījis —

— Aiz mīlas tēvam atdodu i tevil —

ĀRIJA

— Ak, vairāk mīla prasa: visu! visul

INDULIS

— Ko vēl? Ko vēl? Ko vēl?

ĀRIJA

Jel paliec šel

INDULIS

2060 Mans gods to neatļauj l

ĀRIJA

Ak, nemet mani sava goda dēļi

INDULIS

Vai mīla godu lauž? Vēl to tā prasa?
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ĀRIJA

Lūk, visu mīla prasa, visul visul

Tā visu dzīvi lauž un jaunu ceļ.
2065 No sevis atsakies un atdod visul

Tu dod tik pusi: mani izglābdams
Un atkal atstādams. — Glābmani visul

INDULIS

Ko dari, Arij! Tava mīla mani

Tik augsti pacēla, nu liks man grimt?

(Ir parādījušās uz vaļņiem vairākas lāpas; dzird aiz vārtiem

skrienam un runājam.)

SARGS

(Uz vaļņa.)

2070 Pie vārtiem! aši! Vesels kūru pulks! —

Jūs brūkat virsū! — Tu skrien pašu celti

(Iznāk pa mazajiem vārtiņiem sargi.)

OTRAIS SARGS

(Durvis turēdamies.)

Jā, brūc tu virsū pats!

(Uz Induli.)

Ko meklējat?
Cik jūsu ir tur?

INDULIS

2075 Simts!

OTRAIS SARGS

Vai dievs! Mans dievs!

(lebēg vārtos.)

ĀRIJA

Vai tu tas, veco Ansi? Ko tu bēdz?

OTRAIS SARGS

Vai dievs! Kas tā par balsi? Tā kā kundze,
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Ārija

Es esmu tā.

OTRAIS SARGS

(Iznāk līdz ar vairākiem.)

2000 Ak dievs!

PIRMAIS SARGS

Vai! Kundze! Hol

(Aiz vajņa dzird iesaucamies daudzkārt.)

Ko stāvat? Droši virsū! Glābjat kundzi!

(Uģis atkal iznāk no krūmāja.)

OTRAIS SARGS

Ir divi! viens ir mazāks.

TREŠAIS SARGS

Grāb tb! sit!

(Apstāj Uģi.)

INDULIS

2085 Laid mierā zēnu!

ĀRIJA

Mierā!

TREŠAIS SARGS

Sit tik! Sit!

UĢIS

Ak vai!

INDULIS

(Sargu nosizdams.)

Tad še tev!

UĢIS
2090 Induli nāCļ ak

f
nāci
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INDULIS

Tu ievainots?

UĢIS

Nekas! Nāc, nemet kūrusi

(Aiziedams.)

INDULIS

Ak vai!

(Aizgriežas. Ārija tur viņu apskāvusi. Sargi nones nomalī nosisto.)

OTRAIS SARGS

Ko? šis ir Induls? Ko tad šis tik liels?

2095 Ko kalpu nosita? — Tik latviets vien.

CETURTAIS SARGS

Jau padzīts, nu vēl gūstīts. Turat viņul

OTRAIS SARGS

To tura kundze. — Tad tik loma būsi

CETURTAIS SARGS

Ir apkampusi to?

OTRAIS SARGS

Aiz gudrības.

(Iznāk pa vārtiem bruņinieks Kuno.)

BRUŅINIEKS KUNO

2100 Kas notiek še? — Lai tos tur sargi ieslēdzi

OTRAIS SARGS

Ir mājā mūsu dārgā kundze!
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KUNO

(Piesteidzas un skūpsta roku.)

Kundze!

Ak, simtkārt sveikai Nu būs jauna dzīvei

ĀRIJA

Jā, jaunu dzīvi sāku ari es.

KUNO

2105 Tas vīrs tev pavadons?

ĀRIJA

Jā, ir un būs.

KUNO

Kas ir tāds?

ĀRIJA

Induls.

KUNO

Induls tavā gūstā?

ĀRIJA

2110 Es viņa.

KUNO

Nesaprotu.

ĀRIJA

Sapratīsi.

KUNO

Ā, ā! un es —?

ĀRIJA
Kas tu?

KUNO

(Ironiski.)

2115 Daudz paldies, kundze.

(Saskatās abi ar Induli.)
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(Aiz vārtiem liels troksnis. lenāk vecais

komturs Berneks.)

TĒVS BERNEKS

Mans bērns! Kur ir mans bērns?

ĀRIJA

Tēvs! tēvs, mans tēvsl.

TĒVS

Es tikko nomiru bez tevis, bērns. —

Ko vāji tevi redzu? — Tuvāk lāpas! —

2120 Vairs acis necerēja tevi skatīt.

ĀRIJA

Tev acis gaišas

TĒVS

Mans stariņš!

ĀRIJA

Tev sirmos matus priekā krāsošu.

TĒVS

Es, vecais vīrs, es grēcnieks: — neglabājul
2125 Par manu dvēsli vairāk jāsaudz tevi,

Jo dvēsle nemirst, — tu man vari mirt,

Ko tad vairs dvēsle līdz? —

ĀRIJA

Ak, tēvs, tad labi.

TĒVS

Tu vien man dārgums, cita man vairs naul

2130 Lai slavēts dievs, kas tevi atdod mani

ĀRIJA

Lai mīlēts ir! kas mani atdod tev,
Tas vīrs, caur kura roku dievs tā vedisl

Lūk, še mans glābējsl
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INDULIS

(Aizsedzas ar roku pret lāpas gaismu.)

TĒVS
Ko? tas Valters nav?

2135 Ko izpirkt sūtīju?

ĀRIJA

Nē, vecim kauns,

Ka mani izpirkt gribējāt ar naudu.

TĒVS

Ak! — Kauns. — Bet sakauts tapa mūsu pulks —

Un es bez tevis miru jau un tad —?

ĀRIJA

2140
—

Sis mani izpirka ar dzīvību.

TEVS

Un nauda vesela?

ĀRIJA

Jā.

TĒVS

Slavēts dievs!

(Uz Induli.)

Nāc manās rokās, glābēj! — Ko tu stāvi?

2145 Ko acis sedz ar roku?

(Apskauj Induli.)

Ā! Kas esi?

Ko vecās acis manim rādāt?

Mans niknais naidnieks Induls?!

INDULIS

Jā, es Induls.

2150 Es tavu meitu gūstīju, bet pats
Es trimdenieks, nav vairs šīs pils, kur tvert;

Še tev to atdodu bez izpirkšanas,
Jo viņu nespēj atsvērt zemes mantas.
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Man dod tik līdz ar zēnu brīvu ceļu,
2155 TJn paliec sveiks!

TĒVS

Ak dievs, kas man ir jādzirdl
Tas kauns man jāpieņem no pagāna!
Tāds cēlums neticams mums, bruņiniekiem.

INDULIS

Es tevi kaunot šurpu nenācu.

2160 Es rīt tev atkal niknais ienaidnieks,

Tad sargies Embotē.

TĒVS

Kā atmaksāšu?

INDULIS

Mums, latvjiem, tikums ir tāpat bez maksas.

Sveiks! Sveika!

ĀRIJA

2165 Indul, vai tu neņem mani?

I latvju tikums var šo maksu ņemt.

INDULIS

Tu atkal smejies.

ĀRIJA

Nē. — Mans mīļais tēvs!

Dod mani Indulim par sievu!

TĒVS

*i?o Bērns!

ĻAUDIS

Ha, ha! ha, ha! ha, ha!

VECAIS SARGS

Jā, jaunā kundze vienmēr jokus mīl.

Kopš viņa mājā, atkal smiekli skan,
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ĀRIJA

Pag', Ansi, izsmiesies uz manām kāzām.

TĒVS

2175 Tik aplam nerunā. Es pacienāšu
To viesi šonakt dārgiem vācu vīniem

Un saldiem cepumiem, kas viņam sveši.

Un rīt —•

ĀRIJA

Pie altāra viņš mani vedīs.

TĒVS

2180 Bērns, rimsti jokot! — viņš ir pagānsl

ĀRIJA

=- Nu? —i

TĒVS

Viņš svešas tautas, ienaidnieks un sš nabags,

INDULIS

Nē, komtur, esi drošs: es neprecos.

Pats savās mājās es lai iegātnis?!
2185 Ar cīņu ņemšu mājas, ne — ar sievu.

TĒVS

Lūk, viņš jau atkāpjas, viņš prātīgs virs.

ĀRIJA

Es ne, es ne.

INDULIS

(Aizgriežas, lai aizietu.)

ĀRIJA

Vēl gaidi brīdi, Indul,

Es redzēšu; tad abi iesim.
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TĒVS
2190 Bērns!

Lai ņemu to par znotu? Znots jau ir —-

Pie Reinas bagāts grāfs.

ĀRIJA

Es negribu.

TĒVS

Nu, lūk! — Tad šīzeme vēl jāiekaro,
2195 Vēl jāpelna, ko izpirkt manu muižu

Pie Reinas.

INDULIS

Jāpalaupa vēl kāds gads.

TĒVS

Lūk, ņirgājas! — Un to lai barojam?
Tev jātop grāfienei vai firstenei!

2200 Tas padzīts, uzveikts, übags leišu dangās!

INDULIS

Tu, komtur, alojies. Es neuzbāžos.
Es tevi nicinu, vai nedzirdi?!

Tu laimīgs laupītājs, sīks muižas klausnieks,

Es brīvais vadons brīvai, dižai ciltij!

ĀRIJA

2205 Ko dari, Induli sirmus matus skar?!

TĒVS

Ho! ho! Lai laupītājs, sīks muižas klausnieks,
Es pašas svētās Māres bruņinieksl
Pār mani dievs tik ir un Romas ķeizars!

INDULIS

Pār mani nav neviens, — tik es un tauta!

ĀRIJA

(Lūdzoši apkampj viņu, tad tēvu.)
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INDULIS

2210 Man savā pilī būt par kalpu kauns.

ĀRIJA

Še, Indul, būsi kungs, pils pieder tevi

Tēvs, lūdzi viņu šurp kā kungu pilij.

BRUŅINIEKS KUNO

Oho, oho!

TĒVS

(Uz Kuno.)

Tu klus! Vai tu tas znots? —

2215 Bērns, tas ir svešas cilts, mūs nepazīst,
Nedz zin, kas Roma, ķeizars, bruņinieks,
Nedz smalkus tikumus un gaišu dzīvi.

Vēl kūrs kā kustons dzīvo meža alā,

Tie mums var pateikties par visu labu.

ĀRIJA

2220 Tad arī Embote ir meža ala, —

Ko tu tad še? Ko kāroji šīs pils? —

Un, lūk, viņš bruņinieks tāds pat kā tu,

Kā tas un tas, — tik dūšīgāks un taisnāks.

(Vāci sakustas protestēdami.)

Bet kalps ir vāciem nabags tā kā šiem.

2225 Par kādu labu tie tev pateiksies?
Kad viņi līdzi mums, kaut citādi.

TEVS

Jā, viņi sveši; sveši jūt un mīl,

Un kad viņš atstāj tevi, būdams svešs?

Tu nez ko iemīlēji ne uz labu.

ĀRIJA

2230 Tēvs, arī māte bij tev svešas cilts

Un tevi iemīlēja ne uz labu.

Teic, vai tu tādēļ viņu atstāji?

Lūk, māte bija augstāka par mums,
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No smalkās franču cilts: mēs barbari.

2235 Mēs skaisto māti nemācējām cienīt.

Mēs viņu zaudējām un tagad klīstam,
Sev mieru meklējot, pa pasauli.
Mēs savus grēkus gribam nomazgāt
Ar svešām asarām un asinīm.

TĒVS UN VĀCI

2240 Ak, ko! — Mums vairogs tīrs.

ĀRIJA

Tu biji ciets un dārgo zaudēji.
Vai vēl tu būsi ciets? Vai vēl tev daudz

To dārgumu, ko zaudēt? Daudz vēl mīlas?

Kad vari zaudēt, un kad gribi, — zaudē

2245 Tad arī mani vēl.

TĒVS

Ak, mana vienīgā, ak, kā tu dzel!

Bet tev ir taisnība. Es slēpu to

No sevis paša, bet tā kvēle kvēl.

Tad, Indul, nāc! Kaut skarbi mani skāri.

(Apskauj.)

2250 Tev ass ir vārds, vēl asāks zobens, dēls!

Pret leišu mežoņiem tas noderēs,

Pret zvēru Mintauti.

INDULIS

Lai zvērs, viņš liels.

TĒVS

Tu cieni naidnieku?

INDULIS

2255 Jā, nīstot cienu.

TĒVS

Kā būsi vasals vācu ķeizaram,
Kad dos tev Emboti?
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INDULIS
Tā mana ir.

TĒVS

Jā, ņem kā balvu to no viņa rokas,
22C0 Man roku skūpstīdams, kā vācu vasals.

INDULIS

Ar varu ņem, aiz žēlastības dod!

No sveša balvā gūt to, kas jau mans!

Man atdod zagto, es lai pateicos?

TĒVS

Lūk, Ārija, tu mīli, — viņš ir svešs!

ĀRIJA

2265 Viņš, tēt, ir lepnis. Negrib roku skūpstīt
Še laukā.

(Uz Induli.)

Lepnais, negribi būt vasals,

Lūk, es tavs vasals! skūpstīšu šo roku.

VECAIS SARGS

Ha, ha! ne ķeizaram nav skaistāks vasals!

INDULIS

2270 Tu, Ārij, mani apkauno. Tu zini,
Es brīvs un brīvam manim vajga būt.

Es eju mežā, tur vēl brīvība.

ĀRIJA

Tur tevi saplēsīs!

INDULIS

Jā. Kas par to?
227 5 Reiz tev šo dzīvi devu, tagad brīvei.

ĀRIJA

Vai, Indul, Indul, neej! Tad man jāmirst.

(Krīt ceļos.)
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INDULIS

(Viņu pacel, bet tomēr iet.)

Es ejul

KUNO

Zvērs, tu negantnieks, tu mežonsl

Ļauj sievietei krist ceļos viņa priekšā!

ĀRIJA

2280 Tad labi! iešu līdz.

TĒVS
Mans dievs! Mans bērns,

Tu mani nemīli!

ĀRIJA

(Saņem abus aiz rokas.)

Ak, mīlu, mīlu!

Man abu vajga, lai es nemirtu!

2285 Bez maiguma šīs miesas nespēj dzīvot —

Bez tēva, prieka un bez pils, bez biedriem,
Tās tavā mežā nīks. Bet dvēsle nespēj
Bez tevis dzīvot, Indul, lai tu esi

Vai zvēru mežā, tumsībā vai nāvē.

2290 Kad es jūs neiespēju savienot

Kā mies' un dvēsli un jūs abus gūt, —

Tad labāk jūsu starpā mirt šepat,
Ne mežā asins sievu rokās krist, —

Tad ņemat, dalāt mani gabalos.

(Dod dunci.)

2295 §c, tēvs, — še, Indul, — ko? jūs negribat?
Tad pats tu dali mani divās daļās!
Es katram atdošu, kas bij man dots:

Tu, tēvs, man miesas devi, ņem tad tās!

Tu, Indul, dvēsli, — tikko viņa dīgst,
2300 Uz tevi tiecas, — paturi tu dvēsli.

TĒVS

Ak, briesmas! briesmas!

(Uz Induli.)
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Vem jel, visu ņeml
Tik atstāj man šo bērnu dzīvul

(Ļaudis sakustas.)

INDULIS

Laidi

2305 — Tu mani uzvarēji, Ārijai
Mans lapu kuplums sargāja no lietus,

Bet līst vēl, līst un līst, tad lapas mirkst,
Tad nesaturēts gāžas virsū valgs.
Nu svešā mīlas vara mani strauj, —

2310 No zemes izrāva, te ceļ, te gāž,
Liek ņemt un atteikties, liek jēgt un mulst;
Bez mēra cēlumu un tiklu prasa,

Un atkal: lai tos lauž par labu citam!

Es nezinu nekā! — Man galva reibst.

2315 Kas labs, kas ļauns? — Tik spēki dziļi briest —

Bet dzīvais sirdī sāp, vai lūst vai aug?
Lai lūst, lai aug — man cita ceļa nav,

Es dzīvei paļaujos un nesu dzīvi.

(Viņš satver Āriju un nes to uz vārtu pusi.)

ĀRIJA

Tu saldais! mīļais! labais! 1

TĒVS

(Uz ļaudīm.)

2320 Lai kāzu lāpas dedz! lai taures skan!

(Iznāk ļaudis ar lāpām; atveras plaši vārti; redz lāpām apgaismotu
eju pilī.)

UĢA BALSS

(Tālumā.)

A—u! a—u!

INDULIS

(Uz Āriju.)

Kas tās par skaņām?
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ĀRIJA

Taures.

SARGS

(Uz tēvu.)

Kungs! Kalps ir nosists. Kur to likt?

TĒVS

2325 Nest iekšāl

INDULIS

Ā, miris! — Ārij, skaties mūsu gaitu:
let priekšā kāzu lāpas, — iepakaļ
Nāk mirons!

ĀRIJA

let priekšā, Indul, laba zīme: prieks!
2330 Un visas bēdas, liktas mironī, —:

Tās paliek tur — aiz mums!

UĢA BALSS

A—u! a—ul

INDULIS

(Apstādamies.)

Ā, klau! — A—u!

TĒVS

Lai skaļāk taures skan!

INDULIS

(Āriju nesot, uz sliekšņa klūp.)

2335 Ko kāja klūp? — Vai nelaid mani, slieksni?

Es tāļāk nevaru. A—u! A—ul

(Taures pārskan. Indulis nolaiž Āriju un steidzas uz meža pusi.)

ĀRIJA

Tu, Indul, mani meti — Nes nāvē mani,
Kad nespēj nest man vēl šo upuri!
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(Nāk drūms atpakaļ.)

ĀRIJA

Es tevim spēku došu, — še viens skūpsts!

TĒVS, ĻAUDIS, BRUŅINIEKS

2340 Ak dievs! — Tāds kauns! — Ha, ha, kāds muļķīgs

joks!

ĀRIJA

(Uz Induli.)

Tu mīļais, dvēsles nesējs, vai tu zini?

Tu nu mans laulāts draugs! mūs nešķirs vairs

Neviens, neviens, ne tēvs, ne tu, ne es:

Tēvs kaunētos, ka meita skūpstīta,
2345 Tu neatstātu apkaunoto meitu.

TĒVS

Nu redz, kā māte pārgalvīgiem jokiem.

INDULIS

(Apklāj sev galvu ar mēteli.)

ĀRIJA

Tā acis slēdz un nāc, kur mīla ved!

Gan acis tevim atslēgšu ar skūpstiem
lekš kāzu kambara; lai tagad neredz

2350 Nekā no pasaules, — kas bij, kas ir,

Lai redz tik laimi, — to, kas mūžam būs!

UĢA BALSS

A—u! a—u! a—u!

(Priekškars.)





TREŠAIS CĒLIENS

OTRA AINA

svētku istaba Embotē, celta lat-

viešu garšā. Istabas lietas pa daļai
vācu. Gar sienām sakārti latviešu un

leišu ieroči kā uzvaras zīmes. Skatuves

dibenā gaiša logu rinda. Gar abām

malām durvis. Dibenā vienā malā pa-

augstinājums.uz kura goda krēsli, krāš-

ņākais priekš Induļa. Istaba pušķota uz

svētkiem. Gar malām galdi un soli.

Rīts.
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(lenāk steidzīgi kareivs.)

KAREIVS

(Skapi.)

Ū! — ū! — Es ziņu nesu. — Leiši nāk!

(Klusāk.)

Vai nav neviena, kam par pili rūp?
2355 Visur tik vāra, cep un alu dara.

Pats Induls saldi guļ, kā mājās kungs;
Par kūriem gudrāks, tos ar asnīm krista,

Pats savas kristības ar vīnu dzer.

(Skali.)

o—ū!0 —ū! — Nāk leiši! — Kungi, ceļatiesl

(lenāk Berne k s.)

BERNEKS

2360 Ko kliedz! — Vai daudz to?

KAREIVS

Daži simti būs.

BERNEKS

Vai mūsi ir jau pretī?

KAREIVS

Jā, kāds simts.



BERNEKS

Lai vairāk iet! Lai ātrāk padzen leišus!

2365 Lai kāzas pušķo mums ar uzvaru!

(lenāk Indulis.)

INDULIS

Jau leiši klāt?

BERNEKS

Kāds simts; bet mūsi pretī

KAREIVS

Mēs kūrus kristījām; tie nelāvās;
Tad leiši kāva mūs un arī tos.

INDULIS

2370 Kas lika kūrus kristīt? Ko tā steidzas?

BERNEKS

Tas es. Ko gaidīt vairs? Tie mūsu ir.

Lai atkal neatkrīt, — lūk: neļāvās.

INDULIS

Pirms manis krista tos!

BERNEKS

Nu, šodien tevi.

INDULIS

2375 Es kaujā iešu.

BERNEKS

Nevajga, jau ir.

Es visu rīkošu.

(Uz kareivi.)

Ej vien, es nāku.

(Kareivs aiziet.)

166
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(Berneks. Indulis.)

BERNEKS

Tev šodien jādomā ne kara briesmas,

2380 Bet kāzu prieki, — skats tev ir vēl drūms.

Es prieka nesēju tev sūtīšu.

INDULIS

Dod, komtur, labāk kauju.

BERNEKS

Teic nu: tēvsl

Tu gan man esi dēls: — Tik dēlam vien

2385 Es savu saulīti no debess dodu.

Nu manas dienas tumšas taps kā nakts.

INDULIS

Ak, tēvs

BERNEKS

— Es zinu: bail tev laimi gūt;
Vēl vairāk, dēls, man bail ir viņu zaudēt. —

2390 Nu vairi visus baigus, — maigums nāks.

(Aiziet.)

(Indulis viens, pret logu atspiedies, skatās gaišas rudens dienas

ausmā.)

INDULIS

Ak, baigi nāk un nāk, — un neatstāj.
Jau niknā nakts ir garām, vēl tie klīsti

Man sirds ir dūgotāja meža dūja,
No koka kokā laižas, nerod miera —

2395 — Kad kokam lauzta galotne, viņš spēj
Tik plesties plašumā, ne augt uz augšu a
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Vai nakti dūgoja, vai bij mans Uģis,
Kas sauca atpakaļ —?

(Pēc brīža skaļāk.)

— Ak, būtu tu —I

(lenāk Ārija, klusu, uzliek rokas uz pleca Indulim.)

ĀRIJA

2400 Es esmu te, mans baltais vanadziņš
Ar zelta nadziņiem! — Vai balods dūc?

INDULIS

Ak, mīļā ausmiņa! Mans sārtais spldumsl

ĀRIJA

Kad spīd tev ausmiņa, — ko acis skumst?

INDULIS

Es nezinu.

ĀRIJA

2405 Ko lūpu loks tik ciets?

Un prot tik maigi liekties saldā skūpstāl

INDULIS

Es nezinu.

ĀRIJA

Vai tūkstots gadu šķiet,

Kopš mīļā rokās biju; — kur tās rokas?

INDULIS

(Apskauj viņu.)

2410 še ir! Tās gaidījušas tūkstots gadu, —

Nu balti mākoņi tur debesjumā



169

Tik mīksti vāļājās kā bērni pļavā:
Es viens no viņiem vizu tavā vizmā. —

— Lūk, mākons laimē gaist.

ĀRIJA

2415 — Un tu vēl skumjš?

INDULIS

Es nezinu.

ĀRIJA

Nu, ko tu zini? Teici

INDULIS

Es nezinu nekā.

ĀRIJA

Viss jāteic man;

2420 No mutes vārdi tev ir jāizviļ
Kā saule silam izviļ ziedu smaršu.

INDULIS

Kā toreiz nespēju tev izvilt vārdu,
Kad pirmo reizi tikāmies.

ĀRIJA

Ak, mīļais!

INDULIS

2425 Mans dievs, cik skaista! Kā es apmulsul

ĀRIJA

Es pirmā apmulsu no pēkšņas mīlas.

INDULIS

Kā divi vilki zobus kopā sitām!

Kā meža brieži mīlascīniņos
Ar ragiem sarežģās un netiek vaļā,

2430 Līdz cieši kopā ienaidnieki mirst.
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ĀRIJA

Par dzīvi runāsim!

INDULIS

Cik skaista tu!

ĀRIJA

Lūk, to tu zini!

INDULIS

Zināt sāku es,

2435 Kas dzīve un kas pasaule, kopš tevis,
Tu man tās vēri savās dziļās acīs.

Kopš tevis brāļus atstāju un draugus —

Kopš tevis visu, visu aizmirsu —

Ko mīla prasīja, es devu prom. —

ĀRIJA

2440 Tu teicies visu atkal atradis

lekš manis?

INDULIS

Jā, — tu gaiša kā šī diena.

Tu laba atrast to, kas naktī zūd. —

— Vēl acis neradušas manim žilbst.

2445 Vēl tikai tuvo laimību tās redz:

Uz maniem pleciem tavas baltās rokas

Kā balti taurenīši nolaižas

Un manu dvēsli laukā viļina,
Un ved sev līdz uz zilām debesīm —

2450 Uz tavām acīm.

Bet zilo debesi, lūk, melnais mākons

No taviem matiem tin un tura ciet.

ĀRIJA

(Apliek savu melno matplni Indulim ap galvu.)

Lūk, tā lai melnais mākons tura ciet

Šo manu zelta saulespasauli!
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INDULIS

2455 Tu rokas man uz galvas uzliki

Tik mīļi, silti kā reiz māmiņa,
Kad biju mazs, vēl pietverdamies gāju,

Vēl sniedzos tēva; mira drīz i tas.

ĀRIJA

— Mans tēvs i tev būs tēvs.

(Saukdama.)

2460 Tēvs! tēvs!

TEVA BALSS

(Aiz skatuves.)

A—ul

ĀRIJA

(Uz Induli, kuri nosēstas uz solīša pie viņas krēsla.)

Nāc, puisīt, tevi posīšu uz svētkiem!

(No piekaru kabatas izņem ķemmes.)

Tev visus matus savēluši kari,
Kā tāds tu iesi kāzu laimībā!

(lesien viņam matos smaršīgus muskatus.)

INDULIS

2465 Tu matus sukā man ar zelta ķemmēm
Kā saulesmeita dievadēliņam;
Kaut nu tik Pērkons nenāk panākstos!

(lenāk tēvs.)

ĀRIJA

Mans mīļais tēvs! še dēliņš tevim būs.

INDULIS

Mans mīļais tēvs!
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TBVS

(Uz Āriju.)

2470 To mīļu turi gan.
Kad man tā matus esi sukājusi?

ĀRIJA

Tam tēva, mātes nav.

TĒVS

Mans mīļais dēls!

Tu manās mājās būsi tēva mājās.

INDULIS

(Uz Āriju.)

2475 Ak, kad es esmu bijis tēvamājās?
Klīst liega miņa kā no svētku smaršas,

No medus, mātes raušiem, — lūk, kā šodien,
Še viena roka tev un viena tev. —

(Sniedz roku Ārijai un lēvam, kurš atsēstas piē viņa.)

Nu vedat mani atkal dzimtā zemē! —•

2480 Tik sen, tik tāļi ir kā viņa saule!

Kā senas dziesmas skaņas, zili kalni!

ĀRIJA

Nāc līdz uz jaunu zemi!

INDULIS

— Viss dziļi aizaudzis kā mūža mežs!

Tik viens man stāv tur gaišā piemiņā:
2485 Mazs, izcirsts laukumiņš, mežs atkāpies

Un saulei vietu devis. — Zaļā maurā

Ar zelta sētuvīti dieviņš gāja.
No meža izbrida turp vijolītes
Un, zālē ievījušās, zilām acīm

2490 Kā slēptie laimes brīži lūkojās.

ĀRIJA

Ak, mīļā māte, Induli
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TĒVS

Rimsti, bērns!

Mums tūdaļ jāiet būs uz kristībām.

INDULIS

Jā, ko es atmiņās tā kavējos?
2495 Man minēt laika nav: ne mājas, laimes,

Ne ziedu! — Saule te mums brīdi spīd,
Tad nāk jo skarbāk salna visu kost.

ĀRIJA

Tik rūgta, Indul, tava runa skan!

INDULIS

(Negribus.)

Ir karš.

TĒVS

2500 I karā priecīgs var vēl būt.

INDULIS

Ja uzveicējs.

TĒVS

Vēl šodien leišus veiksim.

INDULIS

Kaut šodien veiksim, rītu atkal karš.

Kopš sen kā izmisuši cīnāmies
25°5 Starp sila sumbriem un starp jūras zvēriem. —

TĒVS

Par ko tu runā?

INDULIS

Kūriem.

TĒVS

Ā! — Nu lai!
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INDULIS

— Mēs, kūri, gulstam netaisītās gultās,
2510 Ar autiem kājās, drēbēm mugurā;

Mums vīri sievas aizmirst, mātes bērnus, —■

Bērns nomests grāvmali kā gliemezīts;
To auklē vējamāte, mazgā rasa,

To brēcot vilku māte mierina.

TĒVS

2515 Ko tev tie kūri rūp? Tu esi mūsu.

ĀRIJA

Tev mūža gaita tagad jauna taps, —

Vai atceries? pats teici: tava dzīve

Kopš viņas dienas uztraukta kā jūra, —

Ne viena dzīve, — simtas tevī verdot. —

INDULIS

2520 Jā, cēlā! Tava mīla bij tā vētra.

Viss dvēslē uzvandīts, uz āru vērsts,

Lai redz, kas īsts, kas ciets, kas patiess pamats;
Es lauzts un vērsts, un celts, un atraisīts,

Tie cēlie dīgļi dīgst: — lūk, visus mīlēt

2525 Un sevis nesaudzēt tu mācīji.
Es tagad sasniedzis visaugstāko,
Verd simtas dzīves manī, bet — uz vienu;

Vairs mana dzīve nav, bet visas tautas;
Es jūtu dziļāk viņas mūžu bēdas 1

TĒVS

2530 Kas tās par runām ir?

INDULIS

Un ļaužu liktens, kas vēl nedzimis,

lekš manām krūtīm aug.

Pēc saknes, cēloņa un sekugaitas
Man domas tumši tver, bet plešas prāts,

2535 Kas divkārt ass no sāpēm un no mīlas.

ĀRIJA

Ar prātu nespēju tev sekot, Indul —

Tik tāļš un tumšs viss šķiet kā tavi meži.
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INDULIS

Ak, skajāk sauc i sirds; kam vajga būt,

Ko ļaudīm dot, kurp vest, ko gūt, ko laist.
2540 Es viņus vairāk tagad mīlēšu,

Tiem jaunu gaismu nesīšu tos sildīt

Un darīt stiprākus.

ĀRIJA

Un, Indul, — es?

TĒVS

(Uz Āriju.)

Viņš tevi mīl līdz mulsumam, ko baidies?

2545 Un mūsu ticību viņš dziļi jūt.

INDULIS

Tā ir tā pati, ko mēs jutām sen,

Tik citi dievi ir, tā pati sirds.

TĒVS

Tad iesim kristībāsl

BALSS

(Aiz skatuves.)

A—ul

INDULIS

2550 Kas tas?

Tā pati balss, kas sauca visu nakti.

ĀRIJA

Nāc iesim, Indul, nāc! Man bail tās balss.

(Indulis, Ārija, tēvs; ienāk sulainis.)

SULAINIS

Kungs, zēns grib tevi redzēt. Sakās esam

Tavs bruņukalps. Kad nelaidīšot, kliegšot,
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INDULIS

2555 Tas Uģis! Uģis! — Lai viņš nākl

ĀRIJA

Nē, nē!

Viņš mani nīst.

INDULIS

Vairs ne.

ĀRIJA

Nē, tagad nē!

INDULIS

(Māj sulainim, lai iet.)

(lenāk izsaucējs; aiz viņa parādās svinīgā gājienā pries-

teri, bruņinieki, viņu starpā viens augstāks brālis

un Kuno, kūru virsaiši, vācu pilsoņi, karakalpi,

sievietes.)

IZSAUCĒJS

2560 Nāk augstie brāļi līdz ar visiem viesiem,

Un priestri lūdz uz divkārtsvinībām —

Uz svētu kristību un laulību!

(Aiz izsaucēja un priesteriem gājienā stājas Indulis ar Āriju un

Berneks un aiziet dievkalpojamās telpās uz ceremoniju.)

(Pie pirmā gājiena pieslēdzas virsaiši un labieši, kuri ari iet

kristīties; aiz tiem labiešu sievietes un pilsļaudis; viņu starpā
arī Vizbulīte. Visi kristāmie balti ģērbti. — Skatuves dibenā

gar lielajiem logiem nostājušies virsaiši un ļaudis, kuri

neiet līdzi; viņu starpā arī Pudiķis un Uģis, tuvāk pie iz-

ejamām durvīm.)

VIENS VĪRS NO SKATĪTĀJIEM

(Uz blakus vīru runā paklusu. Abi stāv tuvāk pie ieejamām

durvīm.)

Kāds drūms bij Induls!
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OTRAIS

Viegli viņam nav.

PIRMAIS

2565 Lūk, iet i virsaiši.

OTRAIS

Tie ir tie paši,
Kas toreiz pili vāciem atdeva.

PIRMAIS

Ko tad vairs Induls darīs, — jākristās.

OTRAIS

Bet tie bez soda.

PIRMAIS
2570 Kristīs arī mūs.

OTRAIS

Nekā, lūk, Pudiķis, tas nekristās.

PIRMAIS

Vai glābs i mūs?

OTRAIS

Viņš slēpjas, lūk, aiz kauna.

(Paiet garām līdzi sievietēm Vizbulīte. Tad viņa tuvojas
durvīm, kur stāv Uģis un Pudiķis.)

UĢIS

(lesaucas paklusu.)

I Vizbulīte iet!

PUDIĶIS
2575 Tik sieviets vien.
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VIZBULĪTE

Ak, Uģi, tu! —

(Grib tuvoties Uģim, tas atkāpjas soli.)

—- Kur Induls iet, tur es.

(Paiet garām labiets Candra, uzrunā Pudiķi.)

CANDRA

(Zobojoši.)

Ko stāvi, Pudiķi? Nāc kristīties.

PUDIĶIS

Jums ūdens trūks man godu atmazgāt!
2580 Tev pietiks jau ar to, cik saujā spļauj.

(Ļaudīs dzirdama klusa piekrišana,)

CANDRA

Tu negants pagāns! velni tevi degs!

PUDIĶIS

Un tevi leiši.

(Vēl dzirdamāka piekrišana.)

(Abi vīri pienākuši tuvāk pie izejamām durvīm; lielākā da{a pāri .

palikušo skatītāju grupējas arī ap durvīm.)

OTRAIS VĪRS

Jā, tos Mintauts kaus.

PIRMAIS VĪRS

Un, kad mēs nekristāmies, vāciets kauj.
2585 Nu, kur mēs paliksim?

OTRAIS VĪRS

Pie sevis paši.
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PIRMAIS VIRS

Nu, tad mūs abi kaus.

OTRAIS

Lai kauj.

PIRMAIS

Man netīk.

OTRAIS

2590 Gan visus neizkaus, ms kas viņiem atsf

(Grupa no skatītājiem rauga ieskatīties pa durvīm iekšā,)

PIRMAIS

Tur Induls kopā stāv ar vācieti.

Tiem priestris rokas sadod svētīdams.

PUDIĶIS

No durvīm nost! Ko kaunā skatāties!

SKATĪTĀJS

(Aiziedams no durvīm.)

Un pats ko nāci še?

PUDIĶIS
2595 Es viņa tēvs.

OTRAIS

Jau beigts. Jau nāk.

VAIRĀKI
No durvim nost! jau nākl

(Skatītāji atvirzās nost no durvīm, pa kurām ienāk atpakaļ svinī-

gais gājiens tādā pat kārtā. Berneks novada Induli un Āriju vi

paaugstināto vietu gar dibena logiem goda krēslos pie goda galda,
kur arī pats vēlāk apsēstas. Uz solīša pie Ārijas un Indula kājām
apsēstas Vizbulīte.)
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BERNEKS

Nāc, Indul, sēstat abi goda vietā!

Jūs, augstie viesi, lūdzu malku dzert
2600 Tjz jauno ļaužu laimi! — Sveiki, bērni!

(Viņš noskūpsta jauno pāri.
Pa zāli zēni izdala viesiem dzeramos kausus un ragu». Viesi nāk

apsveicināt jaunlaulātos.)

ĻAUDIS

Lai ilgi dzīvo! — Sveiki! — Laimes mūžu!

ĀRIJA

(Uz Induli.)

Sēd, mīļais! — Ļauj, tev galvu žāvēšu.

Par piemiņu šo drāniņu sev ņemu,

Lai visas asaras man žāvē laime.

INDULIS

(Apsēstas, kad pienāk laimes vēlētāji, pieceļas, saskandina kausiem

un atkal apsēstas; viņš ir kluss un gluži sevi aizņemts, tā ka ne-

vēro apkārtni.)

AUGSTAIS BRĀLIS

(Drusku smīnoši, saskandina.)

2605 Daudz laimes, jaunais kristītaisl

BRUŅINIEKS

(Tāpat.)

Nu centies:

Svētlēnīgs būt un neticīgos kauti

BRUŅINIEKS KUNO

(Gandrīz klaji zobojoši; tāpat.)

Tev kundze labi māca slaucīties: —

Jums, kūriem, ūdens mazgāties ir svešs.

BERNEKS

2610 Klus', Kuno! — Vai tā kāzu valoda?
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INDULIS

(Kā atmozdamies un nu tik saprazdams uzlec kājās.)

Ar ko? — Mums parasts galvas mazgāt asnīm.

ĀRIJA

(Mierinādama.)

Sēd'! sēd'l — Uz priekiem viņš jau iedzēries.

KUNO

(Aiziedams.)

Mēs gan jau dzērām, tik uz citiem priekiem.

VAIRĀKI

(Sasveicinās ar Induli.)

Sveiks! Sveiks! — Sveiks! Sveiksi

KŪRU VIRSAIŠI un LABIEŠI. PIRMAIS

2615 Mēs ari nākam, Indul,

Tev laimi vēlēt!

OTRAIS

Tu to pelnījis
Par savu gudrību.

TREŠAIS

Jā, jā, — viņš prata
2620 Bez lieka kara dabūt Emboti.

OTRAIS

— Bez briesmupilnās leišu palīdzības.

PIRMAIS

— Bez tautas sapulces un liekām runām,

Par kurām agrāk stipri stāvēji. —■

INDULIS

(Uz Āriju.)

Nāc, iesim, Ārij!
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ĀRIJA

(Paklusu.)

2625 Pacieties vēl drusku.

PIRMAIS

— Un vēl tik skaista sievai

OTRAIS

— Arī cilts!

PIRMAIS

— Nu jā! nu jā! Ko teikt? — Cilts ar nekas!

BERNEKS

Vai dzirdi kūrus? Indul!

INDULIS

2630 Lai jel, lai!

VIRSAIŠI

(Aiziet paklanīdamies.)

CANDRA

Tu reiz man dusmoji, ka kristījos,
— Pie vācu Kuldīgas man robežas, —

Nu, lūk, vai nebij labi?

OTRAIS

(Attālāk stāvēdams.)

*— Nodot pili?

CANDRA

(Uz Berneku un Induli.)

2635 Vai ļauts te ķildu ceit? — Mūs apvainoti

ĀRIJA

(Uz Induli.)

Tu tiešām, mīļais, bālsl
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INDULIS

(Savalda uztraukumu.)

Nu, nav nekas.

VIZBULĪTE

(Klusi uz Induli.)

Lūk, Indul, lūk! Tur Uģis stāv; un tur,

Ak laimīt! Pudiķis nav aizgājis.

INDULIS

(Nevēro.)

OTRAIS LABIETS

(Pienāk sveicināt.)

2640 Sveiks, Indul! — Lūk, pēc kristībām tu bāls,

Bet kūri pēcāk sarkst.

INDULIS

Par ko?

OTRAIS LABIETS

Tāpat.

TREŠAIS KŪRS

(Zemnieks.)

Varbūt par to, ka viņus citād' krista.

INDULIS

2645 Es eju. Apnīkst man.

BERNEKS

Ej, parunā,
Tur mūsu augstie viesi.

(Rāda uz grupu, kur augstākais brālis un priestri. Netālu no šīs

grupas Uģis un Pudiķis.)

ĀRIJA

(Bažīgi.)

Paliec, Induli
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(Nokāpdams no paaugstinājuma, ierauga Uģi un steidzas pie tā.)

Ak, lūk, tu te, mans Uģi! Uģi!

UĢIS

2650 Induli

INDULIS

Tu nakti sauci mani.

UĢIS

Visu nakti.

INDULIS

Man smagos sapņos šķita: mani sauc.

UĢIS

Es saucu, saucu; nezinu, kur palikt,
2655 Kā briedēns noklīdis.

INDULIS

Nāc patveries!

UĢIS

Kur ūdens tev nav pāri tecējis?

INDULIS

Uz krūtīm.

UĢIS

Labi. Tad vēl sveika sirds.

2660 Uz sirdi skūpstu tevi, veco brālil

INDULIS

Nāc klāt! — mums starpā ūdens netecēs.

(Apskaujas. Vizbulīte uzšaujas priecīga augšā.)

184
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UĢIS

(Pieskrien pie Pudiķa un satver to aiz rokas.)

Ailā! ailā! — Te arī Pudiķis! —

Nāc, Pudiķi! nāc vieni viņš ir tas pats!

INDULIS

(Steidzas pie Pudiķa.)

Nāc, Pudiķi, mans draugsl — Mans draugs, ko bēdz?

PUDIĶIS

(Atkratās no Uģa, bēg prom.)

AUGSTAIS BRĀLIS

(Stājas Indulim ceļā.)

2665 Lai paliek!

INDULIS

— Nost! — Nāc šurp! ko bēdz, mans draugsl

(Pie priekšējās grupas piesteidzas Ārija, bet neiet klāt Indulim.)

ĀRIJA

Laid, Induli lai viņš iet!

(Uz Pudiķi.)

Ej prom, tu niknais!

PUDIĶIS

(Apstādamies, tad atkal promiedams.)

Ha! ha! = ha! hal

VIZBULĪTE

(Piesteidzas pie šīs grupas.)

2§70 Ak, paliec, Pudiķi! Tēti Tēvainītl



ĀRIJA

(Uz Vizbulīti.)

Klus', bērns! Tev neklājas še ļaudīs nākt!

VIZBULĪTE

Ak dievs, viņš aiziet! s—" Vai man! Indul, vai!

(Aizstājas bailīgi aiz ļaudīm.)

INDULIS

(Uz Pudiķi.)

Jel vienu vārdu teic! — Kā skan tev balss?

PUDIĶIS

(Aiziedams.)

Teikt vārdu nevar, — vārds tev mutē lūst

2§75 Es bēgu; esmu vilks no Vilkulauka.

INDULIS

(Klusi, pakaļ noskatīdamies.)

A, vilks no Vilkulauka —

ĻAUDIS

(Stāv nekustēdamies; piepešs klusums.)

(Iznāk Vizbulīte ar bailēm no ļaužu vidus.)

VIZBULĪTE

(Nomezdamās ceļos Induļa priekšā.)

Tu, Indul, neesi vēl viens, vēl nel

Vēl tavu ļaužu acis mirdz tev pretī.

INDULIS

Ej, bērns! — ir dzeloņasu brūču brīdis,

VIZBULĪTE

(Pieceļas.)

8680 Ļauj, lai tie dzeloņi dur man, ne tevi
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INDULIS

Man pašam jānes viss.

AUGSTAIS BRĀLIS

(Uz Induli.)

Ko ļauj tai runāt?

ĀRIJA

(Uz Vizbulīti.)

Tev jāklus, kalponei; tas vien tev klājas.

Ej projām istabā!

VIZBULĪTE

(Uz Āriju.)

2685 Ļauj, lūdzamai

Te briesmas notiek, tu man neļauj glābt!
Ak dievs, kā Induls cieš! viņš neizturēs.

ĀRIJA
i

Ne tava daļa; ej!

VIZBULĪTE

Ak, Indul, Indul!

2690 Vairs neredzēšu tevis!

SARGS

(Sagrābdams vigu.)

Nāc!

INDULIS

(Noskūpsta galvu.)

Ej, mīļais bērnsl

(Vizbulīti aizved.)

INDULIS

(Nogriežas nost. Stāv, tad lēni iet uz Āriju.)
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ĀRIJA

Nāc, Indul, nāc, mans mīļākais, pie manis!

(Ved Induli aiz rokas uz viņa vietu; seko bruņinieki.)

UĢIS

(Seko Indulim līdz pakāpēm.)

Es še uz tava sliekšņa sēdēšu,
2G95 Es sagaidīšu tevi atkal nākam.

INDULIS

(Atsēstas savā vietā, paņem Ārijas roku, par brīdi)

ĀRIJA

Tev viens tik ceļš, un tas uz augšu ved,

Lūk, kā šīs pakāpes.

INDULIS

(Nokrīt galvu rokās uz galda.)

AUGSTAIS BRĀLIS

(Uz Induli.)

Ko šaubies vēl? Tu labi izšķīries.
Un tava griba tika vadīta

2700 No gribas, kas ir augstāka par mums.

Tā tavu mīlu slēgusi mums klāt. —

Lūk, bezdievīgie svēto kristību

Ar ūdeni šķiet dzēst un nomazgāt, -~

Sirds tiešām tukša top no ticības:

2705 Bet kāda vara, — ūdens vai pat guns

Lai spētu mīlu dzēst un atmazgāt?!
Kur mīla ieviešas, tā neiet prom;
No mīlas mūžam netop tukša sirds.

Tu esi siets pie mums un paliec mūžam.

(Piekrišana pie vāciem.)

INDULIS

(Pacel atkal galvu.)

2710 Es?
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ĀRIJA

(Klusi.)

Pats teicies, sasniedzis visaugstāko.
Nu mūsu'būtības ir pilnībār
Ir saslēgtas par savu pasauli,
Kas ceļu liedz uz sevi ārpasaulei.

INDULIS

(Domīgi, zem sevis.)

2715 Vai mūsu pasaule vairs nevar augt?

ĀRIJA

Ko, Indul, domīgs sēd? Nāc, dejosim!

Ļauj, es tev zvaniņus vēl piesiešu.

(Berneks paceļ roku; ienāk izsaucējs; atskan taure kā

aicinājums uz deju.)

BERNEKS

Pēc augstā brāļa skaistiem vārdiem, kungi.
Mēs neizrunāsim vairs labāka;

2?20 Lai labāk lūkojam, ko labu dzert,

Lai jaunie rotaļo un kāzas dej l

(Sulaiņi pievieto gar sienām solus un krēslus.)

BRUŅINIEKS

(Pie galda pa kreisi, kur sasēduši vairāki jauni bruņinieki un

kareivji.)

Mēs, Bernek, dzeršanu jau sākām sen,

Jau kūru kristībās, ne kāzās vien.

BRUŅINIEKI

Ha, ha! ha, ha! ha, hal

AUGSTAIS BRĀLIS

2?25 Lai jaunais pāris pirmo deju ved!



INDULIS

(Apved Āriju, aiz rokas turēdams, dejā ap visu zāli; pa priekšu
viņam iet priekšdejotājs, dziedādams un dejodams dejas dziesmu,

toreizējo modes deju Ridevanci. Divi vijolnieki spērē. — Indulim

un Ārijai seko citi pāri.)

VIENS NO BRUŅINIEKU PULCIŅA

(Zobodamies klusi.)

Lūk, svārki dividesmit gabaliem!
Tāds staltkāja pēc pašas jaunās gaumes!

OTRS

(Tāpat.)

Pie kurpēm zvaniņi. — Pie matiem muskats!

KUNO

Kad nav tik oliņas, kas sit, kad lec?

2730 Vēl acis dejotājai izsitīs.

KĀDS DEJOTĀJS KURS

(Garām dejodams.)

Kad tevi neķer muskatoliņas
Un tavu muti neaizsit tev cieti

ĀRIJA
i

(Ar Induli garām iedama, paliecas un paklusu pret bruņinieku.)

Fi! Kuno, savaldiesl

KUNO

(Tāpat, klusu smiedamies.)

Es lūkošu.

PIRMAIS BRUŅINIEKS

(Dziedādams.)

2735 Kur vēl tik lepnis zemnieks, Adeļhalmsl

INDULIS

Tas zemnieks lepnis, kam ik lepni kalpi!
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KUNO

Ko? viņš mūs kalpus sauc?

OTRAIS

Klus, Kuno, rimsti!

INDULIS

(Noved Āriju viņas vietā un pats apsēstas. Deja top- turpināta.)

(lenāk sulainis un Dcl pie Berneka, aicinādams viņu uz

durvju pusi.)

SULAINIS

(Paklusu.)

Kungs, leišu sūtnis!

BERNEKS

(Tāpat.)

2740 Tagad?

SULAINIS

Tur viņš nāk!

Viņš mani atgrūda no durvīm nost.

(Aiziet.)

(Berneks; ienāk leišu sūtnis Parbus ai pavadoni.)

BERNEKS

Pa pašām kāzāmt

PARBUS

Esi, komtur, sveiks!
2745 Un atvaino, ka traucēju tev kāzas.



BERNEKS

Ho, vai tik stipri esat sakauti?

PARBUS

Mēs, leiši, sakauti vēl uzveiksim.

Se tevim vēstule no Mintauta.

BERNEKS

(Māj nemanot augstam brālim, kurš pienāk.)

Nāc, augsto brāli, šurp!

(Rāda vēstuli.)

2750 No Mintauta.

Būs labas ziņas; lūk, mēs uzveicām.

PARBUS

Es, kungi, pagaidīšu, kamēr lasāt.

(Aiziet.)

(Berneks un brālis sarunājas čukstot.)

BERNEKS

(Lasot un atstāstot.)

Viņš apsveic mūs ar pilnu godbijību. —

BRĀLIS

Ha! ha! — Vai redzi! — Ko viņš īsti grib?

BERNEKS

(Lasot.)

2755 Pag, pag! — Se būs: ir Romai liela vara —

— Pa visām zemēm viņas slava skanot —

BRĀLIS

— Nu labi, labi. To mēs zinām gan.
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BERNEKS

(Lasot.)

— Ar lēnu roku valdot svētais tēvs —

BRĀLIS

(Smejas.)

Ir taisnība: bet mēs tie pirksti — asi;
2760 Būs viņam ieplēsts arī.

BERNEKS

Jā, tā šķiet.
— Kurš spējot atturēties svētai varai? —

BRĀLIS

Nu tāļāk, ašāk, kur tad resnais gals?

BERNEKS

(Lasot.)

— Mēs brāļi esot svētā tēva dēli —

BRĀLIS

2765 Tik garš tas ievads! — Nu?

BERNEKS

— Viņš mīlot mūs —

BRĀLIS

Ā! nemanījām. Pirmā dzirdēšana!

Kad drusku iekāvām, tad mīlēt sāk.

BERNEKS

— Lai mēs par viņu vārdu aizliekot

2770 pie ordensmestra — dzīvot draudzībā —

Tas pāvestam lai rakstot — ticība —

BRĀLIS

Lai velns to ticību! Kad šī tam rūp,
Lai kristās!
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BERNEKS

Tas un kristīt! Ātrāk velns!
2775 Vai dzi! Kas te? — Nudien! — «Es pieņemšu —»

Nu, svētā Māre! viņš grib kristīties!

BRĀLIS

(Skali.)

Lai krusts un pērkons! Tā ir ziņa gani
Ko pretī prasa?

BERNEKS

Lfekas Emboti.

(Pienāk klāt divi bruņinieki no galda.)

BRUŅINIEKS

2780 Vai labas ziņas, kungi? Vaigs jums spīd.

BRĀLIS

Ir labas, labas. Drīz jau dzirdēsat.

BERNEKS

Bet tagad ejat, lai to nemana «-=

BRĀLIS

Neviens, neviens; ne Iradurs patf — Lai dejor

(Bruņinieki aiziet.)

(Brālis, Berneks.)

BRĀLIS

Ko prasa? Emboti?
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BERNEKS

2785 Jā, īpašumā,
Lai skaidras robežas, — ko Induls teiks?

BRĀLIS

Nu ko viņš prasa vēli

BERNEKS

Lai kronēts top
Kā karalis pār visām leišu zemēm.

BRĀLIS

2790 To prieku var tam ļaut. Jo viņš jau pats
Par kroni samaksās.

BERNEKS

Vēl piemaksās:
Dos ordenim vēl zemi Lietavā,

Ļaus kristīt leišus, ielikt bīskapu. —

2795 Nu tur mēs krietni spēsim izplesties!
Tik Embote? — Un Induls nu mans znots!

BRĀLIS

Dos citu pili.

BERNEKS

Viņš ir savādci.eics.

BRĀLIS

Lai leišos, zemgaļos sev iekaro.

2800 Bet beigās ordens visu rokās ņems

No Prūsijas caur Lietavu līdz Rīgai!
Nu vaļā ceļš,,
Lai visas kopā leišu-latvju zemes.

BERNEKS

Ko līdzīgu teic Mintauts.

BRĀLIS

2805 Lai viņš teic,

Viņš beigās vasals pāvestam un mums.



BERNEKS

Bet Mintauts gudris; vai nav viltība?

Kas viņu spiedis tagad kristīties?

BRĀLIS

Spiež iekšā virsaiši un ārā krievi,
2810 Bet ordens palīdzēs.

— Nu Mintauts mazs, nu varam viņu grābt.
— To mestrim paziņot! — Nu līgt ar leiti! —

— Var tagad pasludināt uzvarziņu,
Ka sakauts leišu bars.

BERNEKS

2815 Būs kāzu balva.

(Abi aiziet.)

(Turpinājās deja un dzīru troksnis. Par mazu brīdi ienāk

izsaucējs; taures skaņas.)

IZSAUCĒJS

Tas kungs mums devis savu svētībul

Par godu kāzu svētkiem licis apkaut
Trīs simtus leišus, kas mums uzbruka!

BRUŅINIEKI UN DZĪRENIEKI

(Gavilē.)

Ho! ho! hoho! oho!

IZSAUCĒJS

(Turpina.)

2820 Un mūsu pulki dzīvo sodīdami

Un kristīdami pagānciematos.

BRUŅINIEKI UN DZĪRENIEKI

Lai dzīvo! dzīvo! — Sveiki, brāļi! — Ho!
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BRUŅINIEKS

(Uz Āriju un Induli.)

Lūk, mūsu kāzubalva jaunam pāriml

KUNO

(Uz Induli.)

Mums tevis nevajdzēja leišus sakaut.

INDULIS
,

2825 Varbūt, ka jūs bez manis iztiksat,
Es gan bez jums.

BRUŅINIEKS

Kā vilks iekš Vilkugravas.

OTRAIS BRUŅINIEKS

Še, Indul, dzer uz vācu uzvaru!

Ir vācu vīns.

INDULIS

(Atraida.)

2830 Es dzēru.

BRUŅINIEKS

Sarkans! — Netik?

BRUŅINIEKI

(Smejas.)

(Troksnis un jautrība top aizvien lielāki. Vi ;si sadalījušies divās

grupās. Kūri izturas atturīgi. Bruņinieki bodami aicina viņus
dzert uz uzvaru. Bruņinieku un viņu pLderīgo izturēšanās top

pārgalvīga.)

(lenāk Parau:, leišu sūtnis, ar pavadoni; uz viņu negriež
vērību. Viņš tuvojas Indulim un apsveicina klanoties viņu un

Āriju. Indulis pieceļas viņam pretī un seko viņa uzaicinājumam

uz sarunu nomalis no kāzeniekiem, skatuves priekšā.)
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PARBUS

(Sniegdams roku.)

Sveiks, Indul, vai vēl mani pazīsti?

INDULIS

Jā, tu visvairāk kūdīji pret mani.

PARBUS

Es draugs; tev gribu labu. Uzklausies.
2835 pats Mintauts ir tev draugs.

INDULIS

Ne nāvīgs naidnieks?

PARBUS

Viņš leišu-latvju kungs; tos mīl, ne nīst

Tu viņa sirdi guvi, uzveikdams

Ar nedzirdētu drošību un viltu;
2840 Sev reizē ņēmi sievu, pili, draugu.

INDULIS

Es negribēju pili gūt.

PARBUS

Lai! lai!

— Viņš dod tev desmittūkstoš karaspēka
Un ej pret Galicijas Danilu.

2845 Cik zemes gūsi, tik būs tavai — Steidzi

INDULIS

Un Embote un kūri?

PARBUS

Sveiki būs.

Mēs vācus izdzīsim.

INDULIS

Ši pils ir stipra.
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PARBUS

2850 Ar viltu. Mintauts solās kristīties.

Tie nesargāsies daudz vai atdos paši.

INDULIS

Tad deldēs kūrus? — Neļaušu! Es valdnieks,

PARBUS

Cik ilgi būsi valdnieks? — Klaus'l

INDULIS

Ha! ha!

PARBUS

2855 Es valdnieks biju ar, — par tevi lielāks:
— Es gadiem cīnījos, viņš pārspēja,
Viņš viltīgs, gudris, niknis, liels, grib lielu,
— Grib Lietavu! I vācus veiks, i visus.

INDULIS

No kūru asnīm neaugs Lietava.

PARBUS

2060 Viņš liels kā sumbris, pretnieka tam nav —

INDULIS

«— Bet zemā purvā stieg, un purvs to galē,
Kur zēni vieglām kājām pāri skrien.

PARBUS

Viens neatstāvēsi, viņš veiks i tevi.

Lūk, visu kustoņu gāž ziemas sals,
2865 Ne sīkstās vārnas nespēj turēties,

'Ne mežacūkas, lapās rakdamās,
I lācis nosalst siltā kažokā.

Viņš ir tas ziemas sals.

Kā bari siseņu top jūrā dzīti,
2870 No rītus tāli pieskalots viss krasts,

— Tā viņa pulki nāk trīsdesmits tūkstots!

(Klusums.)

Ej, atstāj vācus! nāc pie Mintauta!



INDULIS

Jau biju gatavs viņus atstāt, — tagad,
Kad viņiem liksta draud, es palieku.

PARBUS

(Dusmīgi.)

2875 Vai prāts?

(Apdomājies.)

Tu netici? — Še viņa gredzens!

INDULIS

Es negribu.

PARBUS

Ņem! ņem!

INDULIS

(Aiziet.)

PARBUS

(Pārdomādams.)

Kas tam ir prātā?

(Aiziet.)

*

(Kāzu troksnis. lenāk vācu kareivs.)

KAREIVS

(Pie durvīm sauc.)

2880 He! kungi! gūstekņi ir klāt!

(Liels prieku troksnis.)

BRUŅINIEKI

Ho! ho!

VIENS

Nu īstais mielasts nākl
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OTRAIS

Ne, uzkodas!

TREŠAIS

Vai sieviešu ir daudz?

KAREIVS

2385 Jums visiem tiks.

PIRMAIS BRUŅINIEKS

Ho, vedat šurp!

OTRAIS

Pag, Jauj man mērķī šaut!

Es drusku dzēris, nez, vai roka klausa?

(Mērķē ar stopu un šauj caur durvīm uz gūstekņiem. Atskan

ska]š kliedziens. Sauj arī citi bruņinieki, atskan tāpat kliedzieni.)

TREŠAIS

Vēl vari dzert. — Bet mērķi šausim vēlāk;
2890 Aiz kājām karināsim, zarnas rausim,

Ar truliem nažiem griezīsim, lai kviec,

Un mēles stiepsim, runāt mācīsim,

E, zēni, tas būs prieks! Nu tās tik kāzas!

PIRMAIS

Pag: vedat šurp! pirms vajga aplūkot.
2895 Lai godu nodod jaunam pārim!

KAREIVS

Vedat!

(leved gūstītos: kareivjus, večus, sievas, bērnus.)

OTRS KAREIVS

Te leišu brūtes pāris!

BRUŅINIEKS

Nāves pāris!



PIRMAIS BRUŅINIEKS

(Pret Āriju paklanīdamies.)

Patlaban kāzas dzēra. Brūtes pāris —

ĀRIJA

2900 Tāpat kā mēs! A, lai tie brīvā iet!

BRUŅINIEKS

To nevar, kundze; viņu mājās bij
Pulks leišu kareivju! mums uzbruka!

ĀRIJA

(Nokāpdama no paaugstinājuma.)

Ak dievs! Kā viņu žēli aa Tik nogurušil

(Uz brūti.)

— Kā redzēts sejs? — Lai dzer šo kāzu malku,
2905 Un tad lai ļauj tos izpirkt. (Uz brūti.) Ņem un dzer!

SVAISTA

Tās mūsu asinis, ko jūs tur dzerat!

(Atgrūž Ārijas pasniegto kausu, tā ka vīns izlīst uz drēbēm.)

BRUŅINIEKS

Ko dari?

(Sit Svaistu, sagrābdams aiz pleca.)

INDULIS

(Arī pienākdams.)

*
Nost! Vai bruņinieks sit sievu?

ĀRIJA

Ak vai, mans kāzu svārks nu asins sārts!

2910 Tā ļauna zīme, Indulī

INDULIS

(Stāv drūms.)

202



203

SVAISTA

Šodien mēs,
— Un rītu mirsat jūs!

(Rāda ar roku uz Āriju un Induli.)

ĀRIJA

(Atkāpdamās.)

Vai! vai!

BRUŅINIEKS

(Uz Svaistu.)

Beidz ķērkt.

(Sagrābdams viņu aiz rokas stilba.)

ĀRIJA

(Atkal tuvodamās.)

2915 Skat! gredzens viņas rokā! Tas ir mans!
— Nu tevi pazīstu, tu ragana!
Tu mežā manim uzbruki.

SVAISTA

Tā es.

— Nu moki mani tu!

ĀRIJA

2920 Ha! acs pret adi

INDULIS

(Uz Āriju.)

Tev priestri žēlot māca. Zēlo nu!

SVAISTA

(Uz Induli.)

Vai pats mūs žēloji, kad laupīt liki?

Kad liki mēli izraut manam vīram?

BRŪTGĀNS

(Atpleš muti un izgrūž nenoteiktas skaņas.)



SVAISTA

Nu lēnprātis kā vilks, kas pārēdies,

(Rāda uz bruņiniekiem.)

2926 Kā viņi tur —, kam asins pil vēl zobos.

ĀRIJA

(Uz Induli.)

I tevi zaimo tā, un tu to ciet?

INDULIS

Ir sieviete, un, lūk, kur viņa stāv!

(Rādīdams uz gūstekņu pulku.)

SVAISTA

(Uz Induli.)

Tu esi vīrs un kūrs, — tev divkārt kauns,
Ka stāvi tur un zemē negrimsti!

(Rādīdama uz bruņiniekiem.)

INDULIS

(Uz Svaistu.)

2930 Ā! tevi sargā tas, ka esi gūstā.

SVAISTA

Tu ciešāk gūstīts. Manas saites drīz

Raus nāve pušu. Tavas mūžam ilgs.
Ne nāve nepārraus. Tie tevi svaidīs

Ar savu eļļu, — kapā ņems vēl līdz!

2935 Pār kapu tavu vārdu stieps kā traipu!

INDULIS

(Galvu sagrābis.)

Ak briesmas! — Klusi!

SVAISTA

Kad es klusēšu,;
Tad brēksi tu.
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ĀRIJA

(Uz vācu kareivjiem.)

Lai viņu projām ved!

BRUŅINIEKS

(Uz Āriju.)

2940 Lūk, tādai gribēji ļaut izpirkties!
Turklāt vēl nabaga! — Dod mums, būs kumoss!

INDULIS

(Uz vācu kareivjiem.)

Lai paliek te! — Es viņu vaļā laižu.

ĀRIJA

Ko dari, Indul? — Pretī maniem vārdiem?

INDULIS

Jā, es to laižu.

SVAISTA

2945 Mani vienu laid?

Un te mans mīļākais?

INDULIS

Lai ari iet!

SVAISTA

Bet citi gūstītie? — Kā viena iešu?

INDULIS

Lai visi mājās iet un kāzas dzer,
2950 Tāpat kā mēs!

ĀRIJA

(Spītīgi.)

Vai viņa tā tev tīk,

Ka vaļā palaid, kaut tev nepieder?

INDULIS

Kā tevi ari.



ĀRIJA

Mani līdzini

2955 — Ar šo, kas mežā ķerta verdzene!?

Tu esi augstsirdīgs?
Es arī.

(Uz Svalstu.)

Es, lūk, tevi atlaižu!
Tā es tev maksāju par aizskārumu!

BRUŅINIEKS

2960 Ā! — Nē! — Tie gūstīti! — Tos nevar atlaist!

INDULIS

Še esmu es tas kungsl

(Uz bruņinieku.)

Ej, atlaid viņus!

BRUŅINIEKS

(Uz Induli.)

Še manim pavēl komturs vien, ne tu!

INDULIS

(lesaucas sašutumā.)

Ko uzdrīksties?

ĀRIJA

(Uz Induli.)

2965 , Viņš bruņinieks! Klus', Induli

INDULIS

Ho! komtur! komturl >— Saukt šurp komturul

ĀRIJA

Nāc, iesim, Induli

INDULIS

Nē, mēs paliksim!
Lai važas ņem tiem nost!

(Rāda uz gūstekņiem.)
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BRUŅINIEKS

(Uz Induli.)

2970 Ha! cik tu lielsl

Un vakar lūgdams klauvēji pie vārtiem!

(Troksnis no bruņiniekiem, sargiem, gūstekņiem, — sargi grib
atlaist važas, bet šaubās.)

(lenāk komturs Berneks.)

INDULIS

Nāc, komturl

BRUŅINIEKS

Komturl

BERNEKS

Kas še noticis?

INDULIS

2975 Se mani apvaino, man neklausa.

BRUŅINIEKS

Viņš atlaiž gūstekņus I — Mēs atvedām

Uz kāzu svētkiem! — Sev ko papriecāties!

BERNEKS

Tie visi brīvi!

BRUŅINIEKS

Komtur! — Ko tu teic? —

2980 Tā nebūs!

BERNEKS

Salīgām ar Mintauti.

— Nu, Indul, remdē dusmas, būsim līksmil

(Gūstekņi top atlaisti no važām.)
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ĀRIJA

(Uz Induli.)

Šī miera dienabij tik uztraukta,

Ļauj tagad priekā svinēt mūsu laimi!

INDUEIS

(Uz Āriju.)

2985 Jā, mīlā, labi, ka tos apžēloji.

ĀRIJA

Tev svešas mūsu parašas un velti

Tu dusmojies —

SVAISTA

(Arī atlaista no važām.)

Kam pateikties? Kurš kungs?

INDULIS

(Norāda uz Āriju.)

Še, kundzei!

SVAISTA

(Paklanās pret Āriju un Berneku. Uz Induli.)

2990 Jā, tu neesi še kungs.

INDULIS

Es esmu kungs.

BRUŅINIEKS

(lesmejas klusi.)

Ha! ha!

INDULIS

Kas smejas še?

(Lūkojas apkārt un ierauga, ka viens bruņinieks apsēdies viņa

goda krēslā tin nometis Indula tur atstāto jostu.ļ

Kas manā kunga vietā sēd? — Ej nost!

2995 Ej nost, tu kalps!



BRUŅINIEKS

(Smejas pretī, uzlec un izvelk zobenu. Arī Indulis izvelk zobenu.)

ĀRIJA

(lekliedzas.)

Vai! vail

BERNEKS

Nost zobenus!

BRUŅINIEKS

(Uz Induli.)

Nāc divkaujā! —

(Nomet Indula priekšā savu cimdu.)

Mans cimds 1

BERNEKS

sooo Se kauties liegts.

INDULIS

Es, valdnieks, nekaujos ar pavalstnieku!

BRUŅINIEKS

Ha! ha! — Tu valdnieks? — Tu še mūsu kalpsl

INDULIS

(Uz Berneku.)

Teic, kurš ir valdnieks?

BERNEKS

Tas, kurš valda sevi.

3005 — Tu sevi nevaldi.

INDULIS

Es sevi nevaldot? Es valdījos, —

Es valdījos, kad bruņinieki klusu

Kā kalpi kaktā aprunāja mani.

Es valdījos, kad kūrus kristīja
30ioPret gribu, — teicāt: pārpratums. Un leitis
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Jums draudēja, — tad paliku jūs sargāt, —*

Šais sienās, kurās redzu ieročus,
Kas nolaupīti mums —1

BERNEKS

Tiks noņemti!

INDULIS

3015 Vai reizē noņemts nievājums pret mums? —?

Jo mēs še esam mājās, svešie — jūs.
Es laidu gūstekņus, man neklausīja, —

Tu atlaidi, kad nolīgi ar leišiem.

Bet nolīgt nācās man, jo es še kungs.
3020 Pār manu galvu pāri līgāt jūs.

BERNEKS

Mēs ordensmestra vārdā runājām,
Un Mintauts vēlējās ar to tik līgt.

INDULIS

Kas nolīgts?

BERNEKS

Nevar klaji teikt.

INDULIS

3025 Nu lūk!

Vai es te kungs? Tik kunga sega man,

Tā pati traipīta un saplosīta.

(lenāk trokšņaini sargi, kas ved sagūstītus kūrus.)

INDULIS

(Uz sargiem.)

Ko vedat?

SARGS

Kūrus.
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INDULIS

(Uz kuriem.)

8030 Kādēļ jūs še gūstā?

VIENS NO KURIEM

Tu liki gūstīt tos, kas nekristās,

INDULIS

(Sašutis.)

Vai velnsl es neliku!

BERNEKS

Tiks atlaisti.

(Māj, lai ved kūrus prom. Sargi un kūri aiziet.)

INDULIS

(Nikni.)

Tiks atlaisti! ha! ha! un būs viss labi?

INDULIS

(Uz Berneku.)

3035 Tā manā vārdā gūsta manus laudisl

Bet nodevēji, kas jūs pili laida?

Tie goda vietās sēd un kūda vēl.

To manim izdodat!

(Rāda uz labieti Gandru; ar sašutumu, kas ilgi valdīts, neviļus

izlaužas.)

Es valdījos —

3040 Kā strauts, kas aizsprostots pret šķēršiem šļāc;
Kā zirgs, kas, visās dzīslās drebot, sprauslo —

— Bet teic, kad pavards dzirkstēs met un met,

Un griesti gruzd un gruzd, un spārēs sprakst,
Un pils līdz palodam ir pilna kvēļu —

3045 Vai pēkšņi nešaujas caur jumtu šalts?

Nu pārsteigts, nesaprazdams pūlis brēci

(Klusums.)



BERNEKS

Kam piemin' to?

Jūs abi kristīti, tad salīgstat!

BRUŅINIEKS KUNO

Vrede Curonia ir miera zeme

3050 Un pieder vāciem. — Kā to gribi tu?

(Rāda uz Čandru.)

ČANDRA

(Lūgdamies Berneku un citus bruņiniekus un pieķerdamies
bruņiniekam Kuno.)

Ak, mīļie kungi! glābjat mani, glābjat!

(Uz Induli rādīdams.)

Tas Kurzemi grib brīvu, mani nokaus.

INDULIS

(Uz Berneku.)

Par ķīlu gribu to. Lai atzīstas,

Ka tiešām es še kungs; lai nenomāc

3055 Vrede Curonia man Kurzemi.

BERNEKS

Nu laid to! Lūk, kā trīs! Viņš derīgs.

INDULIS

Dodatl

(Iznāk no pū|a Uģis ar maisu rokās.)

UĢIS

(Pieiedams klāt labietim Gandram, kurš slēpjas aiz galda pie

Kuno.)

Vai dzirdi, Čandra, ko tu glabājies?
Dod galvu šurp! To maisā droši slēpšu.
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KUNO

8060 Ko? Nedzirdēta bezkaunība! — Velni1

BRUŅINIEKI

— Nu, piekāpies pret kūriem! — Ko tie dara?

— Tie kungi būs! — Mūs izdzīs. — Atņems pilil

KUNO

To nevar ciesti

INDULIS

Tik puiku joks.

CANDRA

3065 Tavs miluls.

KUNO

Ā! viņa mīluls? Nu tad še!

(Viņš cērt ar zobenu Uģim, tas krit.)

INDULIS

Ak vail —

Tad krīti arī tu!

(Izrauj zobenu un cērt pret Kuno, bet bruņinieki metas starpā

un viņus izšķir.)

BERNEKS

Stāv' mierā!

ĀRIJA

3070 Indul!

INDULIS

(Nometas pie Uģa ceļos, saņem viņu rokās.)

Mans dārgo Uģi! — mana jaunā sirds,

No krūtīm ņemta man, tev ielikta,

Lai bērna skaidrībā tur mirdzētu,

Uz varonību degtu — vīrusi



UĢIS

3075 Es, Indul, tevi gaidīju, tu nāci.

Vai tagad mirstu varons? tevis cienīgs?

INDULIS

Tu varons mirsti —-

UĢIS

— Mūžam dzīvos latvji!

(Mirst. Kūros uztraukums.)

INDULIS

(Lēni pieceļas, nopietni uz Berneku.)

Kā atmaksāsi?

BERNEKS

3080 Uģis Pudiķa,
Un Pudiķis mums naidnieks.

INDULIS

(Uz Kuno rādīdams.)

Tam kāds sods?

BERNEKS

Viņš bruņinieks, tas pagāns. — Kāds te sods?

INDULIS

(Vēl lēnāk.)

Jā, — tā.

ĀRIJA

(Steigdamās pie Induļa.)

3085 Ko domā, Indul, tu tāds drūms?
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INDULIS

(Uz Uģi.)

Tu agri aizej. Laiks i man ir iet. —

Vēl dziestot zvaigznīte man ceļu rāda.

ĀRIJA

Ko runā, Indul? Briesmu jausmas nāk.

INDULIS

(Klusi.)

Mēs šķirtas pasaules, kas nevar līgt.

ĀRIJA

3090 Ko vecus vārdus min'? Mēs salīgām;
Mēs esam nešķirami visus mūžus!

INDULIS

Tas vārds bij pareizs. — Kā man visa sirds

To pārvērst lauzās! velti šķīda spēks.
Lai rāmi šķiramies!

ĀRIJA

(lekliedzas.)

3095 Es nešķiros!
— Tu mans, tu siets, tavs pienākums ir šeit!

INDULIS

Mans pienākums ir tur, kur dzimtene.

ĀRIJA

(Izmisumā novēršas.)

BERNEKS

Tu, atkritējs! Kas tev par algu būs?

Mums Mintauts tavu galvu prasīja.
3100 tu pats to viņam nes.

INDULIS

Lūk, tāds bij līgums/



ĀRIJA

(Atvilkdama viņu.)

Nē, Indul, teic, vai mani mīli?

INDULIS

Mīlu.

Tev dzīvi glābdams, devu savu dzīvi;
3105 Nu jāglābj simtas dzīves — dzimtene!

ĀRIJA

Tu mīli dzimteni, ne mani vairs.

Ej, preci viņu, savu mīļāko,
Priekš kuras tagad gribi dzīvi dot.

INDULIS

Ne mani saproti, ne dzimteni:

3110 Priekš tevis dzīvoju, priekš viņas mirstu.

ĀRIJA

Es nīstu to, kas tevi atņem man,

Jau kāzudienā liek tev apkārt vērties,

No kāzugultas tevi projām rauj!
Cik saldu algu viņa tevim dos?

INDULIS

3H5 Man dzimtene dos algā — rūgtu nāvi.

ĀRIJA

Un tomēr ej pie tās? — Es tā tev riebjos,
Ka labāk nāvi ņem, ne manu mīlu?

INDULIS

(Viņu strauji apskaudams.)

Es tevi vairāk mīlu kā jel kad.

ĀRIJA

(Vairīdamās.)

Laid! Savu dvēsli es tev atdevu,
3120 Tu viņu atmet še dēļ tukša māņa!
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INDULIS

Bez tavas mīlas nebūtu nekad

Es dzimteni tā mīlējis kā tagad!
Kā saule liki manai sirdij zelt,

Nu mīla, kura izauga no tevis,
3125 Tev pašai pāri aug. Tu vainīga.

Kā bite pati savā medū mirst,

Tā pati sevi pazudina mīla.

ĀRIJA

Lūk, vainīga nu es? Vai šķiros es?

— Tik mīļus vārdus reiz tu sacīji,
3130 No manis jūtoties kā spārnos nests.

Tik caurspīdīga sirds kā jūras dzintars!

— Tad tāda tev tā sirds un tāda mīla!

INDULIS

Ko sirdi velti p!ēs?

ĀRIJA

Vai tevim arī sāp? Vai ir tev sirds?

3135 Vai arī krūtīs, vai tik vairogā?
Ko ienaidniekus krāpt! — Ko krāpj šī sirds?

Es viņu noplēšu no bruņām nost.

Tu manu sirdi kājām min, es tavu!

(Noplēš no Indula vairoga sirdi un samin to.)

INDULIS

Ak, Ārija!

ĀRIJA

3140 Ak, nē! — Es neesmu kā tu tik cieta.

Es ņemu zelta sirdi piemiņā,
Kad citas, siltās, man vairs nepaliek.

(Paceļ zelta sirdi un ietin to mutautiņā; sāk raudāt.)

BERNEKS

(Viņu apskaudams.)

Nāc šurp, mans bērns! Se ir tev silta sirds.

Es ļāvu tev tik ilgi viņu lūgt,
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9145 Lai pati redzi, cik tu vīlusies.

Tu vilku gribēji par vāci vērst.

(Uz Induli.)

Ej, divkārt atkritējs, pa grēku ceļiem,
Tev sekos sods.

INDULIS

Es savu ceļu eju.

BERNEKS

3150 Tu domājies vēl savs? — Tu esi mūsu,
Un mūsu sods tev draudkā atkritējam.
Kurš kristīts tevi tiks, tas nositīs.

INDULIS

Ha! ha! — Es jūsu vēl? — Kas mani tura?

Tā sauja ūdens, ko man pārlējāt?
3155 Tā žuva. Izgaroja jūsu gars

Ar ūdens garaiņieml

BERNEKS

Bet paliek dievs!

INDULIS

Ha! Kūru dievam dzīslās netek ūdens,

Bet asins, — asins ūdeni degs nost.
3160 Jūs mani kristījāt ar ūdeni,

Es tagad atkristos ar asinīm.

(Viņš ar Uģa galvas asinīm svaida sev galvu.)

ĀRIJA

Vail Indul, vai!

INDULIS

(Norādīdams uz asinīm uz savas galvas.)

Ņem piemiņā i šo,
Kā ņēmi kristījamo ūdeni!



Ārija

(Sagrauzta.)

3165 Ak, Indul, nezaimo un nenīsti!

Es tikai nesaprotu tevi.

INDULIS

(Piepešā jūtu uzliesmojumā.)

Mīļā!

(Atpleš rokas, bet tad apstājas.)

ĀRIJA

(Pie viņa steigdamās.)

Es nāku, mīļais! ņem šo skūpstu! — Palieci

INDULIS

(Drūmi.)

Es neņemu nekā no jūsu pils.

(Paceldams mirušo Uģi rokās.)

3170 §o vienīgo, kas mans, sev nesu līdz.

ĀRIJA

Vai! — nāves piemiņa vilks tevi nāvē!

INDULIS

(Apjozdams cieši savu jostu.)

0! jozies ciešāk, mana josta! 0!

(Aiziet.)

ĀRIJA

(Klusi.)

Kā mīla sākas, zinu gan, bet ne,

Kā viņa beidzas; mīla mūžīga.

(Top dzirdams troksnis no leišu karaspēka.)

(Priekškars.)





CETURTAIS CĒLIENS

PIRMĀ AINA

Vilku grava pie Embotes. Ozolu un

priežu mežs. Celmi un akmeņi sēdēša-

nai. Zem kokiem Pērkoņa un Joda zie-

dokļi.
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(Divi kūrēji iekūruši uguni uz Pērkoņa ziedojamā ak'meņa;
gatavo ziedošanu. Mazāks uguns deg ari uz Joda akmeqa.)

PIRMAIS

3175 Cik jautri kuras uguns! Laba zīme!

OTRAIS

Jau ugunsziņa atnāca, ka Induls

Ir vācus atstājis, — nāk šurp.

PIRMAIS

Nāk, nāk! —*

Kā kūrēji to saņems, — atkritējs.

OTRAIS

3180 Kā kūrēji, bet kūri saņems labi!

Kad naidu kursim, kurs mums pirti.

BALSS TĀLUMA

Dl

OTRAIS

Klau! nāk jau mūsējie uz sapulci!

BALSIS TĀLE

U—u! u—ul

PIRMAIS

3185 NoVilku gravas sauc.
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BALSIS

U—ul v—v!

OTRAIS

No Kuiļu kalna nāk.

BALSIS

U—u! v—v!

PIRMAIS

No Joda klēpja ujo.
3190 Bet visu dunot pārņem rūkoņa

No leišu nometnēm kā ziemels priedēs»

(lenāk divi kareivji, tiem pa brīžam seko kareivji, virsaiši,

ziedotāji un labieši.)

PIRMAIS KAREIVS

A—u! a—u! Mēs abi esam pirmie.

OTRAIS

Skrien kājas pašas.

OTRAIS KŪRĒJS

Priekam gari soļi.

PIRMAIS KAREIVS

0195 Jā, dievam sūdzēt skriet.

KŪRĒJS

Nē, es pa tautai.

JAUNPIENĀCĒJS

(Uz saviem biedriem.)

Bij laiks, vai dzi! kā leišu bites dūc!

PIRMAIS KŪRĒJS

Trīsdesmit tūkstoši! viss mežs kā dzīvs!

Tie vācus apēdīs ar visiem priestriem.
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PIRMAIS KAREIVS

(Uz kūrēju.)

3200 Vai tapi aplaistīts?

KŪRĒJS

Gar ausīm lija.

TREŠAIS KAREIVS

(Smejas.)

Vai slapjš aiz ausīm?

KŪRĒJS

Sauss, ka put.

CETURTAIS KAREIVS

Viņš kūrējs
3205 Aiz ausīm guni kūra.

VIRSAITIS

Sveiki, brāļil

VISI

Sveikil

VECS KAREIVS

Mēs tikām cauri, mežā iebēgām.

LABIETS

Mēs naudas devām.

NABAGS KAREIVS

3210 Mēs ar vālēm devām.

Mums ciemu nodedza un izlaupīja.
Tā licis Induls, kurš pats kristījies.

PIRMAIS KAREIVS

Tie zaimotāji! Induls atnāk šurp.

LABIETS

Ko nav ar citiem šel
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KADS KAREIVS

3215 Viņš nāk viens pats;
Viņš drūms.

CITS KAREIVS

Ko drūms? Tā priekā lec man sirds!

Uz vietas neciešas.

OTRAIS KAREIVS

Nē, te ir baigi.

(Aiz skatuves dobja balss.)

3220 Ū! Ū!

OTRAIS KAREIVS

Pats Jods te mīt. — Kas dobji sauc? ?— Nāc lūkot!

INDUĻA BALSS

(Aiz skatuves.)

0, vilks uz Vilku lauku velk, v! ū!

Še nāves laupījums priekš vilkiem būs!

U! brāļi, atkaucat, kur esat, ūl

VAIRĀKI KAREIVJI

3225 ir Induls! — Viņa balss! — Bet skan tik dobji! —

(lenāk Indulis ar nosisto Uģi uz rokām.)

KAREIVJI

Sveiks, Induli — Induli — Virsaiti — Mīļais draugs!

LABIETS

Ko klēpī viņš tur nes.
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KAREIVJI
Tas viņa Uģis.

ZIEDOTĀJS

Kam nāvi nes? tā visus nāvē vilks.

INDULIS

3230 Tas viss, kas atliek man no manas pils,
To ziedam atnesu priekš veciem dieviem.

VAIRĀKI

Liec nāvi nost! — Ļauj apsveikties! — Mēs līksmi.

INDULIS

Pirms gribu izpirkties ar šo pie dieviem.

ZIEDOTĀJS

Dievs neņem tādu ziedu. Uguns plok.
3235 — Dievs Pērkons vaira tos, kas kristīti.

PIRMAIS KAREIVS

(Viņš Uģa asnīm atkal nomazgājās.)

OTRAIS KAREIVS

I mūsu starpā daudz, kas kristīti

Un atkal nāca šurp. Varbūt i tu?

ZIEDOTĀJS

Bet Induls brīvā gribā kristījās.

LABIETS

(Uz Induli.)

3240 Dēļ tevis Mintauts kāva kristītos.

VIRSAITIS

(Tāpat.)

Dēļ tevis vāci kristīja ar guni.

KAREIVS

Viņš vācus atstāja, kad izdzirda.



OTRAIS

Viņš jaunu sievu atstāja un pili
Un nāca šurp pie mumsl

KAREIVJI

3245 Pie mums! pie mums!

INDULIS

(Nes Uģi uz ziedokli, ziedotāji un viņu piekritēji stājas viņam
ceļā.)

ZIEDOTĀJS

Dievs neņem tavu ziedu!

ĻAUDIS

Neļausim!

INDULIS

Ar naidu negribu nākt atpakaļ.
Es izpirkt sevi cerēju ar brāli.

3250 Nu, Uģi, gaidīsim uz dusu nāvē, —

Kad mums to ļaus. — Še, ņemat viņu, brāļi, turat!

Man pirms vēl jāizlīdzinās ar dzīvi.

(Viņš nodod Uģi kareivjiem, kuri to ienes koku pavēnī aiz ska-

tuves. Uz kareivjiem.)

Vai jūs man brāļi vēl?

KAREIVJI

(Sajūsmā.)

Sveiksi sveiks! — Sveiks! sveiks!

INDULIS

(lerauga Pudiķi pūlī, sajūsmā.)

3255 Lūk, tur tu, mīļo Pudiķi, mans draugs!

(Iznāk no pūļa Pudiķis.)
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PUDIĶIS

(Drūmi.)

Es esmu Pudiķis, — vai tu vairs Induls?

INDULIS

Uz Vilku lauku vilks velk atpakaļl

PUDIĶIS

Tas vilks, kas krātā bijis, nav vairs vilks.

INDULIS

Ir vilks, tik niknāk vēl viņš suņus rej.

PUDIĶIS

3260 Tev ģērbs, tev vaigs, tev valoda ir sveši.

(Rāda U7 viņa bruņinieku garšai piemēroto apģērbu un matu

griezumu.)

INDULIS

Bet sirds tā pati.

PUDIĶIS

Nē, i cita sirds.

Nav sirdi mūsu dievs.

INDULIS

I vācu nav.

PUDIĶIS

3265 Es paredzēju, ka tu aiziesi

Un tapsi atkritējs.

INDULIS

Es meklētājs.
— Zem manis debess vārti atvērās,

Pār zemes malu kritu spožumā,
3270 Ķer staros, gaisā rokas pietverdamās.
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PUDIĶIS

Es nesaprotu to, bet zinu vienu:

Tu dari, kas nav ļauts, tu ej, kur nedrīkst.

INDULIS

Bet tāds mans ceļš.

PUDIĶIS

Tev jāiet mūsu ceļš.

INDULIS

3275 Es esmu savs.

Es stigu izlaužu, kur staigāt jums;
Pār mani koki krīt un ūdens šļāc,
Es stiegu purvā, — tieši iesat jūs.

PUDIĶIS

Nē, neesi tu savs; tu vadons esi;
3280 pie tevis sieti mēs un tu pie mums.

Tev meklēt liegts, pret sevi niknot liegts,
Kad tu ej bojā, — lūk, — mums jākrīt līdzi

INDULIS

(Izsamisis.).

Ak vai! ak vai! ak vai!

Ne tik man brīves ļauts, kā bojā iet!

(Uz Pudiķi, rūgti.)

3285 Tad ved pie dieviem mani atpakaļ!
Man vecos dievus vajga atkal redzēt,

Es gribu atdzīvināt mirušos:

Virs galvas debesis man tukšas stāv,
Un mežs un pļavas, druvas, upes, gaiss —

3290 Viss tukšs man palicis no dievībām!

Man vienā dienā mira divi dievi,

Viss vecais svētais dzimums līdz ar jauniem.
Es gribu atgriezties, par labu vērst,

Es gribu skaidru savu dvēseli.

(Tuvojas Pērkona ziedoklim.)
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ĻAUDIS

0295 Nāc, ved mūs atkal, Induli Ved un glābi

INDULIS

(Pret Pērkoņa ziedokli.)

Klau! Pērkon! Pērkon! neliec mani kaunāl

Ņem mani atpakaļ, lai varu glābti
Tiem labu gribēdams, es grēkoju.

(Uz ļaudīm rādīdams.)

Pret tiem es grēkoju, pret tevi ne!

3300 Ja esi, atsaucies! še tevi sauc.

BALSIS

(No ziedotāju un labiešu puses.)

Tā nesauc dievu! — Tā nav cienīgi! —•

— Ar dievu runāt nākas kūrējiem! —

VECĀKAIS ZIEDOTĀJS

Dievs neatbildēs tam, kas atkritis.

INDULIS

Kur tad lai palieku?!

ĻAUDIS

3305 Pie mums! pie mums!

INDULIS

Tad neņem mani, dievs!

(Uz ļaudīm.)

Es būšu še!

Pie tautas tveršos, kurai nav kur tverties;

Pie tiem es mājošu, kam māju nav,

3310 Kam nav ne cerības, kur paslēpties
Kā zaļā lapenē, kad krusa krīt. —•

KARETVJI

(Viņu apstāj, skauj, spiež roku.)



INDULIS

Bet vai! — Kad skauju jūs, — cik daudzu trūkst!

Tais tukšās vietās spoki rēgojas,

Stiepj draugu dvēsles salstot kaulu rokas,
3315 Stiepj klabu zobus pulks, dēļ manis kauts.

KĀDS KAREIVS

Ko vācis atstājis, to leitis kauj.

INDULIS

Ak, brāļi, brāļi, brāļi! atriebt! atriebt!

TAS PATS KAREIVS

Lai brāļi ceļamies uz atriebtnēm

Pret visiem, kas mūs kāvuši un kauj!

INDULIS

3320 Lai tūdaļ ejam kara gājienā!
No dzīrēm vāci šonakt skurbuši,

Maz apsargātu spraugu zinu sienā. —

KAREIVJI

Lai ejam! ejam! Indul, vadi mūs!

VECĀKAIS ZIEDOTĀJS

(Uz Induli.)

Uz kauju parasts iet ar dievu ziņu.
3325 Vai tā tu atgriezies pie veciem dieviem,

Ka atmet vecus, svētus likumus?

ĻAUDIS

(Kurn.)

KĀDS VIRSAITIS

(Uz ziedotāju.)

Tad runā tu ar dieviem! meslus met!
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ĻAUDIS

(Runā viens caur otru.)

— Vai vieniem kaujā iet pret vāciešiem? —

— Vai līdzi leišiem uzbrukt Embotei? —

3330
— Vai meklēt jaunu kaujas vadoni?—

Ē! Kurš grib jaunu? Kam nav Induls labs? —

— Drīz dos jums leiši jaunu — Mintauti! —

VECĀKAIS ZIEDOTĀJS

(Porkoņa ziedokļa priekšā sagatavo meslu mešanas ceremoniju.)

Dievs Pērkons, teic, vai laimi lem?

ĻAUDIS

(Starpā.)

— Vai šonakt pilī brukt? — Vai vadīs Induls?

3335
— Viņš vācus žēlos, — viņam sieva vācu. !—
— Viņš to, kas postu cēla, nenokaus —

INDULIS

Tik to tev nokaut tik? Tā pieder man!

PUDIĶA BALSS

Un viņai tu!

INDULIS

Vai nenācu es šurp?

ZIEDOTĀJA BALSS

3340 Līdz galam vajga iet un nokaut nostl

INDULIS

A, — nāve nava gals.

ZIEDOTĀJA BALSS

I tevi nokaus.

PUDIĶA BALSS

Kad gribi izpirkties, tad padodies!
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INDULIS

Tu? draugs?

VIENS KAREIVS

8345 Lai Pudiķis tad valdītul

PUDIĶIS

Lai dievi valdītul

KAREIVS

Un kūrējs ēstu.

ĻAUDIS

(Smejas, sauc]

Klus'! Klausatl Klausāties, ko Pērkons lemjl

VECĀKAIS ZIEDOTĀJS

(Meslu uzlūkodams.)

Dievs Pērkons lemj, lai pilij neuzbrūk!

3350 Lai gaida Mintauti, tam padodasl

ĻAUDIS

(Klusums, tad troksnis.)

— Lai dzīvo Mintauts! — Ko? — Nav labi mests!

— Viņš meslu pagrieza! — Uz Emboti! —■

INDULIS

(Uztraukts.)

Vai vecie dievi lemj, kā Mintauts grib?
Vai vecie dievi nav tik vecie vilti?

3355 Vai, padodoties tiem, es izpirkšos!

Ko, Pudiķi!

PUDIĶIS

Ir prāts, ko kūrējs teic.

Mums visiem jāpadodas Mintautim.

INDULIS

Vai prātu meklēju? — Nē, — lielumu,
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3360 Kas mani pāri cels pār mani pašu,
To tālumu, kas liktens!

PUDIĶIS
Tas tev šeit!

INDULIS

(Piesteidzas pie mesla un uzmin aT kāju, ta ka tas tagad krīt uz

citu pusi.)

Lūk, tagad meslis krīt: uz Emboti!

ĻAUDĪS

(Liels troksnis, uztraukums ziedotājos un leišu draugos.)

— Tā vara! — Dieva sods! — Ā! Pērkons, atrieb!

VECAIS ZIEDOTĀJS

3365 Saukt ātrāk Mintauti!

INDULIS

Ha! atrieb, Pērkons, Mintautim par brāļiem!
Lūk, to tu negribi vai nevari!

— Kad nelīdz baltie dievi, līdzēs melnie.

(Pieiet pie Joda ziedokļa.)

Nāc, Jods, un palīdz' tu! — Kurt Jodam guni!
3370 Kad nedod dzīvi dievs, dos nāvi Jods.

ĻAUDIS

Vai dievs! — vai dievs!— Ko dari, Indul? —Mities! —

VIENS KAREIVS

Kāpj jautri Joda uguns, dieva plok.

OTRS KAREIVS

Ko man vairs dzīve dos, es Joda vīrs.

Kur mani mīļie? aizplūda kā asins.

INDULIS

3375 Ā, mani brāļi! nākat Jodam zvērēt:

Līdz nāvei cīnīties un atriebt brāļus!
Un padzīt varmākus, un brīvi gūt!



JODA ZIEDOTĀJI

(Atnes lielu bļodu ar ziedojamām asinīm.)

INDULIS

No rokas pirkstus mērcam asinis —

Še svešas asins ņem, — še ņemsi mūsul

8380 No galvas matu cirtas nocērtam, —

— Se matu cirtas ņem, —- še ņemsi galvasl

KAREIVJI

Mēs galvas noliekam priekš tēvijas!

ĻAUDĪS

(Liela piekrišana.)

BALSS

(No labiešu puses.)

Vai cīņa ir pret Mintauti un leišiem?

INDULIS

Pret leišiem ne, pret leišu varmākiem.

ĻAUDIS

(Retāka piekrišana.)

INDULIS

3385 Caur Mintautbariem izlaužamies cauri

Un pili ņemam sev šo pašu nakt'l

(Klusums.)

Ko stāvat, Joda brāļi?

PUDIĶIS

Padodies,
Tu dievus atmeti, pie tautas tvēries,

3390
— Nu tagad padodies, kā tauta lemjl
Tad izpirksies.
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INDULIS

(Rūgti, lēni.)

Pa maziem gabaliem
Es sevi sagriežu — un dodu jums.
Tur melna, tumša veras vilka rīkle, —

3395 Jūs, brāļi, nejūtat, ka lēni zūdu, —

Kurš ir jau redzējis, kā peles mirst?

Kā bites svinīgi rok kritušās?

Es eju.

ĻAUDIS

Induls! — Induls iet? — Lai dzīvol

(lenāk Mintauts ar pavadoņiem; nostājas pie ziedu

vietām; no kūru sakustēšanās var manīt, ka leišu pulki viņus

ieslēdz.)

MINTAUTS

(Greznāk un karaliskāk ģērbies kā līdz šim.)

3400 Ha! te tas kūru pūznīts! latveļi,

Kas preti stājas leišu milzenim?

Kas gari spriež un lemj pret leišiem iet,

Kad manas važas tiem jau kaklā žvadzi

Vai visa tauta neprāta kā Induls,
3405 Kas nāvi mēles galā spītē vēl?

KAREIVS

(Paklusu, apkārt lūkojot.)

Vai! esam ieslēgti!

OTRS

(Tāpat.)
f

Ko teica Induls?

MINTAUTS

(Uz kūriem.)

Ko stāvat? Ceļos krītat, lai jūs žēlo!
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ZIEDOTĀJS

Kungs! Lielo Mintaut! — še ir dievu vieta,
04io Mēs Pērkonim še ziedojām, to lūdzām

Un ceļos nekritām kā kristīgie.

VIENS NO INDUĻA KAREIVJIEM

Mēs Jodam ziedojām, — vēl dūmi kūp, —i

Mums ceļos krist nav rasts,

MINTAUTS

Tad mācaties!

8415 Es vietnieks Pērkonim un Jodu gainu. —

Mest nost no akmens kūru ziedojumus!

LEIŠI

(Izdara šo un tāļākās Mintauta pavēles.)

KŪRI

Vai dievsl — Ko dari? — Lielais valdnieki Kungs!

MINTAUTS

(Uz kūru virsaišiem.)

Kur likāt sēdekli priekš lielā kunga?
Lūk, ko! Jūs nelikāt? — Es likšu pats. —

3420 _ Lai klāj uz zieduakmens zīda segas!

KŪRI, ZIEDOTĀJI, VIRSAIŠI

Vai! vai!— Vai, vai! — Ak, grēks!—Ak, sods! —Ak,

dievsl

(Iznāk no pūļa Pudiķis.)

PUDIĶIS

(Uz Mintauti.)

Kungs, es tev senējs piekritējs, — Jāuj teikt;

Par labu tevim lēma visa tauta,

Kam apvaino tu tagad viņas dievus!
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MINTAUTS

3425 Jā, Pudiķi, tu senējs piekritējs,
Vai vēl tu nezini, ka vara man?

Ka piekritējs nav lēmējs valdniekam?

ĻAUDIS

(Kurn.)

MINTAUTS

Lai klusi klausās kalps, kad runā kungs!

INDULIS

Vai dzirdat varmākbalsi? Tas ir kungs!
3430 — Kur, ziedotāji, veco dievu svētums?

— Lūk, tāds ir tas, pret kuru saucu cīņā!

ĻAUDIS

(Klusē.)

MINTAUTS

(Uz Induli.)

Kas esi tu? — Es tevis nepazīstu!
Reiz bija Induls Embotē, nu nav;

Tas leišus mīlēja.

INDULIS

3435 Bet kungus ne.

MINTAUTS

Ha! ha! tu prātnieks esi pārprātojies.
Es nācu tev to teikt. Tavs lielais viltus:

Ka izrāvi man gūstekni un varu.

Pats pili ņemdams sev — velns! tādu spēku!
3440 Tu viens tik cienīgs sacensties ar mani.

INDULIS

Tas spēks, kas gūstekni tev izrāva,
Kas mani dzen, nav viltus. Simtkārt lielāks.
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MINTAUTS

Ko viss tev līdz? Lūk, uzvarēju es!

Es gribu tevi gūt.

INDULIS

0445 Un pārdot vāciem!?

MINTAUTS

Ar labu nenāc tu, nu tad ar viltu.

Ar tevi kopā visas latvju ciltis

Sviest vienā vara kausējamā krāsnī

Un vienā vara loku valstī liedēt,

0450 Kas balto jūru tver kā stīpa spaini!
— Es tevi cēlis būtu, bet — tu pats!
Nu godu rādu tev, kad bilstu tevi,

— Mans pavalstnieks!

INDULIS

Es brīvs. Par tevi brīvāks:

3455 Tu tapsi kārais un zem Romas nāksi.

MINTAUTS

Tu brīvs? —- Tu manā gūstā. — Kūri, sienat!

(Rāda uz Induli; kūri kautrējas Induli aizskart.)

INDULIS

Nu, lūk! es brīvs.

MINTAUTS

(Uz kūriem.)

Tad saistīs jūs!

INDULIS

Ha! ha!

MINTAUTS

3460 Ko smejies, Indul?

INDULIS

Lūk, tu simtus kūrus
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Par vergiem labāk ņem, ne tūkstošus

Par savienotiem draugiem! — Ko tev teicu?

Nav tavā spēkā vienot latvjus, leišus.

MINTAUTS

3465 Kas brīvs, nekad nav draugs; tik vara vieno.

Lūk, dzelžiem kopā kalu Lietavu!

Pie vārtiem sienu tatārus un gudus;
Nu dzīšu kūrus, latvjus, lībus, visus,
Cik mežos klīst, iekš lielās leišu sētas!

3470 Un tu?

Ko tāļos domu sapņos redzi tu,

To spilgtā patiesībā vēršu es.

INDULIS

— Caur asinīm un dubļiem.

MINTAUTS

Lai! bet iri

INDULIS

3475 Bet nebūs! — Izirs tava asinsvalsts;

No dzelžu sētas izsprauksies, kas iekšā,

Pie vārtiem citi tavus leišus sies.

MINTAUTS

(Rādīdams uz leišu nometnes pusi, no kurienes palaikam atskan

dobjš troksnis.)

Ho! dzi, kā dūc tā vētra! ej to sien!

ĻAUDIS

(Sakustas.)

MINTAUTS

Kad leiši klus', tos vairāk dzird, ne kūrus,
3480 Kad viņi kliedz. — Lūk, uzvarēju es

Un uzvarēšu vēl. Es, leitis, kungs!
— Un tagad klausāt! Kūru kareivji
Ar leišu pulkiem ies un ieņems pili.
Tur paliks leitis, Induls ies uz leišiem. —
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INDULIS

3485 Tad nebūs kūru pils? — Kur kūri paliks?
Vai liksi apkaut tos, vai kristīsi?

MINTAUTS

Lai savās sētās sēd zem leišu soģiem.

INDULIS

Tad kūriem nebūt?

MINTAUTS

Ko tev tie tā rūp?
3490 Vai tie man ceļā stāv uz tavu sirdi?

INDULIS

Tavs ceļš ir nepareizs, kad manu sirdi,

Kad latvjus iegūt gribi — nokaudams.

MINTAUTS

(Cieš klusu.)

INDULIS

Tad kūriem nebūt? — Bet es saku būs!

Un nebūs kūri, latvji mūžam būs!

3495 Un mūžos mierā izaugs lielā tautāl

MINTAUTS

Nav tautas tev, tik sīka spītēs cilts.

INDULIS

Un to var katris kaut?

MINTAUTS

Kam spēks, tam nags.

INDULIS

Bet es tev saku, spēku nebūs kaut!

3500 Kurš saimnieks druvā sētu sēklu min?
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MINTAUTS

Nav sēkla, sīki jodi, — sper tos Pērkons,

Zem lauku akmeņiem skrej paslēpties.
— Bet man kā krūtis tūkst! — te leišu spēks,
Kā augums augi — te plešas leišu milzums,

3505 Kā ozols zariem apņems pasauli!
Tu, kūrs, man pakājē tik zemā zāle,
Ko manu zīļu krusa nositīs!

INDULIS

Mēs zemā zāle, Mintaut — tautu minējs: —

Šai zālei sulā deviņvīru spēks;
3510 Viens piliens indeves, tas tevi gāž.

MINTAUTS

Lai oga rūgta, lācis ēd bez kaites.

INDULIS

Nu esi lācis tu, tad kūrs ir vanags;

Pret lāci mazs jo mazs, bet valda gaisos,
Uz kuriem mirkšinādams skatās tas;

3515 Lai kāpj cik augstu kokā, nekļūst gaisos,
Lai skrien cik brizdams purvos, netiek līdz,

Kur vanags slaidi laižas smiedamies.

Lūk, gars tik tautu ceļ.

MINTAUTS

Un kāds tas gars?

INDULIS

0520 Kas neļauj dusēt tautai mūža šūplī,
Liek celties līdzi citām gudrākām.

MINTAUTS

Tu reģis liels, — nu pareģošu es:

Starp diviem dzirņiem tapsat samalti!

Kā miltu putekļus jūs saslaucīs
8525 Tjn abrā jaus, un ceps, un apēdīs!
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INDULIS

Lād, lād, — bet notiks tas, kam jānotiek,
Ko liktens lems, ne tu. — Mēs maza cilts,
— Mēs būsim liela tik, cik mūsu griba.
Caur gadu simtiem latvju vanags skries

3530 pa tumšu mežu naktīm, dumbru purviem,
Pār kailiem, kaulu baltiem kaujas laukiem,

Ar sauli sapņujūras skaidri sniegs.

MINTAUTS

Ē, mosties, sapņu vīrs, ir darba laiks!

INDULIS

Man nav vairs darba; liktens aizstājies;
3535 Es maldū aizgāju pa domu dumbru.

MINTAUTS

Ho! nāc pret vāciem! gūsti pasauli!

INDULIS

Vai nedraud vairāk tava tumšā vara?

(Uz kuriem.)

Bet ejat jūs, — kas zin, ko liktens grib?
Mans pēdējs pienākums pret mirušiem.

3540 Tur mīļais Uģis guļ, man jārok tas.

MINTAUTS

Tev nebūs mīlēt to, bet mani, dzīvo! —

— Sviest prom to mironi!

(Leiši iet izpildīt pavēli. Ļaudis kurn.)

INDULIS

U—u! tu zvērs!

Nekas tev nava svēts, ne pati nāve.

3545 Tad še!

(Viņš met Mintautim ar šķēpu, bet Mintauts izvairās.)

MINTAUTS

(Mierīgi.)

Lūk, Indul, nu tu manās rokās!
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Tam liktens nāvi lemj, kas še cel šķēpu.

(Ļaudīs piekrišana.)

Nu kļaus', ko likšu es — man esi draugs!

INDULIS

Kas pārāk mīlējis, tas pārāk nīst.

MINTAUTS

(Uz saviem pavadoņiem.)

3550 Ē! pasniedzat jel viņam šķēpu.

(Uz Induli.)

Nāc šurp pie manis!

(Indulis pienāk.)
Nāc pie pašas auss!

INDULIS

Es šķēpu metu, — tu man uzticies?

MINTAUTS

Tik viens ir Mintauts, un tik viens ir Induls.

INDULIS

(Piesteidzas un apskauj Mintauti, bet tūdaļ taisās iet prom.)

MINTAUTS

(Aiztur viņu; lietišķi, čukstot.)

3555 Pag! Roma mani kronēs, valdīšu

Pār visu Baltiju, pār — vāciem ari,

Tie būs man vasali iekš leišu valsts!

INDULIS

Tā liela doma, un tu esi liels.

MINTAUTS

Ko tad tu ej? — Ko neesi mans draugs?

INDULIS

3560 Tu esi asiņains, man tevis bail.



MINTAUTS

Kas liels, tas asiņains.

INDULIS

Nē, nē!

Kas liels, tas pats gan mirst, ne citus kauj;
Iz savas dzīves tūkstošus ceļ dzīvē.

MINTAUTS

3565 Kas liels, tam spēks kā pērkons, — sper, kur tiek.

INDULIS

(Domīgi.)

Kas spēks? Kas lielākais?

MINTAUTS

Es spēks, — es valdu — pasaulsiekarotājs.

INDULIS

Kas karu ved? Ne tu, — tie tūkstoši,

Kas lejā dūc, kas kauj un kauti top.

MINTAUTS

3570 Tie aitu bars.

INDULIS

Bet visu dara tie.

Tie sēj un pļauj, un vāc.

MINTAUTS

Bet lieku es.

INDULIS

Vai nepļāva pirms tevis? nepļaus pēc?
3575 Bez kungiem?

MINTAUTS

Veci laiki.
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INDULIS

Laimīgi.

MINTAUTS

Tās pasakas; to tagad nevar.

INDULIS

Varēs —

3580 Pēc laika atkal, kad vairs nebūs kungu.

MINTAUTS

Tad drīzāk nebūs murgotāju.

INDULIS

Jā;

Es miršu murgotājs, tu mirsi kungs.
Bet paliks, lūk, aizvien tie tūkstoši,

358; Lai kas ir viņu kungs, — vai tu, vai vāci;

Lai kas liek viņus kaut, — vai tu, vai vāci

Tie paliks mūžam, un tie uzvarēs,
Un viņos būs mans gars, kas brīvi augs,

Kas mani glābs ne dzīvē, bet aiz dzīves,
3590 Jo vienas dzīves ir priekš tā par maz.

Lūk, tauta mūžīga kā raibā čūska,

Kas ruden' ādu met un jauna top.

MINTAUTS

Nāc lejā, nāc no savām debesīm!

Ar tevi runāt gurst, kā celmus laužot.

3595 Trīs dienas bajārdomē vieglāk spriest,
Ne tevis klausīt tik, cik zīle dzied.

— Bet tava ticība uz Lietavu,
Tā sirdi spirdz, — nāc, būsi tu mans dēls!

INDULIS

Jā.

MINTAUTS

0600 Nāc, es došu tevim savu meitu,
Es došu pusi troņa, — nāc, še sēd'!

(Pavirzās uz sava sēdekļa.)



INDULIS

Tu, lielais Mintaut, mani nesaproti,
Un tu starp cilvēkiem visgudrākais.

MINTAUTS

Tev draugam jābūt man.

INDULIS

3605 Man nāve draugs.
Es dzīvē visu esmu zaudējis.

MINTAUTS

Es došu sievu, tā tev visu atdos.

INDULIS

Man ir jau sieva, kas man deva visu, —

Tik mani nespēja tā manim dot.

MINTAUTS

3610 Tā tevi meta; viņai dārgākais

Bij sava dzīve.

INDULIS

Dārgāks biju es, —

Bet viņa saprata tik savu dzīvi.

MINTAUTS

Kas tevi saprast spēj? — kas pats grib mirt.

INDULIS

3615 Ak, nē, — es gribu dot, lai dzīvo simtkārt.

MINTAUTS

Ko simtkārt dzīvot līdz, kad šodien jāmirst?
Mēs gribam dzīvot šodien, tev būs arī!

Nāc, znots!

INDULIS

Man likums liedz un parašas.
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MINTAUTS

3620 Kas likums ir? Tu likumu liec pats;
Tā darīt paradis, būs paraša.
Ko gribi, dari vien, ja varas tiek.

Tur gribas robežas, kur varai gals,
Un tur, kur paša sirdi spēka trūkst.

3625 Ko dievi, likumi, ko ļaužu prāts?
Nē! es tas esmu, kas uz āru trauc,

lekš manis lielais spēks, kas mani dzen. —-

— Ne likums ir, tik vara, — to tev dodu.

INDULIS

Tev meita — slavenākā līgava,
3630 Bet Ārija man mīļāka.

MINTAUTS

Man arī.

Ņem manu meitu, dod man Āriju.

INDULIS

Tu nekrietnais!

MINTAUTS

Es lūdzu to ar godu,
3635 Kas nav vairs tavs, — varbūt jau kāda Kuno.

INDULIS

Bet viņas gods ir mans, tā mana sievai

MINTAUTS

Kas tava sieva? — Rītu pat viens vārds

No manas mutes ies, mans karaspēks
les ieņemt Emboti, un tava sieva

3640 būs manas gultas zemā verdzene!

INDULIS

(Piepeša dusmu uzliesmojumā piesteidzas pie Mintauta un uz-

liek viņam sēdošam paceltu šķēpu uz kakla.)

Nu manās rokās esi, nešķīstais!
Tikko tu kustēsies, es noduršu.
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LEIŠI

(Uzbudināti steidzas klāt un ķeras pie ieročiem.)

INDULIS

Stāv' mierā! — Pirms vēl mani ķers viens šķēps,
Būs jūsu Mintauts beigts, — tad plēšat mani!

(Uz Mintauti.)

3645 Vai būs tev svēta Ārija?

MINTAUTS

Būs svēta.

INDULIS

Vai solies atstāt Emboti?

MINTAUTS

Es solos.

INDULIS

(Atkāpjas no viņa.)

Tad dzīvo tāļāk savu zvēra dzīvi!

MINTAUTS

3650 Tev, Indul, ašs ir prāts un smalks ir gars,

Bet dzīvē ceļu tas tev nerāda,

Un asmens smalkais gals pret zemi lūst.

— Es tevī aizskāru tik vīru vien,
Tu manī valdnieku, — tas nepiedod.

3655 Es tavu mīlu gūstīju no sirds,

— Tu mani nepieņēmi: esot zvērs.

Es būšu zvērs! — Es nokodīšu kūrus!

INDULIS

Tu solīji, ka atkāpsies no pils!

MINTAUTS

Sniedz savu šķēpu man! —

(Pasniedz.)
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3660 Lūk, asmens gals,
Kas kaklu ķēra man; — tam solljosl

(Sit ar šķēpa galu pret zemi un nolauž galu.)

Lūk, tur viņš nolauzts! Kam es solījos?
Es brīvs no solījuma.

INDULIS

(Nicīgi.)

Nodevējs!

MINTAUTS

3665 Tev, Indul, mīksta sirds, tev spēka trūksti;
Tu nespēj nokaut to, kas pakritis.
Tad mācies, še, kas spēks! — Es kodīšu!

INDULIS

Liec mani nokaut, nodevējs, — nav bail!

Kad arī viss man ņemts, man paliek viens,
3670 Ko nevar izdeldēt, ne lauzt, ne dzēst:

Tā mana vaļa, un tas ir mans vārds!

Kas mani sauca šurp? — Es nācu pats.
Kas manim lika mirt? — Es mirstu pats.
Tu mīlēt sevi liec, — sirds zin, ko mīl.

3675 TJn kaut tev putās mute manim draud,

Kas nāves mokas man? — es mirstu pats;
Es mirstu pats, lai augšām celtos pats!

MINTAUTS

Es zinu gan:
Tu nāves nebaidies; tā nesāp tev;

3680 pie kā tu sirdi sien, tā — tava tauta.

(Ar uzsvaru.)

Nevienas dzīvas dvēsles nepaliks!
Vai bērns, vai vīrs, vai sieva, kristīts, pagānsT
— Ne pelnu nepaliks, ne miroņsmakas,
Ne ļaužu atmiņas, ne teiku miglas!

INDULIS

(Piepeši atkāpjas atpakaļ, apklāj seju ar rokām; kūri lielā uz-

traukumā.)
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MINTAUTS

3685 Nē! kūrus ieslēdzat no visām pusēm!
(Uz Induli.)

Vēl vari viņus glābt, kad padodies.
Tev laiku dodu, eju nometnē.

Sāk lietus gāzt, ka nekait maniem pulkiem,
Ir vēls, un ļaudīm laiks ēst vakarā.

KŪRI

(Metas pie Mintauta, viņu lūgdami.)

MINTAUTS

(Uz Induli rādīdams.)

8690 Tam rokās jūsu liktens, lūdzat to!

Bet kurš ar mani, lai man līdzi nāk!

Un drīz es nākšu lūkot, kurš mans draugs.

(Aiziet līdz ar pavadoņiem.)

* '&'

ĻAUDIS

(Uz Induli.)

Ak, Indul! — Indul! — Glāb nu! Glāb mūs! — Glāb!

INDULIS

Ak, mīļie! Kā lai glābju? — Ejat līdz!

(Ļaudis sāk aiziet.)

KAREIVJI

3695 Nes vēl šo upuri! — Ej, padodies! —

INDULIS

Ak, es to nespētu, — un vai tas līdzēs?

Viņš nokaus mūs i tā, jo nu tam spēks.
Tad labāk godam mirstu pats kā kareivs.

PUDIĶIS

Tu, Indul, paliec še? — Tu nenāc līdz?

3700 — Tu visus postā velc! — Lai velns un veļi!



253

INDULIS

Še palikt gribu, Uģim kapu rakt,
Lai gatavs stāv i man, kad gribu mirt.

Man vairāk vietas nedod tēvu zeme.

— Ej maizi ēst, man tiks ar sirdsēstiem.

PUDIĶIS

(Stāv nekustēdamies, no niknuma kā sastindzis.)

INDULIS

3705 Ej sveiks, mans Pudiķi, mans mīļais draugs!
Tu tagad būsi tautai vadons — tēvs.

PUDIĶIS

Sper dzeltens pērkons ziliem zibeņiem!

INDULIS

Par visu mīļu, labu ņem šo skūpstu!
Un mīli tautu vairāk nekā es.

PUDIĶIS

(Atgrūž viņu nost, nevaldīdamies, nesakarīgi.)

88 Tu krītams nokritis! — sasodīts! sasperts! sagrauzts!
salauzts! Tēvs dod! dievs dod pasauls laukā! — (No-

spļaujas.) Pi! Tu, tu, — veļi sprandu lai lauž, šķirbā
tevi sadzīšu, sa—sa—sa—!

(Metas projām.)

ĻAUDIS

(Pamazām ir aizgājuši visi.)

INDULIS

(Paliek viens. Noguris atsēstas uz celma; domīgs, nemierīgs.)

3710 Ko darīt man? Kā atriebt? Kā to vērst?

— Ak, visu tautu kaut! — Man vajga veikt!

Ak, glābt tos tūkstošus! glābt manu tautu!
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A, glābt! ja glābi!? — Veikt Mintauti?!

Trīsdesmit tūkstoši pret vienu!

3715 Ārprāts! Vai es jau sāku mulst?

Vai sāpju ķirmji sagrauzuši sakni?

Vai zaru kuplums stumbrim paliek smags?
Jau līkst un lūst? grib sašķelties pret zemi?

(Uzlekdams stāvus.)

Klus'! klausi prātu! —

3720 iekš manis krita dzirkste sausā posā;
Kvēl zibensšķila serdē ozolam,
Līdz žuburotās liesmās degs viss koks:

Tas spēks, kas mani tvēra, manī auga
Un lieca, lauza, dzina, svaidīja,

3725 Tas stiprāks ir par visām varu varām!

Un mūžīgs, — tā kā mūžīga ir mīla.

Es jūtu viņu še iekš sirds. Es gribu!
Tik guļ. — Kā sula kokā spēks ir siets.

Kā viņu raisīt?

3730 Jā, nomākt, samīt visu, tas ir Mintauts.

Bet jaunais spēks, kaut jauns, nav nespēcīgs.
Kā raisīt?

(Pēc brīža izsamisis, rāmi.)

Kad nevar glābt, tad atliek mirt. — Mans Uģi!

(Pieiet pie koka, kur Uģis nolikts. Sāk rakt ar šķēpu.)

Nu, guli nu, mans draugs! Drīz nākšu es.

3735 vēl viena darīšana jāpabeidz,
Vēl jāatriebj par tevi un par visiem.

(Strauji.)

Nē, nemirt vēl, vēl atriebt!

Jods, Pērkons, slēdzat draudzību dēļ manis
f

Pats Pīkols atver pekli: atriebt, glābti
3740 — Kas glābs! Neviena nav.

Virs zemes tukšs, un debesīs tik gaiss.
— Ar plati plestiem spārniem, nekustot,

Stāv gaisā vanags, atspriedies uz vēju, —

Nu, mana doma, ko tu skati gaisā?
3745 Tukšs, tāļš, dziļš!

— Cik mīļi dieviņš skava bērnu gados,
Aiz rokas vadīja, ap laukiem iedams!

— Uz sevis stāvi pats! Glāb sevi pats!

(Rok, pagriezies pret ziedokļiem.)



No pašas zemes nāc tu, dziļais dievs!

3750 Tu pēdējs domu asnis, —

Cik dziļi doma rok?

Kas paliek pāri zemē pazemotam?
Es zemē samīts, — iekšā man ir spēks
Par saminēju lielāks! —-

(Piepeši.)

3755 No zemes uguns šaujas!

(Aiz Joda ziedokļa parādās gaisā liels ugunsstabs.)

INDULIS

(Piepeši atkāpjas, dzird balsi.)

BALSS

(No ugunsstaba.)

Ej, spēku raisil

Ej, ceļu taisi!

Ej, drebēs gaisi!
Veic! veic!

(Pērkoņa spēriens, uguns nozūd.)

INDULIS

8760 X! skaists un briesmīgs sapnis! —

— Tik skaists — kā mīlas sapnis un tik briesmīgs
— Ko gribi, sapni? — Celies, raisi, raisil

Kur ņemt? Kur rast? Kā veikt?

(Rok un atsēstas uz celma. Vērodams. Lietus pieņemas.)

Ūdeņi šalc un strauj,
3765 Kur ir, kas mīļos skauj?

Ūdeņi šļāc un kāpj,
Kur ir, kas mīļos glābj?

(Priekškars.)





CETURTAIS CĒLIENS

OTRA AINA

Torņa galerija Embotes pilī. Galerija

aizsegta. Kad atvelk aizsegu, redzams

skats uz Vilku gravu un leišu nometni,

no kurienes spīd garas rindas uguņu

un spoguļojas upē.
Nakts; satumst aizvien vairāk; negaisa
mākoņi.

Kad paceļas priekškars, galerija gluži
tumša. Dzirdama klusa sievietes rau-

dāšana un tāļš troksnis no leišu no-

metnes.
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ĀRIJA

(Sēd pie galerijas malas un raud; pēc brīža klusi.)

Indul! Indul! Indul!

(Pēc brīža.)

Dus visa pasaule, es viena ne:

.3770 Tas nāk no mana mīļā, tas ir tāli —

Ak, dziesmiņ, nav viņš tāli, tikai prom;

Nav tāli, tikai nesniedzams ne mūžam;

Ne vēsma nopūtas turp neaiznesīs.

(Atbīda nost aizsegu.)

VIZBULĪTE

(Atvelk aizsegu galīgi vajā, tā ka atklājas viss skats.)

ĀRIJA

Vēl leišu gunis deg kā vilku acis —

3775 Visapkārt mežā viņi gaidot sēd —

Aiz katra krūma ķēmi ķetnas stiepj —

No meža melnās rīkles dūņa draud —

Tu projām gāji, mīļais; tagad gāji,
Kad nakts, ar nāvi pilna piesūkusies

§780 Kā dēle asinīm, man pretī gulst.

VIZBULĪTE

(Klusi ievaidas.)

Ak vai!

ĀRIJA

Ko, vaidētāja, vaidi pret?
Stāv mēma visu dien', kad sirdi veldžu
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Ar ašu vārdu, ko tu vaidot liedz?

3785 Tev mute klust kā bedre, balss tur trūd,

Kopš viņa nav, kopš viņa nav —

VIZBULĪTE

(Vēl klusāk.)

Ak vai!

ĀRIJA

Pār kalnu taisni pāri stāvēja
Ar sarkanīgu aci Jaunā zvaigzne

3790 TJn slēpu mirkšķināja, nu vairs nav;

Aiz melnas debess slēpjas, zibšņus met,
Ak vai! Kā pērkons grauj, — ak, man tik bail.

VIZBULĪTE

(Pieiedama viņai tuvu.)

Vai iesi iekšā?

ĀRIJA

Nē! Tur viss tik tukšs.
3795 Kur eju, soļi klaudz tik: nav! tik: nav!

No sienām svešas vēsmas mani māc,
Man stāties neļauj, acu nav kur likt,

Pie viņa loga dzen, pie vārtiem, šurp.

VIZBULĪTE

(Viņai rokas aplikdama, pie viņas apsēzdamās.)

Tad ļaujies.

ĀRIJA

3800 Kam lai ļaujos?

VIZBULĪTE

Savai sirdij.

ĀRIJA

Sirds sāpēs akla top kā tumsā acs.
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VIZBULĪTE

Sirds pierod sāpēs; iet, kur vairāk sāp.

ĀRIJA

(Atmiņās un sapņos.)

Ar zeltu spārniņus tev tīņāju,
3805 Ar zīdu kājiņas, mans vanadziņš, —

Un nu tu aizskrien tumšā tāļumā.

VIZBULĪTE

Ak vai!

ĀRIJA

Jel nevaid'! teikšu dziesmiņu —

Ka es tā ciešu, kā viņš spēj to ļaut?
3810 Tas labākais no visiem, — tas man sāp.

VIZBULĪTE

(Sakustas.)

ĀRIJA

Klus'! — Sūras sāpes notiek man no tā,

Kas manai sirdij guļ tik tuvu klāt!

VIZBULĪTE

(Pieceļas.)

ĀRIJA

(Arī pieceļas no krēsla, strauji.)

Es nesaprotu, — man galva reibst.

Vai sirds no krūtīm zūd? Kā mīla var

3815 Tā zust no sirds, kā ziediņš krīt no matiem?

Tad pušu jāplēš paša krūts un sirds.

VIZBULĪTE

(Atiet no viņas.)

ĀRIJA

Kad mīla ļaunu dara, vai tā mīla?

Kaut es to spētu tumsā, še, kur nomest!
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VIZBULĪTE

Es viņu paceltu.

ĀRIJA

(Atkal atsēstas, sāpīgi.)

3820 Man visas dzīsliņas kā saraustītas;
Kad ceļos — ceļi ļimst, kad sēdu — tirpst;
Kad acis griežu nost, sāp acuraugs,
Kā ozolzīle raujama no kausa —

Tik turp, kur sapulce, kur Vilku lauks! —

3825
— Lūk! augšā rūsa, lejā leišu guns,
Un abas strautiņš trīsot spoguļo, —

Kā sirds man trīs starp debesi un zemi.

— Nu, ko es skatos? vai ir prāts? — Tu klusē!

VIZBULĪTE

(Atiet vēl soli tāļāk un nosēstas uz grīdas pie margām.)

ĀRIJA

Ne prāts, ne dusmas nespēj mani glābt.
3830 Ak, briesmu mīla, ko tu dari? Laid!

(Piepeši pieceldamās, kā izraudamās.)

Nu, — kur es izbēgšu? še viņa sēd.

(Citā balsī.)

Ko Induls tagad dara? Spožā teltī

Sēd blakus Mintautim, dzer zelta kausu

Un skaistas leišu meitas roku tura.

VIZBULĪTE

3835 Sēd dziļā tumsā Induls, domā tevi.

ĀRIJA

(Piesteigdamās pie viņas.)

Tu, mīļā, baltā zieducekulīt!

Vai tāļu Vilku grava?

VIZBULĪTE

Skriet mazs brīdis.
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ĀRIJA

Cik tava mīla lielāka par manu!

3840 Tev klusu jācieš, izteikt tev nav ļauts.

VIZBULĪTE

Es neciešu; man prieks, ka varu līdzēt

Tev sevi veikt, lai aplaimotu viņu.

ĀRIJA

(Aizskarta.)

Tā nerunā! Es negribu to dzirdēt;

Tu kalpone, tev jāklus.

VIZBULĪTE

3845 Jā, es klusu.

ĀRIJA

Es eju istabā.

(lenāk tēvs lidz ar v c c i dūdnieku.)

TĒVS

Tu te, mans bērns!

Mēs tevi meklējām; še sadzirdām.

Lūk, dūdnieks uzklīdis, lai tevi priecē.

ĀRIJA

3850 Kur tāds tev gadījies?

TĒVS

Dievs dod, kad vajga.

DŪDNIEKS

Ļauj, kundze, jaunu dziesmiņu tev dziedāt:

Tik šogad dziedāja to Tannhāuzers,

Daudz smalkiem franču vārdiem pušķodams;
3855 Riviere es atradu,
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Tek strauts gar mežmalu

Lejup pa pianure.
Tur staigā skaistā crēature.

Tu skaidrā, saldākā figurē ...

ĀRIJA

(Pārtrauc.)

3860 Kas tev par jaunu balsi, veci?

DŪDNIEKS

Jauna top,
Kad tavai sudrabbalsij līdzi trīs.

ĀRIJA

Tu jokus dzen.

DŪDNIEKS

Ak, kaut tu pasmaidītu!
3865 No laimes jauna taptu visa pils,

Es līdzi!

ĀRIJA

Rimstat, tēvs un mīļais Kuno!

Es gribu gulēt; ejat!

(Uz Vizbulīti.)

Ej tuķēķī!

(Ārija aiziet.)

TĒVS

3870 Mans mīļais bērns, kā tevi mierināt?

KUNO

Vai velns, cik daudz to leišul

TĒVS

Jā, mans dēls.

(Aiziet ar Kuno.)
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VIZBULĪTE

(Viena.)

Kā es lai runātu, kad tevis nav!

Kad gājis pavasars, vairs neskan mežs.
3875 Nekad vairs neskanēs. Bet skani tu!

(Bridis klusuma.)

Kā viņa teica?

«Cik tava mīla lielāka par manu —»

Vai tā ir mīla, ko es jūtu? — Indul!

— Tavs vārds kā bite sīc, tad dūc, — tā: In—dul —

3880 Cik sevi atceros, es jutos tava;

Vai tā jau mīla bij? man šķita dzīve.

Ak, zelta laimīt, visa dzīve mīla! —

(Klusums.)

— Kad kļuvi viens, man roku uzliki,

Man Skaidris avots sirdī atvērās!

3885 Kāds neizsakāms saldums mani skalo! —

(Klusums.)

Vai pēkšņi lielāka top dzīv' un mīla? —

Ver pēkšņi puķe ziedu ziedonim.

Mans rīta miglumiņš!
Nē, tu mans dienvids.

3890 Es, tava rasas lāsa, izgarošu.
Tev tavu stalto puķi veldzēšu,

Tik dziestot mirdzēšu kā stars tev acīs.

Man visas dzīsliņas kā saraustītas;

— Nav žēl man mirt! — Še mana dvaša tevi

3895 Bet kā es miršu, tevi metot vienu?

Dzied zīle: sāpes tevim sābros stāv.

— Ak, zaļo sapnīt — mīlēti

(Klusums.)

(lenāk Ārija, nemanot Vizbulīti.)

ĀRIJA

Ak, kā lai guļu tur, kur viņa nav?

Tik viena vieta vien man pasaulē. —
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3900 — Man sevi vajga veikt? — Nē, mīla jāveic
Kur mūža uzticība, bruņiniek?
— Tās dziļās acis bij tik mīlas pilnas,
Kā varēja viņš iet? — Viņš tautu mīl!

Ko tad? Ko vēl? Es arī mīlu tēvu,

3905 Un es to atstātu. — Un māti arī?

— Un māti? sapņus? — Ir vēl cita dzīve?

Viņš runāja tik spožām, tāļām acīm.

Bet tur vairs dzīves nav, ne mīlas nav!

Bet ko tad dzīve mani dzelzī slēdz?

3910 pār manu būtni pāri projām rauj
Uz svešu pasauli? — Nē, mīla ir.

Es teicu Indulim, kāds mīlas spēks,
Un pati nezināju. Nu tā veic.

Es iešu, Indul, tevim visu teikt!

0915 i tur vēl mīla, kur nekā vairs nav «—1

VIZBULĪTE

(Klusi ierunājas.)

I tur vēl mīla ir, tik lielāka.

ĀRIJA

(Piepeši uztrūkdamās.)

Kas runā še? Kas mani noklausījies?

(Nomanīdama Vizbulīti.)

Tu, kalpone! Tu, klusā! ĀI

VIZBULĪTE

Ak, mīlā!
5920 Ko kaunies, klājot savu lepnumu

Ar dusmu dūmiem,

(Apskauj viņu.)

ĀRIJA

Nost!
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VIZBULĪTE

(Nelaizdama viņu iz rokām.)

Nē; mīla veic.

Nav mīlai klausīt kauns. Tik liels to spēj,
3925 Jo, mīlai klausot, vajga nāvē iet.

ĀRIJA

(Vēl dusmodamās.)

Nu balss tev raisījās!

VIZBULĪTE

Jā, mīla raisa.

Ej, raisi sāpes Indulim no sirds.

ĀRIJA

(Viņu apskaudama.)

Tu arī mani veic ar savu mīlu.

3930 Es tevi mīlu, bērns; es būtu sen

Turp aizgājusi, ja ne tu.

VIZBULĪTE

Tad — es —

— Es — līdzi neiešu. Mans dievsl

(Sāk klusi raudāt.)

(lenāk tēvs.)

TĒVS

Tu tomēr negul', bērns?

ĀRIJA

3935 Un tu?

TĒVS

Ak, esi

Man rūpes nedod miega tevis dēļ. —

Tu nespēj aizmirst viņu!
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ĀRIJA

(Atiet drusku nost.)

TĒVS

— Mani gan?

ĀRIJA

(Pieiedama viņam klāt.)

3940 Mans mīļais tēvs!

TĒVS

Viņš šodien aizgāja.
Es jutos laimīgs, nu tu būsi mana!

— Bet vēl tu viņa; vēl ne diezgan smietai

ĀRIJA

(Pārmet.)

Tēvs!

TĒVS

3945 Nebūšu vairs rūgts. Es tevi mīlu,
Es tevi projām aizdot nespēju.
Es nojautu, tu ej!

ĀRIJA

Vest viņu šurp.

TĒVS

Ak, dievs! Tu ej? Tad tomēr ej?

ĀRIJA

8950 Tēvsl tēvs!

TĒVS

Es tevi nolādēšu! važās kalšu!

ĀRIJA

(Rādīdama uz leišu nometni.)

Lūk, leišu cik! Kas sargās, ja ne viņš!
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TEVS

Lai leiši pili plēš kā vilki jēru,
Kas man tur daļas, paliec tu tik man!

ĀRIJA

(Piesteigdamās pie tēva.)

3955 Ak, tēvs! Ko es lai daru? Sirds man lūzīs —

Un tomēr —

TĒVS

(Viņu apskaudams.)

Mans bērns, sirdsasintiņš, mans dvašojums!
Tu atkal esi še pie vecā tēva! —

(Labinādams kā bērnu.)

Nu kā tu ietu, lūk, kāds pērkons nāk!

3960 Tur leišu nometnē jau lietus gāž.
Lai papeld tie, ko tev slapt kājiņām?

ĀRIJA

Man nekait negaisi.

TĒVS

Jā, zinu, drosmīt;

Tik tev nāk galviņā tai tumsā iet;
3965 Ne ceļa zini.

ĀRIJA

Vizbulīte vedīs.

TEVS

Aizvien tas žeberkstēns pa kājām maisās!

(Uz Vizbulīti.)

Vai iesi prom!

(Uz Āriju.)

Tev murgus sastāsta.

ĀRIJA

3970 Kas murgi un kas īsts — tēvs, sirds man sāp —?
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TĒVS

Nāc klāt un paliec, — atlaidīsies sirds. —

Tu dzīvā nāvē skrietu, leiši ķertu
Un otrreiz neatlaistu vairs no sārda!

Vai gribi gunī degt?

ĀRIJA

(Nodrebinājas.)
8975 U!

TEVS

(Jokodams paņem lāpu un tuvina tai viņas roku.)

Lūk, kāds guns!

ĀRIJA

(Tāpat iesaucas.)

TEVS

Vai iesi vēl?

ĀRIJA

Jā, tēvs, es iešu.

TEVS

Ak dievs! ak svētā Māre! Kur tev prāts!

ĀRIJA

(Sajūsmā.)

3980 Lai mani sārdā sien! Lai skatās Induls,
Kas uzticīga mīla un kāds viņš!
Lai manas miesas viņa sirdī deg!
Lai šķir, kurš uguns karstāk dzeļ, vai sārds,
Vai sirds? — Lai sārdā lec! lai kopā deg!

3985 Kad negribēja kopā laimi baudīt.

TĒVS

Viņš nelēks sārdā; Mintauts nelaidis.

VIZBULĪTE

(lerunājas starpā.)

Pie leišiem Induls nav, pie kūriem ir.
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TĒVS

Vai tu vēl esi te, nolādētā!

ĀRIJA

Pag', tēvs!

(Uz Vizbulīti.)

3990 Kur kūri ir?

VIZBULĪTE

Uz Vilku lauka;

Tur vajdzēja tiem spriest, kā pili gūt.

ĀRIJA

(Priekā uztraukta.)

Tad Induls viens vēl! var vēl nākt pie mums

— Ak, mīļo tētiņ, tad viņš nāks pie mums!

3995 Viņš mīl vēl, mīl; viņš nāks man līdz.

TĒVS

Bērns, valdies! Klausi prātam. Ko viņš spēj?
Kā Mintauts teiks, tā būs. Ar to mēs ligām;
Tam dodam karaļvārdu, viņš mums pili;
Mums neuzbrūk. —

ĀRIJA

4000 Tu drošs; bet Mintauts viltīgs.
Tik Induls drošs un labs.

TĒVS

Es negribu
To vārdu dzirdēt.

ĀRIJA

Tēvs, es viņu mīlu.

TEVS

4005 Es tevi saudzēju, tev neteicu:

Viņš ir pie leišiem jau, un kūri līdz.
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ĀRIJA

Mans dievs!

TĒVS

Man ziņas ir; un gunis tur,
Kas iededzās no jauna, tās ir kūru.

VIZBULĪTE

(lekliedzas.)

4010 Vai dieviņ manu, vai! tad Induls viens!

ĀRIJA

Tad iešu izraut to no leišu nagiem!

TĒVS

No leišu nagiem izrausi — var būt —

Kā izrausi no leišu meitas rokām?

ĀRIJA

Tu zaimo, tēvs.

TĒVS

4015 Tu netici? Ha, ha!

Tu esi skaistākā, — vai bagātākā?
Vai atceries, viņš nicināja mani

Par manu nabadzībureiz, —

Viņš atmet bajārmeitu, jā; tam dod —

4020 Pats Mintauts savu meitu! Kurš to atmet?

ĀRIJA

Ak vai!

VIZBULĪTE

Nav taisnība, lai melis savīsti

TEVS

Kā zini, ka tie meli? Kas tev teica?
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VIZBULĪTE

To teic man sirds. Ko Induls mīl, viņš nemet.
4025 Viņš labāk paliek viens, ne tautu met;

(Uz Āriju.)

Viņš arī tevi mūžam neatstās.

ĀRIJA

Tu mīļā dvēselīt, tu tici viņam?

VIZBULĪTE

Man viegli ticēt ir, jo Induls liels.

Vai tu to nejuti?

ĀRIJA

4030 Ā, meitenīt,

Tu mani, sievu, apkauno! Nāc!

VIZBULĪTE

(Aizrautībā.)

Mīļā,
Nu labprāt varu mirt. Es baidījos,
Kad Induls nāves briesmās acis pletīs,

4035 Tās mīlas neradīs un paliks vaļā,

Un ieies nāvē, veļus briesminot.

Nu labprāt varu mirt.

ĀRIJA

Tev nebūs mirt.

TĒVS

Ha! ha! Surp, Hildebrand! — Ved to tur prom!

(lenāk vācu sargs un aizved Vizbulīti.)

TĒVS

4040 Tā odze nelodās vairs Embotē!

Vairs nevils tēvam viņa bērnu nost. —

ĀRIJA

Un tu, vai savu bērnu pazīsti?



— Es pati nospriežu, es pati daru.

Es līdzi nācu tev, es aizeju.

VIZBULĪTES BALSS

(Aiz skatuves.)

4045 Vai Ind —!

ĀRIJA

(lekliedzas.)

Dievs! Dievs! — Ko izdarīji, tēvs?

(Aizsteidzas paka) Vizbulītei.)

TEVS

(Viens; dobji, draudēdams pret leišu nometni.)

Ko izdarīju? — Tevim nebūs veikt!

ĀRIJA

(lenāk lēni atpakaļ)

Tu zvērs!

TEVS

Es nelaimīgs!
4050 Es tēvs! nāc, mīli nelaimīgo tēvu!

Ne to, kas tevi viļ, pats nāvei nodots!

ĀRIJA

Kas vairāk nelaimīgs, tas jāmīl vairāk.

TĒVS

To nepieņems ne debesis, ne pekle.

ĀRIJA

Tad es to pieņemšu ar savu mīlu!

(Priekškars.)



PIEKTAIS CĒLIENS

Vilku grava.
Laukumiņš zem kupliem koku sariem.

Uzmests uzkalniņš zemes. Nakts. Ne-

gaiss. Dzirdas 3tipras lietus gāzes un

ūdenskrākšana gravā.





277

INDULIS

(Viens; sēd uz celma, domīgi, noskatīdamies ūdens krācē.)

4055 Ūdeņi šalc un kāpj —

Kur ir, kas mīlos glābj? —

— Kur ir? Kur ir, kas glābj? — Ha! nav!

(Dusmīgi.)

Šķeļ rieksta čaulu akmens, atveras

Balts saldais kodols, — kas lai prātu šķeļ,
4060 Ka vērtos padoms?

— No spēka krūtis briest kā ezers lietu, —»

Kas paraus noteku, lai neplūst pāri?
— Ko velti sēdu, sēdu, sēdu!

(Uzlēkdams.)

Nav spēkam izejas nekur, nekur!

4065 Tik atliek iziet turp, kur nav nekā.

— Kā kustons, nāvi jūtot, ievelkas

Kur dobjā kokā, tumšā bedrē mirt;

Kā biežņā vecais meža vērsis lien,

Kad pulks to izstumj, kad tik žēlīgs nav,

4070 Ka veco nobadītu Laiks i man,

Man serdē pušu lūzējam:
Ne dzīvot nespēju, ne glābt, ne atriebt!

Es esmu atnācis, lai gūtu nāvi.

(Vērodams.)

Kā ūdens šļāc un kāpj! Tam ir, kur iziet.

(Piepeši.)

4075 pie tevis krītu, Zemes māte, ņem!
— I tev ar varu jāatver ir mute,

Ar lāpstu jāpašķir ir akmens zobi,



Ne labprāt mani pretī ņem.
— Ul raksim kapu, Uģi, tev un man.

(lenāk trīs kūru kareivji un noskatās uz Induli. Par

brīdi)

PIRMAIS

4080 Ko dari, Indul, viens?

INDULIS

Es daru to,
Kas vieni pamestam ir jādara.

OTRAIS

Ko roc?

INDULIS

Es roku kapu.

OTRAIS

4085 Dievs un tēvs!

INDULIS

Ko brīnies, Ciemald? — Ko tu nāc? Tu zini,
Kas nāk, tam jāmirst še, kur Joda valsts.

TREŠAIS

Ak, Indul! dārgais, nāc pie mums un dzīvol

INDULIS

Es diezgan dzīvojis; es nespēju
4090 Jums brīvi glābt, tad nevaru vairs dzīvot.

PIRMAIS

Mēs, tavi Joda brāļi, tevi lūdzam;

Mēs matus cirtām, pirkstus mērcām asnīs,

Mēs zvērējāmies mirt priekš dzimtenes, —

Mums pašiem mirt nav bail, bet citi mirs.
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OTRAIS

4095 Draugs, kungsl ar varu tevi nesu līdzi

(Grasās Induli ar varu vest sev līdzi.)

INDULIS

Tu, Ciemald, stiprākais, ne gudrākais.

OTRAIS

(Atlaižas.)

Ak, žēl, tā būtu aši.

PIRMAIS

Ja nenāksi pie mums, mēs nāksim šurp
Un lielā miršanā pie tevis mirsim.

INDULIS

4100 Ak, ko tu runā, draugs! Tu mani plēs! —

Bet jums vēl dzīvot būs, jūs kūru zieds.

Es citād' nespēju, man jāpaliek.
Un vēl es pavēlnieks, — tad klausāt, ejat!

KAREIVJI

(Rūcot aiziet.)

INDULIS

(Viens.)

Cik smagi mīlu nest! daudz vieglāks naids,
«05 Ha! ha!

(Rok zemi.)

Ak, draugi nāks! Kā viņus atturēt?

Un ļaudis mirs, būs liela miršana.

Uz mani gulsies viņu kautās dzives.

Vai! vai!

(Uztraukumā.)

4110 — Arvienu vairāk spiež: Kā giābt? Kā glābt?
Ak, dievs, ak, Jods, ak, Pērkons, ūdens, līdzat!

(Vērodams.)
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Kā ūdens plūst, kā dobē sastrēdzasl

Sāks pāri skriet pār pašu sauso vietu,
Kur Pērkons gunskuru sev uzcēlis

4115 Zem tūkstotsgadu ozollapu biežņas,

Ha, ha, ha, hal

(Rok zemi.)

(lenok kūru kareivji, klusi, noskatīdamies.)

PIRMAIS

(Rādīdams uz Induli, čukstot.)

Tur, tur! sev kapu rok. — Tās briesmas skatīti

Pa laikam raud un smej, un lād, ka kūp.
Tik sauc: Kā glābt? Kā glābt? — un nevar rast.

OTRAIS

(Stipri.)

4120 Hol Indul, Joda brāļi visi klāt.

INDULIS

(Pamezdams skatu atpakaļ.)

Pie velna, mirējil Cik daudz to nelgul

PIRMAIS

Lai neprāts ir, ko dari tu, ko mēs,

Tad taču pašu griba, pašu darbs,

Pie Mintauta tik kalpi, mēs un leiši.

KAREIVJI

(Šur tur apsēstas, sastājas grupās.)

INDULIS

(Pēc bviža.)

4125 Velnsl dievsl — Kā glābt? Kā glābt? — Kā glābt tik

daudzusl

Kā kapuzemes jūs man virsū brūkat.

Ul ūl

(Tad rok atkal.)
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(Dzirdams troksnis, kā no nācēja.)

PIRMAIS KAREIVS

Kas vēl tur nāk? Mēs, liekas, esam visi.

OTRAIS

(Lūkodamies.)

Ak dievs, tas vecis iri

CITS

4130 Nē, nevar būt!

PIRMAIS

Ak vai man! vai man! Šķirat viņam ce^ul

(lenāk, segā ietinies, salīcis Pudiķis.)

PIRMAIS KAREIVS

Dievs tevi svētī, vecil

OTRAIS

Viss nu beigts.

PUDIĶIS

(Dobji.)

Indul!

INDULIS

(Aši apgriežas, piepeši.)

4135 Kas tas? Kas tā par balsi? Kas tu esi?

Tā mani nebiedēne spoks no kapa!

PUDIĶIS

Tu, jaunais, kapu roc, man, vecam, gulties.



INDULIS

(Viņu strauji apskaudams un atkal palaizdams.)

Tēvs! tēvs! Ko tu man dari? Kam tu nāc?

Nu pārāk smaga taps man beigu stunda.

PUDIĶIS

4140 Dēls, neatstum! Mans lāsts ir tevi sitis.

INDULIS

Mans liktens mani sit. — Tēvs, nāc pie manis,

Nu viss ir beigts. Es rakšu i priekš tevis.

(Rok. Klusums.)

PIRMAIS KAREIVS

Ko mēs lai stāvam? raksim ari sevi

Kam lāpsta, kaplis, kam ir zobens, šķēps.

OTRAIS

4M5 Kam nav, ar nagiem: tā sev vilks rok alu.

TREŠAIS KAREIVS

Kur tas ir redzēts? vīri rok sev kāpusi

CITS KAREIVS

Kur mūsu mīļie paliks? Vai! — tie mirs.

Kas viņus apkops? Kas tiem kapus raks?

PUDIĶIS

Tos apraks kaprači, — ko bēdājat?
4150 Nāks lijas, suņi, mušas, maitēži;

Nāks kraukļi, vārnas, tie jau nesmādēs

Un riebsies tiem, — tad puvugabalus,
Lai gluži melnus, mežcūkas vēl ēdīs.

Tām nekait arī tas. — Ko bēdājat?
4155 Kad vēl kas atliks, apraks kukaiņi.

Par visiem gādās mūsu Zemes māte.

(Klusums.)
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VIENS KAREIVS

(Rakdams.)

Man karsti kļuva, ūl

PUDIĶIS

Gan auksti kļūs,
Kad vēsā ūdens kapā gulēsim.

INDULIS

(Pilnā uzbudinājumā.)

4160 Lāsts! lāsts! lāstsl

No sāpēm dzimst uz sāpēm, sāpēs mirst.

No sirds smeļ spaiņiem labu, — ļaunums top.
No dzīves tūkstotstautu dzēš kā dzirksti.

No spēkakrama nešķiļ guni dzelzs.

4165 Skan mutē bēru dziesmas, sirdī lāsts.

U, lāsts!

(Pērkoņa grāvieni top spēcīgāki.)

Ko, pērkon, rībi tukšām bungām? — lāsts!

Ver debesis un sper, ko vari darīt?

Tev spēka nav pret mani — tā kā man

4170 Pret Mintauti, kā ūdenim pret krastu.

(Tuvodamies skatuves dibenam, kui sāk nākt ūdens.)

Ko krāc tu, strauts? Vai vari liegt man rakt?

Vai dzīt mūs gribi? Tevi aizbērsim.

KĀDS KAREIVS

Še bieži pārplūst strauts un slīcina

Vai visu leju tur; tad aši jābēg.

INDULIS

4175 Jods! metat kapus! novēršam to straumi,

Lai pilnu nepielej, ko izrakām.

Tur, Joda brāļi, sviežat Joda klēpi!

(Piepeši stiprā uztraukumā.)

Ū! ū! ū! — Aizturēt — sakrāt — raut —

U! Krāks — skries — lauzis — trakos —

4180 v, visu noslaucīs!

Mēs brīvi, brāļi! Kā šis strauts! Mēs veicami
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Prieks, prieks! — Jūs glābti! visa tauta glābtai
A—ū! tik rokat! strautu aizsprostat!

(Atslīd no uztraukuma uz celma.)

Vai priekaplūdu straume mani gāž?
4185 Tik aizrasts prieks.

(Uzlec atkal.)

Ko klusu stāvat, brāļi!
Vai neredzat, ka glābti? — Rokat! rokatl

KAREIVJI

(Nesaprazdami rok, stāv, nāk klāt.)

PUDIĶIS

(Uz Induli.)

Vai lielās sāpēs dievs tev ņēmis prātu?

INDULIS

Nē, lielās sāpēs raisījās man prāts;
4190 Man rāva pušu kūtro domu dambi.

— Rakt! strautu aizsprostot! to straumi krāt!

Tad pēkšņi pārraut! — Straume šaltī šļāks
Un pēkšņi leju pārplūdīs un — leišus;

Tie glābties nespēs jēgt, — tik skriet, tik bēgti

(Klusums, tad piepešā saprašanā visi sāk runāt, saukt, apskauj

Induli, cilā zobenus, vicina cepures.)

KAREIVJI

4195 A! tiesa! tiesa! rokam! rokam! rokam!

VIENS

U, v! ne kapu sev, bet varmākam!

OTRS

Un kūriem piemiņu uz tūkstots gadieml

CITS

No kapurakmes strauts jau sprostots gan.

PIRMAIS

Sen guļ viss augšums pilns kā ezers, melns.
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OTRAIS

4200 Pa gaisu ezers nāk — v! zemē krīti!

VAIRĀKI

0! rokat! rokat! — bēgat! vaļā! vaļā!

(Atjaunojas gaviles, liels troksnis kā no piepeši vajā parauta9
straumes. Turpinājās ilgāku laiku.)

INDULIS

(Atsēstas noguris uz celma.)

Ak, rimstat gavilēt: tie brāļi, leiši!

KAREIVJI: VIENS

Vai dzirdat! dzirdat! Kā tā gāzme gāzi

OTRS

Kā trakais sumbru bars pa mežu drāžasl

TREŠS

4205 Kā slpa, vētra, silu laužot, grauj!

CITS

Kā siri, siši brēcot zemē brūk!

PIRMAIS

Klau! klau! skan briesmu kliedzieni no leišieml

INDULIS

(Sagrauzts.)

Ak dievs! mans dievsl tur mūsu brāļi brēc!

Trīsdesmit tūkstots brāļu man uz sirds!

4210 Sirds, izturi vēl brīdi! —

(Paceldamies, uz kareivjiem.)

Joda brāļi,
Nu laiks ņemt Emboti!

KAREIVJI

Jā, jā! — nāc ved!



INDULIS

(Uz Pudiķi.)

Ved, Pudiķi! — Es spēcīgs neesmu,

4215 Par daudz es brāļu nokāvu, jūs glābdams,
Man atliek mirt.

PUDIĶIS

Es palieku pie tevis.

Reiz gāju jau. — Tev acis aizmiegšu.

INDULIS

(Uz jauno vadoni.)

Ej tu, tu drošs, tu stipris, skaidris;

4220 Mans padoms, gars ar tautu līdzi ies.

Tik saudzat manu sievu, veco tēvu.

(Pievelk sev klāt.)

Nāc, teikšu tev, kā pili lēti gūt.
— Dod ugunszīmi mums, ka pils ir kūru.

JAUNAIS VADONS

Sveiks, Indul! Gaidi mūs!

INDULIS
4225 Es gaidīšu!

KAREIVJI

Sveiks! Sveiks! Sveiks!

(Visi aiziet.)

(Paliek Indulis un Pud i ķ i s.)

PUDIĶIS

(Uz Induli, kuiš sēd uz celma.)

Mans dēls, tu noguris?

INDULIS

Nāc, runā vien,
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PUDIĶIS

Tu mani veici, dēls; tev jaunais prāts.
4230 Es jūtu tevī spēku, kaut viņš svešs.

Nu tavs ir laiks. Nu dzīvosim.

INDULIS

Es miršu.

PUDIĶIS

Kad svešo novērstu, tu nemirtu.

INDULIS

Ko tu par svešu sauc, ir jaunais spēks,
4235 Kas augs iekš mums, caur ko mēs būsim brīvi.

To meklējot, es maldījos un lūzu.

Ko darīt šinī laikā, nesaredzu,
Es veicu gan, bet ziedoju par daudz;
Bet pāri laikam saredzu, kas būs.

4240 Nav tautai vajdzīga vairs mana dzīve,

Bet mana nāve. Tā man lieciniece.

Jo tauta mūžam būs, un viņā paliks
Mans gars un audzējs spēks, un mana mīla

Caur tūkstots gadu vaimanām un jūgu —

4245
— Tjn galā uzvarēs.

PUDIĶIS

Lai sekmē dievs!

Kaut spētu dzīvē tevi turēt, dēls!

(lenāk leišu kareivs.)

LEIŠU KAREIVS

(Runā atpakaļ aiz skatuves.)

Te Vilku lauks; te Joda akmens tuvu.

Lūk, divi vīri! —

(Uz Pudiķi.)

4250 E, kur Joda akmens?



PUDIĶIS

Tepat aiz mums ir ziedu vieta dieviem.

LEIŠU KAREIVS

(Saukdams.)

Te ir! nāc šurp!

(lenāk Mintauts.)

MINTAUTS

Man kājas ūdens smagas.

(Uz kareivi.)

Kas sēd? vai kūrēji?

PUDIĶIS

(Uztrūkdamies.)

4255 Pats kunigaikstis!

INDULIS

Tu, Mintauti! — Pats Jods, ko meklē Joda?

MINTAUTS

Tu, Indul, sēd' še? nejaud? briesmas! briesmas!

Vai! Mana Lietava! vai Lietava!

Man tūkstots, tūkstots pulki slīkst un klīst

4260 Kā peles, žurkas, pārsteigtas no plūdiem.
Es bailēs bēgu Joda pielūgties.

INDULIS

Tu neticēji Jodam.

MINTAUTS

Dievs un Jods!

Es Joda uguns krēslā nosēdos,
4265 Nu mani soda Jods ar ūdeni.
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INDULIS

Ne Joda nav, ne dieva, — ir tik sods.

Sev visu dari pats, — pats sods, pats alga.
Tu kūriem nesi nāvi, kūri tev.

MINTAUTS

Ko kūri spēj? pret tūkstošiem tā sauja!
4270

— No debess ezers vērās, gāza Jods.

INDULIS

Jā, debess ezers vērās, — kas to vēra?

MINTAUTS

Dievs, Jods un velns!

INDULIS

Nē, — saujiņa un viens.

— Es strautu aizvēru, es atvēru;

4275 Es dieva lietu krāju ezerā;
Es gāzmes varu žņaugos saskāvu;

Es vaļā palaidu kā palu plosu. —

MINTAUTS

Tu, Indul, tu?

Tu strautu aizsprostoji? — Tevī velns!

INDULIS

4280 Es kapu raku sev, nu tiks i jums,
Nu tavai spaiduvarai telpas taps.

MINTAUTS

Tu, tevī Jods un Pērkons, visi dievi,

— Kur tev tik plaša dvēsle visus tverti

— Ak, Indul, tava galva
4285 Sver viena vairāk ne trisdesmits tūkstots.

Dod man šo galvu, pasaule būs mana.

INDULIS

Ko līdz tev galva vien, kad nav šīs sirds?

No tās sūc galva spēku.



MINTAUTS

Dod tik galvu!

INDULIS

4290 Ko līdz tev galva, kad tā gūstā būs?

Tik brīva galva spēj, tu visu spied;
Tu mazo nicini un krīti pats.

MINTAUTS

(Atkal no jauna sāpju pārņemts.)

Trīsdesmit tūkstoši! ak, Lietaval

INDULIS

Mēs abi grēkojām; es atpirkšos,
4295 šo galvu došu par trīsdesmits tūkstots.

MINTAUTS

(Pārsteigts, vēl sāpīgāk.)

Nē! tagad dzīvo! bēdz man līdz un dzīvo!

Mans dēls un brālis būsi, galv' un sirds!

INDULIS

(Drūmi.)

Es saistīts še, es gaidu uguns zīmi,

Ka pils ir kūru.

MINTAUTS

(Uz Pudiķi rādīdams.)

4300 Dod to šim un nāc!

INDULIS

Es šinī zemē, — (Pacel sauju zemes.) es šīs zemes elpa.
Kas spētu aiznest kūru zemi leišos?

MINTAUTS

Pats saki leišus mīlējot, pats saki,

Ka visu spējot mīla. —
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INDULIS

4305 — Jā, mīla visu spēj,
Es saistīts še, es gaidu mīlas zīmi.

MINTAUTS

Es gaidīt nevaru; klīst leišu dvēsles

Kā baltas dūjas, ērglim uzkrītot.

INDULIS

Ej, ved uz Kuiļu kalnu! pulcē tur!

4310 No tā dzird tāļi taures salasmei.

Tad šaipusē skrej vākt! ved cauri še,

Uz Kuiļu kalnu cita ceļa nav.

(Uz kareivi.)

Tu, Valkmal, steidzies līdz un rādi ceļus.
Kā briesmās paglābt mūsu brāļus leišus.

MINTAUTS

4315 Sveiks, Indul, brāli! nāksi?

(Aiziet.)

INDULIS

Še man vieta.

MINTAUTS

(Atgriežas un apskauj Induli, tad aiziet.)

(Indulis un Pudiķis vieni.)

INDULIS

(Uz celma atsēstas, klusi.)

Ak vai! trīsdesmits tūkstots! trīsdesmits tūkstots!

PUDIĶIS

Bet kūri glābti!
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INDULIS

(Tlpat.)

Jā.

PUDIĶIS

4320 Ko uguns zīmes nav vēl? — Nakts un negaiss.
Tik melna nāves nakts, — es vīrs, bet drebu.

— Kas tie par soļiem? Nāk! šai pekles rīklē!

Kas rija tūkstošus un vēl nav pilna.
— Kas balts? — Ar gariem svārkiem. — Kūrējs?

(Sauc.)

4325 E!

(lenāk kā balts tēls Ārija un apstājas.)

PUDIĶIS

Ko neatbildi? — Stāv. —

(Piepeši kā pazīdams, iesaukdamies.)

Kas esi? Dievs!

Kā vācu spoks? Jau esi nokauta?

Kā lēlis ilgās nāc pēc dzīvas asins,

4330 Lai pati dzīvotu?
.

ĀRIJA

(Klusi.)

Lai dzīvotu!

(Vēl klusāk.)

Vai viņš starp dzīvajiem?

INDULIS

(Piepeši uzlēkdams, vigu apskaudams.)

Ārija!

ĀRIJA

Ak, Induli
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INDULIS

4335 Es — tu — tu mīla — mūžīgā — tu manai

ĀRIJA

Pie tevis atkal esmu, Indul, mūžam!

INDULIS

Sirds slepen cerēja, sirds zināja. —

ĀRIJA

Uz dzīvību vai nāvi, tik pie tevis!

— Kā nakts un briesmas, asins pretī šāvās!
4340 Kā nerast drebēju, par vēlu nākt!

— Tu dzīvs, tu mans, tu viss!

(Atslīgst Induļa rokās.)

Cik saldi reibst!

No rokām metu trako zirgu grožus,
Tu mani cel no ratiem stiprām rokām.

INDULIS

(Nones un atsēdina viņu uz celma, sedz savā segā.)

4345 Cik izslāpusi tu! cik sasalusi!

Es tevi segā tinu.

ĀRIJA

Turi mani!

(Starpbrīdis nesamaņas, tad klusi sāk runāt.)

Cik laimīga es esmu! — Turi mani!

Mēs gaisā lēni slīdam prom no dzīves. —

INDULIS

4350 Jā, prom no dzīves mani straume rauj,
Top smaga mana dzīvība no citām,

Kas, manim pieķerdamās, ziedojās.

ĀRIJA

(Uztraukdamās no atmiņām.)

Ak jā, tev pieķēries un ziedojās!
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Ak, briesmas minēti —

(Atslīgst atkal nesamaņā; tad citā skaņā.)

4355 Acis slēgt, būt laimē!

Es, jauna mīlētāja, nezināju,
Ka otrreiz, vairāk tevī iemīlējos. —

INDULIS

(Drūmi.)

Tik šonakt svinam īsto kāzu nakti:

Mums auku taures pūš un smalko mežs,
4360 Ar straumēm lietus izgāž svētību,

Par svētku lāpām zibens liesmas dedz,

No prieka kūleņo pār krastu strauts.

ĀRIJA

Ak, prieku! laimi! — Neesi tik rūgts!
— Es gluži laimīga viņš stāv tik drūms?

(Rādīdama uz Pudiķi.)

INDULIS

(Uz Āriju.)

4365 Tu drebi vēl? Tev salst?

PUDIĶIS

(Pieiet pie Ārijas un sedz viņas kājas ar savu segu.)

Še mana sega!
Tev ietīt kājiņas. Cik mazas, ak!

(Uz Induli.)

Es tevi saprotu, mans nabags dēls.

INDULIS

Ko nopūties tā, tēvs?

PUDIĶIS

4370 Viss bojā ies.

(Viņš berž spožu savu dunci.)
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Ārija

(Uz Induli.)

Tver, turi ciešāk! — Laime ir tik īsa.

INDULIS

Bet mīla ilga, mirkļa mūžība.

Vai simtu gadus kopā pavadīt,
Vai mazu brīdi tavu roku skart

4375 Un atlaist nesilstamu, ledus aukstu,

Vai vienā saulē ritēt līdz ar zemi,

Vai paspīdēt, cik zibens zib, un zust —

Viss vienā sver, un pasauls dzīves laiks

Man nespēs vairāk dot kā pēkšņa nāve,
4380 Kas jausmas dzirksti dzēš, kad acis spīd,

Bet nespēj mūžību no mīlas dzēst.

ĀRIJA

(Dzīvāki.)

Jā, — runāsim! man silts. — Lūk, mīļais!
Es nesaprotu tevi, tavu sapni,
Bet tēvu metu — ak, viņš mani mīl! —

4385 To devu tev —

INDULIS

Tu devi vairāk! cēlāk!

Tu pati nezini, cik daudz tu devi:

Uz jaunu dzīvi mīlas maigumu.
Ko naids un vara nespēs, mīla spēs.

4390 pēc mūžiem mīla vienos tos, kas cieš.

No sievas sirds nāks gaišā, maigā vara

Un laikā nezudīs vairs, kamēr veiks.

ĀRIJA

(Palūkojas uz Pudiķi un iedrebas.)

INDULIS

Tu drebi vēl? tev salst?



ĀRIJA

(Klusi.)

Man bail no tāl
4395 Tik drūms un asins acīs.

INDULIS

(Uz Pudiķi.)

Tēvs, ko drūms?

PUDIĶIS

Es priecīgs, paredzu, kā tevi glābt.

INDULIS

(Uzliesmojošā dzīves priekā, baidīdamies.)

Jā, milais tēvs — varbūt es varētu —

Varbūt vēl tomēr dzīvot — mīlas spēks
4400 No nāves augšā ceļ kā ziedoņsaule,

Kā miglas ielien zemē kautās dzīves —

Ak, laimes aizmērs, mīļā, tevi nesti

(Viņš, nomezdamies ceļos, saņem Āriju rokās.)

ĀRIJA

Uz dzīvību un nāvi, tik pie tevisl

Nes mani prom no šenes baigu nakts!

4405 Lūk, tur jau sārtums austi Tur dzīve nāk.

(Rāda uz blāzmu no Embotes pils.)

INDULIS

Vai gan jau garām nakts un nāvei gals?
Vēl šķita tumšāks topot tumsas dziļums.
Vai saulei laiks?

PUDIĶIS

Hal hal — Laiks ugunīm!
4410 Vai uguns zīmi nenoproti? — Deg!

ĀRIJA

Kas deg? — Kad smejies tu, tad liksta draud.
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INDULIS

(Piepeši saprazdams.)

Mans dievs! tā —

Ārija

Kas? — Vai liesmās mūsu pils?

PUDIĶIS

Tā nav vairs jūsu pils.

ĀRIJA

(Piepeši pieceļas un iet.)

4415 Mans tēvs! mans tēvsl

Man jāskrej tēvu glābt. Nāc, Indul, skriesim!

INDULIS

Jā, skriesim, steigsim glābt.

PUDIĶIS

Tur nav ko steigt.
— Jo Induls jāglābj, ne tavs tēvs.

(Viņš piepeši ar dunci ievaino Āriju.)

ĀRIJA

4420 Vai! Indul —

(Viņa paģībst Indula rokās.)

INDULIS

(lesaukdamies.)

Vai, draugs, ko dari? — Vai man! mīļā, baltā!

(Viņš maigi nosēdina Āriju zemē pie celma un pūlas apturēt

viņai asinis, noplēzdams sev no drēbēm apsaiņus.)

Kā asins tvert? kā pārsiet? — Lēnāk sūcas.

Sirds sitas vēl, vēl turas dvašā dzīve!



PUDIĶIS

Tā nedzīvos, — bet tu nu vari dzīvot.

INDULIS

(Rūgti.)

4425 Ko vairs lai dzīvoju, kad gaismu ņem?
— Jums savu dzīvi visu atdevu,
Tad ļaujat man jel tik: priekš sevis mirt!

PUDIĶIS

(Sāpīgi.)

Tev labu gribēju.

INDULIS

Pret manu gribu.
4430 Man labu dara tas, kas grib, ko es.

PUDIĶIS

No viņas nāk viss posts. — Tā ir par skaistu.

Man dūšas nebij agrāk durt — mans grēks!
Nāc, skūpsti mani, dēls.

INDULIS

(Klusi.)

Es nespēju.

PUDIĶIS

(Galvu saņemdams, aiziet prom.)

4435 Ak vai man! vai mani vai man!

*

(Indulis un, vēl paģībusi, Ārija vieni.

Aiz skatuves dzirdas balss.)

BALSS

Āriji Ārij!
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ĀRIJA

(Pamostas un klusi iesaucas.)

Vai! tētiņš sauc.

INDULIS

Tu mosties, dārgā dvēsle?

ĀRIJA

Caur miglu dzirdu tēvu, — ak, mans prieks!

(lenāk Ārijas tēvs un Pudiķis atpakaļ.)

BERNEKS

(Uz Pudiķi.)

4440 virs, kur ir Ārija?

PUDIĶIS

Še viņu skati I

BERNEKS

(leraudzīdams Āriju Induļa rokās.)

Ā, tu to nokāvi, man atņemdams!
Tad izdves pats!

(Metas viņam virsū ar šķēpu.)

PUDIĶIS

Nolādēts! šķēpu nost!

(Viņš gan novaira dūriena spēku, bet Indulis tomēr top ievai-

nots.)

INDULIS

4445 Ā, esmu ievainots!

ĀRIJA

Vai, tēvs!



PUDIĶIS

Tad mirstil

Kā tava meita, svešais posta dzimums!

(Izsit viņam šķēpu no rokām un grib viņu nodurt.)

INDULIS

Stāv', Pudiķi! — Par daudz jau nāve pļauj.

PUDIĶIS

(Apstājas un paliek tuvumā stāvot.)

ĀRIJA

4450 Nāc, tēvs!

TĒVS

Kā nākšu, bērns? Tu viņa rokās.

ĀRIJA

Vai, tēvs, nav gan' tev nokaut mīlas vārdā?

To ziedudvēslīti, to Vizbulīti,

Vēl gribi Induli?

INDULIS

4455 Vai! Vizbulīte?

ĀRIJA

Ak, briesmas! — Galviņa kā nokārās!

— Tā mīla augstāka par visu prātu!
Uz viņas lūpām lūza vēl tavs vārds.

INDULIS

(lekliegdamies.)

Vai!

4460 Es cikkārt graizīts miris, — cikkārt atkal

Uz dzīvi celts no sāpēm un no mīlas!

Es piekusis. — Cik briesmīgi ir ļaudis!

(Brīdi klusums.)
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ĀRIJA

(Kā mierinādama tēvu.)

Vai, tēvs, tu nepriecājies, ka tavs bērns

Tik laimīgs mirst?

TĒVS

4465 Ak, nemirsti, mans bērns.

(Nometas ceļos un apskauj viņu.)

Ārija

Skauj abus mūs, tad dzīvosi i tu,

Un dzīves sārdā līdz degs tava liesma.

TĒVS

(Aizgrābts, apskauj ari Induli un pieceļas.)

Mans bērns, — mans dēls, tev pāri darīju —•

INDULIS

Ne man, bet tautai, — atdaii pie tās.

(Atslīgst pret celmu.)

PUDIĶIS

(Cīņā ar sevi, klusi.)

4470 Indul! un es —?

(Aiz skatuves dzirdams troksnis no ejošiem kareivjiem.)

ĀRIJA

Vēl kara troksnis?

INDULIS

Ak, mums driz būs miers.

ĀRIJA

Skauj mani ciešāk, Indul, lai man silst.

(lenāk Mintauts ar leišu kareivjiem.)



MINTAUTS

(Uztraukts, sagrauzts.)

01 Ūl vēl esi še, mans brāli, Indul? —

4475 — a, Indul, Induli

INDULIS

(Klusi)

Se, mans brāli, Mintauti

MINTAUTS

(leraudzīdams Berneku un Āriju.)

Ā, vācis šel — Un lielā karaliene!

INDULIS

(Tāpat.)

Uz nāvi gurusi

MINTAUTS

Es liecu galvu:
4480 tu svētīts, Indul, — guvi augstāko.

Ņem dārgo nastu, iesim!

INDULIS

Nevaru.

MINTAUTS

Ko klusi runā?

INDULIS

Nāvei klusa balss.

MINTAUTS

(Uztraukts.)

4485 Nav tiesa! Nāve brēc ar tūkstots balsiml

Es nepazinu sāpes, nu tās ārdās.

Trīsdesmit tūkstots mani grauž un žņaudz

Pa muti sirdi raujl Ir vieglāk mirti

INDULIS

Tavs sods ir dzīvoti
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(lekliedzas.)

4490 Kur būs Lietava?!

INDULIS

Ak, nebrēc, Mintaut, Lietava vēl būs!

Augs liela, sava; gan vēl atkritīs.

Bez savas gaismas esat, — tad nāks laiks

Ko mēs ar ceram, varam, nepanācām,
4495 To panāks mūsu tautas: vienosiesl

Jo mēs tik kopā varam uzvarēt,

Jo mums tik tautā paliek pēdējs spēks.
Laiks vizot ved mūs visu tautu valstī,
Kas balto jūru slēdz kā rotaļā,

4500 Un visām tautām brāļu roku sniedz.

MINTAUTS

Par mani lielāks, Indul, tev ir gars,

Tik nav tavs gars šīs saules un šī laika.

Mans spēks no naida nāk un tavs no mīlas;

Tavs tevi nāvē ved, mans mani dzīvē.

4505 Sveiksi

(Viņš apskauj un skūpsta Induli.)

INDULIS

Sveiks! i mans reiz vedis dzīvē.

MINTAUTS

(Aiziet līdz ar leišiem. Brīdi klusums.)

ĀRIJA

Nu lielais klusums nāk.

INDULIS

Mēs ejam pretī.
(Atkal klusuma bridis.)
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PUDIĶIS

(Klusi.)

Tu, Indul, ej, — no manis neatvadies!
4510 Kā lai es dzīvoju bez tava vārda?

(Stiprāk.)

Vai nespēj vēl?

INDULIS

(Kā aizmirsies, atmozdamies.)

Ak, draugs! ak, tēvs, es nespēju!
Pie tevis nāku, — kājas tik ir vājas.

(Pieceļas, lai nāktu pretī.)

PUDIĶIS

(Piesteidzas pie viņa, apskauj, sēdina, skūpsta.)

Tā es tev darīju, bet tu — tu liels —

INDULIS

4515 Man lielās sāpes māca visu nest,
Tu esi pirmais, ko es mīlēju. —

PUDIĶIS

Bet tevi mīlēs vēl pats pēdējais.
— Nu varu dzīvot tavam uzdevumam.

INDULIS

Tam dzīvos audžu audzes, tas ir tāļš,
4520 Tik tāļš kā mūžagals, kur satiekas

Ar naidu mīla, rokas pāri stiepjot.

(Uz Berneku.)

— Tu tēvs!

(Uz Pudiķi.)

Tu draugs! Jūs rokas nesniegsat

BERNEKS

(Atkāpjas soli atpakaļ.)
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PUDIĶIS

(Stāv drūmi.)

INDULIS

Vēl simtus gadus būs starp jums tik naži.
4525 Tik mīla vieno: vēl i tā tik nāvē.

Būs citas rokas, kas reiz sadosies.

ĀRIJA

(Klusi.)

Man, Indul, auksti top.

INDULIS

Driz sasilsi.

Mēs jaunā, siltā saulē ieejam.
4530

— Laid, dzīve, vaļā savus skāvienus!

Nu sīksti turies! — Izraujat no dzīvesl

(Rūgti.)

— Tu, Pērkons, esi žēlīgs! liesmas met!

Lai, mūsu miesas raisot, skaidrā guns

Par vienu garu kausē dvēseles,
4535 Kam citas vienības šai saulē nav.

(Mazs brīdis klusuma.)

Ko? zibens nesper? — Kur tavs spēks?
Jums abiem varas nav, ko vienu veikt:

Ne ūdens krustītājs, ne uguns spērējs!

(Lēni.)

Vai tu jau guli, Ārija?

ĀRIJA

(Klusi.)

454c Ak, Indul!

INDULIS

Mūs zeme līdz ar debesīm grib šķirt,
— Bet jūsu griba sašķelsies pret mums,

Ko lēni sūcies, asins, aši tec!

(Viņš norauj sev no levainojuma apsēju, tā ka asins sāk tecēt.)



Lūk, strautu rāvu: tūkstošus viņš kāva,
4545 Kauj vienu asinsstrauts, ir tikai viens!

(Uz Āriju.)

Lūk, mīlā: kopā mūsu asins plūst!
Kur sārti asins līs, tur ziedi augs,
Var būt i piemiņa, kā rasa ziedos.

ĀRIJA

(levaidas un mirst.)

Vai, Ind —.

INDULIS

4550 Tu aizej, mīlā?

(Uz Pudiķi.)

Cērt nu, draugs!

PUDIĶIS

(Raudot iesaucas.)

Vai! nespēju, mans draugsl

INDULIS

A! a! tu necērt!

(Uz Āriju >

Pagaid' mani, mijā!

(Paceldams savu zobenu gaisā.)

4555 Nāc, baltā dzelzs, kam amats dzīves šķirt,

Še divas dzīves nāvē savieno!

Ak, Ar —

(Zibens spēriens apgaismo skatuvi.)

(Piiekškars.)



PŪT, VĒJIŅI!

TAUTAS DZIESMA PIECOS CĒLIENOS

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,

Aizdzen mani Kurzemē!
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PROLOGS

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē ...

Tās gari elstās sēri jautrās skaņas,
Kam līdzi mīļu pasaulē vairs nava,

5 Man mieru nedeva tos garos gadus.
Kur ir tas vējiņš, kas i mums reiz pūstu?
Kas dzītu dzimtenē i mūsu laivas?

Ak, pārāk liela jūra, vējiņš mazs,

Mēs gaidām, kas mūs nestu, lielo vēju.
10 Mums ir tas solīts gan, bet vēl nav dots,

Kā kurzemniece sola, bet ne deva.

Tad mēs ar dziesmām remdam savas ilgas,
No dziesmām laivu taisām, skaņām vēju:
Ar ilgu brāļiem kopā sasēduši,

15 Uz tēvu sapņu mājām aizlidojam.

Jūs mani saucāt, un es esmu še,

Tas vējiņš pūta, dzina manu laivu

Pār gaisa Daugavu, pār gara jūru;
Es priecājos par mīļo piemiņu,

20 Kad mani aicinājāt nākt pie jums
Kā savējiem uz jūsu lieliem svētkiem.

Jūs pieminējāt, ka es biju jūsējs
Un biedris jūsu pulkā jaunās dienās,

Kad klīdu svešumā vēl neskumdams.

25 Es priecājos, bet sirdī zogas žēlas:

Ak, jūs jau līdzi izstumti, kā es,

Un klīstat svešumā — tad ātrāk vēl

Par prieku žēlas dzina manu laivu.

Jums lielas sirdssāpes, bet lielāks kauns.



30 Kas negrib teikt nekam, ka sirds tā sāp.
Vai es lai saku to? lai slēpto paužu? —

Nu runāsim par to, kas sirdīs ilgst:
Par tālo dzimteni, par Daugaviņu.
Par to, kā senāk bij, par bārenīti,

35 Par tēviem, mātēm, kas ir aizgājuši,
Mums mantā atstājuši savas dvēsles,
Kas skan no tūkstošām un simtām dziesmām

Daudz saldāk vēl kā lakstīgalu mežs:

Tā tēvu dvēsles dzīvo mūsu dzīvi
40 Un mūsu dienas darbā darbojas,

Un palīdz gatavot mums jauno dzīvi.

Es sīku meldiņu jums atnesu:

«Pūt, vējiņi, dzen laiviņu!»
Un senas atmiņas, un senas ainas;

45 Nu ņemat tās kā līdzības un zīmes,

Kā laika mirkļus, ko būs minēt jums: —

Jūs mīļo bārenīti redzēsat,

Kas sevī nes to dārgāko, kas ļaudīs:
To smalko skaistumu un kautrību,

50 Kas cilvēcības zieds un ļaužu laime,

To bārenīte slavēja visaugstāk —

Bet viņa ilgojās dot savu sirdi.

let bārenīti iegūt tautas dēls —

Kas nāk pār Daugavu ar baltām putām,
55 Tas jaunais gaišums, kas pirms saules spīd,

No kura kautrā Austra bālst un zūd,
Tas jaunās zemes spēks, kas ceļas augšā
Un visu pasauli iet apkārt gāzt,
Bet līdzi sagāž to, pēc kā tā dzinās,

60 To smalko skaistumu un savu laimi.

Bet tautas dēls ceļ izdzisušo rokās,

Nes citā apvārsnī, kur top tā brīva,

Kur pats top
t

skaists un smalks, ved lēnā var&

Uz jaunu būtni tautu cilvēcībā.



PERSONAS

ULDIS

BARBA

ZANE

ANDA

MĀTE

DIDZIS

ORTA

ČIEPA

GATIŅS

KALPI

KALPONES

KAIMIŅU SIEVAS





PIRMAIS CĒLIENS

Maltuve. Pa labi durvis. Skatītājiem

iepretī durvis, kas no āra aiznaglotas.

Labajā sienā atšaujams lodziņš. Pa labo

un pa kreiso roku dzirnas. Kreisā kaktā

uz grīdas sasijāti milti.

Maltuve patumša, deg tikai sienā

iesprausts skals. — Ir agrs rīts. Ārā

dzird vēju šalcam.

Kad vēlāk atver aiznaglotās durvis,

redzams skats uz Daugavu.
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(Pie dzirnām pa kreisi maļ Zane, meitene gadu divdesmit, un

Barba, gadu septiņpadsmit. Pie dzirnām pa labi maļ Anda,

gadu astoņpadsmit, un kalpone Ort a, gadu piecdesmit. Kreisā

kaktā sījā miltus piedzīvotāja Čiepa, gadu trīsdesmit.)

ZANE

(Dzied.)

65 Skalojoši, velējoši

Daugaviņas maliņā.
Attek zaļa līdaciņa,

Norauj manu vainadziņu.

(Citas meitas klusi velk līdzi.)

ORTA

(Smiedamās.)

Kas tie tādi agri gaiļi
70 Šorīt cēla malējiņas?

Vēl man miega gribējās,
Jau Zaniņa maltuvē.

ČIEPA

(Glaimīgā balsī.)

Dzied malēja maltuvē

Kā zīlīte pazarē.

ORTA

75 Kā bitīte Zane zan,

Ne vējiņa nebaidās,
Kas pārpūš gaudojot.
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ZANE

Tas vējiņš labu dara,
Lietu māc, laivas dzen.

(Uzņem atkal dziesmu.)

80 Skalojoši, velējoši
Daugaviņas maliņā —

ČIEPA

Vai ir grīda sudrabiņa,

Skaņi tava dziesma skan!

ZANE

Ko, māsiņas, brīnāties?
85 Dzirnas man līdzi dzied.

Grūtas bij, viegli rit,

Miltu pītes mētādamas.

ORTA

Dzirnaviņas priecājas
Baltos miltos pagulēt,

9° Tev kur prāts pagulēt?
Pie baltā tautu dēla.

ZANE

Smej, māsiņ, es tik dziedu.

ANDA

Dziedi, dziedi, tev ir laiks,

Lai tek tautu kumeliņš.

ČIEPA

95 Tev jau, Zanīt, acis spīd,
Kā kaķītim zivgribītim.

ZANE

Ha, ha, ha — gribas malt,

Lai tiek milti pīrāgiem.
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ORTA

Pamaldama zeltu rasi,
100 Sijādama sudrabiņu, —

Kādu zeltu man atrast?

Matus milti sudraboja.

BARBA

Šorīt, māsiņ, nebaries.

ORTA

Man panika ritināt;
105 Man tek sviedru matu gali,

Zanei svārki'mugurā.

ANDA

Dzirnaviņas raudin raud:

Orta vien malējiņa!

ORTA

(Uz Andu.)

Tu otrā — viegli velc
no Kā kaķīte garu asti.

(Anda apklust; apklust ari citas meitas; dzird vēju stiprāk šalcam.)

(lenāk Māte no labās puses ar maisiņu labības.)

MĀTE

Dievs palidz, malējiņas,
Rita māli maldinot!

(Jokodama, nolikdama maisiņu )

Vai, dziesmās drizinot,

Neaptrūka rudzu, kviešu?

ZANE

115 Paldies, māmiņ, neaptrūkst
Ne rudzīšu, ne dziesmiņu,
Ne rociņu ritentāju.



ČIEPA

Arājiņi gan piekusa:

Kumeliņi arklu vilka, —

120 Malējiņas nepiekusa:
Pates vilka dzirnaviņas.

ORTA

(Uz Čiepu, zobojot.)

Tev bij grūti gan piekust:
Tavas dzirnas niedru kaulu,
Ar mēlīti ritināji.

MĀTE

125 Sīkaliņai siks māliņš,
Sīku sieku nopelnīs.
Tev, Ortiņ, lielo došu —

Tu puspušam nepalaid,
Smalki mal, bīdelē,

130 Samal kviešus pīrāgiem!

ORTA

Kādus viesus tu mielosi?

ANDA

(Jautri iesaukdamās un Māti apskaudama.)

Preciniekus! preciniekus!
Ak tu, māmiņ, zeltsirditi!

MĀTE

(Vairīdamās.)

Pag! Tev laiks, lēckājīte!
135 Sveika, Zanīt!

(Apskauj un noskūpsta Z.arii.)

Vajga ieti

Būs azaids, Gatiņš sauks.

(Aiziet.)

(Tās pašas, bez Mātes.)
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ANDA

(Apķerdamās Zanei.)

Lūk, Zanīt, tu, Zanīt!

Tu jau esi līgaviņa!
»40 Kas dos man palīgot?

Kad man vēl sava nava.

ZANE

(Smiedamās.)

Kad atliks, došu tev.

ORTA

(Uz Zani.)

Lūk, — nevienam neteikusi,
Pati draugu sarunāja!

ČIEPA

145 Teica tam, kas nestāsta.

ORTA

(Viņu pārtraukdama.)

Kas pie auss klāt pielien.

ANDA

Kas bij droša mātes meite.
Droša darbu darītāja,
Padomiņa nelūdzēja.

ORTA

(Uz Zani.)

150 Kur satiki? saderēji?

ZANE

(Smejas.)

Pērnajā gadstirgū,
Daugaviņas maliņā:

(Pusdziedādama.)



Tecēj' zaļa līdaciņa,
Norāv' manu vainadziņu.

ANDA

155 Nu tik prieks, nu tik svētkil

Šodien būs smieklu dienai

(Līdzi vēja šalkām dzirdamas klusas stabules skaņas )

ORTA

Vai tur dzied? Vai tur pūs?
Strazdiņš vēja vairoties?

BARBA

Ak, tur Gatiņš stabulē.

160 Gan šodien atkal sirgst,
Lielu vēju neciezdams,
Pūšot remdē savu sirdi.

ANDA

Ko tas Gatiņš šodien pīkst,
Aizbaidīs preciniekus!

165 Vai nav gan' vēja gaudu?

ZANE

(Dzied.)

ISfem, bāliņi, oša laivu,

Dzenies mana vainadziņa.

(Vējš top stiprāks.)

ČIEPA

Tavu vēju! durvis plēš —

ZANE

Pušu plēš manu dziesmul

ORTA

(Smejas.)

170 Gan sadiegs tautu dēls.

(Milti put pa maltuvi no vēja.)
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J. Rainis 1912. gadā



Vizbulīte — M. Šmithene, Indulis — A. Amtmanis-

Briedītis, JaunajāRīgas teātrī 1912. gadā



Programma, 1920. g.



Vizbulīte — B. Skujeniece, Jaunajā Rīgas teātrī

1912. gadā



Programma, 1920. g.



Gatiņš — K. Hamsters, Jaunajā Rīgas teātrī 1914. gadā



Baiba — M. Šmithene, Jaunajā Rīgas teātrī 1914. gadā



Baiba
—

E. Ermale, Uldis — Ģ. Jakovļevs, Rīgas kinostudijas

filmā «Pūt, vējiņi!»



ČIEPA

Siju miltus purina!

ANDA

(Smejas.)

Klāj, Ciep, dvieli, raušus glābi
Lai tiek tautas pacienāt.

ZANE

Stājies jele, Vējammātt
t

175 Pasēd' sausā zariņā!

ORTA

Tā vairs nav Vēja māte —

Pērkons brauc pa Daugavu.

Vēja dēls airētājs,
Zemes dvēsmu meklētājs.

ZANE

180 Labi mums, dievs pas' tos,

Kas kāpj pāri Daugavai!

ANDA

(Plaukstās sizdama.)

Sargās dievs, piedzīs vējš
Pilnas mājas precinieku.
(Dzirdas pērkona spēriens un stiprs vēja brāziens; tūliņ pēc
tam koka lūzums. Meitas iekliedzas; apstājas malšana. Spīd

gaisma pa aizvērto durvju šķirbām.)

ZANE

(Pieskrien un atšauj vaļā bīdāmo vālogu sienā; skatās uz Dau-

gavu.)

Vai dieviņ, balti viļņi,
185 Augsti svaidās Daugaviņal

BARBA

(Pieskrien pie aizvērtām durvīm un skatās pa šķirbu; iesaucas.)

Dieniņ manu! Mīļā egle,

Vējš nolauza virsotnīti!

Tā negūsi zemes dvēsmu.
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ČIEPA

Vienai žēl laivenieka,
190 otrai savas egles žēl;

Trešā smej, ne žēlo —

ANDA

(Pārtraukdama.)

Trešo žēlos Laimas māte.

ORTA

Trīs vālodzes lietu dzied,
Trīs meitiņas tautu dēla,

195 šī teic: nāci, tā teic: būsi

Trešā klusu sirdi tur.

Tai pirmai dziedāsim,

Kura tur klusu sirdi.

BARBA

Vai, Ortin, ko tu smej?
200 Ko tev ļauna padarīju?

ORTA

Nu tev egle nolūzusi,

Kur nu bēgsi, sedzacīte,

Kad jās tavi precinieki?

BARBA

Kas man jās? — purvu brist,
205 Kad redzēs klaju ceļu.

ORTA

Dziesma saka: bārenīte

Nenes ilgi vaiņadziņa.

ZANE

Ortiņ, tavu nevalodul

Baibiņai puišu bail,
2io Acis sedz staigājot.
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ČIEPA

Sedzacltes dvēselīte

Kā oglīte kvēlojas.

ANDA

Pelni sedz karstas sprikstis,
Karstu sirdi sedzacīte.

BARBA

215 Andiņ, manu mīļu māsu,

Mūžam tādu domu nav.

ORTA

Nāks īstais, domas būs,

Sadegs tavu mīļu sirdi.

BARBA

Vai man dieni Vai man dieni

220 stāvu lēkšu Daugavā,
Rauduvīšu pulciņā.

ORTA

Ak tu, baiļu Baibaliņal
Nesauc nāvi, pati nāk...

Ēst jau precnieks neēdis.

BARBA

225 Kas saēda manu māti?

ORTA

Vai tik vien precinieku,
Kā tie kroga dzērājiņi?

ČIEPA

Ko par Barbu vien gādāji,
Tai jau Gatiņš tautu dēls.

ORTA

230 Ko nu smej vārgo kropli?
Bāris bāri iežēloja.
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ANDA

Klau! jau Gatiņš atauļo:
Klibu klab! Klibu klab!

(Izrāda klibošanu, meitas smejas. Mazs starpbrīdis. Aiz durvīm

dzir 1 soļus apstājamies un nedroši mīņājamies.)

ČIEPA

Kur nu kazaks — atjājējs?

ANDA

235 Aiz durvīm zirgu sien.

(Meitas smejas.)

ORTA

(Sauc dusmīgi.)

Ko nu dairies? lekšā nāci

BALSS

(Aiz durvīm.)

Azaidā!

(Meitas smejas atkal.)

BARBA

Viņš jau kaunas.

(Sauc.)

Gatiņ, nāc!

(lenāk Gatiņš, jauneklis gadu astoņpadsmit, neveikls, klibs,

savārgušu seju, maza auguma, runā bailīgi.)

GATIŅŠ

(Pavēris durvis.)

1 Man Māte lika, lai es saucu jūs azaidā.

ČIEPA

2 Ko tu tik lepns! — lenāc jel godīgi iekšā maltuvē.

Aiztaisi durvis. Tā.

(Gatipš ienāk un aiztaisa durvis.)
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ORTA

3 Pasāk' laburītu, dēls! dod dievpalīgu!
240 Kas dievspalīdz nesacīja,

Tas nes velnu mugurā.

GATIŅŠ

Labu rītu! Dievs palīdz!

ANDA

4 Dievs palīdz tev ar! Mēs jau tev arī palīdzam: būs

arī taviem zirgiem miltu uzmetiņš.

(Meitas smejas. Gatiņš nokaunas un iet uz durvīm.)

ČIEPA

5 Pagaid' jel! Pasaki jel vismaz, ko tad tev lika mums

teikt.

GATIŅŠ

(Apstājas.)

p Azaidā lai nākot.

ANDA

? Parunājies taču arī drusku ar mums, sieviešiem;

esam taču jaunas, glītas meitas; neapsmādē mūs.

Mums garš laiks.

ORTA

8 Nu, ko tu! Zini taču, viņš nav runātājs. Bet pastabulē,
dēls; tu tik žēlīgi pūt. Mums vēl jānobeidz malums.

GATIŅŠ

(Ar roku rādīdams.)

9 Tur dzied; nāk.

(Taisās iet.)

ORTA

io Kur? — Nedzirdu.
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ČIEPA

11 Nu, neej! Vai tad tev neviena meita tā nu nepatīk?

GATIŅŠ

12 Patīk.

ZANE

13 Kura tad tev patīk? Vai es?

GATIŅŠ

14 Visas.

ZANE

15 Are, visas! Vai tad Čiepa tāpat kā es?

GATIŅŠ

16 Tu vairāk.

ČIEPA

i? Ko, tad es tev nepatīku? Vai es tev par vecu līgaviņā?

ANDA

ia Bet es jau jauna. Vai tad es arī nepatiku?

GATIŅŠ

19 Tu mani smej.

ANDA

20 Vai tad labāk raudāt par tevi?

ZANE

21 Ko gribat no zēna? Viņam jau ir sava līgaviņa. Kā

lai mēs viņam patīkam.

(Gatiņš bēg uz durvju pusi.)

ANDA

(Stājas ceļā, apķerdama.)

22 Nelaidīšu; saki! Vai Barba tava līgaviņa? Kas tev te

piedurknē? (Gatiņam izkrīt maza miltu lāpstiņa. Anda to paceļ.)
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Kāda glīta lāpstiņai Tik gludi, rūpīgi nodrāzta; tad

ta laba miltus raust! — Kam tā būs? — Dod man!

GATIŅŠ

(Itin klusu.)

23 Nevar.

ANDA

54 Dod man: nesmiešos!

GATIŅŠ

(Tāpat.)

25 Tā Bārbalai, — viņai daudz jāmaļ.

(Nosviež lāpstiņu pie Barbiņas un aizbēg.)

(Tās pašas, bez Gatiņa. Skaļi smiekli. Barba, nokaunējusies,
velk spējāk dzirnas. Or t a paceļ lāpstiņu. Tālumā atskan

dziesmas skaņas.)

ZANE

Klusat, meitas, smiedamās!

Klau, kur dzied: pūt, vējiņil

ČIEPA

245 Kad nu bijis stabulnieks!

ANDA

Vēji pūš, tāli dzied,

Es nevaru sadzirdēt.

ZANE

Es gan dzirdu, ausīs skan —

ČIEPA

(Pārtraukdama.)

— Mīļā sirdī atbalso.
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250 Būs tev vēja atlaidies

Pelēks vēja vanadziņš.

(Aiz skatuves dzirdas dziedātāju balsis, vēl tālumā

bet vārdus var jau izšķirt.)

BALSS

(Dzied.)

— Pats precēju līgaviņu,
Tēvam, mātei nezinot —

ZANE

(lesaucas uztraukta.)

Tas ir viņš! Tas ir viņš!
255 Nāk mans tautiets bildināt!

(Apstājas malt.)

ANDA

(Uz Zani, arī apstādamās malt.)

Ko vairs, māsiņ, miltus malt?

Tec posties istabā.

Es dzirdēju, divi dzied,
Es tev līdzi posīšos.

260 Kur tev laime vienu ved,
Man otro piemetīs.

ČIEPA

(Arī atmezdama sijāšanu.)

Vai, es ari līdzi teku,

Skaidri mēzt istabiņu,
Baltām smiltīm pakaisīt!

ORTA

265 Kam, Zanīte, nesacīji,

Ka šodien tautas nāks?

Es būt' tavas nama durvis

Puķītēm nospraudusi.
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BALSIS

(Vēl tuvāk.)

— Dzersim kāzas trīs dieniņas,
270 Lai dancoja panāksnieki —■

ZANE

Tekam, tekam! — Ak, mans prieksl

(Uz Barbiņu.)

Māsīciņ, mal par mani,

Būs tev reize, atdarīšu.

(Noskūpsta viņu.)

BARBA

(Uz Zani, tālāk maldama.)

Tec vien, teci

ORTA

(Smejas.)

275 Skūpsta Barbu,

Savu mīļo domādama.

(Zane, Anda un Čiepa taisās iet projām.)

(Aiz aizvērtām durvīm dzirdamas balsis klusi runājam.

Tad:)

BALSS

(Aiz durvīm skaļi.)

Labu rītu! labi ļaudis,

lelaižat ceļa vīrus!

ČIEPA

Vai dieviņ! izbijos.

ZANE

(Pieiedama pie durvīm.)

280 Kas tie tādi ceļa vīri,
Kas bez durvju grabina?



BALSS

(Aiz durvīm.)

Svešā malā apjukām.

ČIEPA

Dzimis rūc, milnis klaudz,

Ko jūs nākat klusiņām?

ANDA

285 Gribat grābt malējiņas,
Laivās mest, projām vest!

BALSS

(Aiz durvīm.)

Tik pa šķirbu skatījos,
Kura viegli locījās,
Tā būs mana līgaviņa.

ZANE

290 ĶiZi r
ķizi, meitu zagli!

Bēgsim, māsas, istabai

ANDA

Pūķīts grib miltus zagt,
Neprot durvju virināt.

(Meitenes aizskrien, Čiepa viņām līdzi.)

(Aiz aiznaglotām durvīm dzird grabinām
un mēģinām tikt iekšā.)

BALSS

(Aiz durvīm.)

Verat durvis, laužas vējš!
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ORTA

295 Ko plēsies, tautu dēls,

Nava tavas līgaviņas.

Ej pie Mātes, gauži lūdz.

Maksā sieku dālderišul

BALSS

(Aiz durvīm.)

Pats precēju līgaviņu,
300 Tēvam, mātei nezinot.

ORTA

I sev pašam nezinot,

Aiz durvīm neredzot.

BALSS

E, durtiņ, ko tu liedz?

Pūt, vējiņ, plēs durviņ,
305 Sper irbīti vēja vanags.

ORTA

Vai man dien! durvis brakš!

Kurp tu lauzies, sila mačsl

(Durvis no āra top piepeši atplēstas vajā. Atveras skats uz

Daugavu un uz Vidzemes krastu. Pa durvīm aši ienāk Uldis

un ķer bēgošo Barbu.)

ULDIS

Vai tu bēdz, vai nebēdz,

Es jau tevi gan dabūšu!

BARBA

(lekliedzas.)

310 Vai man, vai! Ortiņ, glābi



ORTA

(Uz Uldi.)

Delverīti, meža mika,

Ko nāc meitu maltuvē!

ULDIS

(Uz Barbu.)

Nāc rokā, tautu meita,

Lai es tevi apskatos,
315 Vai tu ruda, vai pelēka,

Vai sudraba valkātāja?

BARBA

Es ne Zane, ko skaties?

Es ne tava līgaviņa!

ULDIS

Kā bij tevi man pazīt?
820 pa gabalu projām bēdzi.

Salacīte, raudavīte,

Abās mirdz viens sudrabs.

Dod tuvāk palūkot,
Gan tev teikšu, vai tu mana?

BARBA

325 Kam man vajg tavas teikas:

Pati zinu, tava nav.

ULDIS

Vaigi miltiem apsniguši,
Vidū sniega zilpuķītes.
Tādas zied Zanītei,

330 Mīkstu skūpstu noplūcamas.

BARBA

Vai man, laid! — Ortiņ, glāb!

ORTA

Vai tu iesi, speltes zuti!

Ar to ķīļa deguniņu.
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Ņemšu milni sasitīšu,
335 Pagrūdižu padzirnē!

ULDIS

(Uz Ortu.)

Vai tu, sīva sievasmāte,

Ko ber stāvu valodām?

ORTA

Kāda es tev sievasmāte,

Tautu kleņģi, meitu zagli?

ULDIS

340 Ko tu vaukš'? Ko tu klaudz'?

Vai tev mute dzimis bija?
Vai tev mēle dzirnu milnis?

(Velk Barba uz durvju pusi.)

Nāc pie manis, baltpuķīt,

Daugavvilņos palīgot.

BARBA

345 i.aid tu mani; es neiešu!

(Aizsedz galvu.)

ULDIS

Ko tu bēdz? acis sedz?

Tev actiņas zilas bij
Kā Daugavas zili viļņi,
Tev vaidziņi balti bij

350 Kā Daugavas baltas putas.

BARBA

Vai man, laidi

ULDIS

Nelaidīšu,
Pirms man mutes nedevusi

Par Daugavas pārbraukumu,
355 Par durvīšu atlauzumul
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ORTA

Ak, nelietis, lielās vēl!

Nu muguru tev velēšu,

Stivu punu sadauzīšu,

Ne zārkā neietilpsi.

(Uldis noskūpsta Barbu aiz visas pretestības.)

BARBA

(lekliedzas piepešās izbailēs.)

860 Vai!

ULDIS

(Arī izbijies.)

Kas tev bija? Ko tu kliedz?

ORTA

Ko tu viņai padarīji?

BARBA

Vai! tu dzēris! — Tava mute — —-

ULDIS

(Atkal smejas.)

Ko man mute? — Otras gribi?

(Barba, kura velti lūkojusi izrauties no Ulda rokas, piepei!

pieliecas un iekož viņam rokā.)

ULDIS

(Atlaiž viņas roku vajā; smiedamies.)

365 Aila! vai! — Pirkstā kodi!

2eberkstīte, ne meitiņa,

Būsi mana līgaviņa,

Ap pirkstiņu ritināšu.

BARBA

(Aizskrējusi pie durvīm, pārmetoši.)

Ne es kad tava būšu,
370 Ne tu mani ritināsi!
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Dzelzs tev roka, vējš tev prāts.
Tava mute

ULDIs

Ko man mute?

BARBA

— Tava mute nāvi dveš.

ULDIS

875 Ko tu? meitiņ?!

BARBA

Meklē Zani,
Tā jau tevis gauži gaida.

(Aiztek.)

(Tie paši, bez Barbas.)

ULDIS

Kas tad bija?

ORTA

Kam tu dzer?

ULDIS

380 Kas par tol

ORTA

Necieš viņa.

BALSS

(Aiz skatuves.)

U! — ū! — Uldi! Kur tu esi?

(Tie paši. lenāk Zane.)



ZANE

Kas te tāda klaiga bij?
Ko Baibiņa skrēja tā?

385 Uldi, mīļais —

(leraudzīdama Ortu, apraujas.)

ORTA

Es jau eju.

(Aiziet.)

(Uldis. Zane.)

ZANE

Uldi, Uldil Tādi vēji,
Pāri kāpi Daugavai!
— Ko tu stāv'? — Aši mutēsi

39ū Ej nu manis bildināt.

Māte gaida — Ko tu stāv'?

Steidzies 1

(Priekškars.)



OTRAIS CĒLIENS

Pagalms. Pa labi saimniekgala istabas

logi un durvis, blakus tiem kalpu gala
logi un durvis. Pie istabas sienas soli.

Pa kreisi klēts, kūtis, siena pūnis. Caur

ēkām skats uz Daugavas līci tālumā.
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(Uldis. Didzis. Māte. Orta. Čiepa.)

MĀTE

Kas te tādi sanākuši

Manā sētas pagalmā?

DIDZIS

395 Labu rītu, nama māt, —

Nokusuši ceļa viri,
Tālu ceļu atbraukuši.

ULDIS

Labu rit' pagalmā
Lidz pašam dibenam!

MĀTE

400 Mīļie viesi, ceļa vīri,
Kādu ceļu jūs nākat?

ČIEPA

Kur likāt kumeliņus?
Meitas ies padzirdīt,
Skaidrām auzām pabarot.

MĀTE

405 Es dzirdēju lielu troksni:

Suņi rēja, saime skrēja,
Vēji pūta, koki lūza,
Tik tā viena nedzirdēju
Kumeliņus pazviedzam.



ULDIS

410 Kumeļiem nebraucām;

Tālu ceļu no Kreslavas

Ar laivām atlīgojām.

MĀTE

Kādi, lūk, ceļa vīri?

Viens teic, braucis kumeļiem,
415 Otris, laivā atlīgojis.

ORTA

Slava vien: ceļa vīri,
Meitu zagļi sanākuši.

Skaiti, Māt, savas meitas,

Vai būs visas aizbraucot.

MĀTE

420 Kāds amats? Kāds brauciens?

Ko šai sētā meklējat?

DIDZIS

Mēs telīti meklējam,
Pēdas dzinām šai sētā.

MĀTE

Es dzirdēju maltuvē:

425 Meitu dziesmas aprāvās.

ORTA

Vai aklis, ceļa vīrs?

Cer telītes maltuvē?

ULDIS

Mums vajag malējinas,
Kas telītei miltus mal.

430 Būt' bijusi malējiņa —

I telīte nebēgusi.

DIDZIS

I puisītis neraudājis.
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MATE

Tādas šeit neredzējām,
Būs citā sētiņā.

ULDIS

435 Man rociņas nosalušas,

Slapju irkļu airējot, —

Mana cimdu adītāja
Sēd tavā istabā.

ORTA

Sen jau silts, viss jau zied,
440 jev bez cimdu rokas salst!

ULDIS

Viss jau zied, tu vien ne; —

Man no sirds rokas salst.

MĀTE

Kas, grīsllt, tev vēlēja
Āboliņa meitu ņemt?

445 Ne tev samta cepurītes,
Ne viksētu zābaciņu.

DIDZIS

Kas mums samta cepurītes?
Kas viksēti zābaciņi?

Mūsu laivas Rīgā brauc,
450 Tās pārved i ne to.

MĀTE •

Lūk, jūs tādi laivu puiši,
Kam tādiem malējiņas?
Ne tie ar, ne tie sēj,
Ne tiem rudzu, ne tiem miežu.

DIDZIS

455 Vējš mums ar, dievs mums sēj

Sudrabiņu gar Daugavu.
Labāk braucu vieglu laivu,

Nekā aru smagu zemi.
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ULDIS

Dod meitiņu malējiņu,
460 Man Daugava sijātāja:

Tā tek, zeltu sijādama,
Sudrabiņu niekādama.

MĀTE

(Sērīgi.)

Strauji tek Daugaviņa,
Dažu grūda dibenā;

465 Tur guļ daža kunga manta,

Dažs māmiņas auklējums.

ULDIS

Es sev taisu oša laivu

Zeltītiem galiņiem:
Man cilā Vēja māte

470 Viegli baltas zēģelītes.
Niedru šķēri, putu audi,

Vēja māte audējiņa.
Būt' man sava līgaviņa,
Vēl taisītu ziedu laivu.

(Anda istabā, pavērusi durvis pusviru,
aiz viņas redzas citas meitenes.)

ANDA

(Klusi.)

475 Ak tu, balta Daugaviņa,
Staltavietis daugavietis!

ULDIS

(Uz meitenēm istabā.)

Nāc, meitiņ, laiviņā,
Nāc manā klētiņā!
Aiz Daugavas balti bērzi

480 Sudrabiņa lapiņām;
Aiz Daugavas gari kārkli

Zeltītiem ziediņiem!
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(Meitenes, jokodamās, izgrūž Andu pa durvim,
Anda pušķojusies.)

ULDIS

Ak, bagāta šī sētiņa:
levu ziediem piebirusil

ANDA

485 Skaisti būtu zelta ziedi

Vainadziņu darināti

ČIEPA

Zelta mati, zelta ziedi,
Abi skaisti kopā der.

ORTA

(Uz Andu.)

Zelta mati — tikumiņš
490 vēl skaistāk kopā der.

(Zane iznāk pa durvim laukā, izpušķojusies.)

ORTA

Uja vēl, kas tur nāk?!

ZANE

Es jau iešu, es jau gan

Daugavieša precējama.

MĀTE

(Uz Zani.)

Vai man dien! meitiņ manu!
495 Ko tu nāc pagalmā?

Kāda tava valodiņa?
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ZANE

Jauka dzīve uz Daugavas,
Tāda mana valodiņa,
Ziemu brauc kamanās,

500 Vasar' ziedu laiviņā.

ULDIS

Čirkstot tek kamaniņas,
Laiva tek smiedamās.

ZANE

Laivinieka līgaviņa
Līdzās sēd līgodama.

MĀTE

505 Klusat, meitas, vai nav kaunsl

Pašas tek tautiņās.

Vai jūs vēlu strādināja?
Vai agri maldināja?

ORTA

(Uz Māti.)

Nē, jel nē, labā Māte

510 Sav' meitiņas pietaupīja,
Lai strādāja bārenites.

ČIEPA

Visiem laba, kas pats labs.

ZANE

Tu, māmiņ, laba, laba.

ORTA

Sargā labi sav' meitiņas.

DIDZIS

515 Cik ilgam izsargāsi?
Precniek' roka pāri gāja,
Precniek' jauka valodiņa.
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ULDIS

No saknēm lazda zied

Sarkaniem ziediņiem.
520 No sirds man mīlējās

Tautu meitai roku dot.

MĀTE

Dižens puisis, daiļa rota,

Izveicīga valodiņa.

(Uz Didzi.)

Jauns i otrais precinieks.

DIDZIS

525 Vajg i man tautu meitas.

(Uz Andu skatīdamies.)

Mēs jau projām neiesim,

Sev irbites neķēruši.

ANDA

Gribēj' mūs tautu dēls

Kā redzējis, tā dabūt —

530 Vai es esmu putna bērns,

No zariņa paņemams!

ULDIS

(Uz Māti.)

Es pret kungu nenoņēmu
Savas cauna cepurītes,
Pret meitiņas māmuliņu

535 Saujiņā salocīju.

(Abi ar Didzi klanās Mātes priekšā.)

ČIEPA

(Uz Uldi.)

Meitu Māte kā cielava,

Vaska kurpes kājiņā.



DIDZIS

Man sarkani vaigu gali
Līdz ar cauna cepurīti,

Ko Rakstītiem zābakiem,

ULDIS

Trijkārt man zelta josta
Kā zaļam ozoliņam.

Pupu ziedu mētelīts,

Zirņu ziedu cepurīte.
*45 Vēl ap savu cepurīti

Zaļus zīdus aplocīju.

ČIEPA

Smuidris, daiļš ozoliņš
Pret saulīti locījās.

ULDIS

(Uz Māti, rādīdams uz meitām.)

Spožas zvaigznes grozījās
550 Pa ziliem debešiem:

Dod man vienu, tev paliks
Visai naktij gaišumiņa.

DIDZIS

Man dod otru, tev paliks
Trešā dienu darbā iet.

ULDIS

555 Meitu Māte, labunīte,

Nāc uz pusēm dalīsim:

Tev palika rožu dārzs,

Dod man rožu ravētāju.

MĀTE

Zīle žubi gan pievīla
560 Ar ozola kodoliem,

Tautiets māti nepievīla
Ne mīļiem vārdiņiem.
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ULDIS

Grūt' man bija kalnā kāpt(

Pret saulīti skatīties;
565 Grūt' man bij tevi lūgt,

Tavu sirdi mīkstināt.

Riet', saulīte, rietēdama,

Nelidini meža virsu, —

Dod, māmiņa, ja dodama,
570 Nekārini daugaviešul

Daugavieši ūdens vīri,

MĀTE

(Izbijusies.)

Vai man dien! ūdens vīri!

ORTA

Meitu zagļi, meitu zagļi!

MĀTE

Spīd tev acis kā vanagam,
575 Irbes plok skatoties.

Zied tev lūpas iesarkanas,
Bites patis medus nāk,
Vārdi tev zaļa zīda,
Kā tiklā zivis ķer.

580 Bail man tevis, Daugavzvejs,
Melnas tev ūdensacis.

Tu man meitas aizvedīsi

Kā Daugava, melnacīte,

Kas tek melna vakarā

585 pilna dārgu dvēselīšu.

ULDIS

Ko bēdā, meitu Māte,

Parādā nepalikšu:
Aiz Daugavas liepa aug,

Tā parāda maksātāja.

MĀTE

590 Ej, tu tāds smiekludaris,
Es tev meitas gannedošu.



ULDIS

Mēs noņemsim varītēm.

MĀTE

Mēs paslēpsim pasekņos.
Bēgat, meitas, slēpjatiesl

ULDIS

595 Kuru ķeršu, mana būs.

(Meitas, Zane un Anda aizbēg projām.)

ULDIS

Vai tu, viltus, meitu Māte,
Teic pēdēju man vārdiņu:
Dosi mājas, dosi gultu,
Dos' meitiņu klātgulēt?

MĀTE

600 Tukši, puisi, tavi domi.

ULDIS

Ja nedosi sav' meitiņu,

Tad mēs dumpi turēsim:

Pāri celšu Daugavai

Pagāzenā laiviņā, —

605 Jo tu kliegsi, jo šūpošu,
Līdz meitiņu apsolīsi.

MĀTE

Sīvulīti, dzedrulīti,
Kā tādam meitu dodu?

ULDIS

Nu, nedosi šo meitiņu,
6io Dod, kas bija istabā.
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MĀTE

Kādu šim vēl vajdzēja?
Kad i šīs jau pa daudz.

Ne tādam vējiņam

Magonīti vēcināt.

ORTA

615 Kājām spēru dadžu krūmu,
Lai aug ceja maliņā.

ULDIS

Krīt' zemē, gul' zemē,

Mana caunu cepurīte,
Meitu Māti runājam.

(Nomet dusmās zemē cepuri.
Didzis to par bridi paceļ.)

DIDZIS

620 Ko der mani balti pieši,
Ko melnie zābaciņi?

ORTA

Apsienies vara ķēdes,
Laidies Daugavdziļumā!

ULDIS

Dievs dod vilkam aklam būt,
625 Lācim strupu deguniņu,

Dievs dod meitu māmiņai

Tupu, rāpu vazāties,

Pirti garu nedabūt,

Palāvē veselības.

DIDZIS

(Uz Uldi.)

630 Vai to lepnu sievasmāti,

Kā to būs labināt?

ULDIS

Mīļi vārdi vējā put,
Kā ziediņi nokrizdami.
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Nāc uz laivu, vīnu nes

■85 Labināt māmuliņul

(Uldis ar Didzi aiziet.)

ORTA

Aizsagula melns debesis,

Daris rasu tīrumā,

Atnāk tautas no tālienes,
Daris alu māmiņai.

MĀTE

640 Mutīgs vīrs — precinieks I

ORTA

Preces mīdams, mācījies

Ļaudīm zobus apvārdot.

MĀTE

Sevim bandas sabandot

ORTA

(Uz Māti.)

26 Nu jau projām, nedzird. Vai t' šis nav no Radzenie-

kiem, no lielajiem Jāņiem, kas uz paša upes krasta?

Tie jau slavējas varen bagāti,

ČIEPA

(Uz Māti.)

27 Tāda laime, tāda laime! Un tas nāk pēc tavas meiti-

ņas. Tas jau nu labi jāuzņem,

ORTA

28 Prot gan tava meitiņa apcelt līgavaini, nevienam ne-

zinot.

MĀTE

29 Uzņemsim, uzņemsim. Viņam jau arī būs laime ņemt
sievu no labām mājām.



351

ČIEPA

30 Ak tu dieviņ, viņš var tev visas rociņas, kājiņas
nobučot. Bet Andiņai viņš labāk derētu.

ORTA

31 Kam viņš labāk derētu, to jau nu redzēsim. Esot

liels dzērājs. Reiz visu Braslas krogu tukšu izdzēruši.

Kā nāk, tā iet.

MĀTE

32 Tam Didzim esot desmit govis, trīs zirgi.

ČIEPA

33 Abi uzpērkot visādas mantas un vedot uz Rīgu un

pārvedot atkal preces. Ņemot dzīvu naudu.

(lenāk slapstīdamās un ausīdamās Anda.)

MĀTE

Zinām, zinām, — puiši teica.

645 Aiz Daugavas staltas sētas.

ORTA

Stalta sēta bez saimnieka,
Saimnieks Rīgā, Kreslavā,

Saiminiece viena sēd,

Tumšā kaktā gauži raud.

ANDA

650 Es jau gan neraudātu,

Es staigātu smiedamās,

Rīgas rotas cilādama.

(lenāk Zane.)

ZANE

Lūk, nu, Māt, kāds viņš skaists,
Kāda diža valodiņal



MĀTE

855 Diža, diža, i pa daudz,

Tev, klusai, nederēja.
Labāk viņu Andai ņemt,
Abi ietu skanēdami.

ZANE

Viņš ir mans, viņš ir mansl

ANDA

560 i uz mani acis meta,

ZANE

Jauns uz visām acis met.

ANDA

Ko tad tev nedev' rokas?

Ne pēc tevis Māti lūdza?

ZANE

Kaunējās.

ANDA

§65 Kaunīgs nav.

Ko ap Barbu lakstojās?

ZANE

Barba, Barbai — Jā, to gan,

Man i muti — ak man dieni

ČIEPA

Tev jau, meitiņ, neder tāds.

670 Didzis vairāk tava prāta.

ZANE

Tava gan, mana ne.

MĀTE

Didzim mājas, Didzim nauda,
Rāms padoms galviņā.
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Uldis straujš vēja dēls,
675 Pavasar' kokus lauž.

ZANE

Atraitnim smaga roka,

Par to naudu vēl smagāka.

MĀTE

Smaga nauda vieglu dara

I to pašu smagu roku.

680 i dzērājam smaga roka,
Vai tādēļ atsacīsi?

lesim, Orta, iesim, Čiepa,
Viesiem raudzīt mielastiņa.

ČIEPA

Abus vajga pieturēt.
685 Būt' vēl trešs, būt' vēl meita.

Bagāts precnieks zelta vērts.

Kur šos laikus tādu ņemt?

ORTA

Kur tādiem sievu ņemt?

(Aiziet Māte, Orta un Čiepa.)

*

ZANE

Andiņ, mās, ko tu teic?

§90 Viņš pēc Barbas skatījās?

ANDA

Māsiņ, jā.

ZANE

— Man i muti —

Tikko deva, — kad es skrēju —

Atpakaļ maltuvē.

695 Barba bij, projām bēga.
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ANDA

Sauksim Barbu izprasīt
Barba! Barbai

ZANE

Lai nu, lai!

Skuķis vēl Barba ir;
7ūo Vai uz tautām domas tura?

ANDA

Bet, ja Uldis? — Dod tu man

Savu Uldi līgavaini.

ZANE

Es nedošu, es nedošu!

Nevienam! nevienam!

ANDA

705 Ņem to Didzi: zīda josta,
Izrakstīti zābaciņi.

ZANE

Neņems Uldis, es nema2

Neaiziešu tautiņās.

ANDA

Es jau iešu, lai ņem kurš.

7io Šogad vairs nepalikšu,
Lai kal dzelžu ķēdītēs.

(lenāk Barba ikdienas drēbēs.)

BARBA

Ko, māsiņas, man' saucāt?

ANDA

Ko slēpies precinieku?
Kādi tev sārti vaigi —

715 paslepen bučodamās?
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BARBA

Ko tu saki? vai, man kaunsl

ZANE

Tu paliki maltuvē,

Kad mēs gājām pušķoties?

ANDA

Uldis durvis ielauzās,
720 Tu paliki lakstodamās.

ZANE

Labs laiciņš, tad tik bēgi.

BARBA

Viņam šķita, ka es tu,

Teicu, bēgu, viņš nelaida.

Pirkstā kožot, izrāvos.

ZANE

725 Vai viņš tevi nobučoja?

BARBA

Es jau tūliņ mazgājos
Ar kodīgām ziepitēm.

ZANE

Nu tu vairs nerādies,
Lai tie tevis neredzētu

730 Apružģltām drēbītēm.

BARBA

Bail man viņu uzskatīt.

ANDA

Ne priekš tevis uzskatāms!

Apslēpies, apsedzies,
Nedar' kauna sedzacītei.
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(lenāk Orta.)

ORTA

735 Bēgat, meitas, jau šie nāk.

(Zane un Anda iesteidzas durvis.)

(Orta un Barba vienas, runa klusi un ātri.)

ORTA

Baibiņ, kur tu paslēpsies?
Precinieki meklēt nāk.

BARBA

Mežā skriešu.

ORTA

Neskrej vis.
740 Kūts augšā tevi slēpšu.

Vai tev tik laivinieks?

BARBA

Bail, man bail, viņš tik straujš.

ORTA

Ogles acis, kvēles sirds.

Apkārt galvu saule tek.

BARBA

745 Es nevaru skatīties.

ORTA

Vai tad tā riebtin riebj?

BARBA

Tik to vienu es redzēju,

Poga svārkiem iztrūkusi,
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Es to būtu piešuvusi.
750 2ēl man viņa palikās.

ORTA

Ak tu, visu apgādniece,
Tu i manis apgādāji,
Laiks man tevi apgādāt.
Tec' te iekšā!

(Barba ieiet piebūvēs.)

(O rt a. lenāk Čiepa, apkārt lūkodamās.)

ORTA

755 Kur tad tu?

ČIEPA

Vai jau nāk?

ORTA

Klausies vieni

BALSS

(Dzirdama dziedam.)

.. .Kāzas dzērām trīs dieniņas,
Lai dancoja panāksnieki...

ČIEPA

760 Savu knīpu tuvāk slēpi
Neradīs tautu dēls,
Nebūs ciema kukulīšu.

ORTA

Ir jau radis; nebaidies.

(Aiziet.)
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(Čiepa viena, tad iznāk Baiba no paslēptuves.)

ČIEPA

Kur nu savu paglabāšu?

(Uz Barbu )

755 Kur tu teci?

BARBA

Laid jel, laid!

(Aši aiziet.)

(Čiepa, tad ienāk Anda.)

ČIEPA

(Klusi.)

Andiņ, ašil

ANDA

Kur lai lien?

Kur būt' ašāk atrodama?

ČIEPA

770 Vai būs alus, bļoda piena,

Sieciņš kviešu?

ANDA

Būs, tik aši!

ČIEPA

Se bij slēpta Ortas Baiba;
Baiba prom, Orta tevi

775 Rādīs, Baibu cerēdama.

ANDA

Nu tik joki! Tā man tīk,

Ortu zilu kaitināšu.
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ČIEPA

Zilu melnu, zilu melnu.

I kukuļus tos noņemšu.
?80 Kuru gribi, Didzi vai?

ANDA

Uldi — resnīts zaķis nav.

(leiet piebūvēs.)

(lenāk Uldis un Didzis ar kannām un krūkām.)

ULDIS

(Dzied.)

Dzersim kāzas trīs dieniņas,

Lai dancoja panāksnieki!

DIDZIS

34 Klus'! lesim nu meklēt meitas. Tāli jau nebūs

noslēpušās. Savu Zanlti tu jau tūliņ atradīsi.

ULDIS

35 Ak Zanītil

DIDZIS

36 Nu ja. Kā tad viņa teica:

Es jau iešu, es jau iešu —

785 Daugavieša precējama.
Pati jau nāca pretī. Un kura tad tevi negribētu, tik

brašu puisi.

ULDIS

37 Man netīk, kad pati nāk.

DIDZIS

38 Bet viņa jau tev sen sarunāta.

ULDIS

39 Sen, sen; sāk jau aizmirsties. Bet vecene nerāda

visas meitas. Viņai ir trīs, te tik divas.
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DIDZIS

40 Ak, tā otra ir varens skuķisl Tavu asu mēlīti kā

odzītei! Tavu ašu skriešanu kā sila vāveriteil 2ēl

tikai, ka pēc tevis vien acis laiž.

ULDIS

41 Kur tā trešā?

DIDZIS

42 Kāda tev trešā? — Kad nebūtu braucis ar tevi reizē,

es jau gan būtu noķēris to vāveriti. Mana zida josta
viņai vareni tīk.

ULDIS

43 Ko tu dzied' par savu vien!

DIDZIS

44 Nu, vai tad viņa tev arī netīk?

ULDIS

45 Smuks skuķis, trīsreiz noskūpstīt un tad paiaist.
Dabon tu man to aizsegtām acīm. Visas rokas man

saplēsa, kad gribēju bučot.

DIDZIS

46 Vai tā, kas bij maltuvē? Tu jau nemaz neredzēji,
tur bij tumšs. Tā jau arī bārenīte. Tā bēga un ne acu

nerādīja, ka nav labu drēbju. Kas tad tādu ņems?

ULDIS

47 Alga viena! Es gribu viņu redzēt, man viņas vajag.
Tev jādabū. lesim meklēt.

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu!

(lenāk Māte, Or ta, Čiepa, kalpi.)

MĀTE

Dzirdam, dzirdam: atpūš vējš,
Atdzen laivu tālu viesu.
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DIDZIS

Pirkām spranču brandavlnu

790 Precēt jaunu līgaviņu.

ULDIS

Vai nu dosi, vai nedosi,

Dzer no mana salda vīna!

ORTA

Redz, kur puika, kam ir nauda,

Kas par naudu nebēdāja.

ULDIS

795 Dzerat vien, labi Jaudis,

Visiem tiks, Rīgā daudz!

Tev, Māt, pašu saldāko,

Tu meitiņu pretī dosi.

Tu mums visas izrādīsi,
800 Kura mīļa prātiņam.

MĀTE

(Dzer.)

Salds tavs vīns, tautu dēls,

Vai par vīnu meitu došu?

Man meitiņas kā smildziņas,

Kā rasiņas vainadziņi.

ULDIS

805 Es tev došu vēl saldāku,

Tā kā medus dvēselīti.

MĀTE

(Dzer.)

Es jau visas izrādīju,
Ņem no pulka, kuru gribi.
Tik jau, tautu vairoties,

810 Visas mežā sabēgušas.

ULDIS

Gan jau mēs radīsim.
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PIRMAIS KALPS

Mēs līdzēsim pameklēt

OTRAIS KALPS

Kad būs spranču brandavīna.

ORTA

I mēs līdz.

ČIEPA

815 I mēs līdz, —

Saldu rausi neaizmirsti!

ULDIS

Dzersim, galvas mazgādami.

DIDZIS

Tu tik proties, meitu Māte,
Ko vajaga tautiešiem.

820 Apklāj savu liepu galdu,
Uzliec saldu mielastiņu.

ČIEPA

(Rādīdama.)

Meklē vieni

ORTA

(Pret Čiepu.)

Meklē vien!

Kas šai še jāmeklē?

ČIEPA

(Klusi, Ironiski va Ortu.)

825 ir jau radis, nebaidies.

(Uldis ar Didzi meklē meitas, piebūvju durvis virinādami.

Atverot kūts durvis, iznāk Anda no paslēptuves.)



363

ULDIS

Ak tu, zelta asarīti,

Lēkā upē mirgojot.

ORTA

(Uz Andu.)

Kā tu te? — Kur ir Baiba?

ANDA

Pie vāverēm mežiņā.

ULDIS

830 Vai ir Baiba? — Kur ir Baiba?

ANDA

Ko, atradis, meklē vēl?

ORTA

Es jau gan atradīšu.

(Aiziet.)

ULDIS

Meklējat, meklējat!

ANDA

,
Ko meklē? Es tā Baiba.

ULDIS

835 Tu tā Baiba? Rādi acis.

ANDA

Skaties akas dibenā.

ULDIS

Būtu Baiba, vāku segtu;
Varēm vien ieskatījos *mr

Meklējat! meklējat!



ANDA

840 es jums gan pameklēšu,
Netiks jums atradums.

DIDZIS

Vai tu Baiba, vai tu Anda,

Sēsties pirmā solīti;

Laime nāks, ņems no gala.

ANDA

(Lūkodamās uz Didzi.)

845 Laime, tavu resnumiņu!

(Atsēstas soli.)

(Meklēšana turpinājās; kalpi izved Zani.)

PIRMAIS KALPS

Rekur radām zelteniti,
Ne Rīgā tādas nav!

OTRAIS KALPS

Baltas kurpes, baltas zeķes,
Sarkans rožu vainadziņš.

MĀTE

850 Gan es sedzu baltu sagšu
Sudrabotām bārkstītēm.

ULDIS

Ak tu, tavu skaistumiņu,
Līdz zemei ieva zied!

ČIEPA

Kas godīgs tautu dēls,
856 Ļāva ilgi pušķoties,

Apvilkt svārkus līdz zemei,

Apsiet zīda nēzdodziņu.
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Kā sarkana magonīte
Baltā rudzu tīrumā.

ANDA

860 Kā liepiņa kupliem zariem

Pie šikām vīksnītēm.

ULDIS

Nav saulīte uzlēkusi,
Atsarkuši meža gali;
Nav meitiņa noskūpstīta,

865 Jau vaidziņi atsarkuši.

ZANE

Visu ritu sarka, bāla,

Nu tu tikai ieraudzīji.

ULDIS

Meklējot neredzēju,
Nu redzot acis žilba.

870 Sēd soli pašu vidu:

Vidū acis atgriežas,
1 apkārt meklējušas.

ANDA

I maltuvē maldījušās.

PIRMAIS KALPS

Precniek, vai nu meklēt vēl?

OTRAIS KALPS

875 Vai nu mēs atradām

Tev pa prātam līgaviņu?

ULDIS

Vienas vēl neredzēju —

Kur miltoja malējiņa?



CIEP\

Kur tā Orta? — Jāskatās.

(Aiziet.)

(Tie paši, bez Ciepas.)

ZANE

(Uz Uldi.)

880 Visas malām maltuvē.

MĀTE

(Uz mdi.)

Kādas, tautiet, vēl tev vest?

ULDIS

Izved nakti mēnesnīca

Visas savas zvaigžņu meitas

Auseklim parādīt,
885 Ko tu savas vien nerādi?

MĀTE

Nu tad ejat, atvedat

Pašas lielās malējiņas.

PIRMAIS KALPS

Krietnām tautām krietnas meitas,

OTRAIS KALPS

lesim atvest krietnākās.

(Aiziet.)

(Tie pa& i, bez abiem kalpiem.)

MĀTE

Byo Sēd' nu rindā, tautu dēls.
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DIDZIS

Dzersim vīnu, dzersim alu,

Kavēsim gaidīšanu.

MĀTE

Baudi mūsu rudzu maizi,

Baltus kviešu plācenlšus.

ULDIS

895 Es neēdu, pirms neredzu

Malējiņu, cepējiņu.

ANDA

Šai plāceņa gabalā
Ir i mūsu malumiņš.

ULDIS

Atlauz savu malumiņu,
900 Es lieko apēdīšu, —

Atgriez savu vienu vaigu,
Es otro pabučošu.

(lenāk pirmais kalps un ieved GL«9%
kura aizsegta ar lakatu.)

PIRMAIS KALPS

(Uz Uldi.)

Te nu būs, tautu dēls,
Tā miltoja malējiņa.

ANDA

905 To tu vari pabučot
I abos vaidziņos.

MĀTE

Vai nu laba būs tev šī?

(Uldis atsedz lakatu Ciepai, visi smēja».)



ULDIS

(Uz Māti.)

Ak tu, viltus, meitu Māte,

Tu jau manis nepievilsil

(Uz Čiepu.)

920 Laba būs, ņemšu līdz

Ziepītēs izvārīt.

(Visi smejas. Čiepa aizskrien nokaunējusies.)

(lenāk otrais kalps, vezdams telīti.)

OTRAIS KALPS

Te vēl cita, maza vēl:

(Uz Didzi.)

Varbūt tev noderēs?

(Visi smejas.)

DIDZIS

Vai, telītei

MĀTE

(U? Didzi.)

9i5 Pats meklēji,
Teicies šurpu pabēgusi.

ANDA

Vai nu, tautas, pietiks šo?

Vai labākas šīs par mums?

PIRMAIS KALPS

(Uz Uldi.)

Vēl mēs citas varam vest;

920 Xik par šīm jāmaksā.

ULDIS

(Uz kalpiem.)

Vīna dzer, līdz būs līdzi.

Sīs lai sēd rindiņā

368



369

Ar citām meitiņām;
Lai redz, kādas šai mātei.

(Smejas abi ar Didzi. Kalpi aiziet.)

(lenāk Čiepa un kalps; ved Gatiņu.)

ČIEPA

(Tur aiz rokas Gatiņu.)

925 būs vēl viena pēdējā,
Kad jau mani apsmādēji.

GATIŅŠ

Laidāt, laidāt, mīļi brāļi!
Vai man dieniņ! vai man dien!

DIDZIS

Kas tā tāda par meitiņu?
930 īsi mati, biksītēs,

Kazlēniņa balsi bļaujl

ČIEPA

Lakatiņu apsiesim,
Par meitiņu pārtaisīsim.

ANDA

Jums jau meitu nepietiek.

GATIŅŠ

f;35 Vai man, vai man, vai man, vai!

MĀTE

Ko tu, Gatiņ, brēkšus brēc?

ČIEPA

Neb' jau kazlēns, vai tad kaus?

GATIŅŠ

Vai man, Orta! vai man, Ortal
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MĀTE

Grib jau tikai pajokot.

(lenāk Orta.)

ORTA

940 Nekliedz, nekliedz! Ko tev dara?

MĀTE

Grib jau tikai pajokot,
Tautām laiku pakavēt.

ORTA

Ko to bērnu kaitināt?

ULDIS

(Uz Ortu.)

Kur ir Baiba? Kur ir Baiba?

ORTA

945 Es nespēju pierunāt:
Noskianduši lindraciņi,

Apputējis lakatiņš.

ANDA

Kad nenāca tava Baiba,

Mēs Gatiņu vietā ņēmām.

ČIEPA

950 Būt' meitiņa kas meitiņa,

Neļauj siet lakatiņa.

ORTA

(Uz Čiepu.)

Ej tu nost, jokotāja.

GATIŅŠ

Vai man, Orta! vai man, vail
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(leskrien izbijusies Barba.)

BARBA

Kas tev, Gatiņ? Kas tev, Gatiņ?

GATIŅŠ

955 Viņi man — kauns man teikt —

ORTA

(Uz Barbu.)

Lakatiņu galvā sien,

Ved rādīt kā meitiņu.

BARBA

Dieviņ tēt! Ko jūs darāt?

Ko jūs zēnu apsmejat?

ULDIS

(Uzlēkdams.)

960 Kas tā tāda? Kas tā tāda?

DIDZIS

(Uz Uldi, to atsēdinādams soli.)

Sēdi, pag', — joki būs.

KALPS

(Uz Barbu.)

Ko tu nāc, smieklus trauc?

BARBA

2ēl man viņa.

KALPS

Lūk, šai žēli

ANDA

(Uz Barbu.)

9§5 Kas tev lūdza aizstāvēt?
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BARBA

(Uz kalpiem.)

Mīļie, laidāt, laidāt viņu!

DIDZIS

Nelaidāt, maucat brunčus.

ULDIS

Balss man šķiet padzirdēta.

(Uz Zani pagriezdamies.)

Kas tā tāda?

ZANE

(Uz Uldi.)

«70 Laid tu mani!

MĀTE

(Uz Uldi.)

Vai tev rūp kalponīte
Vairāk nekā Mātes meitas?

ANDA

(Uz Barbu.)

Ko tu nāc? Te nav ķēķis.
Te ir tautas sabraukušas.

975 Vai nāc pati rādīties?

ČIEPA

Ko tev vajga no tā zēna?

Vai sev ceri līgavaini?

BARBA

Gatiņ, nāc! skriesim aši.

ORTA

Bēdz tu, Gatiņ! Paliec, Baiba.
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ULDIS

(lesaucas.)

980 Tā ir Baiba? Tā ir Baiba!

(Uz Māti.)

Rekur! Māte, tava meita.

Tā miltoja malējiņa,
Kuru man nerādīji.

MĀTE

(Uz Uldi.)

Nav man meita, tautu dēls,
985 Māsas bērns — pieņēmite.

ULDIS

Neskrien, Baiba! Nelaidatl

ORTA

Paliec jel, Baibaliņal

MĀTE

Lai jel iet apģērbties,
Lai man kauna nedarītu.

ULDIS

990 Es grib' viņu laukā ņemt
Nodriskātiem lindraciņiem,

Izspūrušiem matiņiem,

Dubļainām kājiņām.

BARBA

(Uz Gatiņu.)

Vai man, bēgsim!

ORTA

(Tui viņu.)

595 Nelaidīšu.

DIDZIS

(U2 Uldi.)

Rimsti, Uldi, atlaidies!

Ne tu vaigā to redzēji,
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Ne pēc balss nepazini.
Tev galvā Rīgas vīns.

ULDIS

(Piecējas.)

1000 Man galvā mana griba:
lešu vaigā apraudzīt,
Saldu balsi padzirdēti

ZANE

(Viņu atsēdinādama solī.)

Uldi, stāvi, nejoko!
Lai nepūš auksti vēji

1005 Tam, kas plānos palagos,
Lai nedara gauži tam,
Kas bez tēva, māmulītes.

ULDIS

Nav man joks — mana griba:
Saulē redzēt to meitiņu,

1010 Ko zīmēju patumšā.

ZANE

Kam redzēt to meitiņu,

Kad tev es izredzēta?

Kalnā leju iestāvēju,
Ar tevim runādama.

ULDIS

1015 Tu, Zanīte, mīļa man,

Es grib' redzēt, kas sedzas.

MĀTE

(Uz Uldi.)

Tautu dēls, godu proti
Pret godīgu mātes meitu.

ANDA

Nebaid', Māte, tautu dēlu,
1020 Viņš nezin, es tam teikšu.
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Velti gribi, velti ceri:

Baibai cits līgavainis.

ULDIS

Ko tu melsi, sikspārnīte?

ČIEPA

(Uz Uldi, Gatiņu aiz rokas rādīdama.)

Gatiņš! Gatiņšl

KALPI

1025 Gatiņš gani

BARBA

Klusat, vai! nemelsatl

ORTA

Ko jūs, nelgas, niekojaties?
Jums ir smiekli, citi raud.

ANDA

Tiesa, tiesa! palūk vien
1030 Apsiet Gatim lakatiņu 1!

Vai ligava Barba ļaus?

DIDZIS

Sienat, sienat! brunčus velkat!

(Kalpi grib apsiet Gatiņam lakatiņu. Tas bēg un -pretojas.)

BARBA

(Uz kalpiem.)

Ak, apžē— Ko jūs mokāt?

ORTA

(Uz kalpiem.)

Vai jūs stāsat!

MĀTE

1035 Ņemat vien!



GATIŅŠ

Glābjat, glābjat!

ANDA

(Mēdīdama Gatiņu.)

Mīļā, glāb!

BARBA

Vai, ak vai! Gatiņ, nāc!

(Uz Gatiņu.)

Glāb man rokās savu galvu.

(Gatiņš to dara.)

ANDA

1040 Lūk, kā sargā līgavaini!
Lūk! tu viņu mīli, Barba?

BARBA

Ko tu smej? Mīlu viņu!

ULDIS

Varens skuķis, tas man tīk!

MĀTE

Vai tu, Gatiņ, ņemsi Barbu?

GATIŅŠ

1045 Ņemšu.

MĀTE

Nu, tad dodat mutēsi

ULDIS

(Pieceļas un tuvojas Barbai.)

Paga, Baibiņ, mani ņem!
Atsedz acis, lūk, kāds es.

Manim dod saldas mutes,
1050 Es tev došu salda vīna,

Bez kuprīša biķerītī.
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BARBA

Lai tu stalts, tu ne salds.

Tev biķerī rūgta dzira.

ULDIS

(Rauga viņai vaigā ieskatīties.)

Kāda tu? parādies!

(Barba aizgriežas.)

ORTA

1055 Baibiņ, vai!

ULDIS

(Paqēmis kausu, piedāvā Baibai.)

Baudi dziru!

BARBA

Nāc, Gatiņ, iesim mēs!

ULDIS

Še i tavam līgavainim!

(Dod kausu Gatiņam, bet tā, ka to tiši aplej. Barba izsit Uldim

kausu no rokas, tā ka viss izlīst.)

BARBA

Krīti, žūsti tavi smiekli,
1060 Ļaužu smējējs, kroga dzērējs!

ULDIS

Vai tu, skuķi, zibeņaci,
Es tev to atdarīšu!

(Barba iebēg durvis un tur cieti.)

ULDIS

(Uz Barbu, kas aiz durvīm.)

Šodien vēl tevi gūšu,
Drebināšu savās rokās,

1065 Vaļā segšu tavas acis.



ORTA

(Uz Uldi, mierinādama.)

Vai, dēls, nē, skuķei kauns.

ULDIS

(Uz Barbas pusi draudēdams.)

2ūs man smiekli, līs tev asras,

Pērkons spers brakšēdams,
Kad es tevi aizvedīšu

1070 Pār Daugavu putotāju,
Kad tā melna vakarā.

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

Saimniekgala lielā istaba. Pa labi dur-

vis uz ķēķa pusi. Dibena sienā durvis

un logi uz dārzu. — Galds, soli gaf

sienām. Durvis uz dārzu plaši atvērtas.
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GATIŅŠ

(Viens, dārzā pie durvīm stabulē, tad dzied priecīgu joku
dziesmiņu.)

Nākat, bērni, skatīties,
Kas pa namu rībināja!
Circenīts sievu veda

1075 No pirtiņas istabā.

Blusa lēca panākstos,
Nograbēja aizkrāsnite.

Circenītim linu kreklis,

Blusai samta villainite.

(lenāk Barba no dārza, pie durvīm.)

GATIŅŠ

1080 Nāc, Baibiņ, ko tev teikšu!

Visi gul diendusā,

Mūs neviens nedzirdēs.

BARBA

Ko tu, Gatiņ, jautri svilp
Kā sīlītis ziedonī?

1085 Manim sirds grūti pūš
Kā dūjiņa rudenī.

GATIŅŠ

Nebēdā, Baibaliņa:
Div' dūjiņas gaisā skrēja —



Mēs tām līdzi laidīsim

1090 Pār mežiem, pār purviem,
Līdz tām rīta robežām.

BARBA

Tavas domas gaisā skrej.
Mēs purvā paliekam,
Gaidām nakti iznākot.

GATIŅŠ

1095 Saku: bēdas nebēdā,

Sper ar kāju Daugavā.

BARBA

Daugavā? — No Daugavas
Vējiņš pūš, bēdas dzen,

Smagā laivā sakāpušas.

GATIŅŠ

lioo Baibaliņ, man dod bēdas,

Savām līdzi gaisā pūšu.

BARBA

Kur tu tāds līksmis ticis?

Ar vējiņu drūmi pūti,
Ar vālodzi baigi kliedzi?

GATIŅŠ

1105 Kopš šorīt vārdu devi.

BARBA

Kādu vārdu?

GATIŅŠ

«Mīļais Gatiņš»,

BARBA

Allaž tevi mīļi saucu.

GATIŅŠ

Kopš mūs Māte kopā deva,
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BARBA

līto Ak tu, Gatiņ, ko tu mels?

Tevi smēja sveši ļaudis,
Tu ar baiļu balsi kliedzi,

Man bij tevis jāaizstāv,
Nu par smieklu priecājies?

GATIŅŠ

1115 Ko spēj darīt sveši smiekli?

Svilpei seši caurumiņi,
Pa visiem ārā pūšu.
Vairs nekliegšu, baiļu nav —s

Kopš tu teici mīļu vārdu,
1120 Kopš mūs Māte kopā deva.

BARBA

Ko nu, Gati, pats mūs smej?

GATIŅŠ

Vai, Baibiņ, nemīl' mani?

BARBA

Mīlu, Gatiņ: tu tik vārgs.
Bet ko saki: kopā deva?

1125 Es nemūžam neprecēšos.

GATIŅŠ

Mēs jau esam saprecēti,
Tik tu mutes man vēl dodl

BARBA

Nelabs zēns tu taču esil

Es tev laba, un tu tādsl

H3O iešu projām, paliec rieats.

GATIŅŠ

Vai man, neej, Baibiņ, nēl

Es jau nedomāju ļaunu.

BARBA

Man ir jāiet.



GATIŅŠ

Neej! Neejl
1135 Uzpūt dvašu tik no tāles.

Pieliec muti tik pie svilpes.
Lai par tevi svilpe skan.

Ja nedosi, ņems man tevi,
Paliks svilpe tik bez dvēsles.

BARBA

1140 Es ne tava, savu dvašu

Var tik visu dot, ne daļu.

GATIŅŠ

Vai man, neej, neej proml
Vai tu nemīl' mani, Baibiņ?

BARBA

Mīlu, tikai lāga esi.

GATIŅŠ

H45 Tikai redzēt tavas acis,
Tikai dzirdēt tavu balsi,
Ta' man pietiek visam mūžam.

Tevi gribēja man atņemt,

Vējš no Daugavpuses pūta.

BARBA

U5O Mūžam Uldi neprecēšu.

GATIŅŠ

Baibiņ, mīļu Baibaliņu,
Nu tad bēgsim prom no mājām<
Kā dūjiņas gaisā skrien,

Bēgsim, rokās saķērušies.
1155 Visi guļ, neredzēs.

BARBA

Kur mēs abi aizbēgsim,
Tev kājiņas vārgas, vārgas.
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GATIŅŠ

Nesauc, Baibiņ, mani kropli,
Ira citi nopēlēji.

BARBA

1160 Gatiņ, nē, — kam tu tā?

Tu tik ceļā pakritīsi.

GATIŅŠ

Vienreiz krist ceļmalā,
Mūžam ļaužu apsmieklā.
Pati bēgt solījies,

H65 Kad meklēja precinieki.

BARBA

Tad vēl bij stalta sirds

Kā tā egle dārziņā.

Nu tā egle nolūzusi.

GATIŅŠ

Bēdz no vēja lauzējiņa.

BARBA

1170 Kā lai bēg pretī vējam?

GATIŅŠ

Klau, tur nāk! lesim proml

(Abi aizsteidzas dārzā.)

(lenāk pa labi no ķēķa puses uldi s un Didzis.)

DIDZIS

48 Liecies nu jel reiz mierā, apkārt skraidīdams un lož-

ņādams pa kaktiem un pažobelēm, pa birzēm un

grāvjiem, un rudzu laukiem! Ko tu to vienu vāventi

vien dzenā visu priekšpusdienu? Nekad tu tā pēc
vienas neesi dzinies. Un tepat acu priekšā tev lēkā
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skaistākās irbītes un paipaliņas un pašas prasās ķera-

mas. Ko tu viņā tā esi ieēdies?

ULDIS

49 Es viņu dabūšu rokā. leēdies vai neieēdies, viņa mani

neturēs par nerru. Es viņai rādīšu mani, Uldi, kaiti-

nāt! Dod dzert!

DIDZIS

50 Diezgan tev būs dzert; apdomā, ka tevi gaida Māte

ar Zani uz derībām.

ULDIS

51 Velns lai rauj visas derības! Vai nedabūšu citas

mātes meitas? — Es tam skuķim gribu kodīgu pirts

garu uzlaist, ka viņai acis sarkanas nosūrstēs.

DIDZIS

52 Nedzer, nedzer! izdarīsi vēl kādu muļķību. Māte jau
tā rūpējas un dusmojas par tevi, un tava Zane raud.

Taču bagāta.

ULDIS

53 Ej tad tu viņu mierini!

DIDZIS

54 Ej, ej, mierini! Viņa man gandrīz acis izskrāpēja;
tādiem vārdiem nosauca, kā nekad nebiju dzirdējis

no mātes meitas precībās; un es jau daudz ko esmu

dzirdējis precībās. Es labāk ņemu Andu.

ULDIS

55 Are, kāda tā Zane. Varens skuķis! Tā vajg.

DIDZIS

56 Tā jau nu gan nevajg. Un kas viņai par rokām!

Bet Anda tik smej.

ULDIS

57 To jau man Māte gribēja izkroģēt; es atdodu tev.

— Bet pag' tik vien, tu kaunīgā. Ne acu nevar rādīt,
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es tev gan atsegšu ne acis vien. — Ko viņa to ganu

puiku! To kropli kā klēpī tura sargādama.

DIDZIS

Ir ar ko dusmoties, ka skuķis tevi pirmoreiz negrib,
ka tam cits līgavainis.

ULDIS

59 Ko tu muldi? Cits līgavainis? Tas piena puika, tas

kleinkājis. Viņa taču nav mazu prātu!

DIDZIS

60 Izmēri nu skuķa prātu, kurš liels, kurš mazs! Kādēļ
tad mani neņem? Kas tur par prātu? Vienīgā Anda

gudrāka. Bet es nekā nesaku, un tu kā negudrs, kad

viena vien tev nenāk pati rokās. Vai taisni šī

cēja nebūs tevi apgājusi?

ULDIS

61 Es tai gan rādīšu.

DIDZIS

62 Vai tik neesi viņā jau iemīlējies.

ULDIS

63 Niekkalbis; man vajga viņu dabūt; tu nesaproti

DIDZIS

64 Nē, nē. Nu tad nē. Tad dod viņu man; lai arī bā-

rene, dos taču pūru.

ULDIS

65 Ej, muļķisl Tu jau apdzēris prātu. — Nolādētā.

DIDZIS

66 Are nu.

Uenāk Oita.)
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Nu tu puisi, dzērājbrāli!
Vai pa laukiem izskraidījies,

Paģiras izmētādams?

ULDIS

H75 Klusi, vecen! Ko tu zini!

ORTA

Vairāk jau par tevi gan.
Ko bez prāta apkārt skraidi?

Es tev teiktu —

ULDIS

Saki! — ledzēri

ORTA

HBO ledzer, iedzer — to tik zini.

ULDIS

Nu, tad nedzer, atliks man.

ORTA

Es jau varu dzert, tu ne.

Jo tu vairāk dzer, jo bēg

Tā, pēc kuras skraidi meklēt.

ULDIS

HB5 Dod to šurpl Še tev nauda.

DIDZIS

(Dusmīgi.)

Naudu dos! — Nu es eju.

(Aiziet.)

(Uldis, O r ta.)
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ORTA

Pirkt par naudu, raut ar varu, —

To tik zini, tirgus viltnieks!

Esi cilvēks, mīli lūdz.

ULDIS

1190 Es to lūgties? Tādu knīpu!
Mani kaitināt, tu redz!

ORTA

Kas tad šis, ka nevar aiztikt?

ULDIS

Ko tas kroplēns lien tai apkārt?

ORTA

Tad ta virsi Puikas bail.

ULDIS

1195 Ko šis pūš cauru dienu?

Nevar vairs aizklausīties.

ORTA

Ko kā zvērs virsū meties?

Pārstāt būs bāru bērnus.

Kauns, staltais daugavietil
1200 Slava tev meitas vērt

Kā krellītes uz diedziņa, —

Ne tik daudz nepieproti
Skuķim dot mīļus vārdus.

ULDIS

Dadzis ērkšķiem aizsedzies.

ORTA

1205 Lēni ņemi pa lapai,
Saldu smaršu piesūksies.
Grib meitiņa palūdzama —

Jo lūdzama bārenīte:



Tautiets jāj trīs rudeņus,
1210 Bārenītes raudzīdams.

ULDIS

Ko tā skuķe man darīja es

Ļaudīm teikt, neticēs.

ORTA

Ko tad skuķe darīt spēj?
Ko bitīte ozolam?

ULDIS

1215 Nu es viņai parādīšu.

ORTA

Dabū pirms, rādi tad.

Solies nedzert, rātnis būt.

ULDIS

Būs jau, būs.

ORTA

Gaidi še.

(Aiziet.)

ULDIS

(Viens.)

1220 Ak tu, skuķe, vilkmēlīte —

Vērmelīte, rūgtā zāle.

— Kā tās acis pazibēja
Aiz lakatu lakatiem,

Treju segu segumiem!
1225 Kā naudiņa kaltējās,

Zilā naktī pamirdzot.
Vāverīte liepuksni
Aizlec, asti atmetusi,

Pirkstā kož kā riekstā.
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&230 Ak, to gūt — Sīkzvaigznīti!
Visas zvaigznes saslaucīt,

Lūžņos sabērt Daugavā.

(lenāk Zane no istabas puses.)

ZANE

Uldi manu, kur tu bij'?
Tikko tevi sameklēju.

1235 Ko tu laukos, silos skrej?
Diezin kur.

ULDIS

Kas par to?

ZANE

Beidz jel jokot, Māte dusmo.

ULDIS

Lai sev dusmo; joks man tik,

ZANE

1240 Tev tik joks, — man ir bēdas.
Gatavs viss derībām,

Vāra, cep visa māja;
Māte steidz dot mūs kopā:

Līgavainis mežā skrej.

ULDIS

1245 Gribu — skrēju. Laika gan,
Tu jau man neaizbēgsi. —

ZANE

Vai kāds! — dzenas tās, kas bēg:

Tā, kas pretī nāk, lai gaidai

ULDIS

Jeb vai labāk ņemsi Didzi?
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ZANE

1250 Ak, tu Uldi, nav tev kaunsl

ULDIS

Māte tevi gan tam dotu.

ZANE

Tu tik meklē ķildas vien.

Ak, man sirds sāpēt sāp.
Vai tad es nenomanu?

1255 Tu jau viņā ieskatījies.

ULDIS

Vai tev prāts? ieskatījies?
Tāda maza kalponīte.

ZANE

Vai paties', Uldi manu?

ULDIS

Kā lai būtu ieskatījies,
1260 Es jau skatīt nedabūju.

ZANE

Kas tur ko skatīties?

Sīka skuķe kā sermuls,

Kāda būs saiminiece?

Ļaužu baidās, kaktos lien,
1265 Zemē paslēptos kā kurmis,

Kur neviens neatrastu.

ULDIS

Es jau viņu atradīšu.

ZANE

Mīļais, atlaidies no tās!

Vai es tevi nemīlēju
1270 šo garo laika galu?
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ULDIS

Tu man mīļa, tu man laba.

ZANE

Nu, tad nāc saderēt!

Lūk, jau nāk Anda saukt.

Nedar' man gauži, Uldi,
1275 Valdi savu straujo prātu.

ULDIS

Es darīšu gauži tai,

Kas spītē manam prātam.

(Anda vēl aiz skatuves.)

ANDA

Zane, ū! Zane, ū!

Derībiņas tevi gaida.

(lenākot.)

1280 Ā, te lielais brūtgāns ir!

Lielais brandvīns nu būs drīz.

Steidzies dot slēpu mutes,

Drīz būs jādod laužu priekšā.

ZANE

Ko tu, māsiņ, aplam skrien.

ANDA

1285 Pag, es aizgriežos, — nu dodl

(Zane grib Uldi apskaut, tas atraida.)

ZANE

Ko? — Tik skuķis.

ULDIS

Lai jel, lai!



394

ANDA

Ko tik bailīgs tautiets nu?

Barbu ķert nebij bailes.

ULDIS

1290 Tevi ķert arī ne.

(Ķer viņu.)

ANDA

Ķer, ķerdams nenoķersi, —

Tev pašam tautu dēlam

Es iebēgšu padusē.

(Pieskrien pati viņam klāt zem rokas.)

ZANE

Tā, Andiņ, mana vieta.

ANDA

1295 Tava gan, sargā vien.

Nesargāsi, ņemšu es,

Lai neņēma sedzacene;
Tai ne mūžam nenovēlu.

ULDIS

Kādēļ tai nenovēli?

ANDA

1300 Ņemsi Barbu, Didzis Zani,
Kur būs manim tautu dēls?

ZANE

Uldis, Barbu nenoķēris,
Pats teic viņas negribot.

ULDIS

Es jau viņu gan noķeršu,
1305 Atspītēšu spītniecei.
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ANDA

Mēs, māsiņas, palīdzēsim.
Ko šī tāda iedomīga,
Tīko mūsu daugavieša.

ULDIS

Ko tīkoja? Bēgtin bēg.

ANDA

1310 Ak tu, puisi staltakāja!
īsi mati, īss padoms:

Bēgot tevi kairināja.

ZANE

Mīļais, laid tol

ULDIS

Lai nu, lai!

ANDA

1315 pašai Gatiņš, cita vēl.

ULDIS

Ko tas kroplis, tas tik joka.

ANDA

Labs tas joks, — tevi smej.

ULDIS

Mani smej? — Blēņu skuķis,

ANDA

Pag, tev viņu parādīšu.
1320 Tu tās viltu nepazīsti.

Segu segām acis sedz, —

Ņem ar varu segas nost,

Aiz tām segām kauna nav.

ZANE

Ko tu, Andiņ? viņa laba.
1325 Ko tu gribi viņai darīt?
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ANDA

Laba — noņemt līgavaiņus.

ZANE

(Uz Uldi.)

Mīļais, mīļais, nē, to nē.

(lenāk Or t a no dārza puses.)

ORTA

Ekur meitas atrodamas,
Kad pie darba vajadzīgas!

1330 Mātes meitas ap tautieti

Kā šūniņas ap stumbeni.

ZANE

Ak, Ortiņ, mazu bridi, —

Vai jau Māte sauca mūs?

ORTA

Māte sauc, kas dzirdēs?

1335 Tautu dzird nesaucamas.

ANDA

Tu nenāci ķēķa pusi, —

Vai tev Māte lika saukt?

ORTA

Gan tev Māte pati teiks,

Ej tik, mazā žagatiņa,
1340 Atpūtini skrejmēhti!

ANDA

Lai nu tava paskraidītu.

ZANE

lesim, Andiņ.
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ANDA

(Uz Ortu.)

Nāc tu līdz!

ORTA

Tūdaļ iešu.

ANDA

1345 Vārnai darbs,

Kad aizskrēja žagatina.

ORTA

Zagatiņa žadzināja,
Grib vanaga sieva būt;
īsi spārni, gara aste —

1350 Nevar līdzi lidināt.

ANDA

Čiepu cālēns gan varēja.

ULDIS

(Uz Ortu.)

Kur ir Didzis? — Lai viņš iet

Nest vēl vīna derībām.

(Zane un Anda aiziet.)

(Uldis un Or ta.)

ORTA

Es visur izmeklēju.

ULDIS

1355 Kur ir Baiba?

ORTA

Ogas šķin.
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ULDIS

lesim aši.

ORTA

Pagaid' vien!

Redzēs tevi, projām bēgs.
1360 Saukšu: šurp ogas nest,

Tu turies panomaļus.

(Sauc.)

Baibiņ, ū! Kur tu esi?.

BARBAS BALSS

0, ū, Ortiņ, ogas šķinu.

ORTA

Cik tu ogu sašķinusi,
1365 Nes tās viesu istabā!

Celsies tautas, būs ko dot,

BARBAS BALSS

Vai kāds ir?

ORTA

Nes tik vien,
Vēl gan guļ.

BARBAS BALSS

1370 Labi, nāku.

(Orta aiziet.)

(Uldis. lenāk Barba.)

ULDIS

Lūk, kur meklējamā Baiba,
Laime lika tevi sastapti
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BARBA

Vai! Kas tur? Neredzēju.
Orta teica: nav neviena.

ULDIS

1375 Nebaidies, es tas, Uldis,

Mīļā meitiņ! Nebēdz manfll

BARBA

Dieviņ, tētiņ!

(Izkrīt groziņš ar ogām.)

ULDIS

Še nu, zīlīti

Visas ogas izbārstīji.

(Barba taisās bēgt.)

1380 Ko nu bēgsi? Paliec nu.

Ko teiks Māte? Ko māsiņas!
Ar tautieti kairinājies!

BARBA

Vai! kur Orta?

ULDIS

Es jau pats
1385 Palīdzēšu salasīt.

Tu man dosi mīļus vārdus.

BARBA

Es negribu: saukšu Gati!

ULDIS

Sauc tu Gati, es Andiņu —

BARBA

Nesauc to; tā man' smies!

ULDIS

1390 Nesauc Gati; tas man riebs.
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BARBA

Ak man dien!

ULDIS

Kas tev viņš?
Tik par viņu vien tev runa.

Mums abiem kopā iet,
1395 Abiem mīļi runāties.

BARBA

Tev ar Zani runāties.

ULDIS

Vai es tev nepatiku?
Vai nav ozolaugumiņš?
Vai nav vaigi sarkanbalti?

1400 Kā no lāča — vilka bēdzi,

Kad es nāku bildināt!

BARBA

Kāds tu man bildinātājs,
Tev vajaga saimniekmeitas.

Šķērsu zvaigznes debesīs,
1405 Šķērsu saknes pa ceļiem,

Kas tās visas saskaitījis,
Tas lai mani bildina.

ULDIS

Es tās visas saskaitīšu!

Klons — debesis, ogas — zvaigznes,
1410 Es saskaitu uzlasoi.

BARBA

Ak, tu gudris tautu dēlsl

ULDIS

Vai nu tev iepatiku?
Orta teica: tīkot sen!
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BARBA

Orta teica? — Ak, man kauns!

1415 Kur aiz kauna paglābšos?

(Lūko bēgt uz durvīm, uz ķēķa pusi,
bet apdomājas un bēg uz dārza pusi.)

ULDIS

Nebēdz prom! — Andu saukšu —■

Vai nu varu bildināt?

BARBA

Nejoko, tautu dēls!

Es jau esmu bārenīte.

ULDIS

1420 Bārenīte laimes bērns.

BARBA

Es vēl gribu meitās būt:

Lai vēl rozes paziedēja
Manu vaigu galiņā:
Laika gan asarām.

ULDIS

1425 Dod tās rozes palūkot!

(Grib atsegt galvautiņu.)

BARBA

Tās lūkot vienam vien, —

Kas būs mans arājiņš —

Kalpu mātes lolojums.

ULDIS

Kad man nauda, ko tā kait?

BARBA

1430 Bail tās naudas,

(iet projām.)
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Neej vēli

BARBA

(Spītēdama.)

Nu jau ogas salasītas,

Nu vai sauc pašu Andu.

ULDIS

Ak tu, skuķe — spītētāja!
U35 Vai tu nāksi? vai nenāksi?

BARBA

(Smejas.)

Tautas vilka zaļu zīdu

Apkārt manu istabiņu, —

Velkat zīdu vai sudrabu,

Es neiešu tautiņās.

ULDIS

1440 Teic, par ko?

(Barba taisās iet prom.)

Nebēdz! Ogas!

BARBA

Ko nu ogas?

ULDIS

Es tās atkal izbārstīšu.

Teic, par ko?

BARBA

1445 Bail no tevis.

ULDIS

Kādas bailes?

BARBA

Kam tu dzer?
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ULDIS

Es nedzeršu, kad tev riebj.
Dzeru, spēku dzesēdams.

BARBA

1450 Tevis bail, tava spēka:

Ņem tu Zani, ņem tu Andu.

Man zīlīte padziedāja:
Kas vedis aiz Daugavas,
Tas grūdis dziļumā.

ULDIS

1455 Zīle liela pareģone,
Sava mūža neparedz:

Spalvas vien noputēja,
Vanagam nosperama —

Tu spītē, es spītēšu.
1460 Tevi saka viltenieci,

Viltus acu aizsedzēju.
Tu ar mani spēlējies.
Se tās ogasl

(Izber.)

BARBA

Gatiņ, vai!

ULDIS

1465 Andīt! Zanīt, tekat šurp!
b-5 Tekat visas spēlētiesl

(Parādās pie dārza durvīm Gatiņš, bet nozūd,
kad ienāk Orta no dārza puses.)

ORTA

(Uz Barbu, aizkavēdama viņu aiziet.)

Kas tev kait? Kurp tu skrien?.
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BARBA

(Pusraudu.)

Laid tu mani! Netur' vairs;
Tu man gauži padarīji.

ORTA

1470 Meitēn, skuķi! Ko tu tāda?

BARBA

Ko man liki šurpu nākt?

Teic: neviena neesam.

ORTA

Es tev labu vien vēlēju —

Meitiņ, mīļā, ko tu raud'?

ULDIS

1475 Mani smēja, pati raud.

BARBA

Es neraudu; gribu iet.

ORTA

(Uz Uldi.)

Es jūs laidu mīļiem būt,

Jūs man abi baraties.

Ko tās ogas izkaisītas?
1480 Vai, nav labi; Māte bārs —

Ak tu, mazā bizenīte!

BARBA

Vai, ko runā?! — Dod man ceļu!

(lenāk, pielīzdams bailīgi pie dārza durvīm, Gatiņš.)
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GATIŅŠ

(Klusi.)

Nāc, Baibiņ, neklausies!

Ko tie tevi rūdināja.

BARBA

1485 Ko tu nāc?

GATIŅŠ
Pati sauci.

BARBA

Nāc tās ogas salasīt.

ORTA

(Uz Gatiņu.)

Ko tu gribi? Vai tu iesi?

(Gatioš aiziet.)

ORTA

Pagaid', Baibiņ! —

(Uz Uldi, Barbu aiz rokas turēdama.)

1490 Tu vainīgs!
Tu ar varu sabiedēji!

ULDIS

Es vainīgs: — tev klausīju,
Viltus skuķes dzīdamies,
Kam ir cits sarunāts.

ORTA

1495 Ko, tautieti, niekus kalbil

Kam pats godam nebildini?

ULDIS

Kam negodam atraidīja?
Dzērājpuisi saukādama,

Tev kukuli laupīdama.



ORTA

1500 Ko tu lielies? Ko tu mels?

Es nezinu, kas te ir?

(Uz Barbu.)

Ko tu tādu sadarīji?

ULDIS

Es jau gan izzināšu,

Kāda jūsu noslēpšana,
1505 Kāda acu aizsegšana?

Man lai meita atsacītu,
Mana prāta iegribēta?!
Vai ar labu, vai ar ļaunu
Būsi mana līgaviņa.

ORTA

1510 Negudrais! Dzērājpuisi!
Kā ar ļaunu labu ņemsi?
Ar bargumu mīļu dzīvi?

ULDIS

(Sauc.)

Zane, ū! Anda, ū!

(lenāk Za ne un Anda.)

ULDIS

Nākat, meitas, spēlēties!

ANDA

1515 Mēs nākam, Mātes meitas,
Aiz mums lielais brandavins.

ULDIS

Meitas, kāzas spēlēsim,
Es sev ņemšu līgaviņu.
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ANDA

Spēlēsim, labi ļaudis,
1520 _ Nāc tu, Barbai

BARBA

Es negribu.

ANDA

Ļaunie klaji nespēlē;
Vai tu slēpu spēlējies?
Grīda ogām piekaisīta.

(lenāk Didzis, Māte un ļaudis.)

DIDZIS

1525 Ceļu man! ceļu man!

Nesu lielo brandavīnu.

(Nes buteli.)

ANDA

Māt, mēs kāzas spēlēsim.

MĀTE

Ko nu kāzas spēlējat?
Nu no tiesas jāsadzer.

1530 Nākat, ļaudis, sanākat!

Salda vīna padzerat!
Jauniem laimes novēlat!

(Barba taisās iet projām.)

Neej projām, Barba! pag'!
Labu jauniem vai nevēli?

(Uz Zani.)

1535 Nāc, meitiņ, līdzās stāj
Savam staltam tautu dēlam!

ZANE

(Klusi uz Uldi.)

Beidz nu, mīļais, jokoties!
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ULDIS

Man gribas jokoties,
Kamēr vēl jaunā puisī —

1540 Spītētājai atspītēt.

ANDA

(Uz Māti.)

Ļauj, māmiņ, vaļu vēl,

Kamēr meitas vaiņagā.
Tev jau pašai patiksies;
Tiem tik ne, kas ar viltu.

MĀTE

1545 Ko nu skuķus atturēsi.

ANDA

Didzis būs vakargailis,
Es jau būšu lielmanlša.

ULDIS

(Uz Andu.)

Aizrunā man līgavu!

ANDA

Kuru gribi?

ULDIS

1050 Kas nenāk.

DIDZIS

(Klusi uz Uldi.)

Nejoko, — bāra bērns.

ULDIS

(Klusi.)

Pats redzēsi, labi būs.

(Uz Barbu skali.)

Nāc pie manis!
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ANDA

Barba, nāci

BARBA

(Atgrūž Andas roku, tad uz Uldi.)

1555 Es pret tevi laba biju, —

Nu es saku: dzērājspuisisl

Viegli tev jokot mani,

Nav kas mani aizstāvētu.

ULDIS

Nav man joks, — patiesība:
1560 Esi mana līgaviņa!

BARBA

Ko tad ļauni jokojies?

ULDIS

Tu jau man atsacījil
Vai ar labu, vai ar launul
Tevi gūt — mana griba.

ZANE

1565 vidi! Uldil vai tas joks?

ULDIS

(Uz Zani.)

Laid tu manil Paliec mierāl

ZANE

Nelaidīšu, nelaidīšu!

Uldi, ko tu rūdin' mani?

ULDIS

Didzi, mierini tu viņu.

DIDZIS

1570 Neraud', dūjiņ, ko tu raud'?
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Ko nu, Zanei

ANDA

Māsiņ, klus'!

BARBA

(Uz Uldi.)

Ej tul

(Uz Zani, tai tuvodamās.)

Zaniņ, neraud', māsi

ULDIS

(Uz Barbu.)

Nāc pie manis! mutes dod,
Kad negribi atbildēt.

BARBA

(lekliedzas.)

Vai man, vail

(Gatiņš, kurš aiz durvīm stāvējis, lenāk lekšā.)

GATIŅŠ

(lekliedzas.)

Baibiņ, vaii

ULDIS

Kas tur kliedz?

ANDA

1580 Skaties vieni

ULDIS

(Uz Barbu.)

Lūk, tev nāk aizstāvētājsl
Tevi jokot nu būs grūt.
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ČIEPA

(Uz Gatiņu.)

Ko tu lien?

ORTA

(Tāpat.)

Atkal nāc?

ANDA

(Tāpat.)

1585 Vai tu iesi cūkas ganīt?

MĀTE

Ļaujat, ļaujat.

DIDZIS

Nu tik joks.

ULDIS

(Uz Barbu.)

Nu nav joks, nu no tiesas:

Dod nu mutes, esi manai

1590 Atsedz savu acu segu.

GATIŅŠ

Laidāt viņu!

ORTA

Vai klusēsi?

ANDA

(Uz Uldi.)

Atsedz! raugi, kādas acis!

Vienā migā gulējuši
1595 Ar to Gati — līgavaini?

BARBA

Dieviņ — tētiņ! Tavu vārdu!



ĻAUDIS

Kaunu visu Jaužu priekšāl

ORTA

Ej tu, Anda. mēlnesēja!

MĀTE

Ko tu, Ort, vaino Andu?

ORTA

1600 Kāds nu līgavainis — kroplis?

GATIŅŠ

Jā, es gan! — Viņa mana

Baiba mana līgaviņa.

Neļaušu to —

lAUDIS

Ha, ha, hal

BARBA

(Uz Gatiou)

Vai tev prāts?

GATIŅŠ

Ak, vai ne?

Tevīm taču pāri dara.

ĻAUDIS

Ha, ha, ha! Vai to kaunu!

ANDA

Tā tik kautra izlikās,
1610 Ne acītis nepacēla,

Nu uz diviem pacēlusi.

ULDIS

Vai nu redz!
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ČIEPA

Ko es teicu?

ULDIS

Ha, ha, ha! sedzacite!

ANDA

(Uz Uldi.)

1615 Atsedz tu to, — paturēsim.

(Grasās Barbu satvert un turēt.)

ČIEPA

Ha, ha, ha, paturēsim.

BARBA

(Izraudamās no sievietēm.)

Kauns, tev kauns, daugavietil

ULDIS

(Uz sievietēm.)

Ejat nost, vārnu bērni!

(Uz Barbu.)

Kauns, ne kauns, — gūšu tevi.

(Skatīdamies viņā.)

1620 Divi zili avotiņi,

Lejā sārtās rozes zied.

(Apskauj viņu ar varu un lūko skūpstīt; Barba aizsedzas ar

lakatiņu un atgrūž Uldi.)

ĻAUDIS

Ha, ha, ha!

(Uldis atkal tuvojas Barbai smiedamies.)

BARBA

(Zēli.)

Vai! — Tu mani kapā dzen! —

Dzirdi, mana māmuliņa!



ULDIS

(Smiedamies.)

Nē, es dzenu savā laivai

(Ļaudis smejas.)

BARBA

(Sasliedamās, dusmās uz Uldi.)

Atkāpies, negantniek!
— Raudas nost! žēlas nost!

Pati sevi aizstāvēšu:

Kad tev, puisim, kauna nav,

1630 Es tev kaunu padarīšu:
Pati acis es atsedzu,
Lai tu redzi, kā tās mirdz,

Tevi, puisi, nicinot!

(Viņa norauj pati sev lakatiņu no galvu,)

ĻAUDIS

(Izbrīnījušies.)

Vai tu re! Vai tu re!

ORTA

1635 Bērniņ! bērns! Ko tu dari?

(Barba iekliedzas un paģībst; Uldis viņu uzķer.)

GATINS

Ej tu nost! meža zvērs!

(Sit Uldi.)

ĻAUDIS

Vai man dien! vai man dieni

ULDIS

(Uz Gatiņu.)

Pag' tu! Orta, turi Baibu!

ĻAUDIS

Vai! būs Jauni! — vai! būs ļauni!

(Uldis grib nodot paģībušo Barbu Ortai, kura piesteidzas kiāt,

un pats grib mesties uz Gatiņu.)
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ORTA

1640 Ko? Kas ir? Kas ar Baibu?

Acis cieti! zemē slīgst!

(Uz Uldi.)

Vai tu neredz', varavērzi?

Vēl to zēnu dauzīt gribi?

(Nolaizdama Barbu zemē sev klēpl|

Meitiņ manu, meitiņ manu,

1645 Ko mēs tevim padarījāml

ULDIS

(Sevi pārspēdams, uz Gatiņu.)

Drošniek, zēn, siti man, —

Es to esmu nopelnījis.

(Noliecas pie Barbas.)

Sedzacīte! sedzacīte!

ORTA

(Uzelpodama.)

Acis vēra, acis vēra.

(Priekškars.)





CETURTAIS CĒLIENS

Dārzs, koki un krūmi, aizlauzta egle.
Skats uz Daugavu, kokiem aizsegts.
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(Čiepa. Orta. Kaimiņu sievas.)

ČIEPA

67 Barba, ū! Barba, ūl

KAIMIŅU SIEVA

68 Kur tu nu sasauksi?

ORTA

69 Baibiņ, Baibiņ, ak dievs!

CIEPA

70 Ak tu dievs, ak tu tēvs, tādu kaunu, kāds jāpiedzīvo
mums visiem no tās Barbas!

KAIMIŅU SIEVA

71 Apžē! apžē! tas jau nav nekad dzirdēts, ka meita

būtu tāda kā tā.

OTRA KAIMIŅU SIEVA

72 Pati izrādījusies precniekiem visu ļaužu priekšā!

ORTA

Z3 Aprunājat nu, aprunājat! nu jūsu laiks runāt; labu

runāt jūs jau neesat pratējas!

ČIEPA

74 Are če, ko tu vēl dabū! Neaizstāvi negodu, tad Orta

tev gan pateiks taisnību. Kauns gan tev, Orta, tā

runāt uz ciemiņiem!
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KAIMIŅU SIEVA

75 Tā nu gan tev, Ort, nevajadzētu; mēs tevi labāk būtu

saņēmušas. Bet ko tu? Negods paliek negods, ko tur

aizrunāsi? Pati sev tik kaitēsi.

ČIEPA

76 Ko Orta sev var kaitēt? Viņa jau visur palīdzēja vēl

tai skuķei, — vai ta nu mēs nezinām kā?

ORTA

7? Teic, teic! Ko tad es ļaunu nodarīju? Ka es to bērnu

mīlu.

ČIEPA

78 Ko tad nu es? Kas tad man jāsaka? Pati zini.

KAIMIŅU SIEVA

79 Es jau nebiju klāt, dzirdēju briesmu lietas, ka pati

noģērbusies. —

ČIEPA

80 Kā tad, visu lakatu sev nost.

KAIMIŅU SIEVA

81 Tā tautu priekšā tikko, tikko kā pa siena laiku!

OTRA KAIMIŅU SIEVA

82 Ko nu, māsiņ, kā pa siena laiku? Tikko, tikko kā pa

pirti! Ha, ha, ha! Dzērusi bij.

ORTA

83 Meli, meli, melil

ČIEPA

84 Pati acis lēca tautietim! Vai tie varbūt tev arī meli?

ORTA

85 Odzes mēle, odzes mēle; odze nobeigsies no tavas

mēles.
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ČIEPA

86 Nesaki labāk nekā; labāk nelamājies. Kad es tev

teikšu vārdu, tad gan apklusīsi.

ORTA

87 Ko tu man vari teikt, tu, acu šķielētāja, tu, pīlīte,
astes šķurinātāja, galvas klanītāja, tul

(Viņa iet projām.)

KAIMIŅU SIEVA

88 Tādu smieklu ļaudis! Tavu valodu! Tādai Barbai jau

vajadzētu vai zemē iekaunēties.

OTRĀ KAIMIŅU SIEVA

89 Vajadzētu stāvu lēkt Daugavā!

ORTA

(Vēlreiz atgriezdamās.)

9° Lai jēlas paliek jūsu mēles, tāda runāšana! Lai aizrijas
jūsu mute tā Daugavas ūdens!

(Aiziet.)

ČIEPA

91 Ir gan neganta sieva! Kas lai ar viņu iesāk? Un

pati bij tā savedēja tai Barbai ar to tautieti. Un

tas daugavietis jau arī brangs! Viena slava, ka

stalts. — solās precēt tādu skuķi, kam pūrā tik peles
un prūši, kam ne tēva, ne mātes, apaļš pametens, nez

kur pacelts!

KAIMIŅU SIEVA

92 Te nu bij bāra bērns, nožēlojamais, lūk, kādas lietas

dara! zvejo sev bagātu tautieti ar savu negodu!

ČIEPA

93 Un ar citiem puišiem pinas, esot jau tādu ļaužu! bēr-

nam bērns. Bet nevar jau teikt, kur tā Orta dzird.
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Dabū tūliņ lamas par patiesību. Un pašu saimnieces

meitu, to Zani, tautietis atraidīja; sen esot turējis
prātā. Ej nu sazin, kā bija; slepen sastapušies. Nu

smejas par viņu. Bet Ir jau arī sliņķe tā Zane, mīksta

kā taukums. Nu pati Mate no dusmām nezin, ko

darīt; zem zemes pabāztu to Barbu, kad nebūtu žēl

strādnieces par vēderu. To Barbu jau var nodzīt vai-

rāk nekā zirgu.

KAIMIŅU SIEVA

94 Vai tu redz kā! Bet klusāk, tur pati jau nāk.

(lenāk Māte.)

MĀTE

95 Ko nu stāvat un mēļojat? Vai ir tā padauze?

ČIEPA

96 Ko nu, mīļo Māt, mūs rāj? Ir jau citas rājamas. Bet

mēs jau neko par to; mēs jau saprotam, ka tev sirds

pāri iet no tādas pārestības. Visos kaimiņos jau apgā-

jusi tā valoda, visi nevarot ne beigt — smejoties un

rājoties. Tāds skuķis, ko tu no žēlastības pacēli.

MĀTE

97 Odzi baroju pie savas krūts. Tas nu ir man par algu.

ČIEPA

98 Tādi tie ļaudis; vēl palīdz tiem ļaunajiem, vēl pamāca,
kā jādara; saved kopā ar veiklu mēli!

MĀTE

99 Kur tā Orta nozudusi? (Sauc* Orta! Ortal

ORTAS BALSS

(Atsaucas.)

100 O, ū!
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ČIEPA

101 Zina jau gan, ko nodarījusi; baidās no tavām taisnām

dusmām. Nupat bij; kā juta tevi, tā aizgāja.

MĀTE

102 Lai nu aiziet ar: te jau viņai nav vietas.

(!errsk Orta.}

ORTA

103 Nu, kas ir?

MĀTE

(Atkārtodama.)

!04 Nu, kas ir? — Vai re! Kad tu viņu tūliņ nedabūsi, to

Barbu, un nepierunāsi, lai atstājas no daugavieša, tad

tu pati vari iet.

ORTA

105 Barba jau pati viņa negrib.

MĀTE

106 Negrib, negrib! vai es zinu jūsu niķus? Tad saki

daugavietim, lai atstāj Barbu, bet vaļā jātiek.

ORTA

107 Saki vējam, lai neatpūš daugavieša laivu.

MĀTE

108 Tu viņus savedi, tu izšķir: citādi šķiries pati.

ORTA

109 Kā lai tos izšķir, ko laime savedusi?

MĀTE

no Nu, tad ej pie tās savas laimes, te tev nav mājas.
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ORTA

(Sāk raudāt.)

>n Vai dieniņ, vai dieniņ! pusmūža nodzīvoju, tev kal-

podama, un nu tu mani dzen projām?

MĀTE

112 Kā pati zini; dari, kā teicu, vai ej!

ORTA

H3 Nevaru darīt, kā tu teici, nav labi tā; tad labāk eju

pati.

(Aiziet.)

ČIEPA

H4 Un kam paliek tie liekie sieciņi? Viņa jau tos nevar

ņemt līdzi. Tev vajga ļaunos sodīt un labos atalgot.

(Uz sievām.)

Vai ne tā?

SIEVAS

U5 Vajga, vajga.

MĀTE

H6 Labi, labi; redzēsim.

(lenāk Anda un Zane.)

ANDA

1650 Māt, Māt! Kur tu esi?

Visi meklē tik to knīpu,
Kur tad šī lielu skries?

Gan jau iznāks pati ārā,
Lai tai bizi plucinātu. —

1655 Labāk tautas pacienāt.
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ZANE

(Pieglaužas pie Mātes.)

Māmiņ, māmiņ! mīļo māmiņ!

ANDA

Tā kā bērns sauc pēc māmas.

MĀTE

(Uz Andu.)

Ko tu? Ko tul — Lielas bēdas.

ANDA

Tā pie tautieša lai glaustos,
1660 Gan tas viņu ņemtu ar.

ZANE

Kauns, mans kauns! Kur es dēšos?

MĀTE

Neraud', meit! Ko nu līdz?

Nu ar prātu jārunā.
Es neļaušu tevi smiet.

ZANE

1665 Mana diena, ļauna diena,

lešu taisni Daugavā.

ANDA

Daugavieša rociņā.

MĀTE

(Uz Zani.)

Ko tu, bērns, aplam muldi!

Man to kaunu nepadari!

(Uz kaimiņu sievām.)

1670 Ko še stāvat, skatāties,

Klausāties sirdēstos?



KAIMIŅU SIEVAS

Mēs jau nācām mierināt,
Kad tu tāda, iesim vien.

(Aiziet.)

(Māte. Čiepa. Zane. Anda.)

MĀTE

lesim, Zanīt, istabā!

1675 Saņemies, uzposies,
Tad ej klāt mīļiem vārdiem.

ČIEPA

Bērns tik kaunīgs; vai tas var?

Saldi jāprot izrunāt, —

Circeņbalss, medus runa.

ZANE

1680 Lai iet Anda.

ANDA

Es priekš sevis;

Es jau sevim gan dabūšu.

ČIEPA

Es priekš tevis, balodīti.

ANDA

Vislabāks Didzis būs,
1685 Tas gan draugu pierunās.

(Sauc.)

Didzi! Didzi, klau! nāc šurp!

MĀTE

Stūragalva daugavietis,
Tā kā pats Staburags.
Labāk Barbu stīpā liekt,

1690 Kā jauno kārklu vicu.
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ANDA

— Zosu kūtī iespundēt
Trīs dieniņas, trīs naksniņas —

Teiktu — upē ielēkusi.

(lenāk Didzis nobēdājies un iedzēries.)

DIDZTS

Nu, mīlītes, palīdzat!
1695 Ko ar Uldi izdarīšu?

MĀTE

Runā prātu, tautu dēls,

Pielabini savu draugu,
Lai man kauna nedarīja,
Mātes meitai atteikdams.

ANDA

1700 Lai nu nem mūsu Zani;

Tev draugam jāpierunā.

DIDZIS

Pierunā, pierunā —

Ne vārdiņa neatbild,
Celmā sēd, bārdā rūc

1705 Sniedzu viņam mīļo vīnu —b

Rekur man svārkos tekl

Mudinot dzēru pats,
Līdz kājiņas šeipu — streipu.
Šis ne mutē neņemšot

1710 No šīs dienas un nekad.

— Ko ar Uldi izdarīšu,
Savu mīļo vīna biedri?

Velns to Barbu, velns to Zanlf
Jūs, meitieši, maitājat

1715 Staltāko daugavieti.

(Raud.)
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MĀTE

Te nu mums palīgs bij.

DIDZIS

Ko darīšu, viens palicis?
Es aiziešu neziņā.

ANDA

Sievu ņem, būsi sveiks.

DIDZIS

I*2o Sievu ņemt, upē lēkt:

Alga viena — neziņā!

ANDA

Ņemšu tevi — ziņā būsi.

(Ņem viņu zem rokas un aizved )

DIDZIS

Kā bez Ulda sievu ņemšu?

(Abi aiziet.)

*

MĀTE

Andai tiesa: ņemt ar varu,

i ? 25 Barbu kūtī iespundēt,
Nedot ēst, nedot dzert!

Gan lokanu padarīsim.

ZANE

Aizvest tālā sērsumā.

MĀTE

Aizbēgs vēl pie tautieša.

ZANE

1730 Lai solās neaizbēgt;
Sirds Barbai labu labā.
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MATE

Vēl labāka cieta kūts, —

Nesolīsies, — nobeigsies.

(Visas aiziet.)

(Skatuve paliek tukša, dzird klusi Gatiņu stabulējot
«Saulīf tecēj' tecēdama —».)

(Iznāk Barba vērodama.)

BARBA

Ļaužu balsis apklusušas,
1735 Gatiņš vien stabulē,

— Visām balsīm jāapklust,
Visām acīm jāaizslēdzas,
Tad tik vien mieru gūšu.
Acis dur, balsis griež

1740 Pušu manu mīļu sirdi.

(Piestājas pie egles.)

Es pie tevis raudot nāku,

Egle mana, lūzējiņa,
Mēs ar tevi saderam:

Tevi lauza, mani lauza
1745 Tas bargais rīta vējš.

Ziedu traukā nesām mēs

Pretī savas dvēselītes: —

Grāba trauku ar varēm,

Sadūst dārgas dvēselītes.

(Uzklausīdamās.)

1750 stabulīte, ko tu pūt?
Saulīf tecēj' tecēdama?

Es paliku pavēnī.

(Novērsdamās.)

— Ko tie līdz — vecie vārdi?

Ko dziedē senas dziesmas?
!755 Sirds man sūrst, mute kalst,

Kauns kā guns iekšās deg:

Segtu galvu lakatiņā,
Kad norauts ar varēm,

Lakatiņš vairs nesedz.

(Atiedama no egles.)
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1760 Teku, teku — nepanāku,
Saucu, saucu — nesasaucu —

Pašķiries, tu zemīte,
Sedz tu manu augumiņu!

(Viņa nometas zemē. Dzirdas klusu soļu troksnis. Viņa pieceļas.)

Kas tur nāk? — Ļaužu acis.
1765 Sedz, eglīte, savus zarus!

(Viņa aizslēpjas aiz egles.)

(lenāk Gatiņš.)

GATIŅŠ

Baibiņ, mīļo Baibaliņu!
Pūšot dzirdēj' tavu balsi

Kā žubīti Strazdiņos.

BARBA

(Aiz egles.)

Nenāc šurp, neskaties!
1770 Kā to tavas acis cieš

Redzēt manu lielu kaunu?

GATIŅŠ

Es to varu, es to ciešu,
Pats es esmu apkaunots
Jau no pašas mātes miesām,

1775 Dzimis kroplis, audzis bāris:

Tu no manis neriebies

Visu manu mūža dienu.

Skaidra, laba, tā tu esi

Kā Daugava baltu putu,
1780 Kā saulīte agru rītu,

Dzidru rasu kaisīdama.

— Nevar tevi apkaunot,
Var tik tev pār' darīt:

Uzkrīt vanags irbitei,
•785 Stirnu plēš meža vilks —

Nav ko tev kaunēties,

Tu tik vari viņu nīst,

Vari bēgt riebdamās.
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BARBA

(Iznāk aiz egles.)

Ak, es viņa neienīstu.

GATIŅŠ

1790 Vēl tu viņu neienīsti,

Neganto, nejauko?

BARBA

(Atkal paslēpjas.)

Ak, ir skaists rīta vējš,
Kaut nolauzis manu egli.

GATIŅŠ

Skaistums ļauns, briesmas nu,
1795 Tu tik skaista — labu dari.

BARBA

Ak, ko labu izdarīju?
Tā varīte man nobira

Kā sīkie vizulīši.

Rīta vējam, tam ir vara.

GATIŅŠ
1800 Vēl tu viņu mīļu turi?

BARBA

Pašā sirds dziļumā,
Kā smiltiņa dziļu leju
Tura skaidru avotiņu.

GATIŅŠ

Vai man dien, kur es iešuf
1805 Viena dūja skriet nevar.

BARBA

Gatiņ mīļo, Gatiņ labo!

(Iznāk.)
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GATIŅŠ

Ne es mīļš, ne es labs,
Man ienaida pilna sirds,
Kā guzniņa rubeņam

īaio pilna asu akmentiņu.

BARBA

Gatiņ, tev skaista sirds,

Pilna bērzu pumpurīšu.

GATIŅŠ

Kroplis pats, kropla sirds —

Kāda tu — skaistumā?

1815 Kad tu viņu mīli vēl,
Tad ne spiesta atsedzies,

Bet ar viltu — viņu gūt?

BARBA

Gatiņ, vai! I tu arī

Ļaunu domā ļaudīm līdz!

(Aiziet aiz egles.)

GATIŅŠ

1820 Tad pie viņa iesi arī?

BARBA

Ak, nē, nē! Ne pie viena!

Nav nekur, kur man palikt,
Tik pie egles lūzējiņas.

(Citā halsī.)

Tev man sveša dvēselīte

1825 Stabulītes galiņā,
To tu pūt, tā tev skanēs.

GATIŅŠ

Balss aizkrita stabulītei,

Tavai dvašai aptrūkstot —

Nepūtīs, neskanēs.

BARBA

(Iznāk atkal laukā.)
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1830 Lai skan, man aizejot, —

Ņem to dvašu piemiņai,
Lai ver balsi stabulītei.

(Noskūpsta viņu uz galvas.)

GATIŅŠ

Baibiņ!

BARBA

Eji!

GATIŅŠ
1835 Baibiņ, abi!

Abi! tad viss dziedāt sāks!

BARBA

Eji viens. Visam gals!

(Gatiņš iet projām.)

*

(lenāk Orta.)

ORTA

Ko atkal kopā sēdat,

Zem eglītes pabēguši?
1840 Nu vairs bērni neesat.

Laiks ir šķirties, spēles mest,

Laiks tev, Barba, tautās iet.

BARBA

Mēs jau, Ortiņ, šķiramies.

ORTA

Laiks tev, Gati, druvās iet,
1845 Diezgan ganos izsvilpojies.

GATIŅŠ

Diezgan, Ortiņ, izsvilpojos,
Vairs stabule nesvilpos.

(Aiziet.)
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(Barba un Orta.)

ORTA

Labi tā, Baibaliņ,
Ka tu beidzi spēlēšanos:

1850 Tavs tautietis gaida tevis

Ar dusmām, ar ilgām.

BARBA

Kā lai eju pie tautieša,
Kas man godu samīdījis?
Savas acis nepacelšu.

ORTA

1855 pašas vaina, straujais prāts.

BARBA

Teica mani tādu ļaužu,
Ar kaunu kapā grūda.

Kapā iešu, kad būs iet —

Kaunu līdzi nenesīšu,
1860 Lai tad skata manas acis.

ORTA

Tā meitiņa nedarītu.

Ej nu tautas salabini:

Barga mute, laba sirds.

lešu, teikšu, ka tu nāc?

BARBA

1865 Ko tu steidz? Man ir bail.

Es nevaru parunāt.

ORTA

Steidzu, steidzu šodien pat?

Nepasteigšu, ļauni būs.

BARBA

Nesteidzies, es negribu.
1870 Vai tev tautas labu sola?
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Tas, kam 'daudz draugaliņu,
Vai līgavu mīļi turēs?

Atstāj Zani, atstās mani.

ORTA

Tu nezini, ko tu teic.

1875 Ne man tautas labu sola,

Citi gan sola ļaunu,
Liek tev liegt iet pie Ulda.

BARBA

Ortiņ, mīļā, nedusmo.

ORTA

Sirds man sāp tevis dēļ.
1880 Citi ļaunu draud i tev.

Kad no Ulda neatstāsi,

Badā mērdēt, zemē bāzt.

To man netīk piedzīvot.

BARBA

Ko tu, Ortiņ? Ko darīsi?

ULDA BALSS

1885 Baiba, Baiba!

ORTA

Klau, kā sauc!

Vai tu iesi?

BARBA

Es nevaru.

ORTA

Tad man še vietas nav.

BARBA

1890 Neej! neej! — Vai tu ej?
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ORTA

Vēl jau nākšu sveikas teikt.

(Aiziet. Baiba aizslēpjas.)

(lenāk Uldis.)

ULDIS

(Viens.)

Baiba! Baiba! Kur tu esi?

Sedzacīte, laukā nāc.

Lūk, es nedzeru vairs vīna!

1895 Lūk, es lēni tevi saucu.

Atsaucies, mīļā, mana!

(lenāk Zane.)

ZANE

Te es esmu, mīļo Uldi;

Meklējot tu neredz' manis.

Lūk, es vēl tev esmu laba,
1900 Pati es pie tevis nāku,

Prātā senās labās dienas,

Šo ļauno nepieminu.

ULDIS

Zanīt, mīļo, nenāc šurp!
Nav man prātā senās dienas,

1905 Visas dzēsa viena šī.

ZANE

Prātā man senie skūpsti,
Vai tev nav atlikuši?

ULDIS

Visus dzēsa man tas viens,

Kura dzenos, kurš nav dots.
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ZANE

1910 Uldi, ko tu niecin' mani?

ULDIS

Neniecinu veco mīlu,

Dzisis viss, nepazīstu.

ZANE

Bet es gribu tevis, gribu!
Lūk, priekš tevis rotājos.

ULDIS

1915 Es neredzu tavas rotas.

Jaunas saules acis žilba.

ZANE

Izdzēst tās divas saules,

Kas tev acis dara aklas!

Lai tu atkal redzi mani.

ULDIS

1920 Lai es aklis, lai redzīgs,

Negribu es tevis redzēt.

ZANE

Bet es gribu, bet man vajga:
Kur man nespīd tavas acis,

Tur es apdziestu kā vakars.

ULDIS

1925 pāri tev iet manas acis.

ZANE

To tu, tautiet, nožēlosi:

Pāri ies tev tavas acis,
Pāri plūdīs asarām:

Kā tu manis neredzēji,
1930 Tā tu viņas neredzēsi

I ne naktis, i ne dienas!

(Aiziet.)
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(Uldis viens.)

ULDIS

Sedzacīte, iznāc laukā;

Lai es redzu tavas acis!

Es jau zinu, tu še esi,
1935 Tu jau nenoslēpsies manim.

Nāc, es tevi savā sētā

Uz rokām aiznesīšu.

Tev no acīm asariņas
Kā odziņas nolasīšu.

1940 Es jau dzirdu, lapas čaukst,
Aiz tām lapām tava elpa.

(Klausās.)

Neliec gaidīt, vai tu dzirdi?

Ko tu nenāc, kad tev lieki

Es ar vari tevi ņemšu,
1945 Kad tu nenāksi ar labu.

(Pašķir zarus.)

Ko tu nopūties? Es dzirdu.

Nāc pie manis, nespītē!
Neslēp savu balto vaigu
Kā puķīte baltu sakni!

(Dusmodamies.)

1950 Nāc! es gaisā speršu zemesl

Kaut tu zemē ielīdusi,

Es no zemes raušu laukāl

Kaut tu celtos virsonītē,

Es cirtīšu visu koku!

1955 Kaut tu bēgtu zvaigžņu pulkā.
Birdināšu visas zvaigznes 1

BARBAS BALSS

Vail

ULDIS

Ko tu vaidi? Kas tev kait?

Ja nenāksi, nolauzīšu

1960 Tavu matu zelta galus!
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BARBAS BALSS

Es nenākšu, — man ir bail.

ULDIS

Es uz vietas nokritīšu,

Es sev ceļus pārcirtīšu,
Es sev bedri izplēsīšu,

1965 Tev būs nākt — bedrē krist!

BARBAS BALSS

Vai man dien! Vai man dieniņ!

ULDIS

(Pēc maza brīža.)

Paliec, es pie Zanes iešu,
Kamēr mute man vēl silta.

(Uldis. lenāk Barba.)

BARBA

Bail man, Uldi, — še es esmu.

ULDIS

1970 Aila, manu baltu dienu!

Lēnodamās, kairēdamās,

Kā puķīte rasodama!

Es pacelšu saulītē,

Saules zelta krēsliņā.

BARBA

1975 Neskar manis, tautu dēls,

Nebirdini ziedu lapas!
Vēl vaiņags man galvā.

ULDIS

Tu mētriņa ziedslēplte,
Visām lapām smaršotāja.

1980 Nu no manis neslēpies;
Nu mēs divi līgosim
Pār sudraba Daugaviņu!



BARBA

Uldi, Uldi, — grūta sirds.

ULDIS

(Dzied.)

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu!

BARBA

1985 ījldi, man tā vēja bail:

Tas nolauza manu egli.

ULDIS

Tu tai eglei žēlotāja,
Es nu tev žēlotājs.

BARBA

Ak tu, mans žēlotājs: —

1990 Man kā eglei mizu plēsi,
Vai tā egle vaira augs?

ULDIS

Aizsienama, apsedzama.

BARBA

Kā lai sien? Kā lai sedz?

Serde žūst ievainota.

ULDIS

1995 Augs atvases, llgosiml

(Paņēmis viņu rokās.)

Zane, Zane! Māte, Māte!

(Dzied.)

Pats precēju līgaviņu,

Tēvam, mātei nezinot.

ZANE

(Vēl aiz skatuves.)
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Uldi manu, še es nāku.

2000 Es jau jutu, ka tu sauksi,
Ka tu mani neatstāsi.

(lenāk Zaoe, Māte, Čiepa.)

ZANE

Vai! Ko redzu? Ko tu nes?

MĀTE

Tā jau Barba!

ČIEPA

Vai man dien!

MĀTE

2005 Vai ir atkal paģībusi?

ULDIS

Lūk, kur mana līgaviņa!

Dod, māmiņa, šo meitiņul

MĀTE

Šķelmi, šķelmi, tu tautieti!

Tirgus krāpējs, laivenieks!

2010 Tu man kaunu padarīji,
Tu apsmēji manu meitu.

ULDIS

Godu daru, paceldams
Tavas mājas rīta zvaigzni.

ZANE

Vai man dieniņ.

ČIEPA

2015 Neraud', Zaniņl

MĀTE

(Uz Barbu )
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Vakarzvaigzne, vakarzvaigzne,
Pati laužas gulēt iet.

BARBA

(Nolēkdama zemē no Ulda rokām.)

Māte, Māte, apžēlo,
Ko niecini, nicināji?

2020 Vai tev mūžam neklausīju?
Godam nesu vainadziņul

ULDIS

Neturies, meitu Māte,

Dod tikušu bārenīti!

ZANE

Ja tu, Māt, Barbu dosi,
■825 Es aiz kauna nevarēšu -—

MĀTE

Lai es dotu tautietim

Savu meitu nosmejam?
Aizbrauc vien, kā atbrauci,
Tukšu roku pār Daugavu.

ULDIS

Es jau tukšā neaizbraukšu.

ZANE

Es nomiršu žēlabās.

ULDIS

Zanīt, mīļo, neraudies,

Es tev došu staltu puisi,
Muižu katrā padusē.

ZANE

Smejies vien, smējējs esi.

Nedz zināji to, kas ir,

Nedz zināsi, kas vēl būs.



443

MATE

Meitiņ, meitiņl

ČIEPA

Zaniņ, mīļo.

ZANE

2040 Kauna dēļ, ne dēļ tevis

Stāvu lēkšu Daugavā.

BARBA

Zaniņ, māsiņ, ko tu teic?

(Grib viņu apskaut.)

ZANE

Tu ne māsa, neskaries!

BARBA

(Mātei roku bučodama.)

Māmiņ, mīļo, nedusmo:

2045 Es neiešu pie tautieša.

(Uz Uldi.)

Tev bij cita sarunāta,

Tā uz mani gauži raud.

ULDIS

Vai tu iesi, vai neiesi,

Nu jau tevi es paņēmu.

BARBA

2050 Es vēl sava, man vaiņags.

ULDIS

Es vaiņaga noņēmējs.

(Norauj viņai vaiņagu un piekar sev pie jostas.|

BARBA

Vai man dien! Kur nu iešu?

(Aizskrien projām no Ulda.)



(lenāk Orta, uzposusies, ar aizsaini rokās.)

ULDIS

(Uz Barbu.)

Kur nu iesi? Tur, kur es.

ORTA

Nebēdz, Baibiņ, nebaidies!

2055 Savai laimei neizbēgsi.
Lai Laimioa iet pa priekšu,
Rokā nes uguntiņu,
Tad kājiņas neiespers
Asariņu paltiņā.

BARBA

2060 Ortiņ, mīlā, kā tu nāc?

(Pieskrej Ortai klāt; ierauga, ka tā ir uzposusies.)

Ko tu tāda uzposusies?

MĀTE

(Uz Ortu.)

Ko tu nāc, savedēja?
Skatīt savu roku darbu?

Nu tavs prāts noticies:

2065 Visu ģinti kaunā grūdi,
Mātes meitu žēlabās.

ORTA

Tas notika, kas bij likts

Laimas, mūža licējiņas.

MĀTE

Projām! Ka ne tavas smakas!
2070 Ka ne acu nerādītu!

ČIEPA

Suņiem tevi izrīdīs.
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ORTA

Tu jau būsi suņa vietā:

Proti laizīt, proti riet.

Es jau eju.

(Klanīdamās pret Māti.)

2075 Paldies, Māt,

Par pusmūža darbiņiem:

Par pļaušanu, par malšanu,

Ka mūs krietni strādināji,
Sviedrus žāvēt nepaļāvi!

2080 Tavas māsas māju kopu,

Viņas bērnu audzināju,
Nu izvedu tautiņās.

MĀTE

Viltniecei viltus alga:
Es tev algas nemaksāšu.

ORTA

2085 par vēderu nokalpoju,
Tik vēderu līdzi ņemu.

(Uz Barbu, Uldi un ļaudīm.)

Nu ardievu, Baibaliņa!

Sveiks, tautiet, — maigi turi

Savu dārgu zelta ziedu!

2090 Sveiki, ļaudisl

BARBA

Orta, Orta!

Tu dēļ manis klaidā ej!
Es tev līdzi!

ULDIS

Paliec še!

MĀTE

(Uz Ortu.)

2095 Ašāk, ašāk!



ORTA

Es jau eju.
Sveiki!

BARBA

(Uz Uldi.)

Ņem tu viņu.

ULDIS

Ņemšu.

ORTA

2100 Man vairs vietas nevajaga

(Aiziet.)

(Tie paši, bez Ortas.)

BARBA

Nedzen, Māt, Ortu prom!
Necel laukā vecu liepu,
Sakaltis ceļmalā.

Bojā ies manis dēļ.

MĀTE

*105 Vāķies nost, žēlotāja!
Visi kopā saspriedušies
Manu dzīvi nīcināt.

Es jūs pašus nīcināšu.

(Uz Uldi.)

Tu, tautiet, gudris škities
Hiū Atņemt manu kalponiti;

Kūtī likšu iesprostot,
Ne gaismiņas neredzēs!

. ULDIS

Kuram liksi atņemt man?

(Viņš paņem Barbu uz rokām.)
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MATE

(Uz Barbu.)

Tu netikle, paklīdene!
2115 Trejdeviņu deviņiem

Šķērsu lāstiem nolādēšu,

Nokritīsi, nometīšu —

I ne vilks neēdīsi

ČIEPA

Ak tu dien, tādu lāstu!

BARBA

(Lūgdamās.)

2120 Nelād', Māt, savu miesu,

Es jau tavas māsas bērns:

Jau aizgāja tava māsa,
Tavu lāstu sabaidīta. —

MĀTE

Tā aiziet visai sugai!

ULDIS

(Apskauj Barbu.)

2125 Kraukļu māte!

ČIEPA

Vanagdēls!

ZANE

Irbju spērējs, goda zaglis!
Vēl es cietos, vēl gaidīju,
Tu nebeidz manu kaunu,

2130 Tu no viņas neatkāpies?

ULDIS

Kauns atstāt bārenīti.

ZANE

Zēlo to, kas man riebj;
Es to likšu žēlojamu,
Acis viņai izskrāpēšu.

(Uzbrūk Barbai.)
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BARBA

2135 Zane! Zane! — Vai, man bail!

ULDIS

Vārnas bērns, asu nagu!
Vārnas tavu sirdi plēsīs.

ZANE

Labāk vārnas nekā tu.

Labāk mani zivis ēd,
2140 Ne pagaldes sīka pele.

Uldi, Uldi!

(Ņem Uldi aiz rokas, velk pie sevis; tas atkāpjas.)

ULDIS

Kāpies nost!

ZANE

Vai man' dienu — ļaunu dienu,

Guldi mani dziļumā!

(Aizskrien projām.)

(Tie paši, bez Zanes.)

MĀTE

2145 Zaniņ, manu! — Čiepa skrien!

Ak tu tautiet, slepkavniek!
Ved tu mājās viltus čūsku,

Nes tu mājās slepkavvārdul

ULDIS

(Saņēmis Barbu klēpi.)

Pats precēju līgaviņu,
2150 Tēvam, mātei nezinot.

MĀTE

Nebūt tev labas laimes

Bez mātes laba vārda!

(Aiziet abas ar Čiepu.)
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BARBA

(Izraujas no Ulda rokām.)

Vai man, vai! Zani! Zani!

ULDIS

Paliec še!

BARBA

2155 Laid jel, laid!

Es nevaru tava būt:

Manis dēļ, tevis dēļ

Trejas dzīves nezina.

ULDIS

Ko es turu, tas paliek!

BARBA

2160 Gatiņš gāja, Orta gāja,
Nu Zaniņa Daugavā!
Labāk ir man pašai
Aiziet tumšā gultiņā.

ULDIS

Tev jāiet kāzu gultā.
2165 Nāc, es tevi aiznesīšu.

(Paceļ un nes viņu projām.)

BARBA

Laid vēl vienu mazu brīdi:

Kāzu drēbēs apģērbšos.
Tad es nāku tavā laivā —

(Aiziet.)

ULDIS

Līgot ziedu Daugavā
2170 Sarkanām putinām!

(Dzied.)



Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen atkal Vidzemē!

Kāzas dzersim trīs dieniņas,
Lai dancoja panāksnieki!

2175 Līgo! līgo!

(Priekškars.)



PIEKTAIS CĒLIENS

Daugavmalas smiltis. Pie niedrēm pie-
sieta laiva. Krastā malkas grēda un

saslieti zvejas rīki. Augstāk krastā

krūmi un koki.

Skatuves dibenā redzas Daugavas Vid-

zemes krasts.

Vakaro.
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(Mate. Zane. Anda. Čiepa.)

ZANE

(Sēd krastmalā, galvu rokās saņēmusi;
viņai apkārt Māte, māsa un kalpone.)

MĀTE

(Runā klusi.)

Meitiņ, mīļā, — ko nu sēdi?

Vakaro, — baigi top.
No Daugavas miglas kāpj,
Aiz tām miglām ūdensvīri.

ZANE

(Lēni.)

2180 Ejat, laidāt mani vienu!

ČIEPA

(Tāpat.)

Kā lai tevi vienu laiž?

Aizraus tevi ūdensvīrs.

ANDA

Es pie tevis būšu, mās;
Gribu tevi pamācīt;

21 85 Lūk, es vienā dienā Didzi

Sarunāju, saderēju.

ZANE

(Lēni.)

Kur tavs Didzis?



ANDA

Cisās guļ, —

Celsies, būs saprecēts.

ZANE

2190 Mans celsies, projām būs.

(Atskrien Barba.)

BARBA

Zaniņ, Zaniņ, — kur tu esi?

MĀTE

Ko tu nāc?

ANDA

Laiviniece!

ČIEPA

Savu laivu lūkot nāk,
2195 Vai var braukt Vidzemē.

MĀTE

Nāc par bēdām pasmieties?

BARBA

Ak — Zanīti mierināt.

(Uz Zani, viņu apskaudama.)

Zanīt, ko es teikšu tev!

ZANE

Ko tu teiksi? Ej tu prom.

(Atstumj Barbu.)

2200 Nāc man atkal ceļā stāt?

Lai netieku laivinieka,

Kad viņš ies mājās braukt.
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BARBA

Nedzen, māsiņ, labu teikšu.

ZANE

Ko tu teiksi?

BARBA

2205 Tevim vienai.

ZANE

Ejat!

MĀTE

Runājat, mēs iesim.

(Aiziet līdz ar Andu un Čiepu.)

(Zane un Barba. Tāluma dzird Gatiņu stabulējam.)

BARBA

Māsiņ, manim tevis žēl.

Sirds man vairs nepacieš.
2210 es tev ceļā nestāšos.

Labāk met Daugavā
Savas bēdas, ne augumu.

ZANE

Vai tu ceļā, vai ne ceļā ■—

Es neiešu Daugavā,
2215 Es tev viņa neatdošu!

BARBA

Māsiņ, vēl tu nesaproti:
Es tev dodu, ņem tu viņu!

(Sāk klusi raudāt.)



ZANE

(Piepeši priecīga.)

Tu man dodi, lai es ņemu?
Ak tu, mīļā Baibaliņa!

(Apskauj viņu.)

BARBA

(Klusi.)

2220 Ņem tu viņu! turi viņu!

ZANE

(Jautri.)

Ņemšu, ņemšu!

(Tad atkal bēdīga.)

Ak, kā ņemt?

Viņš jau pats neņem manis.

BARBA

(Ar mazu lepnumu.)

Nebūs manis, tevi ņems, —

2225 Tu jau biji sarunāta.

ZANE

(Uzjautrinājās, bet atkal raizēs.)

Jā, bet — Baibiņ, kā tad tu?

BARBA

Gan sev vietu atradīšu. —

(Ar mazu ironiju.)

Kā pelīte pagaldē.

ZANE

(Skūpsta viņu.)

Ak tu labā, ak tu mīļā!
2230

— Ej pie mūsu dieverītes

Kā meitiņa kalponīte!
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BARBA

(Ar klusu staltumu un cienību.)

Plaša sēta zemītei,

Vēl plašāka jūriņai:

Vējam vieta, lietum vieta,
2235 Vai cilvēks nedabūs?

Lietus līda pazemē,

Vējš aiz jūras paslēpās.

ZANE

Kad tu iesi ciemiņos?

BARBA

Vēl šonakti, lai neredz.

ZANE

2240 Es tev došu ceļa kuli:

Trīs rausīšus ar pieniņu,
Kas piecepti precībām.

BARBA

Gan pieņems labi ļaudis,
Gan baros Zemes māte,

2245 Gan dzirdīs Daugaviņa.

ZANE

(Nu gluži apmierināta, uzlēkdama kājās)

Ak tu prieku! tavu prieku!
Nu vairs krastā nesēdēšu.

Nāc i tu! nesēd' še!

BARBA

(Apsēzdamās.)

Es jau varu, man nekait.

ZANE

2250 Nesēd', nesēd'! labi nav:

Atvars griežas, dzirnas rūc,
Dzelmē dzirnu melna acs:

Graudus rīj, putas met, ■—



— Es kā graudiņš iekritīšu

2255 Ūdensdzirnu melnā acī:

Kā miltiņu mani mals,

Zivīm ēst atmetīs.

(Atiedama nost no Daugavas un vezdama līdzi Barbu.)

Man tik bail, kājas stinga,
Nu lokanas projām bēgt.

2260
— Nāc, māsiņ, tekam prom.

BARBA

Es nevaru, — jāpaliek,
Jāteic tavam tautu dēlam,

Lai nu iet tevi ņemt.

ZANE

Mīļā, labā, — mīļā, baltā!

BARBA

2265 Ej vien, ej!

(Zane aiziet, noskūpstīdama Barbu.)

(Barba viena.)

BARBA

Nu es viena!

Nāc nu, mīļā Vakarmāte,

Sedz nu sārtus paladziņus
Zeltainām bārkstītēm,

2270 Melnajiem metiņiem!
Lai neviena dvēselīte

Manus soļus neredzētu; —

Ne pat mans mīļākais,
Ne pat manas pašas acis:

2275 Ko nu dara sedzacīte!

(Pieiedama tuvāk pie krasta.)

Tu, niedrīte čukstētāja,

Nepačuksti vējiņam!
Tu, vilnītis čalotājs,
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Nepačalo vakaraml

(Pieskardamās pie laivas.)

2280 Laiviņ, Daugavlīdaciņa,
Stāvi cieti pie niedrītes.

Es tevī sēdīšos,
Kā sēdēj' mans mīļākais!
Airēs zelta galiņiem,

2285 jūs līdakas, zelta spuras,

Es jūs ņemšu rociņās,
Kā ņem mans mīļākais!

(Viņa iekāpj laivā un paņem airēs.)

Uz mīļā stiprām rokām

Manas rokas kā putinās, —

2290 ījz solīša atsēžos

Kā mīļam klēpītī, —

Mīļais mani rokās ceļ,
Aiznes mani šūpodams
Kā vilnītis gaigaliņu.

(Šūpojas laivā, tad piepeši.)

2295 Vai, meitiņa, ko tu dari? ■—
— Nu tev visa atdevos,
Mans mīļais, mīļākais!
Tu, Daugavas ūdensvīrs,

Ņēmi manu augumiņu,
2300 Ņem ar manu dzīvībiņu!

(Ir tikusi dziļāka krēsla. Stabule ieskanas

skaļāk un klust. lenāk Uldis.)

ULDIS

Kas tur mirdz manā laivā?

Vai zivtiņa ielēkusi?

Vai zvaigznīte iekritusi?

BARBA

(Izbijusies uzlec kājās.)

Vai man, vai! Kam tu nāc?

2305 Kam klausies, kam skaties —

Kas jāsedz Vakarmātei?
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ULDIS

(Pārgalvīgi.)

Ko aizsedz Vakarmāte,

To atsedz rīta vējš.

BARBA

(Bēdīga un aizskarta.)

Vakarmāte balvas nes

2310 No dārgām dārgākās, —

Tumsā sedz, kaunā sedz,

Atsedzamas izgaisīs.

ULDIS

Ko es ņemu — neatņems,

Ko es rodu — negaisīs:
2315 Radu slēpu slēptāko,

Spītu spītēs tīstīto '—

BARBA

(Izbailēs iesaucas.)

Vai!

ULDIS

(Turpina pārgalvīgi.)

Tevi radu, tevi ņēmu,
Tevi pati Laimes māte

2320 Cēla manā laiviņā,
Deva manā rociņā, —

Es vedīšu pār Daugavu.

(Tuvojas laivai.)

BARBA

(Izbailēs.)

Gaidi vēl! — Gaidi vēl!

Nenāc, vai! — Nesaplēs,
2325 Ko tev auda kautra laime

Vakarmātes klusās stellēs!

(Dzirdama stabulīte.)

ULDIS

Kad tas mans, ko liedz ņemt?
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BARBA

(Tāpat.)

Neņem pats, dodam gaidi, —

Lēns būt manim solījies:
2330 Lēni pūš stabulīte,

Ļauj man vēl klausīties

3o reizīti pēdējol

ULDIS

(Skarbāku balsi.)

Lēni pūš stabulīte,

Strauji pūš Daugavvējš:
2335 Tu jau mana, manā laivā.

BARBA

(Arī skarbāk.)

Tava es, ko vēl gribi?

ULDIS

Ja tu mana, mutes dod!

Ja liedz nākt, pati nāc!

BARBA

(Atkal baigi.)

Nesmejies, man ir bail!

2340 Taviem smiekliem atbalso

Daugavā ūdensvīrs.

ULDIS

Neliedzies mutes dot:

Tavai balsij atbalso

Stabulīte dārza galā.

BARBA

2345 Atdod manu vainadziņu!

ULDIS

Pati nāc, pati ņem!
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BARBA

Nu tad miedzi acis ciet!

Lai neredz sarkumiņu.
Rokas neskar augumiņu!

(Viņa izlec no laivas un tuvojas Uldim.)

ULDIS

(Sniedz viņai vaiņagu, noņemdams sev no jostas.)

2350 še tavs ziedu vainadziņš!

(Barba nāk lēni, trīsēdama.)

Ak tu, bērza bārbaliņa,

Liegas pūsmas trīsētāja —

— Ēs neskaršu, nebaidies!

(Barba, pienākusi, griežas alpaka), bet nāk atkal.)

Kā austriņa saules bēg,
2355 Labāk slīgst jūriņā,

Visiem stariem neatrast!

BARBA

(Piegājusi pie Ulda, kurš rokas salicis aiz muguras; viņa pie-
skaras ar lupām pie viņa vaiga, tad piepeši.)

Vai!

ULDIS

Vai tu, maigu vēsmenīti!

Man gar vaigu galiņiem
2360 Vēla bite aizlaidās,

Spārniem vēsmu vēdināja.

(Piepeši atskan spilgti augsta stabules skaņa un aptrūkst. Uldis

satver Barbu un noskūpsta; viņa iekliedzas un bēg laivā.)

(Krēslā parādās Gat i ņ š.)

GATIŅŠ

Vai! Ko dari, daugavieti?
Meitenīti neaizskar!
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ULDIS

Kas tu tāds? — Ko tu nāc?

BARBA

2365 Vai! tas Gatiņš!

(Uz Gaiiņu.)

Nenāc, tu!

GATIŅŠ

Tāli dzirdu tavu balsi,

Skrēju tevim paligā.

ULDIS

Proties jokus pusdienā,
2370 Pusnakti joki klust.

Brīvu krastu laiviniekaml

Čūkšļi, nostu no kājām!

(Metas virsū Gatiņam un nosit viņu gar zemi.)

GATIŅŠ

Vai man dien! — Baibaliņa!

BARBA

(lekliedzas.)

Vai! Ko dari, daugavieti!

(Viņa izlec no laivas un steidzas pie Gatiņa.)

ULDIS

2375 Laivā paliec! Kur tu lec?

Stumšu laivu ūdenī,

Mājās tevi aizvedīšu.

BARBA

Gatiņ, Gatiņ! Kas tev kait?

(Viņa paliek nometusies zemē pie Gatiņa.)

(Atsteidzas Zane, Māte, Anda un Čiepa.)
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ZANE

Uldi, Uldi!

ANDA

2380 Barbas balsi dzirdējām, —

Kas tai skuķei vēl ko kliegt?

ČIEPA

Smalki spiedza, vaimanāja.

MĀTE

(Pienākdama.)

Kas te kliedza? — Kas te bija?

ZANE

Uldi mīļo, nu tu mans;
2385 Nu Baibiņa projām iet.

(Bailīgi tuvojas Uldim.)

ANDA

Ko tā kliedza? — Negrib iet?

ČIEPA

Kā no gultas kaķe neiet.

MĀTE

(Uz Uldi.)

Kur tad Barba palikusi?
Vai jau projām? — Tautiet, teici

(Uldis drūmi cieš klusu.)

ČIEPA

2390 Lūk, kas te? smiltīs sēd?

Te jau viņi satupuši.

ANDA

(Pieiet pie Barbas.)

Barba, tu tā? — Kas te guļ?

(Aizskar viņu aiz pleca.)
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BARBA

Neskar mani! — Ej tu nost!

ANDA

(leskatīdamās gulētājā.)

Tas jau Gatis, kleinkājītisl

MĀTE

2395 Kas te bija? Sakāt jele!
Vai jūs mēmi palikuši?

ČIEPA

Vai nu labi darbi būs,
Kas mēlīti piesējuši?
Labam mēle droši tek.

(lenāk Didzis, vēl drusku ieskurbis.)

DIDZIS

2400 Uldi, ū! — Uldi, ū!

Mīļo biedri, vai tu brauc?

Pag'! es tevim līdzi braukšu.

ANDA

Kāds tu braucējs? Paliec še.

DIDZIS

Vēl es ne'smu precējies,
2405 Vēl es varu brīvi braukt.

ANDA

Baidi vien! — Ko tu teici?

DIDZIS

Teicu, teicu, — dzēris biju.
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Dzēris teici, skaidrā turi.

DIDZIS

(Uldim tuvodamies.)

Uldi, mīļo vīna brāli,
2410 Saki tu jel vienu vārdu!

Lai es zinu, ko darīt.

ULDIS

(Atgrūzdams viņu.)

Ej tu nost! meitas kalps!
Sien galvā lakatiņu!

DIDZIS

Te nu bija! — Redz, kāds tu!

2415 Būtu teicis pusvārdiņu,
Es vai lēktu Daugavā.

ANDA

Lec nu tagad midzenī,

Dzērumiņu izgulēt.

DIDZIS

Uldi. Uldi, ko tu dari?

2420 Tevis dēļ piedzēros,
Tu man atžirbt nepalīdz',

Neziņā es aiziešu.

ULDIS

Ej pie velna!

ANDA

Nē, pie manis!

DIDZIS

2425 Braukšu līdz.

ULDIS

Ej tu nost!

(Didzis noskūpsta Uldi un top no Andas aizvests.)
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ULDIS

(Skarbi.)

Baiba, nāci Laiks ir braukt- —

— Melni metas Daugavviļni.

BARBA

(Lēni ceļas.)

Melna nakts, melni viļņi,
2430 Melnu manu ceļu klāja.

MĀTE

(Uz Uldi.)

Brauc tu naktī, naktsbraucējs,

Rīta jums neredzēti

ZANE

(lesaucas.)

Uldi, vai! — Uldi, vai!

Vai tu viņu līdzi ved?

ČIEPA

2435 Lūk, tu, Zane, uzticēji,
Barba tevi piemānīja,
Ņēma tavu līgavaini.

BARBA

Zanīt, tevi nemānīju,
Tu nezini, ko es daru.

2440 Dod man mutes.

ZANE

Ej tu nost.

BARBA

Es aizeju tālumā,

Māsa mutes man nedeva,

Man jārod citas māsas —

2445 Rudacītes, zaļmatltes.



468

ULDIS

(Uz Barbu skarbāk.)

Laiks ir braukt! Ceļas vējš

(lenāk Orta.)

ORTA

Baibiņ, Baibiņ, vai tu brauc,

Man ardievas neteikusi?

ULDIS

(Uz Ortu.)

lekšā sēst! Līdzi brauksi.

BARBA

2450 Ortiņ, mana īstā māte,
Tu neliedzi ardieviņas.

(Apskauj viņu.)

Ņem tās mutes, ko neņēma
Manas pašas māsīciņas.

ORTA

Baibiņ, bērniņ mīlamais,
2455 Nu tu savā dzimtā brauc,

Nu slīks bēdas Daugavā.
Laimes māte laivā sēd,
Tā vedīs labu ceļu.

BARBA

— Tā vedīs labu ceļu, —

2460 Vēl tur, Ortiņ, atvadies,

Tur smiltīs Gatiņš gul.

ORTA

(Piesteidzas pie Gatiņa.)

Vai man dien! Nekustas.
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MATE

(Ari klāt pieiedama.)

Nekustas? — Sakāt jele?

ČIEPA

(Tāpat.)

Paģībis jau vien tik būs,
2465 Viņam bieži tādas lēkmes.

(Apraudzīdama Gatiņa pieri.)

Ir jau silts. Nebaidies.

ORTA

Uldi, ko tu padarīji?

ULDIS

Es paņēmu, kas ir mans,

Mana daļa šai dzīvē:
2470 Rītam vajga spulgas rasas.

Vējam gludas Daugaviņas.
— Celies, mana Baibaliņa,
Lec manā laiviņā!

BARBA

(Lēni iedama.)

Ceļos, ceļos, — eju, eju.

ULDIS

(Gavilēdams.)

2475 Aila, mana Daugaviņa!
Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Vidzemē!

BARBA

(Pie laivas apstādamās.)

Lūk, es ari ņemšu savu,

Manu daļu šai dzīvē:

(Piepeši viņu apskaudama.)

2480 Mans tu paliec — neatdodu



(Viņa iesteidzas laiva un, noņemdama no galvas vainadziņu,
iemet to Daugavā.)

Še tev mans vainadziņš,
Še es pati, — nu es eju!

(lelec no laivas Daugavā.)

VISI

(Izbijušies un apjukuši, sauc viens caur otru.)

Vai man! vai man! glābjat! glābjat!

ULDIS

(lekliedzas.)

Baibiņ, ko tu manis bēdz?

(Viņš metas viņai pakaļ upē.)

VISI

(Viens caur otru.)

2485 Nelec! nelec! — glābjat! skrienat! —

Barbas neredz! — Viņš jau klātu!

— Kas to būtu iedomājis? —

— Ak tu debess, tādas briesmas! —

— Ir jau glābta! ir jau glābta —

(Uldis ienes noslīkušo Barbu un noliek krastmalā.

Piesteidzas kalpi ar degošiem skaliem un Anda.)

ORTA

2490 Bērniņ, bērniņ, bārenīte,

Nu tu radi savu dzimtu.

ANDA

Didzis guļ! — Kas še bij?

(leraudzīdama Barbu.)

Māsiņ, māsiņ, mīļā māsim

470



ZANE

(Uz Barbu.)

Māsiņ, kurp tu aizgājusil

MĀTE

(Pie viņas pieliekdamās.)

2495 Klusa, klusa meitenīte,
Sirds no bailēm pārtrūkusi.

(Uz kalpiem.)

Ceļat, nesīsim nu sētāl

ULDIS

(Kurš visu laiku stāvējis drūms, atbīda nost ļaudis no Barbas.)

Ejat nost! viņa mana.

(Ceļos mezdamies.)

Baibiņ, manu bailenīti,
2500 Tu jau manim neizbēgsi!

Tevi turu, tevi nesu.

(Viņš paceļ Barbu un ienes laivā.)

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mūs jūriņā!
Jūras baltā augstumā!

(Priekškars.)





KOMENTĀRI
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«INDULIS UN ĀRIJA»

SACERĒŠANAS GAITA

Traģēdija «Indulis un Ārija» sacerēta Raiņa Šveices trimdas laiki

1911. gadā Kastaņolā un tās apkaimē. Par to, kā ritējis darbs pie atse-

višķiem cēlieniem, ziņas sniedzis pats autors 1925. gada kopotos rakstos

«Dzīve un darbi» (turpmāk — DzD) ievietotās lugas priekšvārdi:

«.. sākti darbi 4. martā, bet pēc pirmā cēliena uzrakstīšanas atkal

atmesti un uzņemti no jauna tikai pēc pusgada. Par traucēkli bija

ārēji naidīgi apstākļi.

Otrais lugas cēliens tad uzrakstīts 12 dienās, augusta mēnesī, no

18.—31. dienai, un cēliens ir 1200 rindas garš. Trešais cēliens (pirmā

aina) iesākts to pašu dienu, kad nobeigts otrais, un sacerēts astoņās

dienās (no 31 8. līdz 79 ). Otrā aina tāpat bez starppārtraukuma rak-

stīta no 8. septembra līdz 28. septembrim. Ari ceturtais cēliens ar savām

divām ainām pieslēdzies cieši klāt trešajam un Ir veikts — pirmā aina

no 28.9. līdz 13.10., otrā no 16.10. līdz 19.10. Tad pirms piektā cēliena

sākšanas tiek izlaista viena nepilna nedēļa un cēliens sacerēts no

25. oktobra līdz 2. novembrim» (DzD, 6. sēj., 7. lpp.).

Atbildi uz to, kas spiedis pārtraukt darbu pie lugas, dod Raiņa vēs-

tule Jaunā Rīgas teātra komisijai 1911. gada 18. maijā, kurā viņš rak-

stīja: «Uz Jūsu laipno vēstuli varu paziņot, ka priekš lugas «Indulis un

Ārija» nobeigšanas man vēl vajadzēs apmēram divu mēnešu, jo bij

traucēkļi personīgos apstākļos — manas sievas neveselībā.»

Taču Raiņa sniegtās ziņas, ka darbi pēc pirmā cēliena uzrakstīšanas

atsākti tikai pēc pusgada un otrais cēliens uzrakstīts no 18. līdz

31. augustam, nav gluži precīzas. Patiesībā Rainis pie lugas ir strādājis

visu laiku, tikai darbs noritējis ar lielākiem vai mazākiem pārtrauku-

miem. To apliecina viņa vēstule Aspazijai 1911. gada 6. jūnijā: «.. ar-

vien vēl neiet ar darbu, kaut gan turpinu. Šodien pret vakaru tik

i?gāju ārā pastaigāt. Nevaru vēl ienākt kārtīgā, no rindas rakstā; uz-

lakstīju vienu skatu starp Induli un Pudiķi. Rīt raudzīšu no paša gala
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sākt.» Domājams, ka vēstulē minētais uzrakstītais skats ir Indula un

Pudiķa dialogs otrajā cēlienā, kas vēlāk pēc izstrādāšanas datēts ar

12.6.11.

Tā kā viss pirmais cēliens un daļa no otrā cēliena rokrakstā ir bez

datuma atzīmēm un ne vēstulēs, ne dienasgrāmatā vairāk nav nekādu

ziņu, kas attiektos uz tiešo lugas sacerēšanas darbu, tad šās daļas uz-

rakstīšanas laiku precīzi noteikt nevar. Taču tālākie datējumi otrā

cēliena rokrakstā sākas jau ar 9. augustu, nevis astoņpadsmito, kā

Rainis rakstījis. Arī atsevišķas vietas trešajā cēlienā sacerētas agrāk,
nekā minējis autors priekšvārdā. Ārijas tēva, Ārijas un Induļa sastap-
šanās skats uzrakstīts «6.7.11.», Ārijas teksts, kas atbilst kanoniskā

teksta 2347.—2351. rindai, ir ar datuma atzīmi «16.8.11.», bet uzme-

tums, no kura izveidotas kanoniskā teksta 2410.—2412. rindas, sacerēts

jau 190? gada 22. jūlijā.

Rokrakstā visnepilnīgākais, Iragmentārākais ir pirmais cēliens, un

tajā ir arī visvairāk labojumu, variantu. Piemēram, tāds ir pats lugas

sākums — Induļa atmošanās pēc kaujas. Vēlāk, īpaši ceturtais un piek-

tais cēliens, rakstīts tekoši no dienas dienā gandrīz bez labojumiem.
Tas dod zināmu liecību par Raiņa daiļrades procesu, rakstot šo lugu,

par izteiksmes grūtībām, meklējumiem darba sākuma posmā un brīvu

domas plūdumu vēlāk.

«Induļa un Ārijas» moto sacerēts 1911. gada 24. novembrī, tātad trīs

nedēļas pēc lugas pabeigšanas.

Taču Raiņa darbu pie lugas nevar attiecināt tikai uz 1911. gadu,

kad notika tās tiešā uzrakstīšana pa cēlieniem. Materiālu vākšana, stu-

dēšana, domu un atsevišķu rindu uzmetumi sākti jau daudz agrāk.

«Par «Induļa un Ārijas» lugas sākumiem ir atzīme no 28. novembra

1906. gadā, kur iet runa par vadošām idejām, tiek izcelta kultūras

trauksme, novilktas vēstures līnijas, izcelti raksturi un galvenā sajūta

un atmosfēra,» rakstīja Rainis 1925. gada kopotos rakstos ievietotās

lugas priekšvārdā (DzD, 6. sēj., 8. lpp.). 1907. gada 22. jūlijā izdarītais

uzmetums trešā cēliena tekstam liek domāt, ka sākotnējai atzīmei laiku

pa laikam pievienojušās citas un kāda daļa no plašā «Induļa un Ārijas»

pirmuzmetumu un radāmo domu materiāla radusies pirms 1911. gada

4. marta, ar ko Rainis atzīmējis lugas sacerēšanas darba sākumu mi-

nētajā priekšvārdā.

Pats autors tajā izsakās, ka doma par «Indulim un Ārijai» līdzīgu

lugu, kas pagātnes tēlojumā iekļautu nākotnes idejas, nodarbinājusi

tūlīt pēc «Uguns un nakts» pabeigšanas. Jaunā luga bijusi iecerēta «kā

atsevišķa drāma veselā latviešu vēsturisku drāmu virknē.» Taču šai

laikā jau gaidīja citi nodomi. Bez tam šādas lugas rakstīšanai vajadzēja

plašas vēstures zināšanas (DzD, 6. sēj., 8.—9. lpp.).

Kopš studiju gadiem Rainis daudz interesējās par Latvijas vēsturi.
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Par to liecina vairākas grāmatas viņa personiskajā bibliotēkā, kurās ir

daudz pasvītrojumu un piezīmju. No Raiņa atzīmēm K. Landera «Latvi-

jas vēstures» 1 lappušu malās un pasvītrojumiem tekstā redzams, ka viņu

īpaši saistījušas brīvības cīņas pret vācu iebrucējiem 13. gadsimtā,

tātad laiks un notikumi, kas ietverti «Indulī un Ārijā». Studējot šo

grāmatu, gūtas daudzas ierosmes, pirmieceres un piezīmes lugai.
Uz to, kā Rainis izlietojis šai vēstures grāmatā minētos faktus saviem

daiļrades nodomiem, norāda šāds piemērs. K. Landera «Latvijas vēstu-

res» 1. daļas 62. lappusē Rainis pasvītrojis rindas: «Jaunai leišu valstij

1251. gadā sākās lielas nepatikšanas: Galicijas kņazs Daniels un ordenis

noslēdza pret leišiem savienību un nolēma visdrīzākā laikā uzbrukt

pēdējiem. Tas spieda kņazu Mindaugu uzsākt sarunas ar ordeņa liel-

mestru dēļ kristīgas ticības pieņemšanas. Tāds priekšlikums, saprotams,

ļoti patīkami pārsteidza ordeni un pāvestu, jo patiesībā viņš nozīmēja

ordeņa un pāvesta varas un virsvaldības atzīšanu. Vienošanās notika uz

šādiem pamatiem: 1) Mindaugs atzīst par zemi pāvesta virsvaldību un

sevi — par pāvesta vasali; 2) ordenim tiek atdoti Lietavā zināmi zemes

gabali lietošanā un bez tam Lietavā apmetas uz pastāvīgu dzīvi viens

vācu bīskaps; 3) Mindaugs tiek no pāvesta kronēts un atzīts par leišu

karali.»

Pēdējās rindas, kurās ir runa par vienošanās pamatiem, Rainis īpaši

izcēlis ar malā pievilktu krustiņu un atzīmi «Mintauts karalis». Arī

tālākais teksts, kurā atklājas Mindauga politika, grāmatā pasvītrots, un

atbilstoši šim tekstam «Induļa un Ārijas» pirmuzmetumu lapiņā uzski-

cētas Mindauga politikas dažas pamatlīnijas, kas būtu ietveramas lugā:

«I) Mintauts 2

apvienot leišus, prūšus, žemaišus, tad kūrus,

zemgaļus, sēļus, tad latviešus,

visu Baltiju zem leišiem.

PreUiieki — krievi Galicijas Daniels.

Raksts, ko nolasa, vai sūtnis saka.

Vāci 111 cēl.

Līgst ar vāciem; 1) padoties pāvestam,

TAPT PAR KARALI,

t. i., iegūt autoritāti pie leišiem un

varbūt pašus vācus dabūt zem sevis,

ja ieiši krustās, Top par karali

1 Landera K. Latvijas vēsture. Kultūrvēsturiski apcerējumi. I. Pē-

terburga, A. Gulbis, 1908. 195 lpp. (125837)
2 Rainis lietoja formu «Mintauts», kas bija izplatīta tā laika latvirVj

vēstuies literatūrā, piem., grām. «Rīmju kronika»; tas pats attiecas uz

Raiņa lietoto fermu «Embote» (mūsdienās Embūte).
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2) laiž iekšā priesterus, bīskapus,

zemes gabalus dod ordenim»

(22731/115).

Šai uzmetumā izteiktās ieceres, kurās izmantoti K. Landera «Latvijas
vēsturē» minētie fakti, atspoguļojas «Induļa un Ārijas» trešajā cēlienā,

aptuveni no 2743. līdz 2803. rindai. Pamatīgi studēta un izmantota ari

«Rīmju kronika» 1, par ko liecina Raiņa daudzie pasvītrojumi šās grā-
matas tekstā, dažādas zīmes lappušu malās un dzejnieka piezīmes. Se-

višķi daudz pasvītrojumu nodaļā «Mintautis, leišu lielskungs, apsēd

Emboti, bet ordeņa karaspēks to sakauj» (25.-27, lpp). Piemēram,
25. lappuses beigās ir Raiņa piezīme: «Kūri—kurši dumpojas? Kādēļ?

Kādas materiālas intereses?» Nākamajā — 26. lappusē pasvītrotais

teksts liecina, ka no šejienes Rainis guvis ierosmi leišu uzbrukuma

tēlojumam lugā: «Leiši diženi nāca ar lielu spēku pa kādu mežu pie

Embotes, un liels troksnis atskanēja no viņu karaspēka. .. Mintautim

bija trīsdesmit tūkstošu viru ..» Šīs konkrētās detaļas atzīmētas «Induļa

un Ārijas» radāmajās domās un vēlāk izmantotas lugas ceturtajā cē-

lienā. «Rīmju kronikas» 26. lappusē minētais vācietis Berneķis fon

Harens Raiņa lugā konkretizējies kā Ārijas tēvs — Kuldīgas komturs

Berneks fon Hērens. Raiņa atzīmes «Rīmju kronikas» teksta 135. lappusē

«II», «III» un «IV» nozīmē, ka šeit minētie fakti izmantojami lugas

otrajā, trešajā un ceturtajā cēlienā. Tā, piemēram, atzīme «III» atrodas

pret šādu Raiņa pasvītrotu grāmatas tekstu: «No Embotes senču pils-

kalna tagadējā izskata noskārstams, ka tā piederējusi pie kuršu stiprā-

kajām pilīm, un nekāds brīnums, ka ordenis uz to metis savas acis; tikai

ceļamai ordeņa pilij uz tā nebij telpas diezgan. Pieietama tā nav bijusi

gandrīz ne no vienas puses. Pilskalnam ziemeļos purvaina pļava, dien-

vidos un rīta pusē Embotes sudmalu upīte; tikai vakara pusē pils

priekšā plašāks augstāks laukums, bet arī gravu visapkārt un no pils

atšķirts vairāk desmitiem pēdu dziļu un platu grāvi. Kalns pats augsts

un stāvs; zemākais rīta gals pa vairāk kārtām pārrakts pušu, dziļiem

jo dziļiem grāvjiem, kuru starpas noderējušas stipriem pils ārējiem

apcietinājumiem jeb sētām.» «Rīmju kronikas» 136. lappusē atstāstīta

teika par Induli un Āriju, kas veido Raiņa lugas sižetisko pamatu. Šai

teikā sastopami arī lugā pieminētie vietvārdi Vilku lauks, Vilku grava,

Krusta kalns, Joda dambis.

Līdzīgā veidā izmantota A. Bīlenšteina «Die Grenzen des lettischen

Volksstammes»
2. Grāmatā ievietots plašs literatūras saraksts, kurā Rainis

1 (Ditleba Alnpeķes) Rīmju kronika, latviski M. Šiliņa. R„ M. Šiliņš,

1893, 176 lpp. (76009)
2 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und

der lettischen Sprache m der Gegenwart und m 13. Jahrhundert. St.

Petersburg, 1892, 548 S. (136067)
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atzīmējis, kādas grāmatas būtu jāizlasa. Tas viss norāda, ka viņš dziji

un rūpīgi pētījis latviešu, lietuviešu un citu tautu vēsturi, dzīves veidu,

valodu un iegūto materiālu vēlāk iekausējis savos daiļdarbos, arī «Indulī

un Ārijā».

Kā jau iepriekš minēts, domājams, ka lugas priekšdarbu process —

literatūras lasīšana, dažādu materiālu un ierosmju uzkrāšana
— ir tur-

pinājies no 1906. gada visu laiku, līdz 1911. gadā nāk tiešs pamudinā-

jums sākt rakstīt. Par to Rainis izsacījās vēstulē K. Ķirpēnam 1911. gada

sākumā: «Ar šo jauno lugu ir tā: lasīju avīzēs, ka Lautenbahs sarakstījis
«Induli un Āriju». Tas Ir tiešs drauds Jaunajam teātrim un izaicinājums

man, t. i., «Ugunij un naktij». Vecais teātrs1 jau ne velti daudz mē-

nešu meklē lugu, kas nokonkurētu «Uguni un nakti», un viņi domā

to atraduši pazīstamā, vēsturiskā tematā, kurš dod iespēju izrādīt skais-

tas dekorācijas un vēl tādas pat kā «Ugunij un naktij». To uzbrukumu

Jaunajam teātrim, un man arī, es gribu atgainīt un rakstīšu arī «Induli

un Āriju» priekš Jums. Par vajadzīgām dekorācijām es varēšu Jums

drīz vien rakstīt itin sīki, kad būšu saņēmis Tavu atbildi. Man tāda

dūša uzvarēt vecos tautībniekus viņu pašu mājās un viņu pašu iero-

čiem» (18055).

Pēc tam kādā citā vēstulē K. Ķirpēnam Rainis atkārtoti jautāja, vai

teātrim tāda luga būtu vajadzīga, un, lai varētu aprēķināt tās uzvedu-

mam nepieciešamos līdzekļus, informēja par iecerētajām dekorācijām:

««Indulim un Ārijai» būs, cik paredzams, dekorācijas šādas: 1) Embotes

Vilku grava (ļoti labi būtu, ja Kuģa pats to Emboti redzētu, pie Šiliņa

Rīmju kronikas ir viena fotogrāfija, bet nenozīmīga); 2) meža klajums,

pa labi un kreisi ik pa ozolam, vidū celms; 3) Latviešu Embotes pils

vārtu priekša, palisādes, nakts scenārijs; 4) Divas istabas: bajāra namā

dienai ar lieveni un 5) Embotes pilī (dienai, naktij). Tas viss. Tuvāk

sīkumus aprakstīšu vēlāk vai piesūtīšu jau gatavo tekstu» (17055).

Arī turpmāk veltīdams lielu uzmanību lugas skatuviskajam ietērpam,
Rainis vēstulē Jaunā Rīgas teātra komisijai 1911. gada 18. maijā aiz-

rādīja, ka «Induli un Āriju» tomēr nedrīkstētu iestudēt kā «dekorāciju

gabalu». Turpat Rainis izsacīja cerību, ka lugas režisors būs A. Mier-

lauks, kas ar spožiem panākumiem bija inscenējis «Uguni un nakti».

Minētajā vēstulē izteiktas arī autora domas par «Induļa un Ārijas»

cenzēšanas iespējām: «Bet šoreiz lugas priekšmets ir tik pazīstams un

nevainīgs, ka laikam nebūs nekāda riska rīkoties uz inscenēšanu pirms

cenzēšanas.» Rainis vēlāk vēstulē grāmatizdevējam A. Gulbim rakstīja

jau precīzāk: ««Indulis un Ārija» tiks laikam iesniegta tikai novembrī

vai decembrī; man ir liels apmierinājums, ka, pateicoties Tev, nebūs

1
Domāts Rīgas Latviešu biedrības teātris.
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jābaidās no sīkiem šķēršļiem dramatiskajā cenzūrā, jo, protams, es pats

zinu, kas ir neiespējams galvenās līnijās, un to ievērošu» (18343).
Kaut gan šai vēstulē konkrēti runāts par «Induļa un Ārijas» sagata-

vošanu grāmatas izdevumam, tomēr minētie fakti attiecināmi arī uz

teātrim domāto eksemplāru. Raipa sarakstē ar Aspaziju 1911. gada

oktobrī un novembrī atrodami vairāki tieši norādījumi, ka luga steigā

gatavota vienlaicīgi teātrim un izdošanai. Pēc katra cēliena pārrakstī-

šanas Rainis nosūtījis tīrrakstu uz Cīrihi Aspazijai, kas to nodevusi

tālāk pārrakstīšanai mašīnrakstā Robertam Ivanovam. «Indulis un Ārija»

pārrakstīts vairākos eksemplāros. Tad mašīnraksti un rokraksts ceļojuši

atpakaļ uz Kastaņolu pie Raiņa, kurš pēc rediģēšanas vienu eksemplāru

aizsūtījis Jaunajam Rīgas teātrim, bet otru — A. Gulbim izdošanai.

Tas, kā organizēti pēdējie darbi, pabeidzot lugu, uzzināms no Raiņa

atklātnēm Aspazijai, kuras ik pēc pāra dienām nesa uz Cīrihi jaunas

vēstis. Piemēram, 14. oktobrī viņš rakstija: «To I cēlļiena] caurskatī-

šanu nedari, kad neesi gatava ar savu darbu. Atsūti norakstus tūliņ

man šurp, es tad aizlaidīšu viņus uz Rigu teātrim un Gulbim. Kad

Ivanļovamļ iznāk 3 noraksti, tad vari vienu paturēt, bet 2 norakstus un

manu pirmrakstu atsūti šurp. Tūliņ pēc tam sūtīšu Ivanļovamļ

II cēlļienuļ.» Bet 27. oktobrī Rainis jau ziņoja: «Nosūtīju arī I cēlļienu]

Gulbim un teātrim. Strīpoju tikai teātrim.»

Rainim sākumā bijis nodoms īsināt ari grāmatai domāto tekstu,

uzticot šo darbu Aspazijai, taču apstākļi piespieda no tā atsacīties. Par

to norādīts vēstulē Aspazijai 1911. gada 16. oktobrī: «Protams, atstāj

«Induļa» caurskatīšanu un sūti Ivanova norakstījumu tūdaļ šurp. Kur

Tev tagad katra diena dārga, Tu nevari uzņemties šo jauno traucējumu.

Es priekš grāmatas izdevuma netaisīšu nekādus strīpojumus, tikai izla-

sīšu cauri. Priekš izrādēm varēs strīpot vēlāk. Tātad man nepiecieša-

mība nav. Strādā vien mierīgi savu darbu un tais', ka topi vesela.»

Salīdzinot «Induļa un Ārijas» tīrrakstu (22777) ar pirmiespiedumu,

redzams, ka tajā nekādi svītrojumi nav izdarīti, taču no vēstulēm se-

cināms, ka teātrim domātajā eksemplārā Aspazija svītrošanas darbu nav

pārtraukusi. 1911. gada 8. novembra atklātnē Rainis viņai pavēstīja, ka

tikko nosūtījis uz Rīgu lugas trešo cēlienu, un tālāk rakstīja: «Labi jau

būtu, kad Tu varētu izlasīt vēl tos pārējos cēlienus un strīpot, bet Tu

būsi pārāk noguris no sava darba.»

«Induļa un Ārijas» eksemplārs ar Aspazijas svītrojumiem pagaidām

nav atrasts, bet pēc vēstuļu materiāla, kur ir ziņas par īsināšanu, nav

nosakāms, vai viņai šo darbu izdevies paveikt līdz galam vai to izdarījis

Rainis pats, uz ko vedina domāt, piemēram, 1911. gada 10. novembra

atklātnē Aspazijai rakstītās rindas: «Mīļo sirdslabumiņ, tā jau es do-

māju, ka Tu būsi tagad stipri nogurusi. Pamet to lasīšanu un sūti

IV cjēlienu] šurp; es pats viņu izlasīšu un strīpošu.»
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Par daiļrades procesu, rakstot lugu «Indulis un Ārija», Raiņa vēstu-

lēs, dienasgrāmatās un citur norādījumu nav. Taču zināmu priekšstatu

par to, kā Rainis strādājis, dod atstātās radāmās domas un pirmraksti

(22731, 22732, 22733, 22734, 22797, 22825).

Luga veidota apmēram šādā secībā: vispirms uzskicētas galvenās

domas, vārdu meklējumi personāžam, personu saraksti un raksturojumi,

darbības vietu nosaukumi un tēlojumi, cēlienu un ainu izplānojumi,

personu dialogi un atsevišķs lugas teksts prozā. Minētās piezīmes izdarī-

tas ar zīmuli steigā, grūti salasāmā rakstā uz dažāda formāta lapiņām,

no kurām mazākās tādas, ka uz tām atrodas tikai pāris vārdu vai rinda,
bet lielākās — gareniski vidū pārgriezta loksne. Daudzām lapiņām sā-

kums vai beigas noplēstas, dažkārt rakstīšanai izmantotas saņemto vēs-

tuļu aploksnes. Šādu lapiņu skaits sniedzas vairākos simtos. To izvie-

tošanai Rainis iekārtojis īpašus vāciņus ar tādiem virsrakstiem kā

«Ideja», «Vadošas regulas», «Raksturi», «I c[ēliens]», «II c.» utt. Tomēr

šais zīmītēs grūti orientēties, jo vāciņu virsraksti dažkārt neatbilst

saturam.

Pats Rainis par šo iekārtojumu 1912. gada 4. jūnijā dienasgrāmatā

rakstīja: «Atrast un iekārtot drāmas darba tehnisko pusi pareizi. «Indu-

lim» bij jau sākums sistēmai, bet par daudz smaga sistēma, bez aša

pārskata. Daudz zīmīšu, dažādi formāti, grūti atrast, iekārtot, salasīt.

Vienāda formāta piezīmju lapiņas 1/32 loksnes. levērot, kuras rubrikas

visvajadzīgākās.»

Pēc šīm uzmetumu lapiņām tālāk veidots lugas pirmraksts. Tas rak-

stīts lielāko tiesu ar zīmuli uz garenām lapām — vidū pārgrieztām

loksnēm. Ir dažas īsākas lapas, kas, liekas, atplēstas no garajām. Pirm-

rakstā nav remarku, arī personas atzīmētas tikai vietumis. Nav ievērotas

pieturas zīmes, sevišķi rindu beigās. Daudz svītrojumu, labojumu, va-

riantu rakstījumu virs rindām; lapiņu malās radāmo domu uzmetumi —

vērtējumi, piezīmes par uzrakstīto un turpmāk izveidojamiem skatiem.

Vienai daļai pirmraksta lapu augšā kreisajā stūrī ir datums, kad tās

teksts sacerēts. Dažās lapās teksts rakstīts ar tinti un vēlāk labots ar

zīmuli.

Tālāk lugas izveides procesā izšķirams pārrakstījums ar tinti, kas

pilnīgā veidā saglabājies tikai otrajam cēlienam. Arī tajā diezgan

daudz svītrojumu un labojumu, bet mazāk nekā pirmiakstā. Teksts pār-

skatāmāks, salasāmāks. Cēliens iedalīts skatos, kas seko cits citam

tekošā numerācijā. Atzīmētas arī personas, taču vēl ne gluži konsek-

venti. Personu vārdi saīsināti, piemēram, Ind., Ar., Mint. utt.

Viss lugas tīrraksts rakstīts ar tinti skaidri salasāmā rakstā ar

1 Šai kopotu rakstu izdevumā lugas pirmieceru lapiņu teksts ievietots

4. variantu sējumā.
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sīkiem labojumiem, nedaudziem svītrojumiem un maz atšķiras no

iespiestā teksta. Ar tīrrakstu pilnīgi saskan mašīnraksts (22737). Tīr-

rakstā trūkst trešā cēliena otrās un ceturtā cēliena pirmās ainas, bet

mašīnrakstā otrādi — trešā cēliena pirmās un ceturtā cēliena otrās

ainas.

Salīdzinot lugas pirmieceres un dažādos rokrakstus ar tās publicēto

tekstu, redzams, kā no sākotnējām, bieži vien neskaidri formulētām un

neveiklā izteiksmē uzmestām domu. drumslām pamazām veidojās Raiņa

mākslas darbs.

Dažkārt pirmuzmetumos atzīmētā doma guvusi savu gadīgo dzejisko

atrisinājumu tai pašā dienā. Tā, piemēram, 1911. gada 9. augustā uz

mazas lapiņas prozā uzmestas rindas: «Visas domas I. vērstas uz dzim-

tenes zaudēšanu, te nāk no āras spēks, mīla, kas traucē un aizrauj»

(22732/17). Šai pašā datumā sacerēts Induļa monologs otrajā cēlienā,

kas izteic mīlas vareno spēku dzejas gleznā.
Daudzo uzmetumu lapiņu saturs liecina, ka lugas pirmā iecere pa-

matos neatšķiras no tās beigu varianta. Pēc šo lapiņu satura var

spriest ari par to, kādiem jautājumiem Rainis lugā pievērsis sevišķu
uzmanību.

Daudz domāts par traģēdijas centrālā konflikta risinājumu, par

Induļa un tautas, Induļa un Ārijas, Induļa un Mintauta attiecībām,

arī par vielas izplānojumu cēlienos, skatos, dialogos. Galvenajām

personām (Indulim, Ārijai, Mintautam, Ārijas tēvam) dots sīks rakstu-

rojums reizē ar viņu biogrāfijas, lugā ieņemtās vietas un darbības

motivācijas skaidrojumu. Pārējais personāžs nav raksturots. Ir tikai

īsa piezīme par Pudiķi («Pud. līdzīgs Mint., tikai mazāks un godīgs

vecā piekritējs»), kas sasaucas ar vēlāk vēstulē režisoram T. Amtma-

nim doto skaidrojumu: «Pudiķis grūti iekustināms vecs pīlārs, apaļš

raksturs. Tipiski latvisks. Bagātam uzvedumam derīga loma» (22733/52).
Pirmiecerēs, tāpat kā pabeigtajā traģēdijā, dramatisko konfliktu

veido divu pretmetu cīņa — Induļa pienākums pret tautu un mīla

pret vācu komtura meitu Āriju. Pirmiecerēs vairākkārt parādīts kon-

flikta samezglojuma cēlonis un motivēta Induļa aiziešana no kūriem

pie vāciešiem, arvien uzsverot mīlas pārvarošo spēku. Tāpat izcelta

mīlas, personības pārveidotājas, loma, kam jo spilgti jāizpaužas In-

duļa un Ārijas raksturu attīstībā.

Pirmiecerēs Rainis akcentējis uzskatu, ka tautu draudzības ideja var

realizēties tikai tad, kad nebūs apspiedēju Tikai brīvībā iespējams

arī tautu kultūras uzplaukums1. Šī doma visskaidrāk apliecināta Induļa

1
Par Raiņa uzskatiem šajos jautājumos skat.: Samsons V.

Rainis — revolucionārs domātājs. — Latvijas PSR ZA Vēstis, 1965,

10. nr., 3.—15. lpp.; Mikainis Z. Rainis — internacionālists un

patriots. R., 1978, 220.—225. lpp.
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un viņa idejiskā pretmeta Mintauta attiecībās, kuru noskaidrošanai

autors pievērsis sevišķu uzmanību.

Kā jau tika minēts, sākotnējā iecere «Indulim un Ārijai» pamatos

neatšķiras no iespiestā teksta, tomēr dažas sīkas izmaiņas konstatē-

jamas.

Vispirmām kārtām tas attiecas uz personu sarakstu, kas Raiņa rok-

rakstos atrodams divos variantos. Sākumā Rainis devis vārdus visiem

kuršu virsaišiem, labiešiem un kareivjiem, bet lugas iespiedumā to

nav. Šie vārdi ir: Daidzis, Kabzis, Udzša, Durgans, otrajā variantā bez

tam vēl Dzeldens (pēdējais gan tūlīt svītrots). Tāpat atšķirībā no

drukātā teksta doti vārdi arī kuršu sievām un meitām. Pirmajā va-

riantā tie ir: Lelde, Irga, Telme, Vidra. Otrajā variantā Telme un

Vidra vairs nav sastopama. Pabeigtajā lugā minēta leišu jaunava

Svaista, bet sākumā meklēts vārds arī otrai lietuvietei, nosaucot to

par Meldziri.

Personu saraksta pirmais variants vēl ļoti nepilnīgs. Tajā trūkst

tādu personu kā Berneks fon Hērens, Candia, Tuše, Alda, Augstākais

brālis, Vecais Valters, Kuno. Pilnīgāks ir otrais variants, kurā tomēr

atšķirībā no grāmatā drukātā saraksta vēl nav minēts Candra un Ve-

cais Valters.

Ir liecības, kas norāda, ka abī šie personu saraksti radušies pēc

lugas pabeigšanas pirmrakstā vai pat vēlāk, jo pirmrakstā vēl nav ne

Uģa, ne Zuka vārda, bet tie saukti par pirmo un otro puiku, saīsinā-

jumā rakstot Pi un Pi, P2 un Pn. Rokrakstos neparādās ari daudzi per-

sonu sarakstos minētie vārdi, izņemot Leldi, Irgu, Valkmalu un Udzšu,

Nav ari Candras vārda, bet tas saukts «Labiets».

Pirmrakstā Vizbulītes vietā šur tur sastopama Brūklenīte, bet šis

variants vēlāk svītrots.

Vispār vārdu lietošanā Rainis nav konsekvents vēl pat tīrrakstā,

kur, piemēram, piektajā cēlienā kādu no kuršu kareivjiem Indulis

uzrunā par Oli. Nekur citur šis vārds nav minēts.

Gatavojot lugu iespiešanai, autors nevienveidību personu vārdos

novērsa. Vēstulē A. Gulbim 1911. gada 11. decembrī vipš rakstīja:

«Bet tālākās loksnes es taču gribētu redzēt tādēļ, ka manuskriptā

daudz sīku paviršību personu apzīmējumos, vārdi vēl nebij galīgi no-

lemti dažām personām, piem., I cēl. viens un tas pats bij apzīmēts

drīz: Lengvins, drīz: leišu virsaits, drīz vienkārši: leitis. Tā būs arī

II un 111 c.r laikam arī IV. Lai atsūta gan; es galvoju, ka otru dienu

pēc saņemšanas katru cēlienu sūtīšu atpakaļ.»

Mazāk izmaiņu vietu apzīmējumos. Pirmiecerēs minētais Krusta

kalns un «jūra netāli» lugā nav izmantoti.

Ir dažas atšķirības lugas uzbūvē. Tā, piemēram, pirmuzmetumā pa-

redzēts dalīt otro cēlienu divās ainās, bet nedalīt trešo cēlienu. «In-
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riuļa un Ārijas» iespiedumā ir otrādi. Uzmetumā ir teikts: «.. sapulces

ikats prozā. .» (attiecinot to uz otro cēlienu). Rokrakstos un tāpat

lugas izdevumos prozas teksts ir tikai pirmajā cēlienā. Sapulces skats,
kurā lemj par Ārijas likteni, ietilpst otrajā cēlienā un uzrakstīts saistītā

valodā.

PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI

Līdz Raiņa Kopotu rakstu «Dzīve un darbi» iznākšanai 1925. gadā

luga «Indulis un Ārija» izdota divas reizes. Pirmais izdevums iznāca

1911. gada decembra beigās.
1 Tas nosaukts par pilnizdevumu, lai at-

šķirtu no teātrim saīsinātā varianta (saīsinātā veidā luga nav iznākusi).

Otrreiz traģēdija «Indulis un Ārija» publicēta 1923. gadā
2. Salīdzinot

abus izdevumus, sastopami tikai sīki redakcionāli labojumi.

Kopotos rakstos «Dzīve un darbi» ievietotās lugas «Indulis un

Ārija» priekšvārdā Rainis rakstīja, ka tā pirms pirmā pasaules kaia

divas reizes tulkota krievu un vienu reizi vācu valodā (DzD, 6. sēj.,

10. lpp ).

Viens no tulkotājiem krievu valodā bija rakstnieks Jānis Straujāns

(īst. v. Jānis Masters). 1913. gadā J. Straujāns, dzīvodams Kapri salā

un bieži viesodamies pie M. Gorkija, kas arī tai laikā bija apmeties

Kapri salā, ieinteresēja viņu izdot dažus Raiņa darbus krievu va-

lodā. 1913. gada 15. aprīlī J. Straujāns Rainim rakstīja: «Stāstīju

Gorkijam par Jums. Viņš teica, ka būtu ļoti labi, ja Jūs atbrauktu. .

Gorkijs vāc mazo tautu rakstnieku darbus krievu tulkojumā. Izdošot

viņus atsevišķos krājumos. Es rūpējos par latviešiem. Mēģināšu tulkot

Jūsu «Induli un Āriju»». Tulkošana J. Straujānam ritēja gausi, un

1913. gada oktobrī Rainis saņēma pārtulkotu tikai lugas sākumu. Tul-

kojums nebija pabeigts ari vēl 1916. gadā, kā par to liecina J. Stiau-

ļāna vēstule Rainim 1916. gada 28. martā: «Es ļoti vēlētos, ka Jūs

man atstātu atļauju katrā ziņā tulkot «Induli un Āriju». Šogad man

katrā ziņā atliks laiks to darbu paveikt.» Ziņu par tulkojuma tālāko

likteni nav. Domājams, tas palicis nepabeigts.

1925. gadā priekšvārdā lugai Rainis rakstīja, ka esot dabūjis ieska-

tīties Kopmaņa tulkojumā krievu valodā (DzD, 6. sēj., 10. lpp.). Taču

šāds tulkojums pagaidām nav atrasts, un par to nav arī nekādu ziņu.

Sarunas ar Raini par «Induļa un Ārijas» tulkošanu bija ievadījis

arī literatūrzinātnieks un tulkotājs Rūdolfs Egle. Par to liecina Raiņa

1 Rainis J. Indulis un Ārija. Jaunības traģēdija 5 cēl. Pēter-

burga, A. Gulbis, 1911. 267 lpp.
2

Rainis J. Kopoti raksti. 5. sēj. Indulis un Ārija. Jaunības tra-

ģēdija 5. cēl. R„ A. Gulbis, [1923]. 224 lpp.
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vēstule R. Eglern 1917. gada 2. maijā: «No malām dzirdu, esot tul-

kots «Indulfis] un Ārļija]» no diviem. Lasu, ka krievu tulkojumi esot

vāji. Atļauju tulkot man prasīja tikai viens (pēc «Jāzepa un viņa

brāļu») un nu Jūs. Salīgstat pats ar izdevēju un paziņojat man.»

Pirmo reizi krievu valodā luga «Indulis un Ārija» publicēta 1954.

gadā Rīgā Vladimira Deržavina tulkojumā. Tā ievietota krievu va-

lodā izdoto Raiņa kopotu rakstu trešajā sējumā1. Tai pašā tulkojumā

atsevišķā grāmatā luga izdota Maskavā 1957. gadā2.

Drīz pēc «Induļa un Ārijas» uzrakstīšanas luga sākta tulkot vācu

valodā un gatavota izdošanai Berlīnē. Tulkojis pazīstamais baltvācu

literāts un krievu klasiskās literatūras tulkotājs Johans Ginters. Darbs

ar tulkojumu ritējis intensīvi. Lugu tulkojumā bijis paredzēts izdot

saīsinātā veidā, un saīsinājumus izdarījusi Aspazija. No Raiņa 1913.

gadā rakstītajām vēstulēm Aspazijai secināms, ka principus, pēc ku-

riem dzejniece lugu īsinājusi, Rainis atzinis par pareiziem un dažkārt

saīsināto eksemplāru nav pat pārlūkojis, bet lūdzis tūlīt nosūtīt tul-

kotājam. 1913. gada septembrī J. Ginters tulkošanu bija jau pabei-

dzis, un Rainis vēstulē viņam 12. septembrī rakstīja: «Ar lielu prieku

saņēmu Jūsu vēstuli, kurā Jūs «Induļa un Ārijas» tulkojumu pazi-

ņojat par pabeigtu. .. Ja Jums ir vairāki mašīnraksta eksemplāri, tad

sūtiet vienu tūlīt uz Berlīni un vienu man. .» Taču, karam sākoties,

sarunas tika pārtrauktas, un traģēdija «Indulis un Ārija» vācu va-

lodā palika nepublicēta.

J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā glabājas «Induļa

un Ārijas» tulkojums vācu valodā, kur kā tulkotāji minēti L. Feld-

mane un J. Ginters (22753)
3.

SKATUVES GAITAS

Pirmais traģēdiju «Indulis un Ārija» iestudēja Jaunais Rīgas teātris,

kuram tā bija rakstīta un kurā ar labiem panākumiem iepriekš izrā-

dīja Raiņa lugas «Zelta zirgs» un «Uguns un nakts».

leskatu «Induja un Ārijas» pirmuzveduma iestudēšanas gaitā paver

Raiņa sarakste ar Jaunā Rīgas teātra darbiniekiem.

1911. gada 25. novembrī teātra sekretārs 2. Pērkons vēstulē Rainim

ziņoja: «No «Induļa un Ārijas» tagad esam visus cēlienus saņēmuši,

2 PaHH«c fl. Co6p. T. 3. Hhavahc h Apna. Hai,h MvpoMeii.
Kaū TpaKX. Pāra, 1954. 536 c.

2 PaiiHHC H. Hhayahc h Apna. TpareAHH moaoaocth b 5-th a-

M., 1957. 279 c.
3

Domājams, ka šis ir tas pats tulkojums, ko bija paredzēts Berlīne

izdot.
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luga pārrakstīta, un vajadzīgie eksemplāri aizsūtīti preses virsvaldei
Pie lugas iestudēšanas ķersimies tūliņ, pašlaik galveno lomu tēlotāji

iepazīstas ar «Induli un Āriju»: pie sagatavošanas tiks ar visiem spē-
kiem strādāts, un uz marta sākumu luga varēs nākt gatava, tā ka, do-

mājams, vismaz reizes 3G to šinī sezonā varēs izrādīt. .. «Induļa un

Ārijas» inscenēšanai grib piegriezt sevišķu vērību. Decembri Kuģa
domā braukt uz Viļņu, lai iepazītos ar leišu senatni turienes muzejos,

pēc tam viņš apceļos Lietavu. Luga tiks iestudēta ar sevišķu rūpību,

tādēļ bijām spiesti ieturēt tādu repertuāra plānu, kurš atļauj vairāk

mēģinājumu «Indulim un Ārijai». Lai aktieri varētu savas lomas ap-

zinīgi tēlot, tad nodomāts nolasīt attiecīgus referātus un kopīgi ar

aktieriem pārrunāt par galveno un arī blakus personu raksturiem utt.»

Vēstulē, kas rakstīta 1912. gada janvārī, 2. Pērkons informēja

Raini, ka «Induļa un Ārijas» pirmais mēģinājums noticis 12. janvārī.

Viņš tāpat paziņoja, ka tikko saņemts lugas svītrotais eksemplārs, un

režisora T. Amtmaņa vārdā lūdza atsūtīt galveno lomu raksturoju-

mus, lai iestudējumā pilnīgāk varētu ievērot autora gribu (24147).

Rainis atbildēja, ka, pēc viņa domām, viss vajadzīgais jau izteikts

pašā tekstā un viņš labprāt sniegtu paskaidrojumus par situācijām vai

rakstura līnijām, kas rada šaubas, taču reizē nosūtīja režisoram T. Amt-

manim īsas, bet nozīmīgas piezīmes par galvenajām lugas personām.
Tēlu pareizas interpretācijas ievirzē šīm piezīmēm liela loma. Tās ir

šādas:

«Induls domāts kā jauneklis ap 25 g., humāns raksturs, garīgi dau-

dzējādi apdāvināts. Viņa spēki gaidījuši uz raisīšanu, stipru dvēseles

iekustinājumu; to dod beigās tēvijas pametums un mīlestība.

Viņa garīgā spēkā viņa pārākums par visām citām lomām, arī

Ārijas un Mintauta, kas aktierim jāizceļ 111 rsp. IV cēlienā, bet arī

viņa traģika: viņa jaunība, gars, parastā tikla nespēj tik piepeši at-

tīstīties, lai panestu garīgo spēku eksploziju. Šī loma prasa no ak-

tiera visvairāk; ne vien stipru iedziļināšanos ar jūtām, bet ari inte-

liģenci, aktierim jāsaprot daudzējādās Iļnduļa) domas un tieksmes.

Indulim jāuzvar elementāri spēcīgais Mintauts ar jūtu un prāta

smalkumu un domu tālumu; jo vairāk viņš atšķirsies no Mintauta, jo

vieglāk būs to uzvarēt arī skatītāju priekšā, arī IV cēlienā, neprasot

Mintauta tēlojuma pavājināšanu. Bet visādā ziņā ir vajadzīga šāda

uzvara.

Ārijas raksturā jāsargās no sentimentālības. Straujība, vaļība, pat-

varība, dēkainība (Abenteuerlichkeit), uzvarošs humors. Grūti pār-

varams un pārvēršams raksturs. Jāizceļ šī pārvēršanās un augšana.

Mintauts — elementārs lieliskums pretī Induļa garīgam. M[intautdJ

raksturs spilgts, tā ka viegli tēlojams un pateicīgs, kad aktiers tik

spēj izcelt šo lieliskumu. Indulim reizē pretspēks un atspulgojums;
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praktiķa pret teoriju, reālisms pret fantāziju. Viņa traģika, ka nevai

saprast brīvību un atduras kā Napoleons pret iluminat[oriem] un Eiro-

pas vispārības domām.

Pudiķis — grūti iekustināms vecs pīlārs, apaļš raksturs. Tipiski

latvisks. Bagātam uzvedumam derīga loma.

Vizbulīte — ap 16. g., jāsargās izrādot no bērnišķīguma, vientie-

sības. Dabas bērna liela veiklība, gudrība, sirsnība, pusneapzināta mī-

lestība. Viņai būtu jāmirst, ja pilnīgi apzinātos, tādēļ viņas nāve nav

iekšējs gadījums.

Uģis līdzīgs un pretstats Indulim. Aizturēta sirsnība. Jaunības pi-

nums, lomā var ielikt ļoti daudz» (22733/51—52).

Pēc «Induļa un Ārijas» lesniegšanas teātrim Rainis vēstulē K. Ķir-

pēnam izsacījās, ka 1911./12. gada sezonā to vairs nevajadzētu uz-

vest, bet labi sagatavot nākamās sezonas sākumam. So ieskatu viņš

aizstāvēja ar vairākiem argumentiem, minot, ka «nepatiktos arī tāds

sasteigts darbs, jo ma/.ak tādēļ, ka tā priekš teātra jauna žanra, vēs-

turiska luga, ari ne fantastiska kā «Uguns un nakts». Cits iemesls, ka

abām lugām «U. un N » un «Indulim» vienā sezonā kopā nav telpas,

kur nāks taču ari vēl citas novitāles» (17098).

Tomēr teātris uzvedumu sagatavoja paredzētajā termiņā, un lugas

«Indulis un Ārija» pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī notika 1912 gada
3. aprīlī T. Amtmaņa režijā ar J. Kugas dekorācijām.

Uzvedums bija veidots stingri reālistiskās līnijās. Galvenajās lo-

mās teātra labākie spēki: Indulis — A. Amtmanis-Briedītis, Ārija —

T Banga, Mintauts — A. Kaktiņš, Vizbulīte — B. Skujeniece, Uģis —

T. Amtmanis, Pudiķis —G. Zibalts, Berneks «— A. Mierlauks, Tuše —-

B. Rūmniece.

Lugu iestudēja arī otrs tēlotāju sastāvs, kas pirmo reizi spēlēja

19 aprīlī. Āriju tēloja L. Ērika, Mintautu — V. Segliņš, Vizbulīti —

M Smithene.

Tā kā iepriekšējā sezonā lielu triumfu uz Jaunā Rīgas teātra ska-

tuves bija piedzīvojusi «Uguns un nakts» un par jauno Raiņa lugu

«Indulis un Ārija» bija parādījušās jau vairākas cildinošas atsauk-

smes, tad no tās inscenējuma skatītāji gaidīja ļoti daudz. Tomēr, kā

secināms pēc novērtējuma presē, laikabiedru atmiņām, kā ari paša

d/.ejnieka izteikumiem vēstulēs un dienasgrāmatā, lugas «Indulis un

Ārija» uzvedums nebija tik spožs kā «Uguns un nakts» inscenējums.

Par Raiņa iecerei vistuvāk atbilstošajiem tēliem recenzenti atzina

T. Amtmaņa Uģi, M. Šmithenes un B. Skujenieces sirsnīgo, garīgi

bagāto Vizbulīti, Ā. Kaktiņa pirmatnējā smagnējībā vareno Mintautu.

Daudz tika cildināts J. Kugas darinātais dekoratīvais ietērps, kas

ar savām varenajām seno piļu konstrukcijām un Latvijas dabas glez-
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r.ojumiem lieliski izcēla Raiņa traģēdijas teiksmainību, dzijo drama-

tismu, ideju plašo vērienīgumu.

Vienprātīgs bija atzinums, ka režisors T. Amtmanis guvis teica-

mas sekmes masu skatu atveidojumā.

Interese par «Induļa un Ārijas» izrādi bija liela. Vēl tai pašā

sezonā, kaut gan pirmizrāde notika pavasari — t. s. sezonas «tukšajā

galā», «Induli un Āriju» uzveda ap 30 reižu, un, kā liecina ziņojumi

laikrakstos, apmeklētāju nekad netrūka. Maija sākumā un vidū teāt-

ris ar uzvedumu viesojās Jelgavā, kur sniedza četras izrādes.

Nākamajā, 1912./13. gada sezonā teātris lugu pārstudēja no jauna,

pamatos paturot to pašu režijas plānu un tēlotāju sastāvu, kurā tomēr

1 '.ja arī izmaiņas: Induļa lomā — E. Smiļģis, Mintauta —A. Mier-

lauks, Uģa — K. Hamsters. Ar šādu lomu sadalījumu Jaunais Rīgas

teātris «Induli un Āriju» izrādīja vēl 1913./14. un 1914/15. gada
sezonā.

Lugu pārstudējot, režisors T. Amtmanis bija centies pēc dziļākas

Raiņa traģēdijas idejiskā satura atklāsmes un izrādes atsevišķo daļu

organiskāka apvienojuma, pēc noskaņas izteiksmīguma un raksturīgām

individuālām īpatnībām kā atsevišķu tēlu, tā masu skatu atveidojumā.

Salīdzinot vairāku gadu atsauksmes par izrādēm apstiprinās Raiņa

agrāk — pirmuzveduma sagatavošanas laikā — izteiktā doma, proti,

teātrim «Indulis un Ārija» ir jauna veida luga un aktieriem grūti būs

ieiet traģēdijas ideju un raksturu sarežģītās psiholoģijas pasaulē uz-

reiz.

Raiņa jaunā darba savdabīgā atmosfēra, gleznajā dzejiskumā ievērp-

tais dziļais dramatisms un domu vērienīgums lugas uzvedumos laika

gaitā atklājās tikai pamazām; pamazām atklājās arī traģēdijas perso-

nāža, kā liekas, zemei tik tuvo varoņu īpatnējā simbolika.

Atrazdamies tālajā Kastaņolā, Rainis sekoja savas lugas skatuves

gaitām pēc ziņojumiem un recenzijām laikrakstos, pēc atsauksmēm

viņam rakstītajās vēstulēs. Salīdzinot ar «Uguns un nakts» panākumiem,

iriņam radās priekšstats, ka teātris «Induli un Āriju» ir nogremdējis

un publika to nemīl.

Vislielākās domstarpības bija jautājumā par teātra patvarīgi izda-

rītajiem svītrojumiem «Induļa un Ārijas» tekstā. Sakarā ar to Rainis

aizsūtīja 1912. gada 19. jūnijā Jaunā Rīgas teātra komisijai pagaru vēs-

tuli, kurā iebilda pret šādu teātra rīcību un motivēja, kāpēc luga nevar

būt saīsināta tādā veidā, kādā režisors T. Amtmanis to izdarījis. At-

bildes vēstulē Rainim 1912. gada 20. jūlijā T. Amtmanis izsacīja no-

žēlu, ka svītrojumi izdarīti bez autora piekrišanas, bet savus pārkār-

tojumus lugas tekstā aizstāvēja. Viņš uzsvēra, ka tie nepieciešami,

lai luga būtu dramatiski spraigāka.
Šai pašā vēstulē T. Amtmanis izsacīja arī savas domas par to,
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kāpēc izrādes nav atstājušas tādu iespaidu, kādu patiesībā varētu sniegt

luga: «.. vaina meklējama ne sarežģītās lomās, ne tehniskā uzbūvē,

bet aktieros. Ir vajadzīgi apdāvināti aktieri, kuri spētu pilnīgi atdot

to, kas Jūsu darbos. Es nevaru noliegt, ka visi nebūtu pielikuši gribu,

enerģiju, pat sajūsmu, bet viss tas tomēr neko nelīdz — ja aktie-

rim maz attīstīta psiholoģiskā izglītība un domu bagātība. Tas ir liels

mīnuss mūsu teātra aktieriem. Visas lomas pa lielākai da|ai tēlo pēc

viņu, aktieru, individualitātes, bet ne rakstnieka doto tipu.»

Tomēr latviešu teātra vēsturē tas bija viens no labākajiem šās

lugas iestudējumiem. Izcili sasniegumi bija M Šmithenes un B. Sku

jenieces Vizbulīte, T. Amtmaņa Uģis, A Kaktiņa Mintauts, J. Kugas

dekorācijas, režisora T. Amtmaņa masu skati. Atcerēdamies izrādi,

Jaunā Rīgas teātra dramaturgs K. Freinbergs rakstīja: «Vislielākie

panākumi T. Amtmanim bija ar Raiņa traģēdijas «Indulis un Ārija»

iestudējumu. Aina Vilku gravā bija taisni aizraujoša savā izteiksmes

spēkā. Protams, visspēcīgāk izrādē iedarbojās pats dzejas darbs, bet

tam līdzi arī režija un aktieru tēlojums, vispārējais noskaņojums un

masu izteiksmība, izcejot lugas būtību un ideju.»
1

Pirmā pasaules kara laikā, kad plašas iespējas pavērās vāciešu

šovinisma tendenču attīstībai, progresīvie teātru darbinieki nebaidījās

uzvest Raiņa lugas, kurās bija attēlota latviešu tautas cīņa pret vācu

iebrucējiem 13. gadsimtā. Tā. piemēram, 1915. gada 23. martā notika

«Induja un Ārijas» pirmizrāde Liepājas Latviešu teātrī. Teātris bija

centies atklāt Raiņa darba demokrātiskās idejas. Tā bija viena no

labākajām izrādēm visā teātra pastāvēšanas laikā, pēdējais lielākais

inscenējums pirms darbības pārtraukuma kara gados. Uzveduma reži-

sors un Indulis — M. Sveilis, Ārija — M. Celmiņa. Vizbulīte — V. Ver-

nere, Mintauts — J. Mārsietis. Kritika atzinīgi novērtēja arī scenogrāfa

J. Sudmala darbu.

Otrā «Induļa un Ārijas» pirmizrāde kara godos notika Petrogradā

Jaunaļā Pēterpils Latviešu teātrī 1916. gada 20. martā A. Mierlauka

režijā. Sis iestudējums zināmā mērā bija Jaunā Rīgas teātra inscenējuma

atjaunojums, jo tajā piedalījās galvenokārt tie paši aktieri, kas tēloja

«Indula un Ārijas» uzvedumā bijušajā Jaunajā Rīgas teātrī: Indulis —

E. Smilģis, Ārija — L. Ērika, Mintauts — A. Mihelsons (vēlāk G. 2i-

balts), Vizbulīte — M. Smithene (vēlāk M. Gruzevska), Tuše — B. Rūm-

niece, Pudiķis — G. 2ibalts (vēlāk J. Simsons), Uģis — A. Amtmanis-

Brieditis (vēlāk A. Mitrēvics), Berneks — A. Mierlauks.

Ar Raiņa vārdu arvien cieši saistījušās tagadējā J. Raiņa Akadē-

miskā Dailes teātra gaitas. 1920. gadā ar Raiņa un E. Smiļģa līdzdalību

'Freinbergs K. Atceres par Jauno Rīgas teātri. — Grām.:

Jaunais Rīgas teātris 1908—1915. R., 1958, 26. lpp.
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tika pieņemts lēmums par šā teātra dibināšanu. Raini ievēlēja par

Dailes teātra pirmo direktoru. Ar «Induļa un Ārijas» pirmizrādi 1920.

gada 19. novembrī teātris sāka savu darbību. Tas bija pirmais šās

traģēdijas uzvedums, kura pirmizrādi pēc atgriešanās no emigrācijas

noskatījās arī pats autors. Teātra nams bija skatītāju pārpildīts. Pirms

izrādes bija nolasīts teātra atklāšanai veltīts Raiņa sarakstītais

prologs. Pēc tam skatītāji ilgi sumināja lielo dzejnieku.
Dailes teātra «Induļa un Ārijas» pirmā inscenējuma autors bija

E Smiļģis, režisors J. Plūme, skatuves gleznotājs J. Kuģa. Galvenajās

lomās: E. Smiļģis — Indulis, T. Banga — Ārija, G. Zibalts — Min-

tauts, M. Gruzevska — Vizbulīte, H. Freimane — Tuše.

Inscenējumā teātris bija centies ietvert savas darbības sākumā dek-

larētos mākslinieciskos principus, kas prasīja atmest teātra mākslas vecās

tradīcijas, meklēt jaunas, pilnīgākas formas1
.

Par galveno tika izvirzīts

uzdevums — meklēt revolucionāru ceļu inscenējumā, ļaujot visas priekš-

rocības aktierim, dekorācijas stilizēt līdz tai vienkāršības pakāpei, kurā

akcentēta jau pati ideja un atklājas drāmas dvēsele.

Taču šie principi inscenējumā vēl netika ievēroti, un «drāmas dvē-

sele» izrādē neatklājās. lecerētā vienkāršība, stilizācija skatuves iekār-

tojumā vispirms prasīja teicamus aktierus, bet tikko nodibinātajā teātrī

bija vēl pavisam vājš, nesaliadēts tēlotāju ansamblis. Izrādes, kā teikts

tā laika recenzijās, balstījās tikai uz trim tēlotājiem —E. Sr

T. Bangu, G. 2ibaltu (pārējie dalībnieki darbojušies pašdarbnieku

līmenī).

Luga bija repertuārā vēl nākamajā, 1921./22. gada sezonā. Dažām

lomām mainījās tēlotāji, piemēram. Ārija — P. Baltābola, Uģis —

A. Amtmanis-Briedītis. Viņu veikums vērtēts atzinīgi, saskatot tāpat

zināmu māksliniecisko sasniegumu progresu ari visā uzvedumā.

1921. gada 15. janvārī, t. i., laikā, kad uz Dailes teātra skatuves

rādīja tā pirmo «Induļa un Ārijas» iestudējumu, Raiņa dienasgrāmatā

ierakstīts: «Smiļģis teica — «Induļa» inscenējums ļoti attīstības spējīgs.

Var vēl daudz dažādos veidos izrādīt. Var vēl rādīt 10 gadus. Viņš

Induļa lomu atzīst par temperamentīvu. Taisnība.»

Rainim izteiktās domas E. Smiļģis sāka realizēt Dailes teātra ot-

rajā «Induļa un Ārijas» iestudējumā, kura pirmizrāde notika 1930.

gada 17. decembrī, atzīmējot teātra darbības desmit gadu jubileju.

Inscenētājs un Induļa lomas atveidotājs atkal bija E. Smiļģis, dekora-

tīvo ietērpu gatavoja O. Skulme, kustību konsultante F. Ertnere, par

mūziku izrādē atbildēja B. Sosārs. Inscenējumā bija aizņemts gandrīz

viss teātra mākslinieciskais personāls. Lomās: Ārija — E. Viesture,

Mintauts — K. Veics un A. Filipsons, Pudiķis — G. Zibalts, Uģis —

1 Dailes teātra mērķis. — Sociāldemokrāts, 1920, 267. nr„ 23. nov.
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R. Birzgalis, Vizbulīte — E. Bramberga, Lengvins — E. Mačs, Svaista —

A. Baldone, Lengvina meita — L Laiva. Berneks — H. Zommers,
Kuno — A, Fiiipsons un R. Kreicums, Valters — J. Mārsietis.

Inscenējums parādīja teātra izaugsmi; arī to, ka Dailes teātrī veido-

jas sava īpatna mākslinieciskā metode, kas piemērota Raiņa savdabīgās

dramaturģijas skatuviskai atklāsmei. Atšķirībā no 1920. gada uzveduma,
kurā priekšplānā izvirzījās jaunas iormas meklējumi, 1930. gada iestu-

dējumā pirmajā vietā bija traģēdijas saturs, kas kļuva par izrādes for-

mas noteicēju Inscenējuma vērtējums presē bija atzinīgs. Recenzents

J. Grots rakstīja: «Šī traģēdija ir viena no Raiņa skaistākajām lugām

un to tikpat glīti un meistariski inscenējis Eduards Smiļģis, par jaunu

apliecinādams, ka viņš savu brīnišķīgo fantāziju un iedomu prot pārvērst

reālā un konkrētā, elastīgā un iespaidīgā izrādes formā.» 1

«Induļa un Ārijas» otrā iestudējuma panākumi Dailes teātrī atzīti

arī latviešu padomju teātra kritikā. Tā, piemēram, Valts Grēviņš grā-
matā par Eduardu Smiļģi rakstījis: «Trīsdesmito gadu sākumā inscenē-

jums sāka atkāpties par labu aktieriem. Tehnisko virtuozitāti neredu-

cēja, bet ari vairs neizcēla par katru cenu. «Induļa un Ārijas» un

«Steņkas Razina» izrādes liecināja, ka Smiļģis atrodas pavisam tuvu

tiem vārtiem, pa kuriem iekļūt traģēdijas dziļumos un atrast tur slēptās

mirdzošās vērtības. Noteiktā savdabībā izturētās, taču neuzbāzīgās cita

no citas atšķirīgās kustības un runas veids latviešu, leišu un vācu gru-

pās «Induļa un Ārijas» izrādēs nevienam vairs nelikās tikai formas

vingrības demonstrējums; šie pretstati palīdzēja izskaidrot konfliktus,

kuros nonāk traģēdijas galvenās personas — Indulis, Ārija, Pudiķis,

Mintauts, Berneks un viņu līdzgaitnieki.»2

Izrādēs bija daudz aktieru labu tēlojumu — E. Viestures Ārija,
X Veica Mintauts, G. Zibalta Pudiķis, R. Birzgaļa Uģis, E. Brambergas

Vizbulīte. Uzveduma centrā bija E. Smiļģa Indulis, kas, tāpat kā tra-

ģēdijā, pacēlās pāri visam personāžam ar augsti attīstītu intelektu, ar

domu un jūtu dziļumu. E. Smiļģis tiek uzskatīts latviešu teātra vēsturē

par labāko Induļa lomas atveidotāju.

Kaut gan Raiņa «Indulis un Ārija» kā liela stila traģēdija izvirzīja

iestudētājiem augstas prasības un arvien zināmas mākslinieciskas grū-

tības sagādāja pat lielajiem Rīgas teātriem, luga tomēr saistījusi arī

daudzu perifērijas teātru uzmanību.

Drīz pēc Dailes teātra 1920. gada uzveduma «Induli un Āriju» iestu-

dēja vairākās Latvijas pilsētās — Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, Daugav-

pilī, Cēsīs, Jelgavā.

1 Grots J. Indulis un Ārija Dailes teātri. — Sociāldemokrāts,

1930, 289. nr., 20. dcc.

2 Grēviņš Valts. Eduards Smiļģis. R., 1956, 121. lpp.
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Savu divdesmito sezonu ar «Indula un Ārijas» pirmizrādi 1938. gada
10. septembrī atklāja Latvijas Nacionālais teātris. Uzveduma režisors

bija J. Zariņš, scenogrāfs A. Spertāls. Galvenajās lomās: Indulis —

J. Lejiņš, Ārija — L. Ērika, Mintauts — J. Osis, Vizbulīte — M. Zīlava

un E. Miezīte, Uģis — R. Zandersons, Tuše — E. Ezeriņa, Kuno —

R. Baltaisvilks, Parbus — L. Šmits.

Izrādes nebija izdevušās. Vaina meklējama visā valdošās buržuāzijas

ideoloģijas attieksmē pret mākslu. Tā uzspieda teātra darbam savu

zīmogu. Inscenējumā bija konstatējami patvarīgi autora teksta grozījumi

un svītrojumi. Salīdzinot «Induļa un Ārijas» iespiedumu grāmatā ar

Latvijas Nacionālā teātra uzvedumā izmantoto eksemplāru
1, redzams, ka

svītrojot gājusi zudumā ne vien Raiņa lirika, bet sagrozīta pat lugas

idejiskā jēga. lestudējumā ignorētas tās vietas tekstā, kurās atklājas

Induļa augstie humānisma principi, Induļa un Mintauta pamatpretrunas.
Eūtībā palicis pāri tikai sižetiskais skelets — galveno notikumu risinā-

jums, kas tikpat labi varētu iederēties kāda cita autora lugā. Klaji

tendencioza visa iestudējuma idejiskā ievirze. Piemēram, Raiņa darbā

pretstatā Mintauta devīzei «Lai viens ir kungsl» Indulis stāda savu —

«Ikviens lai kungs!». Taču teātra eksemplārā Induļa teiciens «uzlabots»,

jo piemērots buržuāziskajā Latvijā valdošajai nacionālistiskajai ideolo-

ģijai, un skan šādi: «Ikviens lai savā zemē kungs!»
2

Buržuāziskajā Latvijā kritika orientēja interpretēt lugu kā mīlestības

traģēdiju pasīvas romantikas garā un Induļa tēlā saskatīja vai nu pa-

sīvu sapņotāju, vai buržuāziskā nacionālisma ideju paudēju.

Padomju laikā Raiņa «Induli un Āriju» pirmais iestudēja Dailes

teātris, gatavodamies savas darbības trīsdesmit gadu atcerei. Pirmizrāde

notika 1950. gada 5. jūlijā. Traģēdijas inscenējuma — šoreiz jau

trešā — autors bija E. Smiļģis, režisore — F. Ertnere, scenogrāfs —

G- Vilks. Galvenajās lomās: Indulis
—

A. Dimiters, Ārija — L. Bērziņa,

Mintauts — A. Filipsons, Pudiķis — R. Kreicums, Uģis — H. Liepiņš,

Vizbulīte — V. Lasmane un E. Kaldovska, Tuše — L. Zvīgule, Ber-

neks — E. Mačs.

Izrādes skaidri, mērķtiecīgi un emocionāli iedarbīgi atklāja Raiņa

darba humānistiskās idejas, spēcīgo dramatismu, varoņu sarežģīto psi-

holoģiju un traģēdijas savdabīgo simboliku. Izrādes parādīja teātra

izaugsmi Raiņa daiļrades interpretācijā, to attīstības ceļu, kāds nostaigāts

no pirmā, formas kultam ziedotā «Induļa un Ārijas» inscenējuma

1920. gadā.

Dziļi patiesa un emocionāla bija L. Bērziņas Ārija. Aktrise pilnīgi

atklāja Raiņa varones bagāto iekšējo pasauli, kurā apvienojas roman-

1 Rainis J. Indulis un Ārija. R., 1934, A. Uplša Akadēmiskā

drāmas teātra arhīvs, mv. nr. 1251.

a Turpat, 97. lpp.



tiska apgarotība un drosme, lepnums un padevība, sievišķīga pievilcība

un kvēle. Skaidri un izteiksmīgi, atsedzot autora psiholoģiskās motivā-

cijas vissīkākās nianses, māksliniece zīmēja Ārijas tēla attīstību: mīlas

vara liek viņai pāraugt sava šaurā «es» robežas un tiekties pēc Indula

plašās pasaules.

Pilnskanīgs tēls izrādēs bija A. Filipsona Mintauts. Aktiera tēlā orga-

niski iekjāvās Raiņa ieceres — Mintauta pirmatnīgais spēks un dižums,

praktiskā dzīves gudrība un viltība, arī viņa traģēdija — nenovēišamā

bojāeja nākotnē, kad uzvarēs Induļa humānisms.

I kšēji piesātināts, dinamisks un patiess bija h. Lieptņš Uģa lomā.

Viņa tēlojumā bija daudz siltuma un emocionalitātes, Uģim piemītošās

jauneklīgās dedzības un skaidrības. H. Liepiņa Uģis, tāpat kā Raiņa

traģēdijā, simbolizēja Induļa sirdsapziņu, atgādinot vadoņa pienākumus

pret tautu. Uģa tēls izrādēs guva ievērojamu nozīmi.

196. gada 27. februārī notika «Induļa un Ārijas» pirmizrāde Ļeņina

komjaunatnes Valsts Jaunatnes teātrī. Režisors — O. Krēsliņš, sceno-

grāfs — D, Rožlapa, komponists — E. Goldšteins, Indulis — H. Liepiņš,

G. Stūris, Ārija — A. Gulbe, Z. Rūtiņa, Uģis — L Skrastiņš, J. Vītoliņš,

Vizbulīte — M. Vilka, T. Soboļeva, A. Krūmiņa, Pudiķis — J. Grantiņš,

T. Macijevskis, Mintauts — T. Āboliņš, J. Grantiņš, Tuše — L. Bau-

mane.

1965. gada 10. novembrī notika traģēdijas «Indulis un Ārija» pirm-
izrāde Valsts Liepājas teātrī. Inscenētājs — N. Mūrnieks, režisore —

I. Mitrēvice, scenogrāfs — V. Uzticis, komponists — R. Ore, Indulis —•

D Mīlgrāvis, Ārija — D. Arāja, Mintauts — A. Martinsons, Pudi-

ķis — V. Verners, Uģis — J. Dreiblats, Tuše — M. Ustube, Vizbu-

līte — H. Dancberga, I. Martinsone.

Ar traģēdijas «Indulis un Ārija» jauniestudējumu Dailes teātris

1971. gada 26. aprīlī atzīmēja savu 50 gadu jubileju. Sā uzveduma re-

žisors inscenētājs bija E. Zīle, režisore — F. Ertnere, scenogiāfs —

Ģ. Vilks, komponists — Indulis Kalniņš, Indulis — U. Lieldidžs, J Fī-

lipsons, Ārija — V. Artmane, O. Dreģe, Uģis — V. Lūriņš, Vizbulīte —

L. Pupure, Pudiķis — R. Kreicums, Mintauts — A. Miķelsons, E. Zīle,

A. Martinsons, Tuše — L. Zvīgule.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Luga «Indulis un Ārija» šai izdevumā iespiesta pēc J. Raiņa kopotu

rakstu «Dzīve un darbi» 6. sējumā ievietotā teksta.' Salīdzinot pamat-

tekstu ar Raiņa rokrakstiem, «Induļa un Ārijas» tulkojumiem un pu-

1 Par kanoniskā teksta izveides pamatpieeju rakstīts šī izdevuma

1. sējumā, par lugu vispārīgiem komentēšanas principiem — 9. sējuma.
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majiem lugas izdevumiem, konstatētas vairākas būtiskas neprecizitātes

un kanoniskajā tekstā izdarīti labojumi.

142. rindā pamattekstā «sev/m» labots par «sev».

672. rindā «jau pacienām» labots par «jūs pacienām».

1094. rindā «kvieši» labots par «sveši».

1728. rindā «Mana» labots par «Man».

2571. rindā «nekrustos» labots par «nekristās»,

3623. rindā «Kur» labots par «Tur».

4. cēliena otrās ainas sākuma remarkā (257. lpp,) «Galerija aizslēgta»

labots par «Galerija aizsegta».

4013. rindā «Ka» labots par «Kā».

4082. rindā «vien vēl pamestam» labots par «v/eni pamestam».

SKAIDROJUMI TEKSTAM

1458 rindā: teure Herrin (vācu vai | — dārgā kundze.

1912 rindā: Rainis nepamatoti uzskatījis Mildu par dievieti lietu-

viešu mitoloģijā.

3049. rindā: Vredecuronla (latīpu vai.) — Miera Kursa.

3853. rindā: Tannhfīusei (vācu vai.) — Tanheizers.

3855. rindā: Riviere (franču vai.) —- Rivjera.
3857. rindā: pianura (itāļu vai.) — līdzenums.

3358. rindā: crealure (franču vai.) — radījums,
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«PŪT, VĒJIŅI!»

SACERĒŠANAS GAITA

Luga «Pūt, vējiņi!» sarakstīta Kastaņolā 1913. gada vasarā, bet

iecerēta bijusi jau agrāk. Uz to norāda Raiņa piezīmju lapiņa, kas

datēta ar 1910. gada 15. oktobri. Šai lapiņā dzejnieks uzmetis plānu no

1910. gada līdz 1915. gadam darāmajiem darbiem, ietverot tajos ati

«Laivenieka» («Pūt, vējiņi!» sākotnējais nosaukums) sarakstīšanu 1913

gadā. Pēc tam «Laivenieks» svītrots, jo 1913. gadā tika paredzēti citi

darbi (23286). Bez tam uz vāciņa, kurā ievietoti «Pūt, vējiņi!» pirmuz-

metumi, blakus datuma atzīmei 3.3.13. ir arī gada skaitlis 1910 (23176».
Par iekšējiem motīviem, kas pamudināja rakstīt «Pūt, vējiņi!», Rainis

runājis kopotos rakstos «Dzīve un darbi» ievietotās lugas priekšvāidā

un prologā. Tā bija trimdinieka nepieciešamība «izteikt visas savas

sastrēgušās dzimtenes ilgas», kas «mieru nedeva tos garos gadus»

(DzD, 7. sēj., 7. lpp). Bez tanī, kā paskaidroja autora, «Pūt, vējiņil» bija

trimdas atmosfēras auglis arī citādā ziņā. Starp dzejnieku un dažiem

LSDSP vadītājiem bija nesaprašanās vairākos estētikas un ētikas jau-

tājumos
1, identificēdams dažu LSDSP vadītāju domas ar visas partijas

viedokli, dzejnieks nepamatoti uzskatīja, ka partija it kā pietiekami

nenovērtē garīgās kultūras un ētiskā faktora lomu nākotnes sabiednbas

veidošanā. Lugu «Pūt, vējiņil» Rainis izjuta kā īpatnēju polemiku, kurš

viņš tēlainā valodā izteica savu nostāju šajos jautājumos. Dzejnieks

lugas priekšvārdā rakstīja: «Bij smaga toreiz trimdinieku atmosfēra ne

vien no vispārējām trimdas nastām, bet arī no biedru savstarpējiem

konfliktiem un viņu citādas gara orientācijas un uzskatien? uz disciplī-

nas un ētikas jautājumiem; tas bija polemikas laikmets pret mani un

prasīja no manis atbildi, — un cik neticami tas ari neizlikās — «Pūt,

vējiņi!» bija polemikas raksts no manas puses.. «'Pūt, vējiņil» izteica

1
Plašāk par to skat.: Samsons V. Jauni materiāli par J. Raiņa

dzīvi un darbu. — Grām.: Literārais mantojums. 1. sēj. R„ 1957, ?.—

33. lpp.; Kalniņš J. Rainis. R.. 1978, 425.-433. lpp.
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ne vien manu negribu negatīvi darboties polemizējot, bet deva arī

manu pozitīvu, jaunu uzskatu par dzimtenes kautro skaistumu kā

vēlamu ideālu» (DzD, 7. sēj., 8. lpp.).

Tiešs, ārējs pamudinājums sākt rakstīt «Pūt, vējiņil» radās 1912.

gada rudenī, kad Rainis no Pēterburgas saņēma Pēterpils Latviešu lab-

darības biedrības uzaicinājumu rakstīt lugu un prologu biedrības

35 gadu jubilejai. Atbildes vēstulē šās biedrības priekšniekam P. Ļūļom

1912. gada 8. oktobrī Rainis rakstīja, ka šo priekšlikumu uzskata par

pagodinājumu. Viņš lūdza sīkāku paskaidrojumu par to, kādai lugai

vajadzētu būt, interesējās par personu un cēlienu skaitu, prologa

garumu, dekorācijām un citiem jautājumiem. Rainis izteica ari savus

ierosinājumus: «Vai varbūt prologā ievest personas un viņu izrādīt kā

priekšspēli lugai? Tad luga tiktu īsāka un abu nozīme būtu vairāk

vietēja.
Kāda viela ir visvairāk patīkama biedriem un publikai? Iz tagadnes

reālās dzīves, ģimenes vai sabiedriska problēma? Pēterburga vai dzim-

tene? Vai vēsturiska vai teiku viela? vai ir kāds raksturisks notikums

biedrības pašas dzīvē? Lugas satura izvēli Jūs atstājat man, tas ir patī-

kami, bet es tomēr ievērotu arī te Jūsu aizrādījumus.»
Citā Raiņa vēstulē P. Ļūjam, kas datēta ai 1912. gada 27. novembri,

runa jau bija par lugas pabeigšanas termiņu: «.. tikai termiņš līdz

1 jūl. dara man raizes. Es nesen pabeidzu vienu darbu 1
un nupat esmu

a'kal pie darba2, kuram arī ir termiņš. Kad manā veselībā notiktu

tiaucējumi — kas Ir loti iespējams —, tad es nevarētu Jūsu termiņu

ieturēt. Jau šī atbilde nokavējusies aiz neveselības.»

Luga «Pūt, vējiņil» sākta rakstīt 1913. gada 2. martā, kad uzmestas

pirmās piezīmes (23104). Tajās minēti darbi, kas noderējuši par dzej-

nieka radošās fantāzijas ierosmes avotu. Piemēram, teika par Augst-

rozes meitiņu, kas savu dzīvi izbeiguši, ielēkdama upē, devusi ierosmi

«Pūt, vējiņi!» piektā cēliena nobeigumam. Atsevišķu situāciju apraksts

no Raiņa piezīmju lapiņā minētā igauņu tautas eposa «Kalevipcegs»

sasaucas ar dažām situācijām «Pūt, vējiņil». Tāpat dažas iezīmes Ulda

raksturā — nevaldāmais brāzmainais spēks —> liek atcerēties Kaleva

dēla tēlojumu.

Nākamais nosaukums šai pirmajā lugas uzmetumu lapiņā ir «Azan-

Aga». «Pūt, vējiņil» 1925. gada Izdevuma priekšvārdā Rainis izsacījās,

ka Gētes tulkotā serbu dziesma par Azan-Aga kautrigo sievu noderējusi

kā paraugs Baibiņai.

Minētajā lapiņā atrodams arī senindiešu ievērojamā dramaturģe Ka-

lidasas vārds. Arī nākamās dienas, 3. marta, piezīmēs, kui ieskicēta

' 1912. gada oktobri Rainis pabeidza dzejoļu krājumu «Gals un

sākums».

2 Domāta luga «Jāzeps un viņa brāļi».
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Baibas rakstura attīstība piektajā cēlienā, Rainis norādījis uz Sēd/acītes1

jūtu pasaules radniecību ar «Induļa un Ārijas» Vizbulīti un Kalidasas

darbu varonēm (23176). Kalidasas tēlotās maigās, kautrās un mīlestībā

nesavtīgās sievietes, kāda ir, piemēram, vīna drāmas «Šakuntala» gal-

venā varone Šakuntala, atspulgs redzams Raipa Dinā, Vizbulītē, Baibā.

Citā «Pūt, vējiņil» pirmieceru lapiņā minēta Aspazijas luga «Zeltite»

(23176). Salīdzinot Zeltītes un Baibas tēlu, atrodamas dažas kopīgas līni-

jas vīnu psiholoģijā.

Tāpat zināmu ierosmi Baibas un Ulda attiecību risinājumam devusi

pirmiecerēs nosauktā savā laikā populārā vācu dramaturga Makša Hal-

bes drāma «Jaunība», kas tēlo divu jauniešu strauji uzliesmojušo, tra-

ģisko mīlestību.

Domājams, ka uzmetumos (23176) sastopamā Raiņa piezīme «cf.

«Dzīve»» attiecas uz Gija dc Mopasana romānu «Dzīve», kura varones

Zannas tīrajā un trauslajā jūtu pasaulē skarbās īstenības ielaušanās rada

traģēdiju, tāpat kā kautrās Baibas smalko, neskarto garīgo pasauli ar

rupju varu sagrauj Uldis. Pirmiecerēs vispār vairākkārt akcentēts mai-

guma un varmācības pretstats. Nozīmīgu materiālu par to sniedz 1913.

gada 26. augusta uzmetumu lapiņa, uz kuras Rainis uzrakstījis «ideja»,

tātad — devis tiešu norādījumu, kāda ir lugas «Pūt, vējiņil» galvenā

doma (23176). Tajā izteikta prasība pēc dvēseliska maiguma un spēka

sin kas «ved lēnā varā uz jaunu būtni tautu cilvēcībā», kā sacījis
Rainis lugas prologā (DzD, 7. sēj., 14. lpp.). Tikai spēkam ar maigumu

apvienojoties, pēc dzejnieka uzskata, iespējams radīt jaunu, humānāku

sabiedrisko iekārtu. .ļii^i^^M

Pats galvenais «Pūt, vējiņi!» ierosmes avots bija latviešu tautas-

dziesmas. Uzsvērdams lugas ciešo saistību ar tautasdziesmām, Rainis tai

devis žanra apzīmējumu «tautas dziesma». Sākot darbu pie lugas,

1913. gada 2. martā Rainis dienasgrāmatā rakstīja: «Gribu rakstīt Lai-

venieku, lasu t(autas] dzies[mas] visu dienu un vakaru. Nogurstu un

tomēr netieku pie gala. Nevar savienot bailīgās meitenes tematu ar

dzērāja tematu.» Minētās dienas pirmuzmetumos atrodama vesela rinda

skaitļu; tie ir attiecīgās tautasdziesmas numuri vai nu no K. Barona un

H. Visendorfa «Latvju dainām» 2

,
vai ari no Aronu Matīsa sakopotā

krājuma «Mūsu tautas dziesmas».3 No pirmā minētā izdevuma atzīmēti

galvenokārt to tautasdziesmu numuri, kas ietvertas otrajā sējumā un

trešā sējuma pirmajā daļā. Tās ir dziesmas, kurās runāts, par tautu

meitas daiļumu, dziedāšanu, maltuvi un malšanu, pai sievas iegūšanu

1 Rainis tā sauca Baibu vipas kautrīgā rakstura dēļ.
2 Barons K. un Visendorfs H. Latvju dainas 2. sēj. Pēter-

burga, 1903. 1162 lpp. (31495); 3. sēj. 1. d. Pēterburga, 1904. 638 lpp.

(31495)
3 Arons M. Mūsu tautas dziesmas. R„ 1888. 346 lpp. (76090)
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ar varu un viltu, par līgavaini dzērāju un līgaviņu, kas bailēs no

dzērājpuiša ieiec upē. Minēta ari populārā tautasdziesma «Put, vējiņil».

No Āronu Matīsa sastādītā krājuma izrakstīti to dziesmu numuri, kas

stāsta par sēidieruti, malšanu, laivinieku, dzērāju, piepešu iemīlēšanos,

mīlestības varu un grūtumu. Tāpat atzīmētas lappuses no «Latvju

dainu» 3. sējuma 1. dajas ievada, kurā aprakstītas seno latviešu precību

un kāzu ierašas dažādos apvidos. Raipa pirmuzmetumos plānots, kurā

cēlienā attiecīgās tautasdziesmas motīvs būtu izmantojams. Izrakstīti

daži tautasdziesmās sastopami salīdzinājumi un citas valodas gleznas.

Līdzīgā veidā Rainis minētos izdevumus izlietoja ari turpmākajā lugas

sarakstīšanas piocesā. Pirmiecerēs sastopami daudzu tautasdziesmu

piemēri.

Salīdzinot Raiņa «Pūt, vējiņi!» tekstu ar latviešu tautasdziesmām

K. Barona un li. Visendorta «Latvju dainās», vai konstatēt, ka «tau-

tas dziesmas ua to pārfrazējumi, tautas dziesmu fragmenti ieņem apm.

12% no saistītā valodā sacerētā lugas «Pūt, vējiņi!» teksta» 1. Vairums

d/iesmu lugā iekļautas tādā konteksta, kas saskan ar to tradicionālo

nozīmi, bet dažos gadījumos atbilstoši autora iecerei pauž jaunu saturu

vai jaunas nianses. Bagātīgā tautasdziesmu izlietojuma mērķi lugā Rainis

ai klāja vēstulē P. Ertnerei 1914. gada 15. jūnijā: «Gribēju rādīt pilsēt-

niekiem lauku skaistumu un mazo dziesmu skaistumu, kurus viņi sak

ai .-.mirst.»

Latviešu tautasdziesmu ietekme lugā «Pūt, vējiņi!» saskatāma ne

vien dziesmu tekstu, tēlainības līdzekļu un pantmēra izlietojuma, bet

vēl jo vairāk tās tēlu veidojumā. Tautasdziesmu bārenitei tuva ir «Pūt,

vējiņi!» Baiba. Tautu dēla, bramaņa iezīmes sevī nes Uldis, meitu mātes

un saimnieces — Māte. Mātes meitu irjašības saskatāmas Zanē un Andā.

«Pūt, vējiņil» centrālie tēli — Baiba, Uldis, Zane — gan ir cieši saistīti

ar tautasdziesmu saturu, taču, atbilstoši autora idejiski mākslinieciskajai

ieceiei, ari atšķiras ar kvalitatīvi jaunām iezīmēm. Tajos izteikta Raiņa

prasība pēc cieņas, pēc iejūtīgas un smalkjūtīgas attieksmes piet cilvēka

personību, aicinājums pacelties «jūras baltā augstumā» — tādā dzīvē,

kur valda visdziļākais, vispatiesākais humānisms. Tā, piemēram, tau-

tasdziesmu bārenīte lugā pārtapusi par kautrā, neskartā maiguma sim-

bolu. Tautu dēls brarnanis savukārt simbolizē spēku, sākumā rupju,

primitīvu, kas pamazām pārvēršas un kļūst par «jaunās zemes spēku»,

cēlāju un veidotāju.

Jauns. Raiņa radīts motīvs, kāds nav folklorā, ir bārenītes Baibas

uzupurēšanās, atsakoties no vēlama precinieka mātes meitas labā. Pre-

1 Rudzītis J. J. Raiņa «Pūt, vējiņi!» kā tautas dziesmu luga. —

Grām.: Literatūras vēstures un teorijas jautājumi. Latvijas PSR ZA Va-

louas un literatūras institūta raksti. 9. sēj. R„ 1958, 318. lpp.
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tēji tautasdziesmām, kurās sērdienīte spēj izturēt visas grūtības Raiņa

Baibiņa ir trausla. Pretrunīgu jūtu smagums viņu salauž un dzen nav*.

Problēma par bārenītes nāves nepieciešamību lugā Raini daudz nodar-

binājusi. To liecina radāmo domu materiāls. 1913. gada 26. septembra

lapiņā (luga jau bija pabeigta, pārrakstīta un nosūtīta iespiešanai) viņš

rakstīja: «Visa grūtība, kā motivēt meitiņas nāvi? Vai iel maz vaja-

dzīga? Tikai sentimentālības dēj? Kautrība raksturā. Bet tautia3l

dzliesmās] ta (motī(vaļ) temata nav, ka viņa mirtu. Vai nevaiga labāk

izsmelt tfautas] dz|iosmu| vielu?» (23176). Tālākajā lapiņas tekstā re-

dzams, ka šo motivāciju dzejnieks saskatījis Baibas sievišķīgi kautrajā,

maigajā raksturā, kas necieš varmācību, un tāpat viņas nepārvaramajā

mīlestībā, no kuras atsakoties vienīgā izeja ir nāve.

Citādu iztulkojumu lugā guvis ari tautasdziesmās minētais dzērāj-

puisis. Ja folklorā dzeršana bieži vien saistīta ar morālu pagrimumu,

tad Uldis dzer aiz neziņas, kā izlietot savu pāri plūstošo enerģiju

Zane atšķirībā no tautasdziesmu mātes meitām nenicina bārenīti

Baibu, bet, redzot un atzīstot viņas labo un nesavtīgo sirdi, raugās uz

to pat ar zināmām simpātijām.

Darbs ar lugu «Pūt, vējiņi!» ritēja uz priekšu straujā tempā. Pirmajā

dienā — 2. martā — apstrādāta ne rikai tautasdziesmu viela, bet izplā-

nota arī galvenās sižeta līnijas attīstība pa cēlieniem, 3. martā katra

cēliena plāns izstrādāts sīkāk. Bez tam tikko minētajā dienā izdarītas

vēl citas interesantas atzīmes. No tām jāsecina, ka daiļdarba sākotnējā

iecere 1913. gada marta sākumā stipri atšķīrusies no lugas pabeigtā

varianta. «Visu pacelt mitoloģiskā sfērā,» rakstija Raims 3 marta plrm

uzmetumu lapiņā, mitoloģiski personificējot gan tēlojamo vidi. gan va-

roņus. Daugava ir veļu upe. Viņš (domāts Uldts. kuram lapiņā vārds vēl

nav dots) ir vējš, ūdens, lietus, pavasara vējš, ražīgais spēks Viņa

(vēlāk Baiba) — Sedzacīte, zeme, kluss rīts. Abas meitas (vnlāk Zane un

Anda) — mēness grieži, pilns un dilstošs. Kroplis (vēlāk Gatiņš) —-

mākonis (23176). 9. martā Rainis šādi sākto ieceri papildinājis ar pie-

rakstu: «Vējš salauž zaļo zemi, — zeme kaunīgi apsedzas ar baltu

sniega villaini» (23176).

Par Raiņa domu «visu pacelt mitoloģiskā sfērā» un tādēļ izmantot

lugā varbūt arī citu tautu folkloras motīvus liecina vēl tas, ka tikko

citētajā pirmuzmetumu lapiņā pieminēta arī igauņu tautas teika «Rīta

un vakara blāzma» («Koit ja Hāmarik») 1
,

Luga «Pūt, vējiņi!» galīgajā izveidē tomēr neatbilst Raiņa sākotnējai

iecerei radīt mitoloģiskus tēlus un vidi. Tās varoņi uztverami kā reāli

cilvēki, kas darbojas reālā vidē. Bet folklorā aizgūtie mitoloģisko tēlu

I Jannsen H. Mārchen und Sagen des estnischen Volkes. Rīga—
Leipzig, 1888, S. I—3.
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vārdi (piemēram, Pērkons, Laima, Vēja māte, Zemes māte, dievs,

velns v. c.) ieausti lugas personu runā galvenokārt kā dzejas valodas

tēlainības elementi.

Pirmuzmetumu un radāmo domu materiāla lugai «Pūt, vējiņil» nav

daudz. Šķiet, tas izskaidrojams, pirmkārt, ar darba samērā vienkāršo

problemātiku, kas pamatvilcienos Rainim bijusi skaidra jau sākumā,

kaut arī eksistējusi varbūtība izvēlēties citādu tēlojuma veidu. Otrkārt,

grūtības nav radījusi arī izraudzītā tautasdziesmu forma, vēl jo vairāk

tādēļ, ka dzejnieks nav tai pakjāvies pilnībā, bet vajadzības gadījumā

to variējis atbilstoši saviem idejiski mākslinieciskajiem nodomiem.

Rainis «Pūt, vējipil» sarakstīšanu uzskatījis par zināmā mērā vieglāk

paveicamu, atelpas un spēku krāšanas perioda darbu, ar kuru «izdarīt

lēcienu», lai stātos atkal pie aizsāktās lugas «Jāzeps un viņa brāļi».

Šādas atelpas nepieciešamību nosacīja smagā psihiskā depresija ko

Rainis pārdzīvoja 1913. gadā. Par to liecina vairāki izteikumi dzejnieka

dienasgrāmatā. Piemēram, 4. martā (t. i., nostrādājis pie «Pūt, vējiņi!»

pāra dienas) viņš rakstīja: «Es gribēju ieradināties ik vakaru smieties

un esmu ieradis raudāt. Es esmu pazaudējis visu enerģijas ieguvumu

un nu nezinu, kā tikt atkal pie darba. Gribēju piepeši uzrakstīt Laive-

nieku, bet prāts teica, ka būtu bēgšana no pienākuma. Tā palika arī

šī nelegālā glābiņa izeja.» 15. martā, kad iesākts pirmais cēliens, die-

nasgrāmatā izdarīts šāds ieraksts: «Viens esmu un palikšu, tad vajga

sava spēka. Visu sevi biju pazaudējis, jāsāk atkal iegūt. Vispirms

lūkošu ar varas lēcienu — Laivenieku. Varbūt iekustināts varēšu arī

Jāzepu. Infiņa] ar visu uztraukumu strādā pie Rutas.' Ja nu es nesa-

ņemos, tad man beigas. Kura juta asāka, tā jāņem sākumam. Gan

vēlāk varēs laist maigumu.»

Ka darbs ar «Pūt, vējiņi!» kopumā tomēr labi sekmējies, rāda lugas

sarakstīšanas samērā straujais temps. Pirmais cēliens, kā tas redzams

pēc datumu atzīmēm manuskriptā un paša Raiņa apliecinājuma lugas

priekšvārdā 1925. gada kopotu rakstu izdevumā, uzrakstīts no 15. līdz

19. martam, bet visa luga — 41 dienā. Taču kopā ar pārrakstīšanu un

pārtraukumiem darbā, kas, piemēram, pēc pirmā cēliena ilga veselu

mēnesi, «Pūt, vējiņi!» pilnīgi pabeigts apmēram pusgada laikā —no

1913. gada marta līdz septembra sākumam. Otrais cēliens uzrakstīts

deviņās dienās (15. un no 26. līdz 29. maijam un no 2. līdz 5. jūnijam),

trešais astoņās dienās (10., 13. un no 23. līdz 27. jūnijam), ceturtais arī

astoņās dienās (no 3. līdz 12. jūlijam), bet piektais cēliens piecās die-

nās (10. un no 24. līdz 27. augustam)
2
.

1 Domāta Aspazijas luga «Boass un Rute».

2 Ziņas par lugas atsevišķu cēlienu uzrakstīšanu un vairākos ga-

dījumos arī pārrakstīšanu var gūt no Raiņa datumu atzimēm uz vā-

ciņiem, kuros ievietots katra cēliena pirmraksts (23176).
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Par darbu pie lugas «Pūt, vējiņi!» Rainis vairākkārt runājis savā

dienasgrāmatā. Piemēram, 1913. gada 24. augustā minēts: «Es uzrakstu

pusstundā 60 rindu Laivenieka.» 25. augustā: «Laivenieks iet ļoti aši

uz priekšu. 82 rindas kādās 2 stundās.» 26. augustā: «Laivenieks 2

stundās 100 rindu!» 27. augustā: «Es pabeidzu Laivenieku. Kā arvien,

tā arī tagad nejūtu izteiktas viegluma jūtas, bet taču ir, it kā atlais-

tos savilktas stringas.» Dienu vēlāk — 28. augustā sekoja garāks

ieraksts, kurā Rainis runāja par Baibas un Ulda traģēdijas cēloni, kas,

pēc dzejnieka domām, sakņojas viņu lielajā mīlestībā: «Man mainīgas

jūtas, ka dikti žēl abu mīļu cilvēciņu: cik tur bij to šķēršļu, cik labi

bij iespējams saprasties un sajusties kopā, kad jau reiz bij atradušies.

Un tomēr tik nelabi jābeidzas. Tā ir: jo lielāks tuvums raksturiem,

jo vairāk pievelkas, jo ātrāk ir iespējama traģiska izeja. Traģika no

laimes nemaz nav tik tāli šķirta. Abas ir panākumu un izejas vai

dzīves veidi lieliem spēkiem. Drusku mazāka mīla, un Uldis un Baiba

varēja palikt dzīvi kā Zane. —
Lai nu kā: žēl taču, ka viņi beigti,

žēl, ka labam cilvēkam jāiet postā. — Tik ilgi dzīvojām kopā, nu

abi aizgājuši.»

«Pūt, vējiņi!» pirmrakstā, salīdzinot, piemēram, ar pirmrakstu lugai

«Indulis un Ārija», ir samērā maz svītrojumu un labojumu.
No pirmrakstā, kas galvenokārt rakstīts ai zīmuli, Rainis ar tinti

pārrakstīja lugu tīrrakstā uz lielāka izmēra papīra. Sis darbs, kā tas

tedzams pēc paša autora datumu atzīmēm, prasījis diezgan daudz

laika. Pēc tam vēlreiz visa luga rūpīgi labota un pārrakstīta. 1913. gada
2. septembra vēstulē Aspazijai, kas toreiz atradās Cīrihē, Rainis rak-

stīja: «Vakar biju noguris un izskatīju tik cauri Laivenieka 2. cēlienu.

Šodien gribu pabeigt un nosūtīt.» Sai pašā datumā — 2. septembrī —

dzejnieka dienasgrāmatā teikts: «Savu «Laivenieku» pabeidzu, strādāju

6 stundas no vietas. Izlabošana loti daudz prasa darba un ļoti nopūlē.

Man jāvingrinās tūdaļ gatavu rakstīt, lai netērētu velti enerģiju, es

neesmu no lēnajiem urbējiem kā Goethe. To var arī lietot pie jau

gataviem darbiem un kad ir lieks laiks.» Līdzīgu domu izsaka arī die-

nasgrāmatas 10. septembra ieraksts: «Es tērēju tikpat daudz laika uz

pirmrakstu, kā uz caurlūkošanu un gabalu kopā salaišanu. 60 rindiņu

pa dienu, negriba iet pie darba daudz lielāka, arī pa darba laiku

daudz vairāk jāpiespiežas, pati interese ma/āka »

Lugas «Pūt, vējiņi!» teksta pārskatīšanai Rainis veltījis vairākas

dienas septembra sākumā. Piemēram, 1913. gada 7. septembrī dienas-

grāmatā izdarīta atzīme: «Strādāju vēl 6 stundas pie Pūt, vējiņa; gribu

rīt sākt Jāzepu un pa starpu iespraust polemiku» Sais dienās darbs

galigi pabeigts un, kā liecina 8. septembra ieraksts dienasgrāmatā,

tūlīt arī nosūtīts Pēteipils Latviešu labdarības biedrības teātra trupai:

«Nu nosūtu galīgi Pūt, vējiņu. Lai iet labumā.»
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PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI

Daži «Pūt, vējiņi!» fiagmenti 1913. gadā iespiesti A. Upīša sastādītā

rakstu krājuma «Vārds» 2. sējumā (Baibas un Gatiņa dialogs ceturtajā

cēlienā), kā arī žurnāla «Skatuve un Dzīve» 1913. gada 7. numurā

(Ulda un Baibas dialogs ceturtajā cēlienā) un 8. numurā (Gatiņa un

Baibas dialogs ceturtajā cēlienā).

Līdz Raiņa kopotu rakstu «Dzīve un darbi» Iznākšanai 1925. gadā

(«Pūt, vējiņil» ievietota 7. sējumā) luga izdota divas reizes. Pirmais

izdevums iznācis 1913. gadā1
,

otrais 1919. gadā
a. Abos izdevumos luga

nodrukāta bez prologa
8. Raiņa dzīves laikā luga «Pūt, vējiņi!» tulkota

vācu valodā.4

SKATUVES GAITAS

Kā jau tas bija paredzēts, «Pūt, vējiņi!» pirmizrāde notika Pēter-

pils Latviešu labdarības biedrības 35 gadu jubilejas svinībās 1913. ga ia

6. oktobrī. Lomas atveidoja šās biedrības dramatiskās kopas dalībnietci

režisora O. Kandāta vadībā: Uldis — K. Cakars, Zane — P. Ertnere,

Gatiņš — O. Kandāts. Vislielāko atzinību guva aktrise Biruta Skuje-

niece Baibas lomā.

Skatītāji, kas bija pulcējušies izpārdotajā Pavlovas zālē, uzņēma

izradi loti atsaucīgi.

Drīz pēc tam notika pirmā «Pūt, vējiņi!» izrāde uz profesionāla

teātra skatuves — Jaunajā Rīgas teātrī 1914. gada 31. janvāri. Lugas

režisors bija A. Mierlauks un scenogrāfs — J. Kuģa, Lomās: Uldis —

E. Smiļģis, Baiba — M. šmithene, Anda — L. Ērika, Zane — T. Banga,

Māte — H. Freimane, Gatiņš — X, Hamsters, Orta — B. Rūmniece,

Didzis — K. Koškins.

«Pūt, vējiņil» uzvedums Jaunajā Rīgas teātrī guva labus panāku-

mus. Tēlotāju ansamblis radīja Raiņa lugas spožu skatuvisko interpre-

tāciju.

'Rainis J. Pūt, vējiņil Tautas dziesma 5 cēl. Pēterburga, A. Gul-

bis, 1913. 145 lpp.
* Rainis J. Pūt, vējiņi! Tautas dziesma 5 cēl. R., Si9l9j. 141 ipp. —

(Universālā bibliotēka. Nr. 209/11)
8 Prologs pilnībā ievietots šī izdevuma 5. sējumā, kurā par prologa

publicējumiem skat. komentāros 522.—523. lpp.
* Rainis J. Dunavvind. Volkslied m fūnf Akten. Obertragen von

Elfriede Eckardt-Skalberg. Riga, A. Gulbis Verlag, 1927. 184 S.

Pēc 1929. g. luga tulkota krievu, lietuviešu, igauņu, baltkrievu,

ukraiņu, armēņu, čehu un citās valodas.
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E. Smiļģa brāzmainais, nevaldāma spēka un temperamenta pārpil-
nais spirgtais «rīta vējš», staltais daugavietis Uldis, M. Šmithenes dziļi
dvēseliskā, skaidrā, kautrā sedzacīte Baiba, B. Rūmnieces sirsnīgā, tēlo-

juma ziņā vienkāršā, patiesā Orta, H. Freimanes bramanīgā, bagātā

saimniece un savas meitas mīlošā Māte, T. Bangas jūtās paseklā, bet

patiesā, labsirdīgā Zane, L. Ērikas jautrā, nebēdīgā «skrejmēlīte» Anda,
K. Koškina ar sulīgu humoru veidotais Ulda «jautrais vīna brālis»

Didzis, — visi šie tēlojumi kļuva par labu tradicionālu paraugu turp-

mākajiem «Pūt, vējiņi!» uzvedumiem. Kā jau tikko norādīts, «Pūt, vē-

jiņi!» iestudējumu Jaunajā Rīgas teātri ar siltu atsaucībv. uzņēma ska-

tītāji. Pirmajās nedēļās, kad izrādīja lugu gandrīz diendienā, teātra

zāle bija vienmēr pārpildīta. Jaunā Rīgas teātra biroja ziņojumā teikts:

«Lai gan svētdien bija divas «Pūt, vējiņil» izrādes, tomēr vakara izrāde

bija pārpildīta. Publika lugu uzņēma jūsmīgi »
l

1914. gada vasarā no maija līdz augustam Jaunā Rīgas teātra trupa

ar «Pūt, vējiņi!» režisora A. Mierlauka vadībā apbraukāja Latvijas

lauku novadus. Teātris pirmo reizi iepazīstināja ar Raiņa dramaturģiju

ari perifērijas ļaudis, jo iepriekšējo viņa lugu iestudējumos to neat-

ļāva pārāk sarežģītā skatuves tehnika. Baibas lomā šais braucienos uz-

stājās un lielus panākumus guva D. Akmentiņa, Zani tēloja A. Breh-

mane, Ortu — E. Viesture, Gatiņu — J. Gērmanis. Jaunu, lauku ska-

tuvēm piemērotu dekoratīvo ietērpu bija darinājis gleznotājs A. Citn-

me> manis.

Reizē ar A. Mierlauka vadīto Jaunā Rīgas teātra trupu «Pūt, vējiņi!»

izrādes šai pašā laikā perifērijā sniedza T. Bangas un B. Skujenieces

trupa ar šādiem tēlotājiem: Baiba — B. Skujeniece, Uldis
— A. Arat-

manis-Briedītis, Zane — T. Banga, Anda — M. Smīthene, Māte —

O. Muceniece, Orta — B. Rūmniece, Gatiņš — K. Hamsters, Čiepa —

L. Stengele.

Nākamajā sezonā — 1914. gada rudenī — Jaunā Rīgas teātra

«Pūt, vējiņi!» izrādēs Ulda lomā uzstājās A. Amtmanis-Briedītis. Ja

E. Smiļģa Uldī dominējošais bija viņa nevaldāmais temperaments, rit»

vēja brāzmainība, kas salauž visus šķēršļus, tad A. Amtmanis-Briedī-

tis vairāk uzsvēra Ulda darbības psiholoģisko motivāciju.

Mainījās ari citu lomu tēlotāji. Zani tēloja E. Viesture, Čiepu —

O. Muceniece.

Pēc Jaunā Rīgas teātra nākamais «Pūt, vējiņil» iestudēja Liepājas

Latviešu teātris. Pirmizrāde notika 1914. gada 8. aprīlī. Uzvedums

ntbija izdevies un atsaucību neguva.

1 No Jaunā Rīgas teātra biroja. — Jaunākās Ziņas, 1914, 35. ta*
4. febr.
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1915. gada 4. oktobri notika «Pūt, vējiņi!» pirmizrāde Rīgas lat-

viešu teātrī. Kaut gan netālu no Rīgas notika kaujas, tomēr luga

«Pūt, vējiņi!» bija jau tik iemīļota, ka teātra telpas bija skatītāju

pārpildītas, un visi izrādi uzņēma ar skaļām ovācijām.

Sākoties pirmajam pasaules karam, daudzi latviešu aktieri devās

bēgļu gaitās uz Krieviju un tās lielākajās pilsētās veidoja teātra tru-

pas, kuru repertuārā bija arī latviešu autoru darbi. 1915. gada 5. ok-

tobrī notika lugas «Pūt, vējiņi!» pirmizrāde Petrogradā, kur ar to reizē

oficiāli atklāja Jauno Pēterpils Latviešu teātri. Izrāde bija veltīta Raiņa
50. dzimšanas dienas atcerei. Tā kā še strādāja daudzi no bijušā

Jaunā Rīgas teātra personāla, tad režija un gandrīz visas lomas at-

radās veco izpildītāju rokās. lestudējumu vadīja A. Mierlauks. Lo-

mās: Uldis — E. Smiļģis, Baiba — M. Šmithene, Zane — T. Banga,

Anda — L. Ērika, Māte — H. Freimane, Orta — B. Rūmniece, Di-

dzis — A. Mihelsons, Gatiņš — A. Amtmanis-Briedītis. Nākamajā

sezonā tēlotāju sastāvā notika šādas izmaiņas: Uldis —
A. Amt na-

nis-Briedītis, Baiba — V. Zvaigzne, Zane — H. Vulfa, Gatiņš —

A. Mierlauks. Faktiski tas bija agrākā Jaunā Rīgas teātra insce-

nējuma pārstudējums, trūka tikai J. lugas darināto dekorāciju.

Kara bēgļi no Latvijas, kas atradās Petrogradā, uzņēma «Pūt, vējiņil»

silti un jūsmīgi kā mīļu dziesmu no tālās dzimtenes, bet krievu

skatītājiem bija iespēja iepazīties ar latviešu lielākā dzejnieka darbu.

Izrādes peļņa tika ziedota māksliniekiem bēgļiem un mākslinieku

fondam.

1915. gada 5. decembrī notika J. Dubura iestudētā «Pūt, vējiņi!»

pirmizrāde Maskavas latviešu teātri, bet 1917. gada 3. jūnijā — Har-

kovas Latviešu teātrī režisora A. Gulbja vadībā.

1919. gada 7. februāri notika «Pūt, vējiņi!» pirmizrāde Tautas teātrī

Rīgā. Uzvedumu sagatavoja režisori A. Freimanis un J. Simsons divos

tēlotāju sastāvos.

1920. gada 28. aprīlī Rainis, tikko atgriezies no emigrācijas, pirmo

reizi redzēja uz skatuves savu lugu — notika «Pūt, vējiņil» pirmizrāde

Latvijas Nacionālajā teātrī. Režija un galvenās lomas atradās pieredzē-

jušu mākslinieku rokās, kas ar šo lugu jau vairākkārt bija tikušies

Jaunā Rīgas teātra un citos iestudējumos. Inscenējumu vadīja A. Mier-

lauks, Uldi tēloja A. Amtmanis-Briedītis, Baibu
—

M. Šmithene, Zani —

T. Banga, Andu — L. Ērika, Māti — H. Freimane, Ortu — B. Rūm-

niece, Didzi — T. Valdšmits, Gatiņu — F. Līcis.

Atsauksmes par izrādi bija atzinīgas. Pārmests tikai nevajadzīgs

skaļums dažos pirmo cēlienu skatos un galvenokārt piemērotu deko-

rāciju trūkums. Tās pavisam nav bijušas pieskaņotas Raiņa lirisma

un romantisma caurstrāvotajam darbam, jo uz skatuves no noliktavas

bija sanesti dažāda laika un stila veci audekli. Visu izrādi uz saviem
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pleciem iznesa aktieru ansamblis, no kuriem vispilnīgāk, vistuvāk Raiņa

iecerētajam tēlam atkal bija M. Šmithene Baibas lomā.

Skatītāji bija gaidīt gaidījuši populārās lugas uzvedumu. Pirmizrādē,

kur radās izdevība savā vidū redzēt Raini un Aspaziju, pateikties

mījotajam dzejniekam, plašais Latvijas Nacionālā teātra nams bija

pārpildīts. Pēc izrādes Rainim sarīkoja vētrainas ovācijas.

Inscenējums bija repertuāra vēl 1923. gadā, tad tika atjaunots

1929. gadā ar jauniem tēlotājiem: Uldis — V. Svarcs, Zane — A. Breh-

mane, Māte — J. Skaidrīte, Didzis — T. Podnieks. Šis A. Mierlauka

iestudējums nenogāja no skatuves līdz 1936. gadam.

1936. gada 1. septembrī Latvijas Nacionālajā teātri notika «Pūt,

vējipi!» pirmizrāde režisora J. Lejiņa inscenējumā. Par šo uzvedumu

Raiņa dramaturģijas pētnieks V. Hausmanis raksta: «Ulmaņa fašis-

tiskais apvērsums bija nolikvidējis Latvijas demokrātisko brivību pa-

liekas, fašistiskā ideoloģija devās uzbrukumā, Arī Raiņa liriskajā tau-

tas dziesmā vairs nevarēja pasvītrot sociālās pretrunas un bārenītes

morālo spēku. Pretēji lugas pamatdomai inscenētājs J. Lejiņš bija
izcēlis nevis vienkāršo Jaužu cildenumu, bet bajārisko elementu.»'

1920. gada 25. septembri notika lugas pirmizrāde Liepājas Jaunajā

teātrī O. Mucenieces režijā. Uzvedums atzīts par vienu no mākslinie-

ciski pilnvērtīgākajiem teātra sniegumiem 20.—30. gados. Vislabākos

panākumus guva galveno lomu tēlotāji M. Štāle (Baiba) un V. Sile-

nioks (Uldis). Zani šai liepājnieku uzvedumā tēloja A. Silnovska,

Mati — O. Muceniece, Gatiņu — K. Kvēps.

1925. gadā Liepājas Jaunajā teātrī luga «Pūt, vējiņi!» tika iestudēta

otrreiz. Inscenējuma autors bija J. Zariņš, scenogrāfs J. Sudmalis,

abas galvenās lomas, Baibu un Uldi, atkal tēloja M. Štāle un V. Sile-

nieks.

Vairākkārt «Pūt, vējiņi!» izrādīta Jelgavā. Pirmā pirmizrāde Jel-

gavas Latviešu biedrības (vēlākajā Jelgavas Latviešu) teātri notika

1921. gada 15. oktobrī, nākamā 1924. gada 20. septembrī, tad 1932.

gada 3. septembri.

1925. gada 12. aprīlī notika lugas pirmizrāde Maskavā, Valsts lat-

viešu teātri «Skatuve» (režisors O. Glāznieks, scenogrāfs K. Veidema-

nis). Tas bija viens no veiksmīgākajiem un visvairāk izrādītajiem šā

teātra uzvedumiem, kas guva skatītāju siltu atsaucību, atzinīgu kritikas

vērtējumu un ilgu laiku palika teātra repertuārā.

Pēc šī iestudējuma laikabiedru liecībām tas bijis pamatos reālistisks

uzvedums, kurā darbojušies pilnasinīgi, spēcīgi cilvēki no tālas senat-

nes, kuri nesa sevī Raiņa nākotnes domu, ka cilvēkam jāaug un jā-

1
Hausmanis V. Rainis un teātris. R., 1965, 104—105, lpp.
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kļūst par jaunu, humānāku būtni. 1
Gadu gaitā gandrīz visām lomām

mainījās tēlotāji, bet visu laiku Ulda lomā palīka J. Baltausis, Zanes —

E. Miške. Vistuvāk Raiņa iecerei bijis J. Baltauša Uldis — stalts,

emocionā's. skulptuiāli izteiksmīgs. K. Veidemaņa darinātais skatuves

ietērps teatrāli nosacīts, ai darbības vides raksturojumam visnepiecie-

šamākajām detaļām. Latviskais kolorīts apvienots ar senatnes elpas

apdvestu d/ejiskumu.
1932. gtidā «Pūt, vējiņil» teātri «Skatuve» iestudēts otrreiz O. Glāz-

nieka un E. Miškes režijā. Uzvedums bija teātra repertuārā līdz 1937.

gadam.

Sai laikposmā «Pūt, vējiņi!» Padomju Savienībā izrādīja arī citur,

piemēram, 1936. gadā to uzveda latv ešu teātra trupa Smoļenskā.
20. gadu beigās un 30. gados Rīgā notika divi «Pūt, vējiņi!» iestu-

dējumi: Latvijas Nacionālajā teātrī pēc Raiņa nāves 1929. gadā (iestu-

dējuma atjaunojums) un Dailes teātri, kurā pirmizrāde notika 1929. gada

18. oktobri. Pēdējā minētā inscenējama režisors bija E. Smiļģis, sce-

nogrāfs O. Skulme. Ulda lomā atkal bija £. Sraļģis, Baibas — E. Bram-

berga, Zanes — E. Viesture, Andas — A. Baldone, Didža — A. Mihei-

sons.

Dailes teātra uzvedumā dominēja teatrāls skaļums, kas nomāca

lugas lirisko paniattoni, neļaudams atklāties Baibas un Ulda attiecību

traģismam un tēlu ījiatnējai simbolikai. Recenzēdams izrādi. J. Sud-

rabkalns i ākstīja, ka tas ir pusceļa pamests darbs, kas «nav pieundo-

jams dailinieku harmoniskākiem un spēcīgākiem sniegumiem. Nav ne

noteiktas uztveres, ne stingra stila ne Smiļģim, ne viņa palīgiem.»
2

Vispirmām kārtām J. Sudrabkalns to attiecināja uz O. Skulmes deko-

ratīvo noformējumu, kurā nav bijis lugas tautasdziesmas graciozā

viegluma: «Smaguma sajūta, sākot jau ar zemajām, pieplakušām ska-

tuves stūru būvēm, gulstas pār dailinieku «Pūt, vējiņi!»
3

1932. gada 24. martā notika lugas pirmizrāde Liepājas Tautas teātrī,

1934. gado 28. oktobrī Rīgas Mazajā teātrī, 1935. gada 18. novembri

Ziemeļlatvijas teātrī Valmierā, 1936. gada 1. martā Daugavpils Latviešu

dramatiskajā teātrī.

Vēlreiz pieminams ir otrais Latvijas Nacionālā teātra «Pūt, vējiņi!»

Inscenējums, ko vadīja režisors J. Lejiņš. Jaunas, no savām iepriek-

šējām atšķirīgas dekorācijas bija darinājis J. Kuģa, Ulda lomā J. Le-

jiņš, Baibas — M. Zīlava un I. Graudiņa.

1 Skat.: Miške E. Valsts latviešu teātris «Skatuve» 1919.—1938.

gadāMaskavā. Atmiņas. R., 1963, 102.—106. lpp.
2 Sudrabkalns J. «Pūt, vējiņi!» Dailes teātri. — Pēdējā Brīdi,

1929, 240. nr., 22. okt.
8 Turpat.
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Izrādē valdošais bija etnogrāfiskais elements. Spilgti Izpaudās senās

latviešu bajāru sētas apjūsmošana, bija nonivelētas jebkuras sociālās

pretrunas starp saimniekiem un kalpiem. Baibas un Ulda attiecību risi

nājums tika atvirzīts otrajā plānā. Nebija pilnīgi atklāta šo tēlu īpatnā

simbolika. Inscenējums tika pieblīvēts ar nevajadzīgiem masu skatiem,

dziesmām, dejām, «tautiskām» izdarībām. Sai nolūkā darbojošos per-

sonu skaitā bija ievesta pat senču spēlmaņu trijotne.

Latvijas Nacionālā teātra uzvedumam līdzīgas pseidoetnogrāfiskas
tendences izpaudās an «Pūt, vējiņi!» inscenējumā Liepājas Pilsētas

drāmā un operā, kur pirmizrāde notika 1937. gada 27. janvārī. Šā

iestudējuma režisors V. Feldmanis skaidri pasacīja: «Lugu traktēju kā

senas ainas, senas atmiņas par mūsu senču dzīvi.»1 Saskaņā ar šādu

traktējumu režisors stipri vien nosvītroja Raiņa tekstu. Izrādē bija

daudz masu skatu, sievu un vīru kori uz skatuves un aiz tās. Priekš-

plānā tika izvirzīts etnogrāfiski dekoratīvais elements, bagātas lauku

sētas idealizācija.

Galvenajās lomās M. Štāle (Baiba) un V. Silenieks (Uldis).

Ar zināmiem skatuviskās izteiksmības meklējumiem, kas atšķīrās

no buržuāziskās Latvijas pēdējos gados raksturīgā «Pūt, vējiņi!» insce

nējuma, iezīmējās Dailes teātra mazā ansambļa uzvedums, kura pirm-
izrāde notika Jēkabpilī 1938. gada 26. decembrī.. Tā režisors bija

V. Pūce, scenogrāfs E. Dajevskis. Ulda lomā K. Klētnieks, Baibas

A. Šteinberga.

Izrādē nebija nekādu ārišķīgu tautiskuma pazīmju. Nacionāli etno-

grāfiskais motīvs nebija uzsvērts arī dekorācijās. Visa uzmanība tika

pievērsta raksturu psiholoģiskai atklāsmei, cenšoties pēc lugas lirisko

un dramatisko elementu pilnīgākas saskaņas.

Jaunu, dzijāku skatuvisko interpretāciju «Pūt, vējiņil» guva padomju

varas laikā. Šai ziņā vislielākie nopelni ir Dailes teātrim, kas sagata-

vojis šās lugas trīs inscenējumus.

Pirmā iestudējuma pirmizrāde Dailes teātri notika 1945. gada

30. septembrī. To bija sagatavojušas inscenētājas F. Ertnere un M. Ta-

tere, kā arī režisors E. Mačs E. Smilga virsvadībā. Dekorāciju ao-

tors Ģ. Vilks. Tērpi bija darināti pēc Ģ. Vilka un O. Skulmes kostīmu

metiem. Dejas iestudēja E. Ferda, mūziku pēc tautasdziesmu motī-

viem komponēja Indulis Kalniņš. Uldi tēloja K. Valdmanis, Baibu —

E Kaldovska un V. Lasmane, Zani — V. Krūze, Andu — L. Paegļa,

Māti —. M. Tetere, Ortu — B. Ozoliņa, Gatiņu — B. Izaks, Didzi —

H. Vazdiks.

'Feldmanis V. «Pūt, vējiņil» Liepājas Pilsētas drāmā un

operā. — Kurzemes Vārds, 1937, 21. nr., 27. janv.
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Gaiša lirisma un cildena romantisma piestrāvotajā izlādē spēcini

skanēja Raiņa darbā ietvertā sociālā simbolika.

Izrādes centrā bija Baibas un Ulda mīlestības traģēdija, kas tēlota

poētiska vispārinājuma līmenī atbilstoši Raiņa lugas stilam. Inscenējumā

darbojās dzīvi, reālistiski veidoti raksturi bez lieku sadzīves detaļu

noslogojuma, bez ikdienības smaguma.

Uzvedumam bija milzīgi panākumi. 1947. gada 17. septembri no-

tika tā simtā un 1950. gada 16. aprīlī simts piecdesmitā izrāde. 1947.

gada augustā Dailes teātris «Pūt, vējiņi!» parādīja Maskavā, gūdams

augstu novērtējumu presē un siltu atsaucību maskaviešos. Inscenējums

bija repertuārā vēl 1952./53. gada sezonā. Tā kā skatītāju netrūka, bet

izrādes tērps bija galīgi nolietojies, teātris nolēma lugu pārstudēt.

Jaunā «Pūt, vējiņi!» inscenējuma pirmizrāde Dailes teātri notika

1953. gada 17. septembrī. Inscenētājs E. Smiļģis. Režiju vadīja F. Ert-

nere, scenogrāfs Ē. Riņķis. Uzvedums bija iestudēts divos tēlotāju sa-

stāvos. Uldi tēloja A. Dimiters un K. Valdmanis, Baibu — R. Roga

un E. Kaldovska.

Kaut gan, lugu pārstudējot, inscenētāju nodoms bija izrādi māksli-

nieciski padziļināt, tas nebija piepildījies.

Baibas un Ulda attieksmju tēlojums šai uzvedumā palika sadzīves

lugas līmenī kā sentimentāls nelaimīgas mīlestības stāsts un kā tāds

radīja nepareizu priekštatu par Raiņa darbu. Bija zudis lugas dzid-

rās lirikas un spriegā iekšējā dramatisma apvienojums, kas ietverts

«Pūt, vējiņi!» tēlos. Izrādēs darbība bija gausa, smaga, monotona. Pelē-

cīgs bija arī dekoratīvais noformējums. Inscenējums tālu atpalika no

1945. gada iestudējuma līmeņa, saņēma bargu kritikas vērtējumu un

skatītāju daudz mazāku atsaucību.

Lugas trešā inscenējuma pirmizrādi Dailes teātris sniedza 1955.

gada 14. jūnijā, pošoties uz latviešu mākslas un literatūias dekādi

Maskavā, kas bija paredzēta tā paša gada decembri. lestudējuma au-

tori tāpat bija E. Smiļģis un F. Ertnere. Scenogrāfi — Ģ. Vilks un

E. Riņķis. Dejas iestudēja E. Ferda, mūziku komponēja Indulis Kal-

niņš. Vairākām lomām bija jauni tēlotāji. Uldi atveidoja Z. Prie

kūlis un K. Valdmanis, Baibu — V. Artmane un R. Roga, Zani —

M. Klētniece un V. Krūze, Andu — V. Lasmane un I. Muceniece,

Māti — L. Bērziņa un A. Ābele, Ortu — A. Baldone un B. Ozoliņa,

Galiņu — E. Pāvuls un A. Dūda, Didzi — A. Dimiters un H. Vizdīks,

Čiepu — L. Zvīgule un E. Bramberga.

Tā kā izrāde bija sagatavota ar mērķi iepazīstināt dekādes laikā

Maskavas skatītājus ar latviešu tautas nacionālo kultūru, ai tās krāš-

ņajiem tautas tērpiem, senajām ieražām, dziesmām, dejām, tad insce-

nējumā bija spilgti izteikts nacionālais kolorīts, daudz krāsainības kā

dekoratīvajā noformējumā, tā arī skatuviskajā darbībā. Ar to daļēji
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bija novērsta iepriekšējā inscenējuma garlaicīgā vienmuļība un pe-

lēcīgums, taču arī šai izrādē Raiņa aicinājums pēc patiesa humā.

nisma neizskanēja tādā dzejiskā vispārinājuma spēkā un romantiskā

pacēlumā, kā to prasīja luga. Baibas un Ulda attiecību risinājums,

kurā slēpjas «Pūt, vējiņi!» pamatdoma, pazuda aiz ārējā, acij gan

tīkamā krāšņuma un tīši meklētā reālistiskā sadzīves raksturojuma.

Pirmajos pēckara gados «Pūt, vējiņi!» iestudēja arī Liepājas Mu-

zikāli dramatiskais teātris. Pirmizrāde notika 1947. gada 17. decembri.

Uzveduma režisori — K. Piesis un N. Mūrnieks, scenogrāfs —•

A. Dzenis.

Uzveduma pirmajā plānā bija izvirzīts šķiru pretrunu tēlojums, kas

sevišķi asi parādīts izrādes ceturtajā cēlienā — meitu mātes, saim-

nieces, strīdā ar Ortu. Taču, atsedzot šķiru pretrunas senajā Latvijas

lauku sētā, izrādē novārtā tika atstāta tās svarīgākā daja — bārenītes

Baibas un Ulda traģiskā mīlestība un šo tēlu simbolika. Arī šis iestu-

dējums bija ievirzīts sadzīves izrādes žanrā.

Ar «Pūt, vējiņi!» uzveduma atjaunojamu 1944. gada 7. novemhrī

savu darbību pēc kara atsāka Valmieras Drāmas teātris. Otru šās

lugas pirmizrādi teātris sniedza 1948. gada 4. septembrī.

1957. gada 30. janvāri bija «Pūt, vējiņil» pirmizrāde Dailes teātrī

(režisore V. Vecumniece, scenogrāfi Ģ. Vilks. E. Riņķis, komponists In-

dulis Kalniņš, Uldis — t Adermanis, Baiba — D. Kuple, Zane —

V. Artmane).

1968. gada 19. decembri notika «Pūt, vējiņil» pirmizrāde A. Upīša

Akadēmiskajā drāmas teātri. Režisors — A. Jaunušans, scenogrāfs —

G. Zemgals, Uldis — G. Cilinskis, Ģ. Jakovļevs, Baiba — D. Kveldē.

Zane — A. Kairiša, R. Garnē, Anda — A. Liedskalniņa, V. Freimūte.

Māte — L. Ērika, H. Romanova, Didzis — J. Lejaskalns, J. Pļaviņš,

Orta —A> Klints, S. Grīsle, Gatiņš — E. Girgensons, A. Līcitis, Čiepa —

L Tomsone, M. Mainiece.

«Pūt, vējiņi!» ietilpa arī teātra viesizrāžu programmā Vācijas De-

mokrātiskās Republikas pilsētā Rostokā 1969. gadā no 15. līdz 20. ok

tobrim. Tāpat luga «Pūt, vējiņi!» bija iekļauta teātra viesizrāžu pro-

grammā Maskavā 1972. gadā no 17. līdz 27. augustam.

Lugu ļoti daudzas reizes izrādījuši pašdarbības ansambļi.

Krievu valodā «Pūt, vējiņi!» varoņi pirmo reizi runāja uz Ļeņina

komjaunatnes Valsts Jaunatnes teātra skatuves 1949. gada 2. jūlijā,

kad, jauno sezonu ievadot, notika lugas pirmizrāde, ko inscenētāja

B. Praudiņa un režisora A. Vāveres vadībā bija sagatavojis teātia

krievu ansamblis. Uzvedums veidots stingrās reālistiskās līnijās, pa-

svītrojot sociālo pretrunu atspoguļojumu lugā. Daudz pūļu bija vel-

tīts latviskā kolorīta radīšanai.
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Par ievērojamu notikumu kļuva «Pūt, vējiņi!» pirmizrāde Maska-

vas V. Majakovska Akadēmiskajā drāmas teātrī 1949. gada 24. de-

cembrī, kad š Raiņa luga pirmo reizi krievu valodā tika izi adīta

padomju zemes galvaspilsētā. Teātris ieinteresējās par lugu tūlīt pēc
tam, kad 1947. gadā viesizrādēs Maskavā to parādīja Dailes teātris

Pēc tam kad N. Asejeva veiksmīgajā atdzejojumā «Pūt, vējiņi!» 1948.

gadā izdeva krievu valodā, sākās iestudējuma sagatavošanas priekš-
darbi

— lugas, latviešu tautas etnogrāfisko un folkloras materiālu stu

dijas. Uzvedums bija jaunā režisora D. Vurosa pirmais darbs, un visi

tēlotāji — teātra jaunā paaudze, aktieri, kas līdz tam uzstājušies tikai

epizodiskās lomās.

Izrāde pauda Raiņa lugas aicinājumu pēc patiesa humānisma, mī-

lestību pret morāli skaidro un stipro cilvēku. No tās dvesa jaunības

elpa, dzidib lirisms, gaišs optimisms.

«Pūt, vējiņi!» uzvedums Maskavas V. Majakovska Akadēmiskajā

drāmas teātrī kļuva par vienu no nozīmīgākajām sezonas izrādēm un

bija daudzus gadus teātra repertuārā.

Par otru nozīmīgāko «Pūt, vējiņi!» inscenējumu ārpus mūsu re-

publikas robežām kļuva lugas uzvedums Ukrainā — Ļvovas M. Zaņ-

koveckas drāmas teātrī, kur pirmizrāde notika 1950. gada 12. sep-

tembrī — pēc Raiņa astoņdesmitpiektās dzimšanas dienas. To gatavojot,
teātra pārstāvji ieradās Rīgā, noskatījās lugas izrādi Dailes teātrī.

Inscenējuma autors V. Ivčenko, Ulda lomā — V. Dančenko, Baib&3 —

N. Docenko, Mātes — L. Krivicka, Ortas — V. Ļubarte.

Izrāde atšķīrās no latviešu teātru tradicionālās interpretācijas, kurā

«Pūt, vējiņi!» motīvs galvenokārt ieaužas kā liriski klusināta, mazliet

smeldzoša dziesma par bārenītes Baibas kautro, smalko skaistumu.

Arī ukraiņu uzvedumā luga skanēja kā dziesma, tikai pilnā spēkā un

skaļumā, kaisli un temperamentīgi kā himna dzīves priekam un cil-

vēka dvēseles skaistuma uzvarošajam 6pēkam. Sērdienītes Baibas tēlā

blakus sievišķīgam maigumam un pirmreizīgu, īstu jūtu dzidrumam

bija pasvītrota drosme, protests, varonība.

Inscenējums bija grandiozs — ar plašu dalībnieku skaitu, kori, or-

ķestri, dejotājiem. Traktējot lugu kā dziesmu, izrādē bija daudz mūzikas,

kas tika izmantota ne vien latviskā kolorīta radīšanai, bet atbalstīja

visu skatuves darbības norisi un akcentēja dramatiskos momentus.

«Pūt, vējiņil» uzvedums Ļvovas M. Zaņkoveckas drāmas teātri bija

spilgts padomju tautu draudzības apliecinājums. Pirmo reizi lugas tēli

īunāja ukraiņu valodā. Veiksmīgu, oriģinālam tuvu «Pūt, vējiņi!» tulko-

jumu bija devis dzejnieks G. Brežņevs. Biļetes tika izpārdotas jau ne-

dēļu pirms izrādes. Pirmizrādi uzņēma ar ovācijām. Mēneša laikā no«

tika četrpadsmit izpārdotas izrādes, kuras noskatījās ap 12 500 cilvēku.

Par Raiņa lugu un tās uzvedumu Ukrainas presē parādījās plašas, at-
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zinīgas atsauksmes. Tajās, starp citu, norādīts, ka «Pūt, vējiņil», pa-

matos būdams īpatnēji latvisks daiļdarbs, tematiski sasaucas ar tādām

krievu un ukraiņu klasiskām lugām kā A. Ostrovska «Negaiss» un

«Līgava bez pūra», t. Kotļarevska «Natalka Poltavka», L. Ukrainkas

«Meža dziesma»

Teātra kolektīva un skatīlāju iemīļots, «Pūt, vējiņil» uzvedums ilgi

bija repertuārā Kā vienu no labākajiem inscenējumiem to rādīja

ukraiņu mākslas un literatūras dekāde Maskavā 1951. gada jūnijā. Ari

viesizrādes Rīgā 1958. gada 30. maijā Ļvovas teātris sāka ar «Pūt, vē-

jiņi!» divsimto izrādi.

Pēc uzveduma Ļvovā «Pūt, vējiņi!» sāka izrādīt visā Ukrainā, un

divos gados luga apceļoja Kijevas, Vorošilovgiadas, Zaporožjes, Cer-

novicu, Nikolajevas, Hersonas, Viņņicas, Zitomuas, Rovnas, Ternopoles

teātrus.

«Pūt, vējiņil» veiksmīgajiem inscenējumiem Maskavas V. Maja-

kovska Akadēmiskajā drāmas teātrī un Ļvovas M. Zaņkoveckas drāmas

teātrī bija milzīga nozīme šā Raiņa darba tālākajā popularizēšanā ār-

pus mūsu republikas. To izrādīja un silti uzņēma gan Lietuvā un

Igaunijā, gan Moldāvijā un Kazahijā, Azerbaidžānā un Armēnijā, gan

Krievijas PFSR autonomajās republikās — Tatārijā, Burjatijā, Cuvašijā,

Udmurtijā, Ziemeļosetijā, tāpat Vladivostokā un Krimas pilsētās.

Uzvedumu skaits sevišķi pieauga, tuvojoties Raiņa divdesmitpiektās
nāves dienas atcerei 1954. gadā un dzejnieka simts gadu jubilejai

1965. gadā.

«Pūt, vējiņi!» ir vispopulārākā, visvairāk izrādītā latviešu autora

luga Padomju Savienībā un pazīstama arī aiz tās robežām, piemēram,

1958. gadā uzvesta Cehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā Mostas

pilsētas drāmas teātrī.

«Pūt, vējiņi!» ir bijusi ierosmes avots arī komponistiem. Pirmo

reizi operu «Pūt, vējiņi!» uzveda ar Darba Sarkanā Karoga ordeni ap-

balvotais Akadēmiskais operas un baleta teātris 1960. gada 2. jūnijā.

Mūzikas autore F. Tomsone, diriģents E. Tons, režisors K. Liepa, sce-

nogrāfe B. Goģe, Baibas lomā E. Zvirgzdiņa, Ulda — M. Andermams.

Taču kritika vienprātīgi atzina, ka Raiņa luga ne muzikālajā, ne

inscenējuma ziņā nav guvusi tai pienācīgo skanējumu.
Otro reizi «Pūt, vējiņi!» Akadēmiskajā operas un baleta teātrī pa-

rādījās kā A. Zilinska opera 1977. gada 26. martā un kļuva par ievērības

cienīgu notikumu mūsu kultūras dzīvē. Uzveduma inscenētājs bija

K. Liepa, diriģents J. Lindbergs, scenogrāfs V. Treijs, horeogrāfs

H. Sūna. Opera iestudēta divos sastāvos: Baiba — S. Raja un L. Va-

naga, Uldis — K. Zariņš un J. Rijkuris.

Miljoniem skatītāju visā Padomju Savienībā un ārzemēs Raiņa «Pūt,

vējiņi!» iepazina pēc tam, kad 1973. gadā uz kinoekrāniem parādījās



Ripas kinostudijas krāsainā platformāta mākslas filma «Pūt, vējiņi!». Tās

scenāriju veidojuši dzejnieks L Ziedonis un G. Piesis, kas bija aii šis

filmas režisors. Operators bija M. Kleins, mūzikas autors Imants Kal-

niņš, mākslinieks D. Rožlapa, Baibas lomā E. Ermale, Ulda — Ģ. Ja

kovļevs, Zanes — A. Kairiša, Andas — E. Krastina, Mātes — E. Ra-

dziņa, Ortas — L. Freimane, Ciepas — A. Liedskalniņa, Gatiņa —

P. Gaudiņš, Didža — U. Dumpis. Filma izraisīja lielu atsaucību, bet

reizē arī plašas diskusijas presē, kurās galvenokārt tika skartas Ulda

un Gatiņa tēlu traktējuma problēmas. Kritika filmu novērtējusi kē

labu, emocionālu Raiņa darba ekranizējumu.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Luga «Pūt, vējiņi!» šai izdevumā iespiesta pēc Raiņa 1925. gadā

izdoto kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 7. sējumā ievietotā teksta. Sa-

līdzinot pamattekstu ar Raiņa rokrakstiem, kā ari ar pirmajiem lugas

izdevumiem, konstatētas vairākas būtiskas neprecizitātes un kanonis-

kajā tekstā izdarīti labojumi.

113. rindā pamattekstā «drīsinot» labots par «drīzinot».

261. rindā «pametīs» labots par «piemetīs». .

675. rindā «Pavasara» labots par «Pavasar'».

687. rindā «šo laiku tāda» labots par «šos laikus tādu».

944. rindā «Kas» labots par «Kur».

1029. rindā «baudāt» labots par «palūk».

1128. rinda «Nelabs zēns taču esi!» labota par «Nelabs zēns tu taču

esi!».

1566. rindā «vien» labots par «mierā»,

2107. rindā «nicināt» labots par «nīcināt».

2406. rindā «Baudi» labots par «Baidi».

2464. rindā «Paģības» labots par «Paģībis».

SKAIDROJUMI TEKSTAM

1546. rindā: vakargailis — vedējtēvs kāzās latviešu folklorā.
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PERSONU RADĪTĀJS

Ābele Alma (dz. 1307), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 508

Āboliņš Tālivaldis (dz. 1932), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 493

Adermanis Imants (dz. 1930), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 509

Akmentiņa Dace (1858—1936), aktrise — 503

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—i966), aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 487, 489, 490, 503, 504

Amtmanis Teodors (1884—1937), aktieris un režisors — 482, 486, 487,
488, 489

Andermanis Maigurs (dz. 1922), operdziedātājs, LPSR Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks — 511

Arāja Dace (dz. 1938), aktrise — 493

Arons Matīss (1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs — 497, 498

Artmane Vija (dz. 1929), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece—

493, 508, 509

Asejevs Nikolajs (1889—1963), krievu dzejnieks —
510

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 475, 480, 485, 497, 500, 501, 505

Baldone Austra (1898—1971), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece
— 491, 506, 508

Baltābola Paula (1891—1978), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatu-

ves māksliniece — 490

Baltaisvilks Rūdolfs (dz. 1903), aktieris un režisors — 492

Baltausis Jānis (1894—1939), aktieris, KPFSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 506

Banga Tija (1882—1957), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 487, 490, 502, 503, 504

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

497, 498

Piezīme. Personu rādītājā nav iekļautas personas, par kurām nav

izdevies iegūt tuvākas ziņas.
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Baumane Lūcija (dz. 1905), aktrise un režisore, LPSR Tautas skatuves

māksliniece — 493

Bērziņa Lilita (dz. 1903), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

492, 508

Bīlenšteins Augusts (1826—1907), vācu mācītājs Latvijā, publicists, va-

lodnieks un etnogrāfs — 478

Birzgalis Reinis (dz. 1907), aktieris — 491

Biamberga Elvīra (1902—1979), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece
— 491, 506, 508

Brehmane Alise (dz. 1886), aktrise — 503, 505

Erežņevs Genadijs (1913—1953), ukraiņu dzejnieks un tulkotājs — 510

Celmiņa Marika (1879—1969), aktrise — 489

Cilinskis Gunārs (dz. 1931), aktieris un kino režisors, PSRS Tautas

skatuves mākslinieks — 509

Cimmermanis Artūrs (dz. 1836), scenogrāfs — 503

Dajevskis Ēvalds (dz. 1914), scenogrāfs — 507

Dancberga Helga (dz. 1941), aktrise — 493

Dančenko Vladimirs (dz. 1914), ukraiņu aktieris, Ukrainas PSR

Tautas skatuves mākslinieks — 510

Daniels (1201—1264), Galicijas un Volinijas kņazs — 477

Deržavins Vladimirs (1908—1975), krievu dzejnieks un tulkotājs —

485

Dimiters Artūrs (dz. 1915), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 492, 508

Docenko Nadija (dz. 1914), ukraiņu aktrise, Ukrainas PSR Tautas ska-

tuves māksliniece
— 510

Dreģe Olga (dz. 1938), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 493

Dreiblats Jānis (dz. 1940), aktieris — 493

Duburs Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un skatuves mākslas

pedagogs — 504

Dūda Antons (dz. 1927), aktieris un žurnālists — 508

Dumpis Uldis (dz. 1943), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 512

Dzenis Albīns (dz. 1907), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks— 505

Egle Rūdolfs (1889—1947), literatūrzinātnieks un tulkotājs — 484, 485

Ērika Lilija (dz. 1893), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

437, 489, 492, 502, 5u3, 504, 509

Eimale Esmeralda (dz. 1956), aktrise — 512

Ertnere Felicita (1891—1975), režisore un aktrise, LPSR Tautas skatuves

māksliniece — 490, 492, 493, 498, 502, 507, 508

Ezeriņa Emma (1898—1967), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece—

492

Ferda Ērika (dz. 1914), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 507, 508
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Filipsons Artūrs (1906—1950), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska

tuves mākslinieks — 490, 491, 492, 493

Filipsons Jānis (dz. 1943), aktieris — 493

Freimane Hermīne (1866—1951), aktrise — 490, 502, 503, 504

Freimane Lidija (dz. 1920), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

512

Fieimanis Aleksandrs (1864—1919), aktieris un režisors — 504

Freimūte Valda (1938—1973), aktrise — 509

Fieinbergs Kārlis (1884—1967), literāts, teātru un muzeju darbinieks,

tulkotājs — 489

Gaudiņš Pēteris (dz. 1954), aktieris — 512

Game Rasma (dz. 1941), aktrise — 509

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 496, 501

Ginters Johans (dz. 1886), vācu literāts un tulkotājs — 485

Girgensons Edgars (1943—1977), aktieris — 509

Glāznieks Osvalds (1891—1947), aktieris un režisors, KPFSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks — 505, 506

Goethe, skat. Gēte Johans Volfgangs

Goģe Biruta (dz. 1926), scenogrāfe, LPSR Nopelniem bagātā mākslas

darbiniece — 511

Goldšteins Edmunds (dz. 1927), komponists — 493

Gorkijs xMaksims (1868—1936), krievu rakstnieks — 484

Grantiņš Jānis (1909—1974), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 493

Graudiņa Irma (dz, 1911), aktrise — 506

Grēviņš Valts (1921—1961), teātra kritiķis — 491

Grīsle Sigrīda (1911—1975), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

509

Grots Jānis (1901—1968), dzejnieks un teātra kritiķis, LPSR Nopel-
niem bagātais kultūras darbinieks — 491

Gulbe Astrīda (dz. 1929), aktrise — 493

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis avī

Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 477, 479, 480, 483,
484

Gulbis Augusts (1888—1961), aktieris un režisors — 502, 504

Ģermānis Jānis (1889—1965), aktieris — 503

Halbe Maksis (1865—1944), vācu rakstnieks — 497

Hamsters Kārlis (1892—1923), aktieris — 488, 502, 503

Hausmanis Viktors (dz. 1931), literatūrzinātnieks un teātra kritiķis —

505

Ivanovs Roberts (1883—1954), žurnālists — 480

Ivčenko Viktors (dz. 1912), ukraiņu režisors, Ukrainas PSR Tautas

skatuves mākslinieks — 510
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īzaks Bernhards (dz. 1906), aktieris — 507

Jakovļevs Ģirts (dz. 1940), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatu-

ves mākslinieks — 509, 512

Jaunušans Alfrēds (dz. 1919), aktieris un režisors, PSRS Tautas ska-

tuves mākslinieks — 509

Kairiša Astrīda (dz. 1941), aktrise — 509, 512

Kaldovska Eiženija (1915—1970), aktrise
— 492, 507, 508

Kalidasa (dzīvojis 5. gs.), seno indiešu dzejnieks un dramaturgs —

496, 497

Kalniņš Imants (dz. 1941), komponists, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks — 512

Kalniņš Indulis (dz. 1918), komponists — 493, 507, 508, 509

Kalniņš Jānis (dz. 1922), literatūrzinātnieks un rakstnieks — 495

Kandāts Oskars (1871—1917), aktieris un režisors — 502

Kleins Mārtiņš (dz. 1938), kinooperators —
512

Klētniece Milda (dz. 1915), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece—

508

Klētnieks Karps (dz. 1910), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 507

Klints Anta (1893—1970), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece—

509

Koškins Kristaps (1875—1931), aktieris — 502, 503

Kotjarevskis Ivans (1769—1838), ukraiņu rakstnieks — 511

Krastiņa Elita (dz. 1954), aktrise — 512

Kreicums Rūdolfs (1900—1971), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 491, 492, 493

Krēsliņš Osvalds (1911—1974), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks — 493

Krivicka Ļesja (dz. 1899), ukraiņu aktrise, Ukrainas PSR Tautas skatuves

māksliniece — 510

Krūmiņa Anta (dz. 1934), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 493

Krūze Velta (dz. 1917), aktrise — 507, 508

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs — 479, 486, 487, 489, 490, 502,

504, 506

Kuple Dina (dz. 1930), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

509

Kveldē Dina (dz. 1938), aktrise — 509

Kvēps Konrāds (1891—1961), aktieris — 505

Ķirpēns Kārlis (1875—1929), teātru darbinieks — 479, 487

Laiva Irma (dz. 1909), aktrise — 491

Landers Kārlis (1883—1937), vēsturnieks — 476, 477

Lasmane Vilma (dz. 1917), aktrise — 492, 507, 508

Lautenbahs-Jūsmiņš Jēkabs (1847—1928), literatūrzinātnieks un rakst-

nieks — 479
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Lejaskalns Juris (dz. 1935), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 509

Lejiņš Jānis (dz. 1899), aktieris un režisors — 492, 505, 506

Līcis Fricis (1891—1953), aktieris — 504

Līcītis Arnis (dz. 1946), aktieris — 509

Liedskalniņa Antra (dz. 1930), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 509, 512

Lieldidžs Uldis (dz. 1933), aktieris — 493

Liepa Kārlis (dz. 1905), režisors, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

511

Liepiņš Harijs (dz. 1927), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

492, 493

Lindbergs Jāzeps (dz. 1922), diriģents, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks — 511

Lūrinš Valdis (dz. 1951), aktieris un režisors — 493

Ļubarte Varvara (dz. 1898), ukraiņu aktrise, Ukrainas PSR Tautas

skatuves māksliniece — 510

Ļūļa Pēteris (1877—19 ?), Pēterpils Latviešu labdarības biedrības priekš-
nieks — 496

Macijevskis Tālivaldis (dz. 1926), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 493

Mačs Emīls (1892—1958), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem bagā-
tais mākslas darbinieks — 491,492, 507

Mainiece Maiga (dz. 1925), aktrise — 509

Mārsietis Jānis (1889—1962), aktieris — 489, 491

Martinsone Ilga (dz. 1938), aktrise — 493

Martinsons Anatols (dz. 1919), aktieris — 493

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 479, 487, 488,
489, 502, 503, 504, 505

Miezīte Elīze (1901—1979), aktrise — 492

Mihelsons Arveds (1886—1961), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 489, 504, 506

Mikainis Zigurds (dz. 1936), filozofs — 482

Miķelsons Alberts (dz. 1900), aktieris — 493

Mindaugs (Mintauts) (? —1263), Lietuvas karalis, aplencis Embūtes

pili 1244. gadā — 477

Mīlgrāvis Daumants (1930—1980), aktieris — 493

Miške Elza (1899—1973), aktrise un režisore
—

506

Mitrēvice Irmgarde (1909—1980), aktrise un režisore, LPSR Tautas

skatuves māksliniece — 493

Mitrēvics Augusts (1898—1964), aktieris — 489

Mopasans Gijs dc (1850—1893), franču rakstnieks — 497

Muceniece Ilga (dz. 1926), aktrise — 508

Muceniece Otīlija (1871— 1951), aktrise — 503, 505

Mūrnieks Nikolajs (1904—1977), aktieris un režisors, LPSR Tautas
skatuves mākslinieks — 493, 509
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Ore Ringolds (1931—1968), komponists — 493

Osis Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

492

Ostrovskis Aleksandrs (1823—1886), krievu rakstnieks — 511

Ozoliņa Benita (dz. 1903), aktrise — 507. 508

Paegle Lauma (dz. 1910), aktrise — 507

Pāvuls Eduards (dz. 1929), aktieris, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 508

Piesis Gunārs (dz. 1931), režisors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 512

Piesis Kārlis (1911—1973), režisors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 509

Plūme Jānis (1889—1930), aktieris un režisors — 490

PJaviņš Juris (dz. 1934), aktieris — 509

Podnieks Teodors (1879—1936), aktieris un režisors — 505

Praudiņš Boriss (1908—1975), aktieris un režisors — 509

Priekulis 2anis (dz. 1920), aktieris — 508

Pūce Voldemārs (dz. 1906), režisors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 507

Pupure Lidija (dz. 1942), aktrise — 493

Radziņa Elza (dz. 1917), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

512

Raja Solveiga (dz. 1944), operdziedātāja, LPSR Tautas skatuves māk-

sliniece — 511

Rijkuris Juris (dz. 1948), operdziedātājs — 511

Riņķis Ēriks (1907—1979), scenogrāfs — 508, 509

Roga Rasma (dz. 1925). aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 508

Romanova Helēna (dz. 1929), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatu-

ves māksliniece — 509

Rožlapa Dailis (dz. 1932), gleznotājs un scenogrāfs — 493, 512

Rudzltis Jāzeps (dz. 1928), folklorists — 498

Rūmniere Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 487, 489, 502, 503, 504

Rūtiņa Zigrīda (dz. 1931), aktrise — 493

Samsons Vilis (dz. 1920), filozofs un vēsturnieks — 482, 495

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris un režisors — 487

Silenieks Visvaldis (1898—1960), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 505, 507

Šiliņš Matīss (1861—1942), etnogrāfs un dzejnieks — 478, 479

Silnovska Ance (dz. 1892), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 505

Simsons Jānis (1887—1939), aktieris un režisors — 489, 504

Skaidrīte Jūlija (1871—1942), aktrise —
505

Skrastiņš Imants (dz. 1941), aktieris — 493
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Skujoniece Biruta (f«£B—l93t), aktrise un oVejniece — 4R7 489 502,
503

Skulme Oto (1889—1967), scenogrāfs un gleznotājs, LPSR Tautas

mākslinieks — 490, 506, 507

Smiļģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas ska-

tuves mākslinieks — 488, 489, 490, 491, 492, 502, 503, 506,

507, 508

Soboļeva Tamāra (dz. 1937), aktrise — 493

Sosārs Buihards (1890—1953), komponists un diriģents — 490

Spertāls Arvīds (1897—1961), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks — 492

Straujāns Jānis (1884—1938), rakstnieks, partijas un padomju dar-

binieks — 484

Stūris Gunārs (1937—1973), aktieris — 493

Sudmalis Jānis (dz. 1887), lietišķās mākslas speciālists un scenogrāfs,
LPSR Nopelniem bagātais skolotājs — 489, 505

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), LPSR Tautas dzejnieks — 506

Sūna Harijs (dz. 1923), hereogrāfs un folklorists, LPSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks — 511

Sveilis Miķelis (dz. 1888), režisors, aktieris un žurnālists — 489

Šmithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves māk-

sliniece — 487, 489, 502, 503, 504, 505

Srnits Luijs (dz. 1907), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

492

Štāle Mirjama (dz. 1897), aktrise — 505, 507

Šteinberga Austra (dz. 1910), aktrise — 507

Stengele Lilija (1891—1958), aktrise — 503

Svarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 505

Tetere-Valdmane Marga (dz. 1912), režisore un aktrise, LPSR Nopel-
niem bagātā kultūras darbiniece — 507

Tomsone Felicita (1901—1969), komponiste un pianiste — 511

Tomsone Irma (dz. 1936), aktrise — 509

Tons Edgars (1917—1967), diriģents, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 511

Treijs Valdis (dz. 1927), scenogrāfs — 511

Ukrainka Lesja (1871—1913), ukraiņu rakstniece — 511

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 502

Ustube Malvīne (dz. 1908), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 493

Uzticis Valters (dz. 1914), gleznotājs un scenogrāfs — 493

Valdmanis Kārlis (dz. 1919), aktieris — 507, 508

Valdšmits Teodors (1868—1934), aktieris — 504

Vanaga Lauma (dz. 1937), operdziedātāja — 511

Vāvere Alfrēds (dz. 1908), aktieris — 509



Vazdiks Hermanis (d? 1906), aktieris, LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks
— 507, 508

Vecumniece Venta (dz. 1927), aktrise un režisore — 509

Veics Kārlis (dz. 1902), aktieris — 490, 491

Veidemanis Kārlis (1897—1944), gleznotājs un scenogrāfs — 505, 506

Vernere Velta (1890—1956), aktrise — 489

Verners Vilis (dz. 1906), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 493

Viesture Emīlija (1891— 1947), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece — 490, 491, 503, 506

Vilka Maija (dz. 1940). aktrise — 493

Vilks Ģirts (dz. 1909), scenogrāfs un giafiķis, LPSR Tautas mākslinieks —

492, 493, 507. 508, 509

Visendorfs Heinrijs (1861—1916), sabiedrisks darbinieks un vēstur-

nieks — 497, 498

Vītoliņš Jānis (dz. 1937), aktieris un režisors — 493

Vulfa Herta (1891—1943), aktrise — 502

Zandersons Rihards (dz. 1910), aktieris un teātra darbinieks, LPSR

Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks — 492

Zariņš Jānis (1893—1979), režisors, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

492, 505

Zariņš Kārlis (dz. 1930). operdziedātājs, PSRS Tautas skatuves māk-

slinieks — 511

Zemgals Gunārs (dz. 1934), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks — 509

Ziedonis Imants (dz. 1933), LPSR Tautas dzejnieks — 512

Zīlava Milda (dz. 1908), aktrise — 492, 506

Zīle Edgars (dz. 1908), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

493

Zommers Herberts (dz. 1895), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 491

Zvaigzne Velta (1890—1920), aktrise — 504

Zvirgzdiņa Elza (dz. 1927), operdziedātāja, LPSR Nopelniem bagātā
skatuves māksliniece — 511

Zibalts Gustavs (1873—1938), aktieris — 487, 489, 490, 491

Zilinskis Arvīds (dz. 1905), komponists, LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks — 511

žvīgule Lilija (dz. 1902), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

492, 493, 508
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