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DARBOJAS.

} daJados tSlos
-

Valsts kanclers.

Ķeizars.
Aviators.

Liesma— revolucionārs.

Kareivis ar sarkanu apsēju.
Diktators.

Dzejnieks Plinijs.
Sanitārs. — Gaismas un tumsas gari.

Valsts augstākie ierēdņi, ģenerāļi, diplomāti, virsnieki, kareivji,

strādnieki, sievietes, bērni, sanitāri, zemnieki, apbeditaji, matroži,
bēgļi, tauta lielos ļaužu pūļos.

Tagadējais laiks.



Prologs.

Peklē.

Lucifers tumšo spēku vidū. Man sāp acis. Savada

gaisma nāk no zemes. Viņi to sauc par Daijumu.
Mans gars dreb. Ko tas nozīmē? Bailes mani moca

un nemiers.

1. sātans. Tas ir kaut kas, kas smacē mūsu

elpu. Tas ir spožums, kurā mēs nevaram darboties.

2. sata n s. Un arvien lielāka vientuliba. Arvien

mazāk ieguvumu! Viņi skrien kā mušas ap lampu,
ap šo Daiļumu.

Lucifers ņirdzigi. Lai apdedzinātu savus spār-
nus. Kāds riebigs lukturis tas ir!

3. sātans. Bet mūsu tikli paliek tukši. Mēs

barojamies tikai no vecu ieguvumu kauliem un la-

bām atmiņām.
Nopūtas, vaidi.

4. sātans. Mēs nevaram vairs parādities virs ze-

mes. Mūs pazīst visos veidos un novēršas no mums.

Ne bērni vairs mums netic. Riebigais lukturis!

1. sātans. Kamēr viņi skatijās uz svētbildēm

un klausijās mūku dziesmās, mums bija labi. Tagad
viņi rada sev dievus mākslas tēlos un viņu dziesmas

ir tikai par sauli. Viņi paliek dievigi.
2. sātans. Vēl daži gadu desmiti un mums jā-

mirst. Tuvojas miera un gaismas valsts.

Vaidi, nopūtas.

Lucifers. Tas nedrīkst būt! Varu! Varu! Mēs

esam līdzigi spēkā un godibā tur ar tiem augšā.
Strādājiet! Cīnāties!

4. sata n s. Ar ko lai mēs cīnāmies pret to rie-

bigo lukturi ? Viņš nav redzams —ir tikai viņa



gaisma, ko tie sauc par Daiļumu. Gaismu nevar

sažņaugt dūrē.

Lucifers. Vaj tad nevienam nav gudribas vairs?

Kur ir jūsu sātanu izdomātājs un viltīgais gars?
Strādājiet!

5. sātans. Man reibst prāti Daiļuma gaismā.
Viņiem pat grēks ir kļuvis par daiļumu. Grēks ir

sācis mirdzēt kā gaisma.
Lucifers. Mans mūžs iet uz galu. Un valdi-

nieks mūsu valstibā paliks tas, kas viņus tur no-

griezīs no Daiļuma. Kas viņus padarīs par dzīvnie-

kiem. Kas viņus iznīcinās! Kurš to var?

Klusums, nopūtas.

Lucifers. Neviens... Izsmieklis ! Izsmieklis

mums visiem. Mēs ejam bojā no truluma.

1. sātans. Viss ir darits un viņi visu saprot,
kas nāk no mums.

Lucifers. Lietojiet maskas, lietojiet melus, lie-

tojiet jaunas spēles. Runājiet ideālu vārdā!

2. sātans. Visas maskas ir izlietotas.

Lucifers nicināšanā. Jūs esiet stulbi! Lietojiet

Viņa vārdu. Runājiet Daiļuma valodā. Ķeriet viņus

ar gaismas spoguļiem, ka cīruļus! Pieņemiet paša
Dieva masku!

Visi iekliedzas. 0! Kas ta par domu!

Lucifers. Ja. Karnevālā jaunekļi krīt vecu

mauku rokās, kad tās ir par Dianām pārģērbtas.
Taisisim karnevālu un spēlēsim ka ercenģeļi šo bērnu

priekšā.
Visi. 0! Slava Meistaram! Evoe Lucifers!

Lucifers. Sarīkosim pēdējo karnevālu. Es uzņe-

mos maršala lomu. Esiet galanti līdz galam! Un runā-

jiet tikai visburvīgākos vārdus.
v

Uzklausiet.

Visi noslēpumaini ap Luciferu. Šos vārdus !.. Mēs

klausāmies, Meistar.

Lucifers noslēpumaini, čukstoši visiem ausis. Tēvze-
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mes mīlestibas vārdā! Brīvibas vārdā! Cilvecibas

vārdā! Brālibas vārdā! Kristus vārdā!

Visi iekliedzas negantā priekā un smej. He, he, Ho, ho!

0! 0! Tas ir lieliski! Tas ir jautri! Smejas locida-

mies un priecādamies.

Lucifers. Prom! lelūdziet visas tautas. Pie-

smaržojiet atmosfēru. Gādājiet par labu muziķu.

Stāviet man klāt. Un galvenais — labas maskas. Šī

Dieva skaistule vēl ir diezgan naiva. Esiet labi ka-

valieri ! Prom ! Pirmais cēliens ir klāt!

Karsti smiekli tūkstoš noskaņās.

Priekškars.

Pirmais cēliens.

Ķeizara pils zāle. Dibenā liels balkons ar atveramām durvim

uz laukumapusi. Tumšsarkanas un zeltotas mēbeles. Kolonnas

un sulaiņi sastingumā.

Galma padome salasās uz apspriedi.

Ģenerāls ienāk ar ministri. Ja. Tautas gods ir ap-

vainots. Liela un dižena nācija nedrīkst ciest paze-
mošanu. Mums jāprasa gandarijums.

Ministrs. Ļaujiet strādāt aukstām asinim un

prātam. No pārsteigšanās var būt ļaunas sekas.

Noiet dibenā sarunādamies.

Diplomāts ar galma padomnieku ienāk. Tādā gadi-
jumā visu izšķir noteikta uzstāšanās un labi sastādita

nota. Es esmu pārliecināts, ka viņi piekāpsies. Mēs,
diplomāti, esam pasaules regulētāji un drošibas ķīla.

Galma padomnieks. Bet atzīstaties, ka tauta

jau to zina un gaida mūsu rīcibu. Bez tam maje-
stāte ..

.
Noiet pie malas sarunādamies.

Admirālis un adjutants ienāk. Mūsu flotes technika

un stāvoklis ir spīdoši. Mūs zemūdens laivas peld
ka tritoni. Bet viss tas var sarūsēt ja nav darba.
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Adjutants. Jus esiet īsts patriots! Tads spo-

žums prasa cienibu no visas pasules. Noiet pie malas

sarunādamies.

Sirms valsts Vīrs un princis ienāk sarunādamies.

Augstiba, es ļoti cienu jūsu patriotismu. Bet tautas

un valstis ir tāpat ka cilvēki sabiedriba: kad tie ir

kultureli un pieklājigi, tie nav nekad rupji.
Princis. Bet neviens nedrīkst savu godu nieci-

nāt. Tad runā zobens un lepnums. Noiet sarunādamies.

lenāk sarunādamies pa diviem trim vēl daži valsts padomes

locekļi. Nemiers, žesti.

Galma maršals. Viņa majestāte ķeizars!

Visi nostājas cienigās pozās un vērš skatus uz ieeju.

Ķeizars ar pavadoņiemienākdams. Manikungi, stāsi-

mies pie darba. Mums ir jātaisa šodien izšķirošs
lēmums. Viņš un visi priekšējie nosēstas pie galda. Bet

kur ir valsts kanclers? Es viņu neredzu!

Sačukstēšanās, uztraukums.

Valsts kanclers iesirms bet veikls un kustigs ienāk

ar portfeli ka šūpodamies ar grāciju un lepnumu. Majestāte,
es nāku taisni tad, kad jūs mani sauciet! Palokās pret

ķeizaru un citiem un nostājas galda galā.

Ķeizars iejūsmots. Bet mūsu kanclers šodien ir

tīkams. Modrs un svinigs.
Valsts kanclers. Valsts un tautas gods un

laime mani dara modru un jaunu, majestāte! Un

mani piedzīvojumi. Palokās ar sevišķu vieglumu un grāciju.
Ķeizars. Mani kungi! Jums zināms mazs, bet

aizskarošs apvainojums ko mums parādijusi sveša

valsts. Mēs visi esam aizķerti līdz sirds dziļumam

un prasisim gandarijumu. Es esmu jūs aicinājis, lai

izšķirtu neatliekamo jautājumu mūsu un tautas vārdā.

Es gribu dzirdēt jūsu domas.

Ministrs. Majestāte! Vainigiem vajaga pazemo-

ties te mūsu priekšā un nolūgties. Uz to mēs varam

tos piespiest, jo mēs esam vareni...
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Ģenerālis steidzīgi. Lai uz to viņus piespiestu
mums ir ieroči!

Diplomāts. Es neredzu neka ārkārtīga. Ļaujiet
tikai mums rīkoties. Mēs nosūtisim notu ar pie-
draudējumu ... Viņi atbildēs ar cienibu. Mēs pa-

liksim nelokāmi un piebildisim jaunus argumentus.
Viņi sāks piekāpties. Mēs prasisim gandarijumu...
Viņi ievadīs sarunas. Mēs, mēs...

Admir a 1 s. Tas ir par daudz garlaicigi. Mums

vajaga liesmot ka zibeņam. Tikai tas atstāj iespaidu.
Mums vajaga demonstrēt. leročiem vajaga pazibēt.
Majestāte, mēs esam pilnigi gatavi!

Galma padomnieks. Bet ne par strauju.
Varētu celties sarežģijumi.

Princis. Armija ir gatava liet savas asinis tē-

vijas labā. Es runāju ka virsnieks armijas vārdā.

Ķeizars. Vaj tas nozīmē karu ? Man ir jāgādā
ari par tautas labklājibu un mieru!

Valsts kanclers pozā. Majestāte. Šaī brīdī

uz mums runā augstāki spēki, ne tikai tauta un valsts.

Visaugstākais ir uzlicis mums pienākumus nācijas

godu vairot un Viņa gaismu aizstāvēt. Mūsu kultūra,
mūsu gars! Mūsu nākotne!

Vairākas balsis. Pareizi! Tas ņemams vērā!

Ķeizars. Saprotams. Augstāku mērķu dēļ mēs

esam gatavi. Es jums pateicos par atgādinājumu.
Vecais padomnieks. Majestāte, es esmu dzī-

vojis ilgus gadus un zinu, ka vislabākais priekš valsts

un tautas ir miers. Tikai miers sekmē augstākus
mērķus. Dariet ta, ka tautai ir miers.

Valsts kanclers. Kad asinis nostāj dzīslās,
tad ir miers. Ta runā tas, kas atteicies no dzīves.

Bet miers nedrīkst tikt samaksāts par dārgu. Si vis

pacem, para bellum! Ta teica Cezars, ta Napoleons.

Viņi bija Dieva godibas pilni un izredzēti. Un tikai

cīņā ir ieguvums, ne trūdēšanā. Vissaprotamākā

diplomātiskā nota ir mutiska — ar lielgabala muti.



Ģenerālis karsti. Es saucu slavu jūsu vārdiem,
kanclera kungs! Zobens ir tas, kas pārveido pasauli.

Vecais padomnieks. Jūs runājiet skaisti.

Bet sargāties izvilkt zobenu un atraisit asinis. Es

esmu dzīvojis diezgan ilgi un esmu redzējis karu.

Karš, majestāte, ir elles izvērsums zemes virsū.

Uzmaniba. Redziet, šīs mierīgās ielas un ļaudis. Rūp-

nieki, amatnieki un strādnieki kaļ smēdēs un darb-

nicās. Mašinu rati iet kārtigi. Druvas zied un briest.

Zemkopis iet aiz sava arkla un visi ir paēduši un

visur ir pilniba un laime ... Kuģi peld pa jūrām un

plivina viens otram ar karogiem. Tas ir miers, ma-

jestāte. Bet atraisot asinis mēs vadam ļaunus garus,
kuri iedegas nebeidzamā ļaunumā.

Ķeizars domā. Ja, ari tev,mans draugs, ir taisniba.

Ministrs. Mēs negribam to postit. Mēs gribam
tikai gandarijumu. To prasa mūsu tautas gods.

Diplomāts. Ļaujiet tikai mums laiku un mēs

visu nokārtosim. Tas ir diplomātijas darbs. Tas

nav pirmo reiz ...
Valsts kanclers. Un nebūs pēdējo, jūs gri-

biet teikt. Bet es gribētu un, domāju, tauta ari, lai

tas būtu pēdējo reiz. Var spēlēties ar citiem, ne ar

mums. Var apvainot zemnieku, ne monarchu. Mūsu

tauta ir valdnieciska tauta.

Vecais padomnieks. Tauta ir tumšu spēku

pilna un nesaprātiga. Viņa padodas saviem ļauniem
instinktiem. Vajaga gara un skaidra skata, kas viņu
vada un savalda.

Valsts kanclers uzbudināts. Es dzirdu par

mūsu tautu vārdus, kuri tai nenākas. Ari es esmu

tautas priekšstāvis un prasu, lai tiek aizstāvēta viņas

cieņa. Mūsu tautas un valsts vārds skan pār zemi,

majestāte, ka viscienijamakais. Viņai ir vara, gu-

driba, bagatiba, kultūra. Un ja nu par tādu tautu

un valsti kāds grib smieties, ka tas noticis no mūsu
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nieciga kaimiņa — tad — mani kungi ?! Lepnu žestu

met gaisā.
Balsis. 0! Ja, ja! Tas ir ļoti no svara.

Ķeizars. Kanclera kungs, jūs šodien esiet pilns

jaunibas un spēka. Tas ir teicami.

Valsts kanclers. Es jūtu vēl ko vairāk neka

spēju izteikt, majestāte. Mani kungi, vaj jūs ne-

jūtiet, ka mūsu tauta ir no likteņa un augstākas
varas apzieģeleta ar lielu uzdevumu pasaulē. Vaj

mūsu gars nav tas, kam vajaga apaugļot pasauli kā

ziedošam kokam ar saviem putekļiem? To es sa-

jūtu. Mans lepnums nosarkst no katra šķēršļa, kas

tiek likts mums ceļā. Mani kungi... es jūtu lielāku

pienākumu mūsu tautai un valdniekam. Esiet droši!

Ķeizars. Tas ir savadi ko jūs runājiet. Sevišķs
liels uzdevums priekš pasaules ? Ja, ta ir laba doma.

Ģenerālis. Tas ir tas, ko es domāju sen jau.
Valsts kanclers. Mūsu stunda ir klāt! Jauni

laiki un lieli ieguvumi, tikai lielas cīņas nāk. Pa-

saule sarūs mūžigā mierā un sāk trūdēt. Ir jānāk
lielai vētrai, kas nokrata sapuvušus augļus, kas per

kūtrās tautas. Es jūtu, ka tāda debess vētra esam

mēs. Sis notikums tikai sakustina mūsu okeānu.

Labāka brīža mēs vairs nesagaidisim. Es to zinu.

Sauciet karu, celiet karogus, iesim kā svaiga straume

pār pasauli. Plūdināsim mūsu tautas varenos pulkus.
Kā kausētu čugunu! Un tas izliesies lielā spēka
piemineklī. Dieva izredzētie — uz priekšu!

Visi sastingst no brīnumiem un skatās uz kancleri, kurš zvēro

ar acim galda galā.

Admir a 1 s pietrūkstas. Karu ! karu ! Mums va-

jaga piepildit mūsu uzdevumu!

Ķeizars. Man ir prieks par jūsu visu uzticibu

un drosmi. Kanclera doma ir laba. Bet kā to iz-

vest. Karš — tas ir pēdējais un stiprākais tautas

un valsts vārds.

Vecais padomnieks. Majestāte, sargāties no



kara! Kas ir karš? Ugunsgrēks, kuru tikai ar

asinim var dzēst. Ak vai —es to zinu... Nemiers

uzbruks mūsu pilsētām un ciemiem. Skaistākie un

stiprākie pametis arklu un darbnicas un stāvēs

kapa laukā. Un nomirs asinīs vārtīdamies. Kapsē-
tas būs ik ceļu krustā, lielākas kā sādžas. Es esmu

redzējis karu — sargāties no ta! Likumi pazaudēs
savu spēku, vara būs likums. Ļaudis kļūs par zvē-

riem. Nami tiks sagrauti, lauki nopostiti. Node-

viba un nešķīstiba valdīs mūsu namos. Tad nāks

bads un aiz bada mēris un nāve. Nesauciet vis-

briesmīgāko vārdā!

Valsts kanclers. Paklausoties jūsu vārdos

mēs drīz būsim vergi. Jau tagad mums izsaka ni-

cināšanu. Bet mūsu lielais uzdevums paliks neiz-

vests. Un mēs būsim atbildigi Dieva priekšā. Pa-

saulei vajaga būt mūsu rīcibā, lai mēs piepildām
mūsu tautas varenos sapņus. Karš ir tikai mazs

ļaunums. Karš ir tikai liels līdzeklis mūsu mērķiem.
Un es saucu: turēsim dārgu mūsu lielo uzdevumu!

Un Dievs būs ar mums.

Ģenerālis. Mūsu armijā visi ir gatavi nolikt

savas galvas valdnieka un tēvu zemes labā. Armija

deg uz cīņu!

Adjutants strauji. Mūsu rokas un sirdis pieder
monarcham!

Ķeizars domigs. Man ir jāpilda Dieva prāts pret
tautu. Tādēļ pārdomāsim līdz rītam. Pārsteigšanās
varētu būt par ļaunu.

Vecais padomnieks. Pareizi, majestāte, pār-
domāsim. Šī stunda ir pilna atbildibas.

Diplomāts. Ļaujiet tikai mums iesniegt notu...
Valsts kanclers. 0! Es redzu, ka neesmu

savā vietā. Bet es brīdinu jūs visus, kungi. Rītā

var būt par vēlu. Majestāte, Dievs pats grib, lai

mēs viņa gudribu un spēku ar mūsu tautu nesam

pasaulē. Mūsu vecais Dievs ir dzīvs un varens.
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Tēvzemes mīlestiba ir svēta un ja to piepildām, tad

piepildām Visvarenā gribu. Vaj jūs neka nejūtat?
Jūs esat vienigais lielais imperators. Jums ir viss

atļauts. Pār jums guļ Dieva gars.

Ķeizars. Ja, es to sajūtu sen, bet nevarēju iz-

teikt. Jūs atradāt valodu priekš manis.

Valsts kanclers. Mums ir jāizdara kāds liels

darbs. Jūs, kungi, visi variet būt palīdzigi. Tas

būs lielisks uzvedums — pardon — Dievam par

godu un tēvijai par slavu! Majestāte! Tautas ir

lai viņas izlietotu kā kalpus mūsu pieminekļu būvei.

Ir laiks! Galvas pilsētas kritīs pie jūsu kājām kā

übadzes. Ļaudis jūs apsveiks ar lauriem un vald-

nieku kroņiem. Valdnieki vilks jūsu ratus triumfā.

Visi pasaules lielgabali dūks milzigā korī mūsu slavu.

Bet neizpildit savu misiju ir uzņemties atbildibu par
visu tautu. Valdiet tādēļ ar spēku, imperator!

Saceļas pozā.

Admir a 1 s. Lai dzīvo lielais imperators !

Visi piekrītot. Tauta ies jums līdzi! Slava! Slava!

Ģenerāls. Lielgabali ir lieti uzvarai ne rūsai!

Valsts kanclers ironiski. Vēl drusku uzmani-

bas, mani kungi, un es būšu galā... Majestāte, es

sevi nododu jūsu rīcibā, ja jūs gribat izvest pasauli
uz jauna ceļa.

Ķeizars paceļas sajūsmā. Es ticu, es ticu! Es jūs

pazinu maz, tagad es zinu, ka jūs esiet liels gars.

Es jūtu, ka man ir liela misija un laiks to iesākt.

Mūsu griba ir Dieva griba. Es gribu pacelt ka-

rogu ! Kustiba.

Vecais padomnieks. Ak majestāte, uzklau-

sāt mani!

Valsts kanclers neļauj runāt. Vecai gudribai ir

nelaba smaka un kaut ta būtu ari dievišķiga. Es

runāju te visas valsts vārdā, to pazīstu. Mūsu vara

nav pārspējama. Sen mēs esam sapņojuši par pa-

saules pārvaldišanu, tagad laiks ir to saņemt. Mēs



spiedisim savus pirkstus uz gadu simteņiem, kā uz

mīkstu vasku saka mūsu lielais filozofs. Kas grib
vēl būt gļēvs un savas tautas necienigs ? Es ne!

Ja jūs šai brīdī atsakāties, tad es nolieku atbildibu

un manus pienākumus! Uzskata visus bargi.
Ķeizars. Es redzu, ka mums ir pienākums ņemt

ieročus, lai piepilditu lielo Dieva uzdevumu. Šodien
savada gaisma mani apgaismoja. Mēs esam izredzētie

un visiem ir tikai jādreb mūsu priekšā. Tad tautas

un Dieva vārdā!..

Vecais padomnieks. Ja, tad prasiet tautai,
ko ta saka.

Valsts kanclers. Ak, kas ir tauta! Mēsli, kuri

sagatavo augligu vietu pārcilvēkiem!
Daži. Ja, prasisim tautai. Ar tautu ir visdrošāk.

Valsts kanclers. Labi, lai izšķir tauta, vald-

nieks to ir jau nolēmis. Bet tautas balss ir Dieva

balss. Rāda uz laukumu. Tur viņa stāv un gaida
mūsu vārdus. Nāciet, majestāte, tautai vajaga jūs
redzēt un teikt visu, ko ta grib.

Dodas uz balkonu, visi pieceļas un dodas tam līdz. Sulaiņi
plaši atver durvis. Varens gaviļu sauciens pārpludinapili, kad

uz balkona iziet ķeizars un kanclers. Redzami karogi, dzirdami

sveicieni un kliedzieni par godu ķeizaram.

Valsts kanclers lepnā pozā, uz balkona. Vare-

nās valsts pilsoņi! Jūs ziniet nāvigo apvainojumu,
kas mums dots no svešas tautas. Mūs grib padarit

par vergiem. Vaj jūs variet ciest un panest šo kaunu

cilvēces priekšā mierigi un padevigi? Te ir mūsu

valdnieks no Dieva izredzētais, kas ir apsmiets mums

līdzi. Mēs to nevaram pieļaut!

Milziga pūļa protesta saucieni. Nost ar viņiem! Nost! Lai

dzīvo musu brīviba! Lai dzīvo ķeizars!

Valsts kanclers. Visa pasaule skatās uz

mums. Mūsu bērni skatās uz mums, viņi grib būt

brīvi un vareni, kā mēs. Vaj jūs esat gatavi ņemt
ieročus rokās ja to prasa ķeizars?

14



15

Starpsaucieni pārkliedz viņu un ilgi turpinās. Mēs sveicam

ķeizaru! Lai dzīvo! Lai dzīvo! Urā—ā!

Valsts kanclers dziji palokās ķeizara priekšā un

lūdz to uz balkona. Runājiet tagad uz viņiem majestāte.

Ķeizars iziet saņemts ar dunošām ovācijām. Puķes

tiek mestas uz balkona. Mana uzticamā un varenā tauta!

Dievs mums ir uzlicis lielu uzdevumu, valdit par pa-

sauli. Viņš ir izredzējis mūs par savas gribas rīku.

Vaj jūs esiet gatavi iet man līdzi pret mūsu

ienaidniekiem ?

Pūlis lielā kliegšanā. Līdz nāvei! Mūžigi! Lai

dzīvo mūSU varenais ķeizars ! Viss sagrūst kopā nebei-

dzamās ovācijās; atskan sviniga himna un mūzikai līdzi dzie-

dāšana. Kustiba un žesti ģenerāļu un galma ļaužu starpā.
Neviens vairs nespēj otru sadzirdēt. Valsts kanclers stāv lepni
rokas uz krūtim sakrustojis un smīn.

Ķeizars māj polim, tas apklust. Tad es pasludinu
karu Dieva un manā vārdā uz visas tautas vēlē-

šanos ! Es svētu jūsu ieročus uzvarai!

Gaviļu saucieni apsedz viņa vārdus, puķes tiek mestas uz bal-

kona. Paceļas un nolaižas karogi. Ķeizars ar svītu atraujas

atpakaļ zālē.

Ķeizars lepni. Tagad mums vairs nav tiesibas

apstāties. Uz kancleri. Izgatavojiet tūlit manifestu tau-

tai un dariet tālāk, kas jādara.

Valsts kanclers paklanās dziļi ar manāmu ironiju,

kuru neviens nemana. Es priecājos, majestāte, sevišķi

par pēdējo. Tas ir mans pienākums no senlaikiem.

Ķeizars uz ģenerāli. Rakstiet mobilizācijas pavēli,
trieciet kurjerus un sūtņus uz visām pusēm un svie-

diet pulkus uz mūsu kaimiņiem. Ņemiet cilvēkus,
lopus, mantu— kas jums vajadzigs — Dieva un manā

Vārdā. Ģenerālis atdod godu. Uz admirāli. Laižiet mŪSU

slaveno floti jūrā un aplejiet ar uguni ienaidnieku

krastus. Iznīciniet visus kuģus, ko jūs satiekat. Pa-

saulei vajaga drebēt, jo mēs izpildām Dieva un tau-

tas gribu!



Admir a 1 s zalutē. Majestāte! Jūras vārisies no

mūsu uguns un tūkstoši ies dzelmēs saukdami nāves

stundā jūsu vārdu!

Ķeizars uz visiem. Mani kungi, pie darba! Rītā

pasaulei vajaga piederēt mums! Es sveicinu manus

neuzvaramos varoņus!

Visi virsnieki paceļ zobenus un citi rokas kā zvērastā. Lai

dzīvo karš un ķeizars par slavu mūsu tautai un tē-

vijai! Lai dzīvo 1

Visi izklīst un steidzigi aiziet. Dzirdamas tauru skaņas uz laukuma.

Ķeizars uz kancleru. Jūs man atvērāt acis šodien.

Kas ar jums ir noticis? Jūsu skats deg. Spēks verd

no jūsu valodas. Tiešām, mums ir liela misija zemes

virsū. Tiešām, augstāki spēki mūs sauc, es to jūtu!
Par labvēlibas zīmi ņemiet šo gredzenu. Novelk no

pirksta un sniedz kancleram. Būšu jums mūžigi pateicigs
un labvēligs.

Valsts kanclers godbijibā. No visas sirds pal-

dies, majestāte. Es teicu to, ko man liek mans gars

un ko grib tauta. Dzirdiet, kā viņa gavilē — mūsu

tauta? iet pie loga. Lūk, viņa — tauta, gatava uz visu.

Tauta, majestāte, ir māls, no ka var veidot visu —

dievus un ākstus un ar smīnu, ari sātanus... Lai

dzīvo tauta! Vajaga tikai laba meistara.

Ķeizars smaida. Jūs, mīļo kancler, esat pat hu-

morists, kā redzu. Un šodien sevišķi mīļš man.

Draudzigi uzsit uz pleca. Es domāju, Eiropa drīz gulēs
pie mūsu kājām. Bet nu pie darba.

Valsts kanclers. 0, ar tādu tautu, kā tur,
tālu var iet. Tikai neatlaisties cīņā un neklausit

muļķigus padomniekus. Piešus, majestāte, tikai pie-
šus šim lopam. Un izturēt. „Kas iztur, tam es došu

to dzīvibas kroni," saka svēti raksti.

Ķeizars kā sapņos. Ja, šodien, ir laba diena pa-

saules vēsturē un manā dzīvē. Es tieku pasaules
valdinieks. Manī ir kaut kas jauns, kāds liels gars.
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Es ticu jums un darišu visu pec jusu prata. lesāksim,
mans uzticigais un krietnais draugs! Aiziet ar pava-

doņiem, pazūd ari sulaiņi.
Valsts kanclers sauc ironiski pakaļ. Lai dzīvo

pasaules imperators un tautu pestitajs! Paliek viens

zāles vidū, noklausās pūļa gavilēs uz laukuma, saslienas lepni.

Tas ir labi pasākts. Tagad vēl tikai dedzigs mani-

fests un viņi kausies kā stulbi no visas sirds. He,

he, he, he! Pasaulei patiesi sākas jauns laikmets.

Kādas lielas izredzes! Cik daudz varbūtibu! Kāds

lielisks karnevāls! Man paliek llgsma sirds līdz ar

viņiem tur. Tagad nav vairs vajadzigs slēpties, viņš

noņem masku. Redzams Lucifera sejs glūnošs un ņirdzigs.
No āra dimd pūļa sauciens: „Lai dzīvo ķeizars!" un ovācijas;

sāk gardi smieties. He, he, he, he! Lai dzīvo karš!

Lai dzīVO ķeizars ! Rokas paceldams kā pūli svētot Lucifers

sāk šūpoties kā dejodams. Ņirdzigi smiekli jaucas ar pūļa ovā-

cijām. He, he, he, he! Lai dzīvo karš!

Priekškars.

Otrais cēliens.

Liela baraka-blindaža ierakumos pasaules kara laukā. Bruņoti
kareivji. Daži guļ uz lāvām, citi sēd, citi spēlē kārtis, met

kauliņus. Rokas granātas un tērauda cepures.
— Nemitiga liel-

gabalu dūkoņa un reizam sprādzieni tuvumā.

Alberts met kauliņus ar savu biedri. Četras dienas

atkal vārās tas pekles katls bez klusēšanas. Liekas,
ka strādātu tērauda vulkāns.

Leo.JJa.a—a. Zeme tiek malta kā gaļas mašinā.

Alberts. Ka tad. Un mēs tiekam pārvērsti desās.

Kas šodien paliek pāri, nāk rītu iekšā. Labi strādāts!

Bez vainas...

Jānis. Nabaga Augusts! No viņa atlikušās tikai

abas kājas līdz ceļgaliem. Un itneka vairāk. Un

viņš bija tik jauns vēl...

Leo. Tu domā, ka tikai vecākiem par viņu būtu

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



vajadzējis braukt prom? Paldies! Man vēl diezgan
labi garšo dzīve tepat.

Jānis. Es neka sevišķa nedomāju.

Andrejs ļauni. Kas tur runā par dzīves garšu?
Muļķis. Te visur garšo tikai pēc asinim un miro-

ņiem. Vaj tu nesaproti, ka mēs jau esam pāri par

robežu. Nepriecājies; atpakaļ vairs netiksi uz to

krastu. Rītā pat tavi kauli lēks piecdesmit pēdas
gaisā uz lādiņa drumslām.

Leo uzkliedz. Klusi, neģēlis!

Andrejs. Tā? Vaj es vairāk ko esmu teicis,
neka to, kas notiek ik dienas un noticis arvien. Vaj

tādēļ es esmu ļaunāks, ka nosaucu velnu īstā vārdā?

Varu jau klusēt, bet nekas labāks tādēļ nebūs.

Brīdis klusuma; klaudz kauliņi.

Alberts skaita mesto. Seši!.. Ja, mēs darām sa-

vadu darbu. Man liekas, mēs neesam vairs cilvēki,
bet kaut kādi apstulbuši kurmji.

Jānis. Aizvakar, kad mēs atkāpāmies, es ieliku

nejauši kāju kādā netīrumā. Bija riebigi. Bet kad

es slauciju zābaku — es teikšu skaidri — tās bija
smadzenes ...

Varbūt no Augusta ...

Andrejs. Kukaiņi mēs esam, kas ilgojas tikai

pēc nāves. Skaties, kas viss nav izgudrots, lai mēs

drīzāk mirtu. Lielas un mazas bumbas no augšas
un apakšas. Lidmašinas un mīnas. Es brīnos, ka

mēs vēl lienam blindažās. Drīz mēs skriesim gluži
kaili lodēm preti.

Alberts skaita: divi! Un par ko? Lai mēs ieka-

rotu kaut kādu pilsētu, kādu Parizi vaj Romu un lai

ķeizars tur varētu pusdienas ēst. Bet mums vajaga

pa to laiku trūdēt kā maitām kaut kur laukā.

Jānis. Klusu, seržants nāk!

Andrejs ļauni. Gan laikam lai pamudinātu mūs

uz priekšu Dievam un tēvzemei par slavu mirt.

Liekulis
...
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Seržants. Labu veselibu, draugi!.. Ko? Saī-

guši. Nu, protams, nekāda dejas grīda te nav —

un kneipe ari nē. Izturēt! Svēts pienākums to prasa.

Un nekāda prātošana. Modrigi
v
par tēvzemi un ķēniņu!

Tad klausāties! Visi augšā! Šonakt ienaidnieks nāks

uzbrukumā ar viesuļuguni un gāzēm, aeroplaniem,
mīnām un visiem velna daiktiem un sēru. Visiem

vajaga būt gataviem mirt, ja vajaga, bet neatkāpties.
Tautas vārdā, nākotnes vārdā! Jūs dabūsiet tūlit

siltas vakariņas un tad — esat gatavi — ugunī! Labu

apetiti! Aiziet.

Andrejs spļauj. Siltas vakariņas! Ners
... Tas

ir skaidrā valodā runājot mūsu pašu bēru mielasts,
kuru mums vajaga ēst ar labu apetiti.

Jānis. Ja. Uz rītdienas piedzīvošanu atmetiet

ceribas. Šodien mums ziņoja, ka no piektā pulka

palikuši tikai pieci vēl dzīvi. Visi citi ir ēduši savu

bēru mielastu.

Alberts. Lai saka man, ko grib, bet tas ir muļ-
ķigi, iet rīklē šim nesātigam zvēram.

Leo ironiski. Tam Kungam par godu ej droši. De-

besu valstibā spīdēsi kā jāņtārpiņš. Mūžiga dzīviba

būs tev piešķirta līdz ar kaujas ordeni —tu idiots.

Aizgriežas.
Smiekli.

Kāda balss. Vajadzētu padomāt par to, kad

būs gals šim karam. Mums ir jānosmok visiem.

Tas ir bezdievigi, tas ir sātaniski.

Andrejs. Nekādas izejas. Instrukcija... Kā

mušai zirnekļa tīklā.

Leo lielā niknumā. Diezgan prātot. Paliek nelabi

un tā ka tā viens gals. Kas metīs pēdējos kauliņus ?

Es esmu gatavs uz visu.

Alberts atsaucas. Es ari. Ko liksim bankā?
Leo izrauj naudas maku no kabatas un sviež to uz galda.

Te, ņem. Tas ir tas vērtīgākais, vēl kas te, šaī speltē,
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ir atlicies. Dzīviba tā kā tā nav neka vērts. Tas

ir tas prastākais grasis te.

Alberts izmet savu maku. Lai notiek; nav žēl!

Varbūt, ja spēlē laimējas, mēs dabūjam vēl kādu

krietnu malku konjaka pie bēru mielasta. Met!

Leo. Četri! Viens! Seši!

Alberts. Viens! Divi! Divi!

Drūms klusums barakā. Klaudz tikai kauliņš uz galda un dzir-

dama nikna skaitišana.

Aviators ienāk; slaiks, viegls, šūpodamies, gludi no-

skūta seja, liekts deguns. Galvā cieši uzmaukta aviatora cepure.

Sveiki, draugi! Vaj te būtu otrais bataljons no simts

piektā strēlnieku pulka? Man ir uzdots to uzmeklēt.

Uzmaniba.

Alberts paceļ galvu. Pareizi, kamerad. Mēs te

esam visi no otrā bataljona un simts piektā pulka.
Ko jūs meklējiet?

Aviators. Es esmu sūtits no galvenā staba ar

sevišķu uzdevumu. Es nāku pa gaisu taisni pie
jums. Karsts laiks, kameradi, vaj nē?

Leo atmet kauliņus pie malas. No kura Štāba jūs
teicat?

Aviators. No paša varenākā un slepenākā. Man

ir augsta misija. Drīz mēs sagaidisim kaut ko jaunu.
Bet atļaujat man te apmesties.

Andrejs. Lūdzu. Bet es baidos, ka jums visā

drīzumā nav jāēd bēru mielasts līdz ar mums. Mēs

esam jau ielūgti. Bet kā jūs sauc?

• Aviators nosprādzē somu. Mani sauc par Pjeru.
Es esmu brīvprātigais un nupat kā iestājos armijā.
Par godu, kā saka, valdniekam, Dievam un tēvzemei.

Jo mani senči bija no valdniekunama un augstas cilts.

Leo uz biedriem, kuri nāk tuvāk. Tas ir oriģināls.

ledomājaties, šis princis ir brīvprātigi ieradies uz

pēdējām siltām vakariņām. Smiekli pulkā.

Balss no pulka. Viņš, bez šaubām, meklē pie-
dzīvojumus.
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Aviators Pjers. Es te dzirdu par pēdējām
vakariņām. Ak, tad ari pie jums jau ir tik traki?

Ja, ja... Es esmu, kā redzams, nācis īstā laikā un

vietā. Un tādēļ varu jums teikt, kas man jāsaka.
Redziet, draugi — karam drīz ir beigas!

Visi. Ko ? Kas ? Beigas! Miers! Urā!

Liels uztraukums.

Leo. Kas jums to teica? Vaj manifests izdots?

Pjers. Manifests. Muļķi gaida manifestu no

augšas. Gudrie raksta paši sev manifestus un dod

paši likumus. Ja tikai jums patīk, vēl šodien varat

būt brīvi un pēdējā mielasta vietā mēs varam bau-

dit pirmo dzīves kāzu mielastu.

Andrejs vilies. Kas par niekiem. Ko jūs runājiet?

Pjers. Nekādi nieki, mans draugs. Vaj vismaz

nopietnāki nieki, neka tas, ko dariet ikdienas. Es

runāju atklāti. Jūs tikai, liekas, esiet te apstulbuši
no mūžigās rūkoņas un nespējiet vairs daudz domāt

un spriest. Kā mušas pudelē. Bet skaitāties Die-

vam līdzigi. Kādēļ jūs tagad ejiet nāvē, vaj kāds

no jums to var pateikt?
Jānis. Nu — mūsu pienākumu dēļ. Dzimtene,

brīviba.

Pjers smejas. Vaj jūs patiesi ticiet tam, ko ru-

nājiet? Apgalvoju jums, ka pienākums ir tikpat
apšaubāma lieta, ka dievi debesīs. Un ticiet man —

dzimtene un brīviba paliks ari uz priekšu, kad jūs
šodien nemirtu kaujā. Ho! ho! laba dzimtene un

brīviba — tikt iekasitam zemē. Un pēc brīža nāk

lādiņš un met tavus kaulus atkal augšā un izsvaida

uz visām pusēm. Un zem šīs ekspresivas bildes ir

paraksts: Pienākuma vergs savā darbā.

Klusums, īgnums.

Leo. Mēs to saprotam tāpat kā jūs. Bet par to

mēs nerunājam. Domāt mēs varam, bet runātnav brīv.

Pjers. Klusu ciest ir zelts — jūs domājiet. Bet
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lelles ari cieš klusu, kad tās tiek raustitas. Bet kas

ir tas dievišķigais spēks, kas jūs rausta? Tas ir

kāds vīrs, kas par ķēniņu saucas, par virspavēlnieku
varbūt. Kas tagad dzer šampanieti, kad jums asinis

tek pār lūpām. Bet kad nu jūs vairs neesiet leļļi,

un nedejojiet uz raustišanu? Tad spektakļam ir bei-

gas un publika iet mājās.
Alberts. Jums ir taisniba, draugs. Bet tās ir

sātaniskas domas. Mēs padodamies labāk liktenim

un pasaules ritumam, jo tur tā kā tā nekas nevar

iznākt, ka vienigi nāve — abos galos.

Pjers ironiski. Un ēdiet savu pēdējo mielastu.

Ja, un lai Dievs jums uz to palīdz. Es iešu ar savu

manifestu tālāk. Tur otrā pusē, pie ienaidniekiem,
man ari uzdevums un tie jau ir sapratuši, kas jā-
dara. Bet jūs te esiet kā raditi priekš veļu brau-

ciena. Jūs esiet kā arēnas tiģeri, kurus imperators
laiž vienu uz otra, bet pats sēd ložā un priecājas ...

Alberts nāk tuvāk, dusmās. Ja, pie vella ko tad

jūs īsti gribiet? Mēs tak nevaram apturēt karu.

Pjers pravietiski. Es, draugi, gribu tikai mieru.

Un nekas nav vieglāk, ka apturēt karu, ja armija

grib mieru. Es esmu sūtits no debesim, lai sludi-

nātu jums mieru un lielo mīlestibu. Nenokaujiet

savus brāļus, kuri tāpat ir lelles sātanu rokās. Mieru,
mieru! Cilvēku asinis ir svētas un dārgas. Asinis

ir sevišķiga sula, saka pats sātans Faustā. Mieru!

Diezgan!
Leo. Mēs neesam gribējuši karu un nevaram

gribēt ari mieru. Pār mums stāv vara.

Pjers. Vara nav nekur citur, ka ieročos. Un

kas nes ieročus. Vaj tie, draugi, nav jūsu rokās?

Ja? Kustiba kareivjos.

Andrejs. Protams. Nu un tad?

Pjers. Un tad? Tad jau ir vairāk, nekā vaja-

dzigs. Ho, ho! Ķēniņi un ģenerāļi ir vāji aprēķi-

nātāji. Viņi ir apbruņojuši visu pasauli un nejūt,
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ka līdz ar to ir ielikuši savu varu jūsu rokās līdz

ar ieročiem. Viņi nav padomājuši par to, kas at-

bruņos šos miljonus. Un nu
— vara un pasaule pie-

der tam, kam rokās ir ieroči, lielgabali, ložmetēji,
mīnas, aeroplani, tanki. Ja?

Daudz balsis dedzigi. Jods sazin, bet viņam
ir taisniba! Pareizi! Skaidra doma! Lūk, iznā-

kums ! Hm. Ja.

Alberts. Ta tad jūs domājiet?..

Pjers. īsi un droši. Jūs mieru variet iegūt jau
šodien. Jūs variet nomest ieročus.

Jānis. Tad mūs sodīs.

Pjers. Tad atsakāties kalpot viņu pavēlēm. Vēr-

siet ieročus pret viņiem. Viņu troņi jau ta atspiežas
uz jūsu māņticibu. Noceļiet tos no troņiem un val-

diet paši par zemi, kuru jums novēlējis Dievs. Gri-

biet tikai, draugi. Visi kā viens! Pasaule pieder
jums!

Balss no pulka. Bet tas ir dumpis! Ta ir

nodeviba!

Cita balss. Klusu! Viņam ir taisniba. Cik

ilgi mēs to cietisim ?

Balsis lielā drūzmešanā. Kas viņš ir? No kurienes?

Lūk vārdi kas ir ko vērts ! Taisniba ! Uzklausāties!

Tālāk! Tālāk!

Ap Pjeru ir sapulcējušies daudzikareivji ar bālām sejām, dzelzs

kaskās, dzelten-dub}aini, pilni savada uztraukuma un intereses.

Kāds izskrien no barakas.

Pjers. Tas ir mana augstākā štāba manifests,
kuru pasludināt es esmu te nolaidies. Viņš jau ir

zināms visur. Ejiet mājās. Ar paceltu roku. Vaj jūs
atminaties tur tos laukus ! Saule spīd, pilsētas gavilē,
lauki nes augļus, vīns briest ķekaros. Un dzīvibai tur

ir nozīme. Esiet neatkarigi! Dzīvot jums vajaga, ne

mirt. Jūs esiet ar Dieva garu apveltiti, bet Dieva gars

ir brīvibas gars. Un tikai vergi mirst uz kungu pavēli.
Jūs gaida tur mājās pilis, dārzi, ēdieni, vīns un mīļākās
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ir glāstu izsalkušas. Pieminat savus bērnus un

savu nākotni. Kas var jūs dzīt kaujā, kad vara šū-

pojas uz jūsu bajonetem kā liels karogs? Nost ar

elkiem! Lai dzīvo brīviba un miers! Diezgan asiņu!
Balsis. Brīviba! Brīviba! Lai dzīvo! Viņš

runā kā pats Dievs! Ir diezgan briesmu!

Pjers. Dieva vārdā tad. Vaj jūs saprotat un

esat gatavi? Tur tālāk visi ir gatavi. Tikai neiz-

laižat ieročus no rokam, ja gribat būt brīvi. Kas

grib mieru? Paceļiet rokas!

Seržants iesteidzas un spiežas caur kareivjiem. Tas

ir dumpis! Ķeizara un Dieva vārdā, turiet to cilvēku

cieti! Grib ķerties Pjeram klāt. Troksnis, kliedzieni, draudi

un žesti pret seržantu. Viņš pazūd.

Jānis dedzigi no sirds. Kāda liela laime, draugi.
Miers un dzīvina. Uz priekšu, uz brīvibu!

Leo kliegdams. Es sen par to biju domājis. Bet

nevienam nedrīkstēju to teikt. Nu ir laiks!

Pjers acim zvērodams pakāpjas uz sola. Uzdrīksta-

ties, draugi! Viss atkarājas no uzdrīkstēšanās. Un

pārbaudiet visu šaubas. Neticiet nekam citam, ka

savai asins balsij un savām iegribam. Jūs visi esiet

Dieva bērni un neviens nedrīkst jūs kalpināt un nā-

vei nodot. Uzdrīkstaties. Izsauciet tautu par vald-

nieci un rītā pasaule būs brīva. Ņemiet varu savās

rokās un liekiet pēdējo mielastu ēst tiem, kuri jūs uz

to aicināja. Mani brāļi, mani sāpju brāļi —uz

priekšu!
Balsis ar žestiem. Lai dzīvo brīviba! Lai dzīvo

miers ! Nost ar viņu ! Arvienu vairāk kareivju saplūst ap

Pjeru, kurš stāv uzaicinošs, lepns un lokans.

Pjers. Kas tic man, kas ir drošs, paceļiet rokas?

Roku mežs šaujas gaisā, saucieni, gaviles, lāsti.

Pūlis. Ticam, ticam ! Vedi mūs!

Pjers. Es esmu ar jums līdz pat galam. Un

tādēļ nāciet manos pulkos. Dodiet tālāk šo mani-

festu visiem, kas nāvei nolemti. Turiet to augstu
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pār galvām un ejiet -neatlaidīgi līdz. Tas jūs aizve-

dīs uz mūžigo mieru, jūs muļķi!
Alberts. Dodi šurp mūsu rokās to!

Balsis. Ja! Musu rokās! Mēs ejam līdzi!

Pjers. Tad saņemiet un valkājiet manis piemi-
nēdami ! Viņš izvelk no apģērba sarkanu karogu un pacel
to augstu gaisā. Visi uz acumirkli sastingst, dzirdami izsaucieni:
Ā! Tad piekrišanas kliedzieni, simtām rokas šaujas gaisā, kā

zvērēdamas, saucieni, gaviles, troksnis. Pjers stāv stingri un

nekustēdamies kā statuja ar karogu rokā un noskatās smīnē-

dams uz kareivjiem.

Kapitans spiežas kliegdams cauri pulkam. Kas te

notiek! Prom, nekrietnais! Kauns! Kauns tēvze-

mes briesmu brīdī! Nost! Viņš izrauj zobenu un grib
cirst Pjeram bet tai bridi tiek nogāsts un satriekts no kareivjiem.

Balsis. Brīvibu! Brīvibu! Nost ar viņiem
visiem! Nost varmācibas! Mēs esam brīvi! Diezgan!
leroči tiek pacelti gaisā. Daži apkampjas un skūpstās. Kāds

mēģina runāt. Arvien vēl plūst kareivji klāt no āra.

Pjers pacilāts. Mana svētiba ar jums, draugi!
Tad ņemiet šo līdzi. Vairojiet to un stādiet kā brī-

vibas koku visur kur nāksiet. Viņš nozīmē: dariet

visu, ko jums liek jūsu asinis!

lemet sarkano karogu kareivju vidū, kur tas tiek saķerts un

ar varenām gavilēm piestiprināts kādas bajonetes galā.

Pūlis. Uz brīvibu! Uz priekšu! Gāziet viņus
nost. Mieru! Mieru ! Lai dzīvo tautas valdība!

Kliegdami un gavilēdami, lieliem žestiem kareivji gāžas ārā

no barakas.

Pjers viens sāk smaidit viņš noņem aviatora cepuri un

novelk masku. Redzams Lucifera sejs. Ironski smiedamies.

Tas bija vieglāk, nekā es to domāju. Šī suga ir ga-
tava uz visu. Teicami radijumi! He, he, he, he!

Un kas ta būs par varenu izrādi, kad liesmas

apņems zemi. Ta ir labākā degviela kas tur

liesmo ! He, he, he, he! Pacel roku uz aizejošiem. Sveiki,

krietnie tautas varoņi! Uz priekšu! He, he, he, he!

Priekškars.



Trešais cēliens.

I. Gaismas nama.

Kristus, Raditajs, Spoži gari, ercenģeļi. Mirdzošas velves.

Radit a j s. Man ir skumji. Skaista zvaigzne ir

aptumšojusies. Tumša asiņaina migla to sedz.

Kristus. Ta ir aptumšošanās, kura manī rada

nemieru. Ko dara mūsu domas cilvēkos? Es zinu,

viņi ir veidoti ne tikai no gaismas, bet ari no tumsas.

Zera v s. Sarkani fontāni paceļas dažās vietās

kā asinis. Pazib liesmās.

Kristus. Es jūtu mana tumšā ienaidnieka dar-

bus tur atkal. Sātans ir devis solijumu samaitāt

mūsu gaišo zvaigzni. Viņa karogs ir tumsiba un

asinis.

Erceņģels. Kungs, kad es laidos tur garam,

es dzirdēju vaimanas un man likās, kā milziga mā-

siņa tur strādātu.

Kristus. Mums vajaga sūtit cilvēkiem vēsti no

gaismas mājam, lai tie nepagurst cīņā. Es ticu viņu

garam, jo tas ir gars no mums. Bet aptumšošanās
brīdī viņš varētu šaubities. Un krēslibai ir vaja-

dzigas zvaigznes.
Radit a j s. Es nožēloju, ka esmu tos radijis ne-

pilnigus un šaubigus. Priekš mūsu gaismas par vāju
ir dzīvnieciska miesa. Viņa ņem vēl arvien virsroku.

Zera v s. Bet, Kungs, viņu ilgas pēc daiļuma

un pilnibas ir tik skaistas! Skaistākas brīžiem neka

mūsu ilgas, jo viņas dzimst lielās meklēšanas mokās.

Erceņģels. Kungs, ir vajadzigs liesmains zo-

bens, lai pāršķeltu tumsas vāku. Sūti uz turieni

savus leģionus, jo ļaunā spēks ir stiprs.
Kristus. Gaisma nekaro ar liesmām un iero-

čiem, bet vienigi ar garu un domam. Metisim mūsu

dzirkstis, lai tās uzlasa tie, kam trūkst gaismas.
Zerav s. Man liekas, ka viņi tagad tur tikai
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noplēš, bet ne rada. Līdz šim viņi rādija daiļas tē-

lus un atziņas. Tagad drūp pilis, deg raksti, sabrūk

mākslas tēli un dzīvnieki raugās no viņu acim.

Kristus. Es zinu, priekš gara uzplaukšanas un

gaismas sapņiem ir vajadzigs miers un daiļums. To vē-

lējumu vajaga aiznest uz turieni. Kas ir gatavs uz to?

Daudzi gari spožumā savijas ap Kristu. Es! Es!

Es! Es! Ir tik skaisti staigāt starp cilvēkiem.

Cits. Ir tik labi lūkoties viņu dvēselēs.

Cits. Ir tik saldi iedvašot viņu sapņus!
Kristus uz Zeravu. kurš ir visjaunākais. Ej tu. Nes

viņiem mūsu vēsti par to laiku, kas ir tuvu un kura
vārds ir pilniba un spožums.

Zerav s. Es eju ar prieku. Bet mans spožums
ir jāpamet te. Tu zini, Kungs, cik mūžiba ir spoža.
Pat saule ir tikai viņas vaiga apsegs.

Kristus. Ņem cilvēka ķermeni sev par apsegu.

Ej pie cilvēkiem kā dzejnieks, nes viņiem sāpes un

līgsmibu, bet nerunā par ļaunumu un ieroču cīņām.
Māci viņiem mīlēt rītdienu. Dzejnieki ir vienigie,
kuri mūs ir sapratuši. Viņi ir rakstijuši kādu poēmu

par manām mokām un mīlestibu. Ta bija aizgrābjoša
vietām.

Zeravs. Es teikšu visu, cik man ai ļaus viņu

saprāts un valoda.

Kristus. Paliec tur kamēr tavs ķermenis atkrīt

no tava gara. Un nes tad mums vēsti par to, kas

tur notiek. Nekad lai tava roka nepaceļ kaujas ieroci,

jo mūsu spēks ir daiļums un miers. Visgrūtākā
brīdī es nākšu pats virs zemes leģendās un skaņās ...

Radit a j s. Ak, kāda dziļa vāts manā sapņu garā
ir šī zemes cilvēku vāts, Ej, un saki, ka pilnibas
sapnis ir daudzreiz labāks neka pati pilniba.

Kristus. Svētits lai ir tavs ceļš!
Spožie gari. Svētits lai ir tavs ceļš, brāli!

Zeravs krīt zemes tumsibā ka meteors un uzliesmo pār lielu

līdzenumu nabadzigā zemē Eiropā. Nosan salda muziķa. Tumšs.



11. Plašs laukums lielpilsēta.

Pelēkas māju rindas perspektivē, veci torņi un dievnami. Uz

namiem sarkani karogi. Dibenā aiz laukuma vecs grezns diev-

nams ar zeltotu kupolu un spožiem krustiem. — Lieli ļaužu
pulki kustas nāk un iet, strīdas, žestikulē. Apbruņoti revolu-

cionāri kareivji un matroži, sarkanām lentām staigā starp ļau-
dim. Dzirdami revolucionāru dziesmu motivi. — Priekšā pa-

augstinājumi, vairākas runātāju tribinas. Jauns bāls, cilvēks

ļaužu vidū, nabadzigā pledā ģērbies.

Jauneklis uz ļaudim. Vārdi, vārdi! Niecigi, ne-

spēcigi, mirstigi. Kad mēs reiz spēsim klusēt. Kas

klusē — domā, kas domā atzīst, kas atzīst top lai-

migs. Dziesmas, draudošās dziesmas! Apklusiniet
cilvēku dziesmas. Zeme grib dziedat mīlestibas

dziesmu saulei. Aiziet.

Kāda sieviete. Kas tas tāds?

Cita. Kāds aktiers, liekas. Varbūt ari traks.

Daudz viņu tagad tādu sludinātāju.
Kareivis. Daudz viņu tagad. Bet vienu lietu

mums tagad vajaga. Tautai vajaga paturēt varu

savās rokās. Pašiem lemt savu likteni.

Balsis. Pareizi runāts! Vara pieder mums.

Strādnieks. Vaj drīz sāksies sapulce?
Cits. Par ko šodien runās ?

Trešais. Notiks atklāta tribunāla sēde, kurā

tiesās nodevējus un reakcionārus.
Ceturtais bāls, skrandās. Nāvi visiem viņiem!

Nāvi!

Sieviete. Runā par sazvērestibu pret revolūciju.
Tribunālam ir daudz darba visus buržujus uzmeklēt

un notiesāt.

Cita. Vaj tiesa, ka šodien runās pats biedrs

Liesma ?

Trešā. Ja gan. Mēs esam visi nodoti un viņš
nosauks nodevējus vārdā. Tos tiesās.

Kareivis. Darba tauta tikai tad būs laimiga,
kad viņi būs sagūstiti un notiesāti.
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Kads no gvardiem. Piemalas! Komiteja nak!

Dodiet vietu! Stumj ļaudis atpakaļ. Parādās vairāki va-

doņi ar sarkanām lentām un neļķēm greznoti un ieņem tribinas;
ļaudis tos apjož.

Vecs vīrs. Vaj viņš runās par maizi? Mēs

visi ciešam badu. Maize ir pazudusi.
Sieviete. Lai viņš runā par mieru. Mūsu vīri

vēl nav mājās. Kādēļ vēl ir karš?

Sarkanais gvards. Revolucionārai armijai ir

jāstāv sargu vietās, lai brīviba netiek mums atkal

atņemta.
Balsis. Pareizi! Lai runā par mūsu ienaidnie-

kiem. Lai dzīvo revolucionārā armija!

Liesmaparādās uz paaugstinājuma lepns; melnāplānāstrādnieku

blūzē ar saiti ap vidu; dzirkstošas izaicinošas acis. Ļaudis sa-

jūsmākliedz un applaudē. Lai dzīvo Liesma! Lai dzīvo revolūcija f

Liesma dedzigi. Es jūs apsveicu, mīļie biedri ar

revolūcijas uzvaru! Tagad mēs esam brīvi no izsū-

cējiem. Vara ir mūsu rokās un mēs paši varam

noteikt mūsu likteni. Slava kritušiem, lāsts slep-
kavām !

Ļaudis. Slava! Slava! Lāsts! Urā!

Liesma. Bet biedri no tautas! Ar to vien ne-

pietiek. Ar to nav viss darits mūsu brīvibas labā.

Mūsu pretinieki gan uzvarēti, bet vēl nav iznīcināti.

Viņi ir tikai apslēpušies un gatavo mums atkal nāvi

un važas. Mums ir jāiet tālāk. Mums vajaga revo-

lūciju padziļināt. Mums jāvelk visa tauta līdz, mums

jāpaliek nomodā par mūsu interesēm un nākotni.

Vispirms mums ir jāgriežas pret kontrrevolucionariem.

Biedri, viņi grib mūs noslīcināt asinīs. Vaj mēs to

pieļausim ?

Ļaudis ar žestiem. Nekad! Ne, ne! Nost ar bur-

žujiem !

Liesma. Vispirms mums vajaga apbruņoties.
Mēs varam valdit tikai ar bruņotu spēku. Katrs lai

ņem ieroci, kādu var nest jo mums stāv vēl lielas



cīņas priekšā. Uz asiņainam kaujam mums jāiet. Mes

piesakam vecai pasaulei karu uz dzīvibu un nāvi!

Ļaudis. Pareizi! Dodiet mums ieročus! Nost

ar nodevējiem!
Liesma. Tādēļ ari armija vēl nevar nākt mājās

kamēr nav uzvarēti visas pasaules buržuji un impe-
riālisti. Tik tad būs miers.

Balsis. Dodiet mums mieru! Mēs negribam
vairs karu!

Liesma dusmās. Ta var runāt tikai mūsu lietas

ienaidnieki. Mūsu revolucionārai armijai ir daudz

cīņu priekšā, jo pret mums bruņojas visas pasaules
imperiālisti un buržuji. Mums ir jāatsvabina darba

tauta no viņiem. Bet drīz tas notiks; jau revolūcija

apņem visu zemi. Tādēļ ieročus rokā un uz cīņu!
Lai dzīvo vispasaules revolūcija!

Ļaudis. Lai dzīvo vispasaules revolūcija ! Lai

dzīvo! Bravo!

Liesma. Biedri mēs ciešam badu. Maizi...

Ļaudis pārtrauc. Maizi, maizi, maizi!

Liesma. Maizi ir noslēpuši buržuji. Viņu nami

un pagrabi ir pilni ar pārtiku. Ta ir iegūta ar mūsu

sviedriem. Mums ta pieder un mums viņa ir tikai

jāpaņem, lai to neaprij viņu lielie vēderi. Biedri,

viss kas ir sakrāts, tas ir no mums zagts. Un tā-

dēļ maize ir dārga, ka mums ir vēl tik daudz resnu

vēderu. Nost ar viņiem !

Balsis. Vaj mums vajaga laupit, lai dzīvotu?

Liesma. Kas ir laupit! Jūs runājiet ka bur-

žuji. Biedri, viss kas sakrāts pilīs, tirgotavās, spī-

ķeros, dzīvokļos — viss tas ir salaupits. Ka jau kāds

gudrs vīrs ir teicis — privātīpašums ir zādziba un

privātīpašnieks zaglis. Ja mēs ņemam kautko, tad

tikai salaupito. Tādēļ mūsu devize lai ir: laupi sa-

laupito ! Atņemiet zagļiem viņu mantu!

Ļaudis. Taisniba! Taisniba! Laupi salaupito!
Lai dzīvo biedrs Liesma! Urā!
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Liesma. Ta tad biedri uz cīņu! Nost ar visiem

žmogiem un varmākam! Lai asins plūdos noslīkst

tie, kas mūs tur gribēja noslīcināt. Mums jāatriebj
kritušie biedri un jāsaņem visa zeme mūsu rokās.

Un tad mēs ierīkosim paradizi zemes virsū priekš
visiem. Uz priekšu! Nokspj no tribīnes.

Ļaudis applaudē. Lai dzīvo revolūcija! Uz priekšu!
Kāda balss ļaudīs. Tautas labā es vēlos

vārdu!

Balsis. Tur nāk tas savādais cilvēks Ko viņš
vēlas ? Viņš grib runāt...

Liesma sauc kādam pūlī. Ko jūs, biedri vēlaties ?

Mums ir šodien vēl janotura tribunāla sēde.

Balss skaniga, savada. Es vēlos runāt tautai par

svarigo brīdi.

Ļaudis. Vajaga pielaist! Mēs gribam dzirdēt.

Lūdzam ! Dodiet viņam vārdu!

Liesma. Uz tautas vēlēšanos jums ir vārds.

Nāciet uz tribinas.

Jauneklispledā spiezdamies caur ļaudim, kuri pašķiras un skatās

uz viņu ar lielu interesi; uznāk uz paaugstinājuma preti Liesmai.

Lēnas svinigas kustibas. Uz bridi dziļš klusums. Viņš mierigi
un cieti skatās uz Liesmu.

Liesma saraujas sevi un satrūkstas, ka izbijies, tad sa-

ņemas; cietā balsī. Pilsoni, man vajaga zināt, kas jūs
esiet. Jūsu vārdu?

Jauneklis. Mans vārds ir Plinijs.
Liesma. Jūsu nodarbošanās?

Jauneklis. Dzejnieks.
Liesma. Man tas izliekas aizdomigi. Reiz se-

natnē kāds Plinijs ir gājis bojā pa vulkāna izverduma

laiku Pompejā.
Dzejnieks. Vulkāns trako ari tagad un aprok

tūkstošus zem saviem izverdumiem. Bet vulkāni iz-

verd no tumsibas. Un viņu dūmi apsedz mums sauli...

Liesma draudoši. Ko tas nozīmē, pilsoni ? Izsa-

kāties skaidrāki!



Pūlis. Skaidrāki! Skaidrāki!

Dzejnieks. Draugi, es gribu runāt par brīvibu

un laimi. Bet laime ir tur, kur ir miers un gaisma.
Nāve ir tur, kur trako vulkāns. Bet mūsu laime ir

tik liela un skaista. Viņa smaida visiem kas to

saprot.
Balsis. Klau, klau! Oho! Ko viņš tur runā.

Mums nav nekādas laimes.

Dzejnieks. Tādēļ, ka mums nava dievišķas

brīvibas. Bet brīviba nav asinīs un varā, bet gan

miera un spožumā.
Liesma ļauni. Dzirdiet!

Balsis no pulka. Ļaujiet viņam runāt. Viņš runā

par mieru.

Dzejnieks. Draugi, kas ir patiesi brīvs, tam

cīņas nav vajadzigas. Cīņas ir vajadzigas vergiem.
Un cīņas ir jāizcīna tikai ar garu. Bet kas cīņas
izved ar ķermeni un tērauda ieročiem, tas ir brīvibas

necienigs. Tas ar ieročiem un ķermeņa varu tiek

atkal par vergu padarits. Bēgsim no šīs verdzibas,

draugi un cīnisim cilvēka gara cīņas. Cilvēks ir

gaismas un dievibas daļa un tādēļ viņa ilgas ir

vienigi svētas ja tās vada uz gaismu un mieru, jo
tikai tur ir dievs.

Liesma. Viņš runā ka buržujs. Kas par Dievu ?

Ļaudis. Ļaujiet viņam runāt, jo viņš runā par

mieru un sauli.

Dzejnieks. Tautas ir metušas miljoniem jau-
nekļus un vīrus kaujās. Dārga sarkana sēkla ir

sēta pār visu zemi. Ta ir bijusi pēdējā maldišanās.

Bet kas tad ir iegūts? Tikai šis posts un uzvara,

kura nes sev līdzi nāvi. Karš un revolūcija, kura

izcīnita ar ieročiem ir sātana deja mani draugi.
Tautas ir bijušas ka lelles, kuras rausta tumša gara

rokas.

Liesma drebēdams. Viņš apvaino revolūciju un

viņas svētās asinis! Dzirdiet!
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Ļaudis milzigā troksnī un kliedzienos. Nost ar node-

vējiem ! Ļaujiet viņam runāt! Draudi, žesti. Nost!

Runājiet!

Dzejnieks lēni paceļ roku. Draugi... Vaj jūs ziniet,
kas notiek virs zemes ? Druvas ir palikušas par

kapsētām. Jūdžu kapsētas, ar krustu armijām labi-

bas kūlišu vietā. Kareivji ir vairs tikai nāves svīta

un nāves roka. Bet nāve nav gaišs kalngals, uz

kuru mums sirdis most. Nāve ir ceļš uz tumsibu.

Pāri nāves svītai skrien rožu sapnis liels ar dzirk-

stošām siltām acim un karstām asinim. Draugi, ap-

turiet asinis, kuras plūst no tautu sirds. Viņām ir

daudz cita darba. Vaj jums patīk sarkanas strūklas

no pārrautām dzīslām? Vaj tad zemei nav diezgan
sarkanu ziedu priekš tiem, kas mīl sarkanu krāsu?

Dzeriet no tiem sev apmierinājumu. Un ja gribiet cīņas,
cīnāties ar akmeni veidodami viņā savas domas un

laimi, cīnāties ar skaņām dziesmās un ar vārdiem

dodami viņiem dvēseli. Cīnisimies draugi par to,
kas neprasa mūsu asiņu.

Balsis. Pareizi! Diezgan kara un asiņu! Applausi.

Dzejnieks. Draugi, mūsu gars cīnijās gadu

tūkstošiem, lai mūs no dzīvniekiem atraisitu un saulei

nodotu. Ir notikušas lielas revolūcijas bez
v

asiņu

piles. Jo gars tās ir vadijis un ir uzvarējis. Šodien

notiek ne gara, bet ienaida un asiņu revolūcija, kas

iznīcina mūsu ieguvumus. Mēs topam dzīvnieki. —

Draugi, ir laiks nodibināt savienibu pret cilvēku

ienaidniekiem. Roka pie rokas, sirds ar sirdi un

sejs pret seju, un tauta pie tautas— savienibu pret
karu un revolūcijām. — Nometisim šodienkauju un ne-

miera karogus un rītā saule pacels savu zelta flagu pār

zaļās zemes laukiem un pilsētām. — Nodosim šodien

visus kauju ieročus kaltuvē un rītā arklis staigās tur,
kur staigāja tanki un augļi kritīs nobrieduši no ko-

kiem tur, kur krita kareivji. Tad norietēs šis laiks,
ka dilstošs asiņains mēnesis un jauna laika sejs ka

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



auseklis mirdzēs mums pretī. Tauta, nost no ne-

miera ! Mīlestiba ir vairāk vērts par simts kariem.

Balsis. Ja, ja! Pareizi. Viņš runā ta, ka agrāk
senlaikos, kad bija miers. Kustiba ļaudīs.

Saucieni. Mēs negribam karu! Mēs gribam
strādāt! Mēs prasām mieru!

Liesma. Tas ir nepielaižams! Ļaudīs troksnis un

protesti un piekrišana.
Balsis. Vārda brīviba! Ļaujiet viņam runāt!

Runājiet!
Dzejnieks. Svēta savieniba par cilvēku laimi

un mieru mums ir vajadziga. Darbs un miers. Tad

zeme apaugs ar lauriem un mirtēm un būs pilna ar

daiļumu un mīlestibu. Skatāties, cik daudz jau guļ
kritušo brāļu kapos. Vaj mēs vēl gribam ikdienas ap-

rakt citus, kamēr mēs paši tiekam aprakti un pa ielām

nestaigā vairs neviena dzīva sirds? Vaj mūžigais
miers tikai kapos mums meklējams? Svētita lai ir

dzīviba. Vērsim viņai vārtus! Diezgan asiņu!
Saucieni. Diezgan! Maizi un mieru! Bravo!

Dzejnieks. Bet viens valdinieks mums ir va-

jadzigs. Viens diktators: taisniba priekš visiem vie-

nāda un mūžiga, ka saule. Piederēsim taisnibai.

Neviena tauta, ne šķira nedrīkst piederēt ne ķeizaram,

ne sātanam, ne varai!

Saucieni. Laidzīvo taisniba! Laidzīvo dzejnieks!

Dzejnieks. Taisniba ir segta vēl ar mākoņiem
un ēnas mūs klāj. Vislielākā ir asiņu ēna, kuru

pār zemi ir pārklājis pats sātans. Nost ar to! Mēs

esam Dieva un saules raditi. Mūsu ceļš ved saulē.

Saucieni. Taisnibu! Mieru! Mieru! Lai dzīvo

miers! Saki, kas mums jādara mēs iesim tev līdz!

Dzejnieks. Kas var pacelt roku miera zvē-

restam?

Balsis. Mēs ! Mēs! Daudzas rokas šaujas gaisā.

Dzejnieks. Kas negrib vairāk asiņu ne rasas

lāses daudzumā?
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Balsis. Mēs, mēs! Atkal rokas šaujas gaisā.

Dzejnieks lūkodamies gaisā. Darbu, mieru, gaismu!
Balsis. Mēs, mēs! Arvien vairāk roku ka bultas šau-

jas gaisā.

Dzejnieks. Kam vienigais diktators — cilvēka

sirds!

Balsis. Mums, mums! Roku mežs gaisā.
Dzejnieks. Tad skatisimies uz augšu, tur ir

saule un zvaigznes. Tur ir liels prieks un liela

nākotne.

Balsis. Mēs ticam tev! Kas mums jādara?

Dzejnieks. Es jums rādišu visa posta bezdibeni,

anarķijas tēvu un asins valdnieku. Kas grib no

viņa novērsties?

Viss pūlis. Mēs ! mēs! mēs! mēs! Visas rokas

ka viena ir paceltas piekrišanā.

Dzejnieks. Jūsu priekšā stāv visas tumsibas,
varmācibu un nāves kungs. Paceļ lēni roku un norāda

uz Liesmu un tribunāla locekļiem sev pretī. Brīdi dziļš klu-

sums. Ļaudis sastingst lūkodamies uz Liesmu pārsteigti un it

ka no reiboņa atmodušies.

Liesma pēkšņi iekliedzas un saraujas ka ievainots no

dūriena. Draudoši saucieni: nost, nost! Liels apjukums.
A! Kliedz. Nodeviba. Revolūcijas apsmiekls! Rāda

uz dzejnieku. Es apsūdzu tur to, ka tautas ienaidnieku

un svēto revolūcijas asiņu zaimotāju. Nost ar no-

devēju !

Milzigs troksnis ļaudīs, protesti, saucieni ar pretējiem vārdiem;
abi pretinieki stāv viens otrā ar skatu tiekdamies.

Liesma saceļas ar lielu spēku. Pilsoņi. Vaj mēs

esam brīva tauta vaj vergi? Valdnieki vaj kalpi?
Balsis. Runājiet, aizstāviet sevi. Mēs esam brīvi!

Liesma. Kas mūs atsvabināja no mūžu verdzibas

un posta? Darba ļaudis un brīvibas karotajā armija.
Tās ir mūsu pašu asinis, ko šis nodevējs apsmej.
Un tās mums ir svētas, neviens nedrīkst tās nicināt

un izsmiet.

Balsis pa vienai. Pareizi, pareizi! Kotas nozīmē?



Liesma. Biedri, mēs dzirdējām ko teica šis cil-

vēks: diezgan revolūcijas. Ta var runāt tikai bur-

žuju un izmantotāju piekritējs. Mēs negribam krist

atpakaļ verdzibā un tādēļ mums jāved nesaudziga
cīņa pret tādiem kontrrevolucionariem. Tos izsūta

aģitēt buržuji savā labā. Biedri, kas grib vēl at-

griesties verdzibā, kas grib saudzēt nodevējus un

provokatorus ?

Saucieni pulkā. Nost ar tiem! Lai dzīvo

brīviba!

Liesma. Brīvibu nedos mums sprediķi par mī-

lestibu, bet cīņa. Un cīņa beigsies tikai tad, kad

visi buržuji būs iznīcināti. Nekāds miers nevar būt,
kamēr ir dzīvi nodevēji. Nāvi visiem, kas nav ar

mums! Un tad mums piederēs viss ko mēs esam

sakrājuši ar mūsu darba sviedriem! Maize, apģērbi,

nami, zelts, dārgumi viss būs mūsu. Pilsoņi kas

grib taisnibu —uz priekšu cīņā! Lauziet pilis! Cēr-

tiet tūkstošgadu elkus un kungus! Atņemiet lau-

pītajiem ko tie salaupijuši. Lai viņi peld asinīs, lai

uguns un sērs kūp un tos aprij! Visa pasaule pie-
der uzvarētajai revolūcijai. Ņemiet to un neklausā-

ties uz murgotajā sprediķiem. Kas grib man iet

līdz? Kas grib saukt: lai dzīvo revolūcija!

Ļaudis satricināti. Urā ! Lai dzīvo revolūcija!
Vedi mūs! Nāvi buržujiem! Uz priekšu ! Nost ar

nodevējiem!
Liesma. Un revolūcijas smējēji ir nododami

tribunālam.

Saucieni. Pareizi! Nost ar tiem ! Tribunālam!

Liesma rāda uz dzejnieku. Skatāties, tur stāv

mūsu smējējs. Jūs dzirdējāt, ko viņš teica. Spiegs!
Kontrrevolucionars ! Tauta lai lemj par viņu tiesu!

Ja viņš dzīvo, mums visiem ir jāmirst pie karāta-

vām un no lodēm.

Ļaudis draudoši. Nost! Nost! Nāvi!

Liesma. Tautas spriedums ir taisns un nemal-
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digs. Kas grib, lai viņu tiesā tautas tiesa uz vietas?

Paceļiet rokas!

Ļaudis. Rokas šaujas gaisā. Mēs! Mēs! Nost ar

to! Nost ar provokatoriem un asins sūcējiem !
Liesma. Labi! Es apsūdzu pilsoni dzejnieku

Pliniju. Kas lemj viņam nāvi?

Pūlis rēkdams ceļ rokas. Mēs ! mēs ! mēs ! Nāvi!

Nost!

Liesma. Pilsonis dzejnieks Plinijs no brīvās

tautas vienbalsigi ir notiesāts uz nāvi. Kas grib
viņu attaisnot ? Pēkšņs klusums. Neviens

... Sprie-
dums ir jāizpilda revolūcijas vārdā. Tauta lai redz

kas sagaida viņas nodevējus. īzpildit tautas sprie-
dumu! Kareivji pienāk.

Kāda sieviete ar šauteni un sarkanu lentu. Dodiet

mums viņu! Viņa nešķīstās asinis lai slapina ielas

akmeņus. Revolūcija ies tālāk tam pāri.
Revolucionārie gvardi un sievietes

ielenc dzejnieku. Liksim viņu pie sienas. Diezgan!

Dzejnieks tiek rauts no paaugstinājuma zemē.

Dzejnieks paceļ roku uz augšu. Es aizeju. Es

nākšu pie jums tad, kad jūs draugi būsiet izsapņo-

juši asiņu un tumsibas sapni un atmodisaties no

murga gaismā un mierā, lielā nākotnes dienā...

Viņš tiek norauts pūli.

Liesma saceldamās ar spēku. Uz kauju, pilsoņi!
Par brīvibu un tiesibam. Lai asinis plūst mēs kau-

simies, līdz vergu ķēdes lūst! Un visiem kontrrevo-

lucionariem lai te ir piemērs, ko tauta lemj saviem

ienaidniekiem.

Troksrņs, kliedzieni. Tiek pacelts liels sarkans karogs pūļa
vidū. Tad pie baznicas, dibenā, aiz laukuma dzirdami asi šā-

vienu trokšņi, kuri atkārtojas vairāk reizas. Pēkšņi iestājas

pūli dziļš klusums. Visi sastingst, rokas lēni nolaižas.

Dzejnieka balss tālumā. Svētiti lai ir jūsu

sapņi par mieru un gaismu, mani draugi, mūžigi
mūžam ! Dziļš klusums.



Kāda sieviete melnā sēru uzvalkā čukstoši izbailēs.

Kas tur notika?

Kāda balss ar šausmām. Vaj viņu nošāva?

Jauna sieviete sabrūk uz ceļiem. Mieru un

gaismu ... Kungs Dievs, ko mums būs darit ?

Balsis pūlī. Viņš ir miris
..

. Pūlis itka nolie-

cas uz to pusi un klausās. Dzirdamas elsojošas raudas un vaidi.

Daži sabrūk pie zemes.

Ķērcoša balss tālumā. Nost buržujus un no-

devējus 1

Liesma noskatās ņirdzigi uz sastingušo pūli, noņem lē-

nām masku. Redzams Lucifera sātaniskais sejs. Nosviež masku

pūlī un ņirdzigi gari nosmejas: He, he, he, he, he. Erc-

enģelis pamet savu zemes būdu. Lielais meistars

slikti pazīst savus radijumus. He, he, he, he! Ļaudim.

Uz priekšu ! Pūļa sastingums turpinās.

Priekškars.

Ceturtais cēliens.

Liela pils zāle, kurā sapulcējusies revolucionārā padome-komi-
teja. Dibenpusē lieli logi uz laukuma pusi. Aiz laukuma

redzami nami, baznicas. Revolūcijas komitejas-padomes locekļi
ap 20 cilvēki. Daži pie galda, daži gurdeni krēslos un uz diva-

niem. Sēdi vada pussirms vīrs, garu melnu bārzdu glūnošām
acim, bijis katordznieks; ass smīns. Laukums pārpildits ar ļau-
dim, tie nav redzami, bet caur logiem var manit sarkanos karo-

gus, kuri šūpojas uz rokam. Dzirdami reizam kliedzieni un pūļa

kopsaucieni kā lielu viļņu troksnis.

Priekšsēdētājs cieti, mierigi. Ta tad jautā-

jums prasa atrisinājumu nekavējoši. Jūs dzirdiet to

rūkoņu. Kavēšanās var mums visiem nest postu.
Pirmais. Ko mēs varam atrisināt ? Viņi grib

ēst, mums nav maizes. Tik īss, tik garš.
Piektais. Bads viņus ir satracinājis un tie

vairs nerēķinās ne ar ko. Un atbildigi esot mēs.

Devi t a i s enerģiski. Mums vajaga apgādāt
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maizi par katru maksu. Viņi mums uzticējās vadit

ciņu un valsti.

Priekšsēdētājs ironiski. Vaj jūs, biedri ne-

varētu pasūtit viņiem maizi?

Desmitais. Mums vajaga griesties pie tautas

ar uzsaukumu gaidit. Un tad — jāizdod dekrēts,
ka visa maize valstī pieder visai tautai.

Priekšsēdētājs. Dekrēts nav pankūka, kuru

varētu likt uz pannas un izcept.
Piektais. Uz mūsu uzsaukumiem viņi skatās

ar ienaidu un izsmej tos.

Otrais. Vajaga likt apsēt laukus. Visus vajaga
raidit uz laukiem, — vienu grandiozu darba armiju,
lai tie strādā līdz rudenim, tad būs maize. Dekrētu

par...

Priekšsēdētājs. Būtu labi, ja dekrēts sētu.

Pirmais. Jau vairāk gadus zeme stāv atmatās.

Viņiem nav arklu un izkapšu un lāpstu. Visi darba

rīki ir pārkaiti lielgabalos un zobenos. Revolūcijas

ieguvumi ir jāsargā. No laukuma liels troksnis, dzirdami

saucieni: maizi! maizi! Atbildibu tautas priekšā !

Piektais pie loga, nervozi. Man liekas, — viņi
varētu .. . Viņi nāk ! Kustība komitejā.

Priekšsēdētājs. Apmierināties, biedri. Mūsu

sargi ir labi bruņoti un paēduši. Pēc labiem parau-

giem. Es par to esmu domājis. Es lūdzu, biedri,
nākat pie gala slēdziena. Pretējā gadijumā tomēr

varētu gadities, kā viņi mūs nosit. No viņu klie-

dzienem var visu sagaidit.

Piecpadsmitais. Jums ļoti slikti joki, biedri.

Un pavisam nevietā.

Priekšsēdētājs. Jūs domājiet, biedri? Es

nemaz nejokoju. Tie ir tie paši, kuri nosita ķeizaru
un lika visām vērtibam uz galvas staigāt. Es šos

ļaudis ļoti cienu. Tie ir krietni malači. Darba

tauta — vaj ne? He, he, he, he!

Sestais piecepas aši; dusmās. Pie vella ar jūsu



darba tautu! Tie ir!.. tie ir!.. Nospļaujas un atmet

ar roku.

Priekšsēdētājs. Pie lietas! Mēs esam sa-

pulcējušies, lai pieņemtu lēmumu, kā apmierināt
tautu. Jūs ziniet, ko viņa prasa! Dobjš troksnis un pūļa
kliedzieni ārā.

Ceturtais. Vajadzētu atļaut viņiem vēl reiz

pārkravāt buržuju dzīvokļus un nacionalizēt visu,
kas tur atrodams.

Otrs. Jūs runājiet, kā no mēneša. Vaj mēbeles,

gleznas un vecu sudrabu var ēst? Maizes nekur

vairs nava.

Sestais. Nekas netiek vairs ražots. Strādnieki

slinko un tura apspriedes. Viņi streiko un prasa ik-

dienas jaunu algu.
Septi t a i s. Dzelzsceļi ari vairs nav lietojami,

kalnraktuves nestrādā un trūkst ogļu.
Astotais. Un buržujiem atņemtais laupijums ir

izdalits. Troksnis un saucieni uz laukuma.

Piecpadsmitais. Es galvoju, ka viņi tur

kliedz uz mūsu komitejas rēķina.
Sestais. Tas ir no vīna. Šorīt ir izlausts klo-

stera katedrāles pagrabs un izveltas daudzas mucas

ar svēto vīnu.

Priekšsēdētājs. Biedri, neapvainojiet tautu!

Es nešaubos, ka ta ir tīra revolūcijas sajūta. Viņi

padziļina revolūciju, kaut ari paši iekristu dziļumā.
Bet tagad es vēl reiz uzaicinu pieņemt lēmumu, kas

tagad darāms?

Sargu zaldāts ienāk. Tautas delegāti vēlas

runāt ar jums.
Apmulsums, kustiba.

Priekšsēdētājs sausi. Lai viņi ienāk! Zaldāts iziet.

Divi strādnieki ienāk. Mēs nākam...

Priekšsēdētājs. Ko jūs vēlaties?

Strādnieks iznāk lepni priekšā. Tautas sapulces
vārdā mēs prasām komitejai, lai ta nekavējoši gādā

40



41

maizi visiem pilsoņiem uz valsts rēķina, jo mums ir

komūna. Bez tam jāpaaugstina strādnieku algas par
simts procentem pie sešu stundu darba dienas...

Tas ir viss mūsu lozungs.

Priekšsēdētājs. Un tad?

Strādnieks. Vairāk neka. Ja,. tikai tas, ja
divu stundu laikā mēs nesaņemsim apmierinošu at-

bildi, tad tautas sapulce patur rīcibas brīvibu pret
komiteju. Tas ir viss lozungs.

Priekšsēdētājs. Ejiet. Paziņojiet tautas sa-

pulcei, ka pēc pusstundas viņa saņems pienācigu
atbildi. Strādnieki aiziet. Zālē apjukums un klusēšana. Nu,

biedri, tagad jūs dzirdējāt. Es gaidu jūsu rezolūciju

par to.

Sestais uztraukts. Tas tak ir... Tas ir trakums!

Ko lai mēs ar tādiem iesākam?

Pirmais. Izlaidisim manifestu tautai. Vispa-
saules revolūcijas vārdā viņiem ir jāpaciešas.

Sestais. Kļūsiet ar savu manifestu. Jūs pļā-

pājiet kā sieva. Viņi spļauj uz jūsu manifestu.

Pirmais. Lūdzu neaizraujaties ! Jūs variet par

to dārgi samaksāt. Saprotiet?
Sestais zobgaligi. Saprotu, ka jūsu galva nav

kārtibā. Izmetiet reiz no turienes bērna iedomas.

Pirmais nikni. Es neatļaušu, ka mani ta apvaino!
Es esmu tāpat no tautas vēlēts ka jūs. Es prasu

jūsu atvainošanos.

Troksnis, draudoši žesti.

Otrais. Viņiem ir jābūt disciplinētiem. Tiklīdz

jaunā raža būs gatava, viņi dabūs maizi.

Priekšsēdētājs ironiski. Neaizmirstiet, biedri,

parakstit tūlit jauno ražu. Varbūt pa pastu. Nav

ko kavēties.

Trešais draudoši pietrūkstas. Ko tas nozīmē? Jūs

zobojaties neīstā brīdī.

Priekšsēdētājs. Nav izslēgta ari nopietniba.



Ludzu. Solijumi mums neka nemaksa. Ja tikai ne-

pienāk beigas tautas ticibai.

Trešais. Un tad?

Priekšsēdētājs. Tad? Tad ziedojiet sevi pašu
un liekat uzlipināt sevi uz ielas stūra ka manifestu.

Trešais nervozi. Ja, bet ko lai mēs darām?

Balsis. Ja, ko lai mēs darām? Kur izeja?
Runājiet.

Priekšsēdētājs. Ja kaut kas nav pie mūsu

organisma kārtibā, tad ir jāmeklē dakteris. Ja tur

tas pūlis ir saslimis ar prasibu māniju, viņam ari

vajadzigs dakteris. Viņi murgo. Viņi ir ļoti labi

klausijušies mūsu nākotnes pasakā. Un nu viņi
dzird pat miegā solijumus. Viņi gavilē tam, kas

vairāk sola. Bet kad viņi atmostas no sapņiem un

grib ēst, tad viņi sāk trakot. Tas ir vienlldzibas,
brīvibas un brālibas delirijs, kas tur rēc uz laukuma.

Ir vajadzigs steidzigi dakteris.

Balsis. Ko jūs domājiet ar to? Runājiet! Kāds

dakteris ?

Priekšsēdētājs. Ķirurgs. Tikai ķirurgs vēl

te var ko glābt. Taisnibu sakot, būtu jāuzliek dēles,

vaj jānolaiž drusku asinis.

Sestais. Arvien trakāk. Es atsakos tālāk pie-
dalīties šaīs jokos. Liekat savu ķirurgu pie vecām

sievām. Te runā uz mums vēsture.

Priekšsēdētājs. Ari vēsturei ir savs ķirurgs.
Un tikai tas mūs var glābt no posta.

Sestais. Labi! Dodiet viņu šurp. Ka viņu
sauc? Kur viņš atrodams?

Priekšsēdētājs. Viņš atrodams arvien tur,
kur valsti pārņēmusi anarķija. Šis anarķijas ķirurgs
ir diktators!

Balsis. Diktators! Diktators! Ko jūs runājiet ?

Ko tas lai nozīmē?

Priekšsēdētājs nopietni un salti. Tas nozīmē,
ka jums reiz vajaga atvērt acis un saprast, cik bī-
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stami ir izdabāt pūļa prasibam. Tas ir izlaist tīģeri
no krāta un sagaidit to ar apsveikuma runu.

Devit a i s. Ta ir tauta, ne tīģeris. Ta ir darba

tauta.

Priekšsēdētājs. Un kaut jūs to ari sauktu

ar vismīļāko vārdu. Te nu mēs esam ar šo tautu.

Jūs dzirdiet, ka viņi auro? Vaj jūs variet tikt ar

viņu galā ? Tad dariet to. Bet es redzu tagad skaidri,
ka ne mēs vairs vaidam, bet pūlis. Mēs uzpūtām
ši okeāna bangas ar lieliem solijumiem; viņi bija
paklausigi un sāka dejot. Un tagad mēs esam vairs

tikai skaida, ne kuģis, viņu ūdeņos. Ka es redzu,
neviens vairs no jums neka cita nevēlas, ka iet

dibenā.

Piektais. Pareizi jūs teicat: ir vajadziga stingra
roka, lai viņus savalditu. Ķeizaram bija stingra roka

un viņš valdīja.
Otrs steidzigi. Visi strādāja ...

Trešais tāpat. Visiem bija maize un darbs
...

Ceturtais. Valsts bija varena
...

Piektais. Neviens nedrīkstēja kaut ko prasit...
Balsis. Ja, ja. Bij, bij. Pareizi... Ja gan!
Sestais. Bet ko teiks revolūcija, biedri ? Mums

vajaga pierādit, ka mūsu pasaulei ir nākotne...

Draudoši kliedzieni no laukuma puses. Caur logiem redzams,
ka sakustas karogi.

Priekšsēdētājs dzeļoši. Tur runā jūsu nā-

kotne
... Atgādinu, ka mums atliek divdesmit mi-

nūtes laika. Varbūt kāds grib glābties pa pakaļ-
durvim? Tas var doties ceļā tūlit. Troksnis.

Balsis. Kārtibu! Runājiet! Mums jārīkojas
tūlit! Mieru!

Pri c k š"s ēdet a j s. Es teicu jau: ir vajadzigs
diktators. Tagad mums ir jāizšķiras: vaj savaldīt

pūli, vaj likties no viņa samīt sevi kājām. Es izvē-

los pirmo ceļu. Ja mēs gribam glābt revolūcijas
ieguvumus, mums ir jāvalda pūlis. Paklausāties tikai



ka Viņi prasa maizi! Vaj viņi ir strādā-

juši? Šie sliņķi un blēži grib tikai ēst un gulēt.
Viņi grib no mums maizi un spēles un teātri. To

viņi gribējuši ir visos laikos. To viņi kliedza Romā

un Ēģiptē. Un Romas cezari pazaudēja valsti. Bet

paskatāties uz gudrajiem. Viņi laida šos brēcējus,
ka ūdeni uz savu dzirnavu ratiem un viņu slava ir

mūžiga. Perikls viņus nosauca vienlīdzigi par ver-

giem un lika nopērt viņu muguras sarkanas. Bet

marmora un zelta tempļi izauga ka brīnums Grie-

ķijā. Cezari, kuri prata strādāt ar šiem vēršiem

darija Romu bagātu un skaistu. Faraonu piramidēs
ir iemūrēts vairāk verguneka ķieģeļu. Peters Lielais

dibināja Peterpili uz strādnieku kauliem, ar kuriem

purvi tika piedzīti pilni. Un jūs gribiet šos vazaņķus
un sliņķus uz troņa nosēdināt. Vēlu laimes! Es

redzu, ka jūs esiet likuši savas galvas ši pūķa žokļos
un tad vēl gribiet barot tos ar manifestiem un tie-

sibam un vienlīdzību un mītiņiem. Riebums! Gļē-
vums! Bet tagad ir par vēlu. Viņi spēlēsies drīz

ar mūsu galvām un mētās tās pa gaisu ka nesen vēl

ķeizara kroņus. Vienigais var mūs glābt tikai

vēstures ķirurgs diktators. Kultūras vārdā un cil-

vecibas vārdā viņam ir jānāk. Viņš apsauc vētru

kā Kristus. Viņa manifests ir uguns un viņa li-

kums — vara. Pūlis ir zvērs. Mežoniba rēc no viņa
rīkles. Tikai jūgs un pātaga viņam der. Uguns un

lode —ir labākā bariba šiem mežoņiem. Kultūra

un bagatiba aug tikai uz ta lauka, kas bagatigi liets

ar pūļa asinim. Ta ir mana programa!
Balsis. Ka to izvest ? Mums ir tautas valdiba.

komūna. Ko darit?

Priekšsēdētājs. Es domāju ka sai komūnai

ir laiks nolasit manifestu, kuru ta saprot. Vergu
manifests ir vara un suņu pātaga. Tie nes brīni-

šķigus augļus. Šo manifestu es pazīstu vārdu pa

vārdam no vēstures. Es esmu to norakstijis no visu
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svēto ķeizaru arķiviem. Bet es viņu varu nodot

tikai diktatoram, kuram netrīc roka to parakstot.
Balsis. Diktatoru! Diktatoru! Lieli žesti.

S c s,t a i s priekšsēdētajām. Sakiet, biedri, kādas piln-

varas mēs varam dot diktatoram?

Priekšsēdētājs. Visas vaj nekādas. Mēs

vaj pūlis. Slava un kultūra, vaj nāve un kauns!

Te nav citas izvēles. Klausāties, viņi prasa savas

tiesibas un maizi. Divdesmit stundas darba dienā!

Uzraugus ar pātagām klāt. Alga —ne par daudz

maizes, lai nepārēdas. Nekādu mītiņu, nekādu re-

zolūciju, nekādu brīvibu! Arklos viņus jūgt! vezu-

mos. Dzelzs roka ! Augstākā brīviba — karātavas —

tas ir pūļa manifests un visa konstitūcija. Vara ir

viņu Madonna, kuru tie pielūdz ceļos mezdamies.

Mums ir vara, biedri! Neatdāviniet viņu pūļam, ka

sīknaudu. Vara mētājas uz laukumiem un ielām ka

sapuvis ābols un nav neviena kas to paceļ. Neļau-

jiet to pacelt vergiem, lai mums nav jāubago viņu
žēlastiba. Kam ir drosme valdit un pavēlēt? Es

to prasu, lai zinātu kas jādara.

Troksnis. Balsis no laukuma. Nost ar komiteju! Nost! Lai

dzīvo tautas valdiba!

Visi pieceļas un stiepj rokas gaisā. Varu! Varu! Viņi
ir jāsavalda! Pasteidzaties!

Priekšsēdētājs. leceliet diktatoru! Ir tikai

desmit minūtes laika. Lai diktators viņiem atbild!

Balsis. Diktatoru! Diktatoru! Mēs piekrītam 1

Māj viens otram; lielakustiba un uztraukums.

Priekšsēdētājs. Nosauciet kandidātus!

Balsis. Jūs esiet diktators! Vienbalsīgi! Lai

dzīvo diktators. Urā! Urā!

Priekšsēdētājs. Man ir vajadzigas neapro-

bežotas tiesibas. Vairāk ka ķeizaram un pūļam!
Kas balso par to? Es gribu visu vaj neko!

Visi rokas paceldami. Ar neaprobežotām tiesibam.

Sveiks, biedri! Sveiks, diktators!



Diktators. Pateicos, biedri, par uzticibu! No

mūžibas man ir bijis riebums pret pūli un es cen-

tišos viņu savaldit. Jo neviens nepazīst labāk dum-

piniekus un tumšos instinktus, ka es. Ir pēdējais

laiks, lai rīkotos. Sakārtojiet armiju. Dodiet manas

pavēles zaldātiem. Kas ir ar mani, tas dzīvos un

valdīs. Es iesāku kultūras un civilizācijas vārdā.

Liels troksnis ārā.

Balsis. Viņi prasa atbildi. Laiks ir klāt. Ru-

nājiet uz viņiem. Paziņojiet par notikušo. Jums

tagad ir jāatbild par visu.

Diktators mierigi. Es došu atbildi, kas viņus
apmierinās uz mūžigiem laikiem! Man ir praktiķa,
nebaidāties. Šurp apsardzes ģenerāli!

Kareivis izsteidzas un drīz ienāk ģenerālis.

Ģenerālis sveicina. Jūsu rīcibā stāv revolucio-

nārā armija.
Diktators. Liekat pielādēt ieročus un uzstādit

ložmetējus! Nekavējaties. Mums stāv priekšā liela

un svētiga operācija par slavu revolūcijai, kura ir

apdraudēta. Par manu pavēļu neizpildīšanu jūs at-

bildēsiet ar savu galvu. Ejiet un esiet gatavi!
Ģenerālis sveicina. Līdz galam uzticīgs revolu-

cionārai valdibai! Aiziet.

Kustibas, uztraukums.

Balsis. Ko jūs gribat darit? Ko tas nozīmē?

Diktators. Varbūt jūs gribiet darit kaut ko manā

vietā. Lūdzu. Es atkāpjos.
Visi. Nē, nē! Lūdzam! Lūdzam!

Diktators asi. Tad ir laiks, ka jūs kļūsiet. Es

tikai piepildišu to uzdevumu, ko apstākļi liek man

rokās. let uz balkona pusi. Atveriet durvis.

Lielas stikla durvis uz balkonu tiek plaši atrautas, diktators

iziet uz balkona. Pēkšņi klusums ārā pūlī.

Diktators uz ļaudim. Uz revolucionārās komite-

jas vienbalsigu lēmumu es esmu iecelts par dikta-
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toru. Es gribu atbildēt uz jūsu prasibam. levērojiet!
Visas sapulces ir aizliegtas. Tiek ievesta divdesmit

stundu darbdiena. Alga — divas mārciņas maizes

dienā tiem, kas strādā. Visi ieroči jānodod div-

desmitčetru stundu laikā. Bez ierunas un nekavē-

joši jāizpilda visas manas pavēles! Kas pretojas,
tiek nošauts! Mājās! Pie darba! Prom! Es to daru

cilvēces labā! Tagad jūs ziniet, kas jums jādara.
Prom! Viņš aizver aši durvis un ienāk lepni majestatigi zālē.

Arā saceļas ellišķīgs troksnis, kliedzieni, lāsti. Liekas, pūlis

sagāzis pili.

Balsis no zāles dalibniekiem. Kas tur notiek? Mēs

esam pazuduši. Ko jūs tur teicāt?

Otrais pie loga. Viņi gāžas šurp ar paceltām
dūrēm!

Piektais. Glābjaties! Viņi mūs nositīs!

Diktators. Glābjaties, biedri! Es palieku iz-

pildīt savu pienākumu civilizācijas labā!

Caur balkona stikliem istabā iekrīt akmens, tad sāk plīst logu
rūtis no akmeņu sviedieniem. Rūkoņa, troksnis, lāsti: Sitiet

viņus, neliešus! Nost! Nost! Revolucionārās komitejas locekļi

aizbēg kur kurais, pamezdami visas savas aktis un papirus uz

grīdas vaj krēsliem.

Diktators uz sargkareivi. Ģenerāli Šurp! Nostāda-

mies lielā pozā istabas vidū. Lūk, tāda man patīk tauta!

Tagad viņa ir uz īsta ceļa. Visomulīgākais karnevāls!
Ģenerālis iesteidzas. Jūsu rīcibā, diktator!

Diktators. Labi. Bez instrumenta pats Sātans

nevar spēlēt. Radidams uz logiem. Jūs dzirdiet šos

kliedzienus ? Ta ir anarķija. Tas ir vairāk kā zvērs!

Tas ir pūļa trakums, kuru tikai es varu saprast.
Jums ir tas gods būt par augsta ķirurga instrumentu.

Tad uz priekšu! Atklājiet uguni uz viņiem no vi-

siem ieročiem un no visām pusēm! Agrāk neap-

stāties, kamēr uz laukuma ir abzoluts klusums. Sa-

ņemiet iepriekš manu pateicibu un ziniet, ka es

labprāt dalos mūsu nākotnē ar jums. Steidzaties!

Asi. Marš!



Ģenerālis sveicina. Līdz nāvei uzticigs revolū-

cijai ! Aizsteidzas, dzirdama rūkoņa, lauž jau durvis un logus.

Diktators stāv saliecies it kā klausīdamies un gaidi-
dams. Uz brīdi nāvigs klusums, tikai nedaudz acumirkļus.
Diktators dreb no nepacietibas. Tad pēkšņi sāk strādāt lož-

metēji; dzirdami flinšu šāvieni. Šaušana pieaug drudžaināritmā

un norīb ari lielgabalu šāvieni. Arā uz laukuma daži asi klie-

dzieni, vaimanas, tad nenoteiktas skaņas, ka stenēšanaun vaidi.

Redzams, ka gāžas karogi un 'krīt plakāti. Viss saplūst šāvienu

dunešanā.— Diktators saceļas, elpo ātri, izpleš rokas, viņa sejs
sāk blāzmoties asiņainā gaismā. Viņš sāk šūpoties kā apreibis
savādā dejā, arvien straujāk un nevaldamak. Maska noveļas

no viņa sejas, redzams Sātana vaigs pilns tumšas mežonigas
ekstāzes. Lielā aizrautibā. Asinis! Asinis!.. 0, kādas

kāzas! Kas par karnevālu! Ho, ho, ho, ho! Kāda

raža! Kāds ieguvums! Kāds smalks un lēts vīns!

Lielā priekā viņš uzsāk sātanisku deju līdzi ložmetēju taktam.

Tumšsarkana gaisma, nākdama no laukuma, piepilda telpu, kurā

dejo diktators kā liels melns traips.

Priekškars.

Piektais cēliens.

Laukums lielā dienvidus pilsētā. Pa labi maza mošeja ar ieejas
vārtiem un mūra sētu un torņa logu. Pa kreisi tirgus laukums

ar vecām tukšām pārdevēju teltim. Vidū, tālāk aiz laukuma,
namu rindas. Redzama kāda baznica un mošeja ar pusmēnesi.
Krēslaina diena. Dažādu tautu ļaudis, vīrieši, sievas, bērni,

kareivji, strādnieki, zemnieki, veci un jauni saguluši pie mo-

šejas mūra. Viņi ir skrandaini, mežonigā izskatā, slimi, badā

mirstoši. Daži sēd, daži stāv, citi ir jaunesamaņā. Kāds guļ miris.

Kareivis noskrandajies, netīrs, drūms, ar šauteni rupji

atbīda ļaudis no vidus. Tālāk, tālāk nost! Te nāks sa-

nitārs. Ceļu nedrīkst aizsprostot!

Vecs bēglis. Vaj viņš drīz nāks ? Jau vairāk

dienas, ka mēs viņu gaidām. Neka vēl nemana.

Nopūšas.

Kareivis cieti un pavēloši. Viņš nāks, kad viņa
laiks būs klāt. Paciešaties! Aizgriežas un staigā.

48



49

Jaunā sieviete. Runā, ka viņš vedot ne-

tikai maizi, bet ari zāles slimniekiem. Viņš esot

sūtits no kāda sveša un bagāta ķēniņa ar dāvanām

visiem. Ari dziedināt varot. Vaj tas varētu būt?

Zemnieks. Ja, viņam esot ari sēkla līdz un

viņš apsējot visus tīrumus. Dieviņ, kaut drīzāk!..

Matrozis. Saka, ka miera līgumu viņš vedot

līdzi, kas jāparaksta visiem. Uz viņa pavēli visur

ieroči tiekot iznīcināti. Vakar viņš esot ieradies pil-
sētā un šodien viņam vajaga būt uz laukuma.

Strādnieks paceļ galvu. Viņš kavējas par daudz

ilgi. Mani abi puisēni nomira vakar. Viņu mutes

bija pilnas ar koku mizām, kuras tie ēda. Viņš nāk

par vēlu!

Kāda smaga balss. Viņu gaida sen. Bet viņa
nav. Viss mānišana. Nāk nāve — tas ir mūsu

bagātais sanitārs. Viņa ievāc kur nav sējusi.
Klusuma brīdis.

Sieviete ar bērnu pie krūts piesteigdamās. Palīdziet

un žēlojiet! Viņš ir mans vienigais! Dodiet ku-

mosu maizes. Viņa mazās dvēseles vārdā! Palīdziet!

Paceļ bērnu uz rokam, kā rādidama.

Vecais bēglis. Kas tur kliedz? Nevajaga
ta brēkt. Pagaidi, te drīz nāks sanitārs, viņam
daudz maizes, Viņš tev palīdzēs.

Sieviete šūpodama bērnu. Piecas dienas man ne-

kas nav bijis mutē, kā tikai ūdens. Es neprasu

sevis dēļ. Bet viņam nav vairs no manis ko ņemt.
Man ir tikai nedaudz asiņu ko viņš izzīž. Es gribu
mirt, lai tikai viņš dzīvo. Viņš ir tik skaists, viņš

grib dzīvot. Glābiet viņu!
Kāds slims kareivis. Apsauciet to sievieti,

lai viņa nekliedz. Viņa ir smiekliga ar savām

vaimanām.

Jaunā sieviete. Viņa domā, ka viņai vien

ir bērns. Viņa domā, ka citi nemirst. Vāķies tālāk,

muļķe!

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



Matrozis. Savadi, kā ir vēl cilvēki, kuri kliedz

un vaimanā.

Sieviete ar bērnu nometas cejos. Viņš ir tik mazs

un daiļš un nevarigs. Viņš nedara nevienam Jaunu.
Viņš pat neraud. Bet viņš ir pilns dzīvibas. Palī-

dziet, jūs, kas saprotiet mokas un nāvi!

Matrozis. Ej, ej, vāķies pie malas! Būtu la-

bāk sen sapratusi, kas ar viņu jādara.
Sieviete ar bērnu pietrūkstas kā lielās bailēs grib

skriet prom, pakrīt un paliek guļot. Svētā Dievmāte,

glābi mūs!

Kareivis. Kādi smiekligi ļaudis ar viņu diev-

mātēm !

Vecais bēglis uz nomirušo rādidams. Tas, man

liekas, jau izdod smaku, viņu vajadzētu novākt.

Kur paliek racēji?
Jaunā sieviete. Pagaidi vien. Viņi to aiz-

vāks kopā ar tevi.

Vecais bēglis. Klusi negantā 1 Rada ar dūri.

Matrozis. Visus mūs novāks. Nesteidzaties.

Drīz nerunās neviens.

Kāds strādnieks murgos sauc pēc maizes, tad atkal klusums.

Meitene smejas murgos pamozdamās. Ak, cik skaisti!

Modina zēnu sev blakus. Celies, celies! Ir labi! Mēs

bijām uz lauka, kā agrāk mājās. Saule tik silta,
puķes ziedēja. Un bija tikko cepta dzeltena jauna
rudzu maize. Kā smaržoja! Mēs varējām ēst cik

tīkas. Brālit —

un sunim ari es vēl devu... Skatās

apkārt. Ak! Vaj tad viss tāpat kā bijis ? Vaj tad

viss tikai sapnis vien? Sapnis... sapnis. Aizsedz

acis un raud.

Zēns. Es vairs negribu ēst. Es gribu gulēt. Es

gribu tumšu un klusu vietu, bet te ir tik daudz

ļaužu. Vaj sanitārs Vēl nav nācis ? Aizgriežas un aizmieg.

Bēgļi, maizes meklētāji, slimi nāk ar paunām, lielām kūjām
rokās, lēni nespēcigi, taustīdamies un bailigi un glūnēdami.
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Viņu sejas ir melni dzeltenas, kājas basas vaj skrandās apautas.
Daži bērni, kuri ģindeņiem līdzigi ar lielām nekustigām acim.

Zemnieks. Te ir daudz jau. Ļaudis, kas te ir ?
Matrozis. Bads, mēris, posts un nāve. Nolai-

ziet paunas.

Cits bēglis vecs vīrs baltu bārzdu. Saki, mīļais
cilvēks, kur te var aiziet uz Smirnu. Tur runā esot

vēl kas dabūjams.
Srādnieks. Maize aug tikai tur kur sēj grau-

dus. Bet tos nekur vairs nesēj.
Vecais vīrs. Kādēļ nesēj?
Srādnieks. Ir jāsēj miroņi, muļķis tu esi ja

neka nesaproti.
Matrozis. No kurienes jūs nāciet ?

Vecais vīrs. No ziemeļiem. Mums tur sen

neka vairs nava. Jo zeme guļ mirusi un neka vairs

nedod. Nevienam nav vaļas to dzīvu darit!

Jaunā sieviete. Vaj neviens vairs nestrādā?

Vecais vīrs. Pie mums cīnās. Visi cīnās

par revolūciju un pasaules atpestīšanu. Nav laika

strādāt mīļā. Tā esot pēdējā kauja.
Kareivis ar sarkanu pārsienamo pār galvu ļauni un

dedzigi. Buržuji ir noveduši zemi postā un nāvē.

Viņi ir noslēpuši maizi un palaiduši sērgas. Viņi ir

saģiftejuši tautu. Viņus vajaga iznīcināt. Lai dzīvo

vispasaules revolūcija un brīviba! Sāk sarunāties ar

ļaudim.

Vecais vīrs. Kas ir buržuji? Es nezinu. Bet

sakiet, vaj jūs neesiet dzirdējuši par kādu sanitāru,
kurš te maizi gādājot visiem? Viņš nākot no Indi-

jas ķēniņiem sūtits.

Vēc a i s bēglis. Ja. Šodien te viņam vajaga
iet garam. Mēs gaidām.

Vairāki bēgļi reizē. Ko jūs sakiet te? Viņš
nāks? Ak, kāda laime! Paliksim uz vietas! Nomet

paunas un drūzmējas priekšā. Liela kustiba.

Kareivis ar šauteni bīda tos uz abām pusēm. Ceļu,



ceļu! Pie malas. Jūs aizsprostojat ceļu ar saviem

līķiem ! Nost! Nobīda pie malas.

TēVS ar Zēnu sabrūk noguris pie mūra citiem priekšā.

Kungs, saudzi mūs nabagus ! Lai saule nenoriet par

tavu dusmibu!

Zēns. Tēt, man slāpst, man deg. Dod man

lāsiti ūdens. Lūdzu, mīļais tētit!

Tēvs. Klusi, dēls. Nav ūdeņa kas mūs varētu

glābt. Gaidi kamēr atnāk sanitārs. Tas kungs lai

dzirda tavu dvēseli ar paradizes valgumu.
Jaunā sieviete. Ūdens ir pilns ar nāvi, tāpat

kā zeme. Visas zivis upēs ir mirušas.

Tēvs. Ja. Visi zvēri mežos ir miruši. Saka, ka

no līķiem, kuros bija mēris. Visa zāle laukos ir

bez zaļuma. Mēs gājām tūkstoš verstis un redzējām
tikai pelnus un dzīvnieku kaulus pie cilvēku kauliem.

Turks guļ; murgospaceļ rokas uz augšu un kliedz. Allā!

Allā! Dod man aizsniegt aku pirms vakars nāk.

Man slāpst! Atkrīt atpakaļ.

Vecais bēglis. Ko viņš runā par aku! Ne-

saprotami.
Matrozis. Viņš guļ ar mēri. Drīz viņš vairs

nekliegs. Būs miers.

Kāds bēglis izbailēs. Vaj te ari ir mēris?

Mēs bēgam no ta dienam un naktim.

Matrozis. Mēris ir visur, tāpat kā bads un

nāve.

Bēglis. Tad ir jādodas tālāk. Tālāk no viņa.

Aiziet atskatīdamies bailēs.

Kareivis ar sarkanu apsēju. Mēris un bads ir

visur. Imperiālisti un sasoditie buržuji ir tos uzlai-

duši lai iznīcinātu revolūcijas ieguvumus. Viņi ir

nozaguši mūsu maizi un mieru. Mums vajaga stā-

vēt līdz pēdējam un iekarot visu pasauli. Mums

vajaga atņemt tiem maizi un tos iznīcināt. Tad brī-

viba piederēs darba tautai. Esiet modrigi naidā līdz
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pēdējam. Lai buržuju asinis plūst straumēm un ap-

mēslo zemi. Tikai tad būs maize un miers!

Klusuma bridis.

I m a m s sauc dziedādams no torņa loga. Izredzētie, nā-

ciet Allā mājoklī. Nolieciet savas kurpes un pame-

tiet zemes putekļus. Mūžigs miers un skaidriba ir

Allā mājoklī.
Klusuma brīdis.

Sieviete ar bērnu pamostas, paceļas uz ceļiem.

Žēlojiet jūs, kam dvēsele nav mirusi! Jūsu rokās

es nododu viņa jauno miesu, kad man jāmirst. Do-

diet viņam maizi un saudziet viņa dzīvibu. Viņš ir

tik daiļš un vārgs. Atkrīt atpakaļ.
Tēvs ar zēnu. Vaj viņas bērns vēl ir dzīvs ?

Matrozis. Tas ir pilnigi vienalga, dzīvs vaj

ne. Mēs visi esam līdzigi. Bērns vaj tēvs. Ta ir

lielā vienlīdziba
...

Jauns pulks bēgļu un slimu pienāk.

Balsis. Saka, ka te tikšot izdalita maize un

izsniegta sāls!

Cita balss. Tik daudz ļaužu !.. Mums visiem

nepietiks.
Liela spiešanās.

Kareivis ar šauteni. Pie malas! Nerunājat nie-

kus ! Atbīda tos.

Zemnieks cīnās ar kareivi dēļ kādas vietas kur palikt.
Es ar gribu dzīvot. Es esmu gājis tūkstoš verstis

lai meklētu maizi.

Kareivis. Un es esmu cīnijies jūsu visu labā.

Man miesa ir vienās rētās un man gan būs tiesiba

dabūt atmaksu.

Matrozis mierigi. Mēs visi saņemsim savu daļu.
Šodien vaj rīt. Nāve apklusina visus.

Zemnieks. Nerunā par to, ko tu nepazīsti. Es

viņu redzēju. Nav iespējams būt viņas tuvumā.

Dievs lai nogriež viņu redzēt vaigu vaigā. Viņas



dvaša nogāž pasauli kā vētra mežus un druvas.

Pelni paliek, kur tā gājusi. Ak, mēs gājām un

meklējām maizi, bet sādžas bija tukšas un klusas.

Visās istabās gulēja un sēdēja ļaudis, bet tie bija
miruši. Mēris neatstāj pat kapračus pāri. Bērni

gulēja mātēm krūtīs iekodušies. Zvēri staigāja un

baidijās ēst, jo tie paši krita. Ta Kunga roka vien

mūs var glābt. Esiet gatavi saņemt žēlastibu, jo

nav neviena kareivja, ne ģenerāļa kas spētu karot

ar nāvi.

Matrozis. Lūk, lielākais pasaules diktators,
biedrs nāve. Un nekad nestreiko. Tagad viņš staigā
sarkanā krāsā. Tas ir modē.

Kareivis ar sarkanu apsēju. Tā runā imperiālisti.
Tikai brīviba staigā sarkanā mēteli. Aiziet.

Klusums. Cilvēki apsēžas un nogulstas.

Turks pietrūkstas murgos.
Allā! Allā! Man slāpst!

Neaizvēri savu aku man! iet dažus soļus un krīt blakus

jaunai sievietei. Paliek nekustēdamies lēnās trīsās. Mirst.

Jaunā sieviete izbailēs. Viņš mirst! Viņam
ir mēris. Vāciet viņu prom, lai mums visiem nav

jāmirst. Viņa mēģina rāpties prom.
Sanitāri! Sanitāri!

Vecais bēglis. Sanitāri te neder. Tikai līķu

vedēji un kaprači.
Matrozis. Tas ir mūžigais miers, kuru mēs

tautām izkarojām. Vienlīdziba, brīviba un brāliba.

Un apvienošanās
Jaunā sieviete. Ne, ne, es negribu šodien

vēl mirt. Mirušos vajaga aizvākt. Vajaga saukt

apbeditajus!
Sieviete ar bērnu pieceļas aši un dodas prom.

Ne, ne! Es negribu ka viņš mirst līdz ar mani.

Viņa streipuļo un pakrīt, paliek guļot ar bērnu uz krūts.

Vecais vīrs. Nāves kungs staigā pa pasauli,
ka rakstos teikts. Visi kalpo viņam lai nomaitātu

cilvēkus. Kungs, stāvi mums klāt!.. Vaj sanitārs

vēl nenāk?
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Kareivis ar sarkano apsēju pienāk atkal un nostājas

laužu vidū. Mācaties saprast, no kurienes nāk viss

šis posts. To ir radijuši darba tautas ienaidnieki.

Nē, tagad mums nav laika domāt parbadu un mēri,
mums vajaga būt gataviem uz cīņu līdz pēdējam.
Visai pasaulei vajaga degt naida ugunīs pret buržu-

jiem un bagātniekiem. Tikai tad, kad viņi būs iz-

nīcināti, mums būs maize un brīviba. Celies darba

tauta, uz pēdējo kauju!

Klusums.

Matrozis drūmi. Tas ir kāds komediants, kāds

ielas aktiers. Ja, katrs pelna savu maizi ka var,

pat mēra laikā. Mēs tev, draugs, neka nevaram dot.

Kareivis ar sarkano apsēju. Gļēvulis! Nodevējs!
Aiziet.

Ima m s no torņa, dziedoši. Allā pagalmos galds ir

klāts priekš salkušiem. Nāciet uz lūgšanu jo viņa
žēlastiba ir ka zelts un viņa miers ir pilns laimes.

Klusums. Pēkšņi parādās apbeditaju rati, kurus velk divi viri.

Tiem seko divi ļīķu racēji. Sejas visiem līdz acim no apakšas
ir aizsegtas ar aizsargu audeklu, kas apsedz mutes un degunus.
Rati iebrauc ļaužu vidū un apstājas. Ļaudis saraujas bailigi.

Kareivis ar šauteni. Surp! Te ir vēl daži.

Lūk ŠO ! Apbeditaji iesviež ratos nomirušo. Un ŠO Vēl! Uz

turku rādidams. Apbeditaji iesviež turku otram blakus. Tad

viņi iemet kādu bērnu. Un vēl šo! Liekas, ta jau ari

ir mirusi. Rāda uz sievieti ar bērnu pie krūts.

Sieviete ar bērnu paceļ stīvu skatu ka bnnida-

mās, tad iekliedzas asi un drausmigi. Ne, ne! Nost! Es

negribu mirt! Prom.

Tēvs ar zēnu, Es ari ne! Ne! ne!

Meitene pie zēna Brālitis guļ, viņš ir vesels!

Balsis. Es ari ne! Es ari ne. Ne! ne! Visur

kur griežas apbeditaji ļaudis saraujas un protestē.

Kareivis ar šauteni. Tad prom! Tālāk!

Un steidzaties drīz atpakaļ! Rati ātri aizbrauc stumti un

vilkti no četriem apbeditajiem.



Dziļš sastingums un klusums. Brīdi kareivis ar šauteni soļo

caur ļaužu rindām vienaldzīgs cauri. Jauni klejotāji pienāk un

spiežas viens caur otru uz priekšu. Nopūtas un vaidi. Viņi

apstājas, apsēstas vaj nogulstas.

Balss. Meli, viss meli! Nekur vairs nav maizes.

Tikai nāve.

Cita balss. lesim mirt uz lauka. Tur vēl ir

miers un saule.

Cita balss. Mūžigais miers ir tikai nāvē.

Citab a 1 s s. Es jūtu viņu nākam! Viņa ir tas

labākais, kas mums vēl atliek.

Cita balss. Ak, kaut jel drīzāk. Pasaule ir

tik riebiga un kaila. Kungs, Kungs!

Kareivja balss asa, dedziga. He, he, he, he!

Ta ir jūsu vienigā izeja. Jūs guliet, jūs mirstiet.

Vergu pulks, gļēvuļi! Izskrien vidū izplestām rokam. Ce-

ļaties ! Mostaties! Atmaksājiet tiem, kuri jūs kal-

pināja. Nemirstiet, bet ņemiet ieročus lai cīnitos!

Pasaules revolūcija ir pie durvim. Noslaukiet no

zemes visas viņu pilsētas. Sagāžiet viņu dievnamus,

jo tie ir slepkavu bedres. Izkarojiet sev maizi un

brīvibu ! He, he, he, he ! Vaj Dievs jūs nav radijis

pēc savas līdzibas? Topiet brīvi ka Dievs. Ceļa-
ties ! Augšā!

Klusums, neviens nekustas. Kareivis ar sārkano apsēju ap

galvu, paliek izaicinošā pozā stāvot.

Ima m s no mošejas torņa skaita lūgšanu. Lai tam, kas

ir bijis mans ienaidnieks Allā ir pilns lēnprātibas.
Lai debess spožums krīt uz viņa galvas. Lai tam,
kas rok aku, kur man iekrist, Allā atmaksā nākdams

viņam palīgā. Lai tam, kas izplēš akmeņus no ceļa,
lai mani nomētātu, Allā dod viņa rokam vairāk spēka

un veikluma. Lai tam, kas man nāvi vēlē, Allā pie-

šķir tik ilgu mūžu, ka mūžibu. Lai tam, kas mani

raida uz pekli, Allā sagatavo vietu paradizē ar ro-

zēm apstāditu. Lai tam, kas mani apmelo, liktens

ir labvēligs un smaidigs. Jo miesas ienaids un asi-
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nis nāk no tumsibas dziļumiem, bet dvēseles spo-
žums ir gaišāks par sauli.

Klusums. Kareivis ir saliecies un lēnām aiziet. Dzirdami dziļi
vaidi un nopūtas.

Balss. Kur mums iet ? Kur mums glābties ?

Cita balss. Mēs esam nobrieduši nāvei. Vai

mums!

Daudzas balsis. Vai mums! Vai mums !..

Balss. Neviena ceļa, nevienas vēsmas. Tikai nāve!

Cita balss. Tikai nāve ... Vai mums!

Daudzas balsis dziļās nopūtās. Tikai nāve! Vai

mums ! Vai mums!

Balss. Saulei nav gaismas. Krūtim nav elpas.
Vai mums!

Viss pulks dziļās vaidās. Krūtim nav elpas! Vai,

vai, vai mums!

Ļaudis nokar galvas, saliecas, nogulstas kā murgā un smagās

pozās iegrimst ka dziļā letarģijā. Kaut kur pūli dzirdami nī-

cigi, riebigi smiekli no kareivja ar sarkano apsēju : he, he, he, he,
he! Nolaižas dziļāka krēsla. Klusums.

Kāda skaniga gaiša balss tālumā. Nāk,
nāk! Sanitārs nāk ! Atplaukst gaišums.

Balss tuvu. Nāk, nāk! Viņš nāk! Sanitārs nāk!

Balsis pulkā. Klau! Kas tas ? Kas sauca ?

Liela kustiba, gulošie paceļ galvas un skatās pārsteigti un

izbrīnēdamies.

Balsis pulkā. Viņš ir klāt! Sanitārs! Sanitārs!

Ceļu! Mostaties! Ak, kāda laime! Kur viņš ir?

Paceļas pussēdus, laimigi smaidošām sejām raugās uz tālumu.

Sanitārs parādās dibenā lēni nākdams uz priekšu. Vi-

ņam ir gaišas audekla drēbes, zandales kājās un neapsegtagalva.
Uz krūtim viņam uzšūts sarkans krusts ka sanitāriem. Viņš ir

jauns un skaists. Viņam nāk līdz divi jaunekļi, kuriem ir jo-
stas ar pārsienamiem līdzekļiem un sarkani krūsti uz piedurknēm

uzšūti. Tik daudz viņu te ir! Tik daudz! Saule pār-
laižas pār laukumu un ļaudim.

Balsis. Ak ! Viņš ir klāt! Prieka kliedzieni, visas

sejas vērstas uz viņu, rokas tiek izstieptas, daudzi pieceļas un



lielā priekā tiecas viņam preti. Palīdziet, glābiet! Mēs

gribam dzīvot! Maizi, maizi! maizi!

Sanitārs ļaužu vidū apstājas. Maizes man nav.

Manas rokas ir tukšas
...

Bet glābšana ir tuva, jo
laiks ir klāt! Es esmu sūtits paziņot jums lielo at-

svabināšanu.

Ļaudis lielā priekā. Viņš ir klāt! Viņš ir klāt!

Dodi mums maizi! Glābi mūs no nāves! Apturi
mēri! Dodi mums mieru! Aizdzen šausmas un

asinis!

Sanitārs. Esiet droši. Neviens jums nevar dot,
ko jūs prasiet, bet viss ir jūsu rokās, ko jūs kāro-

jiet. Tikai atmosties vajaga, atmosties... No dziļa
asins murga, no aptumšošanās.

Ļaudis apstāj viņu no visām pusēm ar paceltām rokam.

Palīdzi, palīdzi... Mums ir sāpes, mums nav ne

māju, ne dzimtenes, ne ceļa. Ko mēs lai darām?

Sanitārs. Aizmirstiet visu, kas vakar bijis.
Aizmirstiet karu, cīņas, revolūcijas, kuras rādija ieroči

un naids. Meklējiet mieru un sauli...

Kareivis ar sarkano apsēju parādās pēkšņi aiz viņa
un sauc asā balsī. Biedri, viņš runā par cīņas beig-
šanu ! Neticiet viņam! Vienigi revolūcija līdz ga-
lam mums dos laimi!

Sanitārs lēni atgriežas pret kareivi. Ļaudis satrūkstas,

ka no asa dūriena, bet paliek pie sanitāra. Revolūcija ne-

nāk ar kliedzieniem un asinim. Revolūcija ir svēta,

jo viņa atjauno cilvēku sirdis. Revolūcija nāk, ka

ratu ritenis, kas mums atved ražu. Revolūcija rit,
ka asinis no lielas sirds un atnes mums dzīvibu.

Un revolūcija guļ mūsu dvēselē, ka neizplaucis zieds.

Esiet droši, viņa izplauks drīz un sauks mūs uz

jaunām cīņām bez ieročiem un naida. Viņa nāk kā

tirāns — Taisnibas un Gara pavēlnieks.
Balsis. Cik savadi viņš runā! Mēs nesaprotam...

Viņš runā par jaunu pavēlnieku.
Kareivis ar sarkano apsēju. Paturiet ieročus rokās
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līdz galam. Nedodiet elpu atvilkt buržujiem! Ne-

klausiet viņam, viņš ir tautas nodevējs!
Balsis. Klusu! Klusu! Mums pietiek cīņu.

Mums vajaga miera un dzīvibas.

Sanitārs. Draugi, ta ir bijusi dziļa tumsa, kas

mūs sedza. Nāk saule un miers. Dzīviba mīl mieru.

Vajaga mīlēt stipri, lai varētu cīņā uzvarēt. Tikai

mīlestibas ieroči uzvar pasauli. Uz kareivi ar sarkano

apsēju. Nāc šurp, sniedz man savu roku! Tu daud?
esi cietis, daudz miera tev vajaga. Viņš paceļ roku pret
kareivi.

Ļaudis bīda kareivi. Ej, ej! Sanitārs mums visiem

grib palīdzēt. Ej, ej!

Kareivis virzas lēni uz Sanitāra pusi. Viņi tuvojas
viens otram. Kad Sanitārs ir klāt, kareivis ieskatās cieti viņam

acīs. Tad viņš stipri iekliedzas izbailēs. Tas ir Viņš ! Vai!

lesaukdamies atkrīt atpakaļ. Paliek acumirklī tumšs un uz-

liesmo atkal gaisma. Kareivis ar sarkano apsēju ir pazudis.

Ļaudis pārsteigti. Kas tas bija? Ko viņš teica.

Skatās uz zemi kur stāvējis kareivis. Kāds liels asiņu

traips ! Vai! Liela izbrīnēšanās. Gaišs saules plūdumspār-
pilda laukumu un pilsētu. Sanitārs stāv ļaužu vidū balts ar

paceltu roku.

Sanitārs. Viņa laiks ir garam un viņam bija

jāiet. Aptumšošanās ir beigusies! Rītā sāks smar-

žot rozes un zaļos druvas un naktī atkal būs zvaigznes
pie debesim.

Balsis. Cik tīrs ir gaiss! Kāds siltums! Kāda

dzīviba! Kāds prieks! Kāda laime! Tik viegli

elpot!
Meitene modina zēnu. Celies, brālit, celies! Pa-

skaties, kāda diena! Viņa to velk klāt Sanitāram. Prin-

cis mums dos maizi un laimi. Viņi pieiet pie Sanitāra,
kas tos noglāsta.

Matrozis pieceļas viegli. Kāda jauka diena! Man

gribas atkal uz jūru. Man gribas atkal uz tālām

zemēm.

Sanitārs. Droši draugs! Mums visiem vēl ir



tālas jūras japārbrauc līdz jaunai zemei. Ta ir ta

skaistākā
... Viņš spiež tam roku.

Vecais bēglis. Kungs Dievs! Ta smaržo kaut

kas ka uzarta zeme. Mana zeme... mans lauks,
mana jaunā maize! Eju, eju ... Viņš sāk raudat.

Jaunā sieviete lielā priekā. Cik savadi... Man

liekas, ka mani atkal mīlētu kāds.

Sanitārs. Ja, ja. Mīlestiba mūs nes pāri cīņām

un naidam. Mīlestiba ir pasaules pavasara nakts.

Viņas debess ir Daiļums.

Ļaudis arvien vairāk pulcējas izbrīnijušies smaidīdami

ap Sanitāru un paceļ rokas. Ko viņš runā? Saki mums,

kur lai mēs ejam? Ko lai mēs darām?

Sanitārs. Nebīstaties, brāļi! Dariet visu, ko

jums liek jūsu sirds un jūsu daiļums. Zeme tad dos

neredzēti skaistus augļus, jo viņa ir apsēta ar vis-

dārgāko sēklu bagatigi. Ar visu cīnitaju asinim.

Svētitas viņas ir, jo tās gribēja zelta rītdienu un

mieru saviem bērniem. No zemes augs jauna rīt-

diena. Viņa ziedēs ka pasaku koks. Un viņa zied-

putekļus nesīs mīlestiba pār pasauli. Esiet līgsmi
brāļi, jauna diena ir klāt.

Balsis. Rādi mums ceļu. Vadi mūs!..

Sanitārs. Ak, tas nav nekas liels. Aprociet
visus ieročus un mirušos līdz ar viņiem un ejiet.
Saule un zeme jūs sauc uz mūžigu dzīvibu. Cilvē-

ces svētā sirds ir vēl dzīva.

Viņš iet caur ļaudim ar paceltām rokam, smaididams. Pēkšņi
apstājas pie sievietes ar bērnu kura guļ.

Ļaudis. Viņa guļ? Viņa ir mirusi.

Sanitārs. Ļaujiet viņai gulēt. Mūžibā ir labi

pēc mokām. Viņš noliecas. Bet te ir kaut kas dzīvs

un daiļš. Viņš attin autus un izceļ bērnu un tura to kailu

rokās paceltu arvien augstāk un augstāk. Skatāties, te ir

jūsu rītdiena! Skatāties, viņa smaida zeltā. Mīle-

jiet viņu, jo viņā ir jauns laiks un jauni sapņi.
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Ļaudis stiepj rokas pret bērnu. Kāds daiļš! Kāds

zeltots ! Viņš ir saulei līdzigs !

Sanitārs. Pieminiet to un saudziet. Dziļās
mokās viņš ir nests cauri tumsibai un nāvei, caur

netīriem purviem, rūcošiem ūdeņiem, caur asins miglu
un ugunsgrēku dūmiem. Jauns laiks sit viņa sirdī,
ka jauns un svēts avots. Un gādājiet par to, lai

viņa roka mūžam nenes nāves ieročus! Viņš noskūp-

sta bērnu un sniedz to ļaudim. Turiet to dārgu, jo viņā
ir Dievs un cilvēks savienoti Daiļumā.

Ļaudis stiepj no visām pusēm rokas bērnam preti.

Surp! Surp! Mums! Mēs viņu gribam! Mums!

Mums ari!

Sanitārs ar paceltām rokam tura augstu kailo bērnu.

Neaizmirstiet, ka reiz zemei kāds bērns tika dāvāts.

Viņš piepildija savu ceļu un ir aizgājis. Paturiet šo

viņa vietā. Viņš ir dzimis aptumšošanās brīdī un

viņa vārds ir Daiļums. Viņš ir vairāk neka es.

Ļaudis sastingst jo liels spožums aug ap Sanitāru. Viņš ieliek

bērnu matroža rokās. Gaismā, kas ir apžilbinoša, Sanitāra vaigs
pārvēršas un viņa vietā redzams Kristus smaididams.

Ļaudis. Kas tas ir? Ko tas nozīmē. Viņš!

Viņi izbrīnējušies lēni nolaižas uz ceļiem un noliec galvas.
Bridis dziļā klusumā. Spožums ap Sanitāru sāk zust un viņa

tēls izdziest.

Matrozis tura bērnu uz rokam. Viņa vārds ir Dai-

ļums
...

Gaiša saule mirdz pār laukumu un ļaudim, kuri lēni paceļ gal-
vas un izstiepj rokas pret bērnu. Visu sejās ir liela laime

un prieks. Tālumā sāk skanēt gaišs zvans.

Priekškars.
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SIDRABA BIRZE

Pasaka piecos cēlienos.



PERSONAS.

Spuļģis — ganu puisis.
Vecitis — ceļotājs.
Princese — lauma.

Burve — princeses aukle.

Ķēniņš.
Saucej s.

Ziņotaj s.

Princeses — māsas.

Prinči — precinieki.

Laumas, raganas, fejas. Bites, skudras. Mežābele.

Malkas cirtēji. Pils ļaudis. Puiši un meitas, tauta.

Notiek senatnē, pasaku laikos.



Pirmais cēliens.

I. skats.

Ķēniņa pils sēta. Priekšā augsts skaists balkons uz stabiem.

Vidū plašs pagalms, kur salasās tauta. Tornis ar karogu. Tā-

lumā zili meži. Uz paaugstinājuma stāv divi ķēniņa taurētāji,
kuri pūš ragos un aicina tautu. Sanāk daudz ļaužu, arāji, medi-

nieki, bajāri, sievietes, bērni.

Ķēniņa kalpi. Tik šurp, tik šurp! Lai sala-

sās visi, kas vēlas. Lai dzird, ko
v

ķēniņš
v

vēstīs.

Liels noslēpums šodien ir jāatmin. Šurp! Šurp!
Meitas. Vaj tas tiesa, ka ķēniņa jaunākā prin-

cese ir izsolāma?

Ķēniņa kalps. Kas to lai zin. Ķēniņš pateiks.
Puiši. Vaj tas tiesa, ka princesei ir mēneša acis

un sudraba drēbes?

Ķēniņa kalps. To tūlit redzēsi, muļķitis! Vaj
princesei var būt saules acis?

Spuļ ģi S ved veciti, sirmu, salīkušu, ar garu sudrabotu

bārzdu un baltu mēteli; viņam rokā spieķis. Nāc, tētiņ, te.

Te būs laba noskatišanās. Tūlit redzēsim.

Veci tis. Paldies, puis'! Lūko tikai tu, lūko tik

pats!
Kāds puisis grūž veciti. Sakārni! Pie malas!

Ko te grozies; pameklē kādu vietu pasolē. Preci-

nieks, ko domā!
Smiekli barā.

Spuļ ģi s aizstājas priekšā. Ko tu uzdrīksti! Vecu

vīru zaimot. Vāķies pats pie malas. Pašam butu

jāmeklē kāda vieta aizkrāsnē. Skaties, vēl miegs

acīs. Mute kā mušbariba!

Smiekli no bara.

Puisis. Samalšu! Taisies pie malas!

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



SpU ļ ģi S uz veciti, to novezdams tālāk. Nāc, tētiņ, nāc!

Idzigi ļaudis. Nāc pie malas, nebaidies.

Vecitis. Paldies, dēliņ. Skaties tik tu, skaties

tik pats. Tauru skaņas. Saucieni: Skat, skat! Jau nāk!

Uz pils balkona iznāk sargi, ar kara cirvjiem, nostājas abās

pusēs. Tad trīs princeses. Jaunākā, sudrabotā, vidū. Pie viņas
aukle. Pēc tam nāk ķēniņš un nostājas priekšā. Pie viņa —

saucējs. Ļaudis apsveic ķēniņu un paklanās viņam.

Saucējs. Nu uzklausiet, ko teiks ķēniņš visai

tautai. Mieru!

Ķēniņš. No dieviem mums lemtas trīs princeses,

apvaiņagotas ar daiļumu. Bet visudaiļakā ir mūsu

dzidracite — pastarite, sudraba princese.

Ļaudis sastingst raudzidamies. Sudraba princese!
Sudraba princese!

SpuJ ģi s pie balkona ar veciti. Vai, tētiņ, cik daiļa!
Paliek kā sastindzis lūkojoties viņā.

Ķēniņš. Bet bēdas mums un visai tautai. Prin-

cesei ir liels noslēpums. Ik dienvidus stundā viņa

pazūd un nav atrodama un nosargājama. Bēdas

mums visiem.

Ļaudis. Vai! Kā tas var būt!

Ķēniņš. Pēc dienvidus stundas ta atkal atrodas,
nevienam nemanot.

Ļaudis. Burvibas
...

burvibas!..

Ķēniņš. Tādēļ mēs nolēmām izsludināt, lai visa

tauta to zina. Ja rodas kāds, kas princesi var no-

sargāt un pateikt, kur ta paliek, tas dabūs princesi

par sievu un pusvalsti. To saucu te, lai visiem zi-

nāms, un tā paliek pie mana ķēniņa solijuma.

Liela kustiba ļaudīs.

Balsis. Vaj dzirdējāt? Dzirdējāt? Pusvalsts un

princese!
Princese sakaitināta. Ne, tas nekad nenotiks. Ne-

viens nav spējigs izdibināt manu noslēpumu. Neviens

nezina manu pasauli. Ja kas to var atminēt, lai

notiek tā — tad pati tam sevi nododu!
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Aukle. Vai, ko soli princese! Vai! Tas ne-

var būt!

Pirmā princese. Lai iet, lai iet tautās, kas man.

Otrā princese. Lai aizmaldās, ka neatnāk.

Kas man!

Aukle. Ne, ne, nekad, nekad! To nevienam

nezināt. Uz princesi. Nāc! Aizved viņu-

Ļaudis. Kas tas, kas par brīnumiem? Kur prin-

cese aizgāja? Pati sevi izsolija! Kas tas? Kāds

skaistums!

Ķēniņš paceļ roku. Ko teicu, pie ta palieku. Kas

atmin noslēpumu, tam paliek princese. Ikkatris var

pieteikties par nosargataju. Uz kalpiem. Es vēlu visus

pamielot kā nākas. Lai tautai dod krietnas dzīres!

Aiziet. Tauru skaņas; līdzi viņam kalpi un sargi un princeses.

Ļaudis gavilēdami. Lai dzīvo ķēniņš un princese!
Uz dzīrām! Uz dzīrām! Smiedamies un jokodamies saiet

visi pilī.
Vecitis uz Spuļģi. Nu, puis'! Vaj neiesi dzīrās?

Spuļģis stāv vienmēr kā sastindzis un skatās tālumā.

Cik skaisti! Kā pasakā. Mēnešvaigs ...
Ausekliša

skats
...

Puķu vaigs ... Viņas roka kā ziedu zars

pie ķezberes. Saulite zib, kad viņa smaida. Tētiņ,
cik skaista!

Vecitis. Mans dēls, sapņo vien, sapņo vien.

Basi skaists pats. Dvēselite vēl tev jauna, sapņo

vien. Varbūt, ka piepildās ...
Dažreiz viss atgadās.

Abi lēnām aiziet pa ceļu.

Priekškars.

11. skats.

Birzes mala. Nora, strauts. Pusdienas laiks. Augsti, balti mā-

koņi, liels saules spožums. Spuļģis un Vecitis iet sarunādamies.

Spuļ ģi S arvien vēl sapņo par princesi. Cik skaista !

Mēnešvaigs ... puķu vaigs. Cik skaista
...

Kā pa-

sakā !..



Vecitis viņu glaudidams. Sapņo vien, puis', sapņo

vien. Sapņos ir laime un prieks.

Spuļģis kā atmozdamies, skatās apkārt. Cik labi, tētiņ.

Skaties, kur mana ābelite. Apstājas pie ābelites.

Vecitis. Kam zari atbalstiti?

Spuļ ģi s. Lai vieglāk nastu nestu, tētiņ, lai vieg-
lāk augļiem briest! Lūk, manas skudrites — čaklās

tecētajās, darbinieces
.. . Rāda, uz zemi noliekdamies.

Vecitis. Kam celites viņām noslaucitas?

Spuļģis. Lai vieglāk nastu nest uz mājam, lai

labāk darbu veikt diendienā. Lai vieglāk kājiņām
tecēt. Raug', dzied manas bites 1 Dzird', dūc kā

stabulites! Rāda birzē. Dzirdama bišu sanešana.

Vecitis. Kam sēta sariesta ap liepu?
Spuļģis. Lai nepostitu. Lācis, vilks lai šūnu

maizi nelauzitu. Lai saldums turas, lai bērniņi spieto!
Un, lūk, te mans sēdeklis, kur ganidams sēdu. Apsēžas.

Vecitis apsēžas uz akmeņa. Kam sēdi uz akmeņa,
uz aukstā akmeņa?

Spuļģis. Lai zāliti nemlditu, lai rasu nenotrauktu.

Lai asniņi zem kājām nebūtu.

Vecitis glauda viņu. Nu, puis', man jāiet. Paldies

par pavadišanu, nu man laiks tālāk. Vēl gari ceļi

priekšā, vēl daudz vajadzību šur un tur.

Spuļģis rauga savā kulitē. Vai, ņem tad uz ceļa
šo gabaliņu. Varbūt, ka tāli iesi, kas zina. iedod ga-

baliņu siera.

Vecitis. Paldies, puis', paldies! Nu jāiet. Bet

klausies, ko teikšu par labu sirdi. To nesaki ne-

vienam. Skaties, kur birzes malā zem zaļiem bērziem

liels akmens guļ. Kad dienvidus laiks būs klāt, acis

nenolaid no ta. Skaties, kas notiek. Nebaidies. Ko

iegūsi, to glabā, tad laimigs būsi. Ko iegūsi, to ne-

atlaid — ķēniņš būsi, princesi sudraboto gūsi...
Vecitis pazūd.

Spuļģis izbrīnījies. Vai, tētiņ, ko saki! Pietrūkstas,
skatās apkārt. Vecitis pazudis. Liels klusums un spožums vis-
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apkārt. Berzē acis, ka būtu pamodies no miega. Tad apsēžas
atkal uz akmeņa un nogrimst sapņos. Izvelk pēc brīža mazu

stabuliti un sāk pūst kādu vieglu dziesmas meldiju. Pēkšņi

pietrūkstas kājās, paskatās uz sauli, uz ēnu. Dienvidus laiks!

Akmens! Vai! Paslēpjas birzes ēnā un lūkojas nekustē-

damies uz akmeni.

Princese sudraba apģērbā, nāk gar noras malu mirdzē-

dama, lēni un apstādamās skatās visapkārt. Pieiedama pie ak-

meņa apstājas un ilgi pēta uz visām pusēm, tad paveļ akmeni

viegli ar vienu pirkstu. Redzama tumša ala. Princese vēl reiz

uzmanigi apskatās uz visām pusēm un tad pazūd zem akmeņa
alā. — Nākdama viņa viegli šūpojas un klusi dzied:

Es esmu brīva un palikšu tā,
Nevienam es neesmu tverama —

La lī la, la lī, la la lī.

Es neesmu zemes jaunava,
Es esmu sudraba laumiņa —

La lī la, la lī, la la lī.

Dziesma beidzot sajūk ar birzes šalkoņu un princese pazūd.

Spuļģis aši iznāk no savas paslēptuves birzē, līgsms tu-

vojas akmenim, tāpat kā princese lalina un dzied:

No ķēniņa katram tu solita,
La lī la, la lī, la la lī.

Tu tverama pašā dienvidū,
La lī la, la lī, la la lī.

Pieiet pie akmeņa, apskatās visapkārt, paveļ to un viegli ielien

alā. Tumšs.

Priekškars.

Otrais cēliens.

Skaista sidraba birze, savadi, sapņaini koki. Vidū puķaina pļava.
Iznāk princese, aiz viņas tālāk seko Spuļģis, bet paliek novē-

rodams aiz kokiem. Princese iznāk pļavas vidū un sit plauk-
stās trīs reizes, atkal un atkal trīs reizes; no birzes iznāk skai-

stas laumas sidraba plīvuros un satek ap viņu apkārt.

Laumas. Mūsu princese klāt! Mūsu princese
klāt! Sveika, māsiņ! Noskūpsta to.



Pirmā. Vaj brīva vēl esi? Vaj noslēpumu ne-

viens nezin?

Otrā. Vaj tur tikai kāds neredzēja tevi nākot?

Princese. Nē, nē. Esiet bez bēdu. Neviens

neredzēja.
Trešā. Vaj tikai ķēniņam nav kaut kas nodomā?

Ceturtā. Sargies, māsiņ, sargies no zemes dē-

liem. Kad tavs noslēpums tiks atminēts, tad tu ne-

varēsi vairs nākt pie mums.

Princese. Ak, cik jūs bailigas. Kas gan būtu

tik gudrs, kas varētu mani nosargāt.
Pirmā. Vaj tevi grib nosargāt ?

Princese jautri. Paklausāties, māsiņas, ko jums
teikšu. Ha, ha, ha, la, la, la, la! Šodien ķēniņš,
mans tēvs, mani izsolija.

Visas izbijušās. Izsolija ? Kam izsolija ?

Princese. Visiem. Katram, kas mani nosar-

gās un pateiks, kur es palieku. Tas mani dabūs par

sievu un vēl pusvalsti klāt. Vaj būtu princis, vaj

arājs, vaj gans, vaj karavīrs.

Laumas. Vai, māsiņ, piesargies, piesargies!
Princese. Ha, ha, ha, la, la, la! Es tikai par

to pasmejos. Manu noslēpumu cilvēka prāts nevar

izdibināt.

Pirmā. Ka tu neesi princese, bet lauma, saules

meitiņa.
Otrā. Ka tu par princesi ķēniņam dota, lai uz

zemes spīdētu saule
...

Trešā. Lai ziedētu puķes...

Ceturtā. Lai meitenes dziedātu .dziesmas, kā

putni.
Piektā. Lai puiši mīlētu un ciestu bēdas.

Sestā. Lai būtu pasakas ko stāstit.

Septitā. Un lai neviens nezinātu, kas tu esi;

la, la, la, la.

Princese. Ja, la, la, la, la. Māsiņas, priecasi-
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mies nu atkal kā arvien. Kur mūsu gredzeni — sar-

gātāji, minētāji?
Laumas visas. Gredzenus, gredzenus paņemiet I

Viņas visas steidzas pie kokiem, kur katrai zara galā karājas
mirdzoši gredzentiņi; paņem tos, uzmauc uz pirkstiem un sa-

ķeras rokās. Tad viņas sāk dejot un dziedat par sidrababirzi,
sidraba upēm. Līdz ar gredzeniem viņas paņem ari vaiņagus,
kuri karājas pie zariem un un uzliek tos galvās. Princesei ir

visskaistākais vaiņags un plīvuris. Kad rotaļa beigta, viņas

apsēžas un dzied atvadišanās dziesmu „Padziedasim mēs, māsi-

ņas, kamēr vienā pulciņā". Tad pieceļas.

Princese. Nu, māsiņas, man jāsteidzas. Dien-

vidus laiks jau pāri. Man jāiet pie mana tēva, ķēniņa.
Laumas. Paliec sveika, māsiņ, un piesargies,

ka neviens tevi nemana.

Pirmā. Ne prinči, ne gani, ne arāji.
Otrā. Ne ķēniņš, ne māsas, ne sargi.
Princese. Nebaidāties, māsiņas, to neviensnevar!

Viņas noņem atkal vaiņadziņus, piekar tos pie sidraba zariem,

tāpat gredzenus. Tad visas sasniedzas rokās, noskūpsta prin-
cesi un paklanās viņai atvadoties. Princese aiziet atkal uz virs-

zemi. Laumas dejodamas izjūk un pazūd birzē. Klusums.

Spuļģis iznāk no birzes paslēptuves uz pļavas. Kāds

brīnums I Vēl acis man netic. Izberzē acis un skatās

visapkārt. Kāds skaistums! Kā pasakā! Kā pasakā!

Tad līgsmi. Ja, ja, mana daiļā. Tas noslēpums nu

pieder mums abiem, Princese ir jātver tad, kad

tverama. Par pierādijumu ņemšu gredzenu. (Pieiet un

noņem princeses gredzentiņu no zara un aplūko to.

Ka vārigs zieds,
Kā mirdzošs nieks,
Bet sirdi pilda
Jau skanigs prieks.
Kā mēnestiņš,
Tik sudrabmaigs
Man liekas tuvu

Te viņas vaigs,
Tās mazos pirkstus
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Sajūtu,
Kad rokā viņu

Šūpoju.
Kā vārigs zieds,
Kā mirdzošs nieks,
Bet sirdi pilda
Jau skanigs prieks.
Uz tevi vien,
Uz tevi vien

Gars ātrāk ka vēji,
Ka putni skrien.

Uzmauc gredzentiņu sev pirkstā un aptin ar mutautiņu. Braši.

Nu, tik uz pili, nu, tik uz pili! Man jārunā tagad
ar ķēniņu. Vēl zariņu no birzes, lai princese nelie-

dzas. Nolauž zariņu; iebāž to azotē. Nu, tik uz pili, uz

pili! Izlien taī pašā vietā kur ienācis.

Priekškars.

Trešais cēliens.

Ķēniņa pils zāle. Ķēniņa un princešu sēdekļi. Kalpotāji, pils

dāmas, bajāri, sargi, ļaudis, saucējs, ziņotājs. Mūzikai spēlējot
ienāk sargi, bajāri, pils dāmas, ķēniņš, visas trīs princeses un

apsēžas uz sēdekļiem. Pirms ķēniņa uznākšanas pils ļaudis

sarunājas.

Meitas. Vaj dzirdējāt ? Vaj dzirdējāt ? Prin-

cese esot jau atminēta. Jau nākot tas minētājs!
Citas. Tad jau uz kāzām ari ilgi nebūs jāgaida.

Dejosim trīs dieniņas! La, la, la, la!

Puiši. Vaj dzirdējāt ? Vaj dzirdējāt ? Tas esot

putnu un pļavu princis, kas princesi nosargājis.
Citi. Gan jau redzēsim, gan redzēsim!

Saucējs ienāk. Nu, mieru, mieru! Jau ķēniņš
nāk ar princesi. Klausāties, ko svešais minētājs teiks.

Sargi nobīda ļaudis uz abām pusēm. Uznāk trīs princeses.
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Princese-Lauma. Nē, nē, tas nevar būt.

Neviens to nevar uzminēt.

Pirmā princese. Saki, māsiņ, kas viņš tāds?

Runā, ka viņš esot neredzams?

Otrā princese. Runā, ka viņš esot burvis?

Princese-Lauma. Ak, tās tikai valodas. Ne-

ticiet. Man nekādu noslēpumu nav.

Pirmā princese. Redzēsim, redzēsim.

Ķēniņš uznāk un nosēžas krēslā, līdz ar viņu ari prin-

ceses; jaunākā ķēniņam blakus. Lai nu nāk tas minētājs.
Tas princeses zinātājs. Vediet viņu šurp! Lai ap-

sveicam varoni ar taurēm un ar godu.

Taures. Sulaiņi ieved Spujģi. Pārsteigums.

Ļaudis. Gans! Puisis!

Ķēniņš. Ko tu vēlies ? Ko tu nāci ?

Spuļģis. Esmu atminējis princesi, ķēniņ!

Ķēniņš smejas.

Ha, ha, ha! te jokus manu —

Prinča vietā — tikai ganu.

Ha, ha, ha, kur gudrinieks,
Sargies, puisi, palaidnieks!

Princeses tāpat.

Ha, ha, ha! Šis būs tas gudrais,
Noslēpumu nesējs mudrais.

Ha, ha, ha, kur precinieks,
Paskatities vien jau prieks!

Aukle tāpat.

Ha, ha, ha, kur gudra ziņa!
Dzeniet tūlit projām viņu!

Meita S zobodamās smejas.

Ha, ha, ha! nupat viņš zinās,

Ha, ha, ha! un kāzas svinēs!

Puiši tāpat.

Ha, ha, ha, viņš varens ļoti,

Skat', kas ķēniņam par znotu!
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Ha, ha, ha, var tulit manit—

Apnicis tam aitas ganit!

Tautas balsis.

Ha, ha, ha, nu joki mājās,
Lai tik vairāk ļaužu krājas.

Ha, ha, ha, šis joks ir traks,
Varbūt nāks vēl varenāks.

Ha, ha, ha, tam jāsaka
Sveiciens varens! ha, ha, ha I

Ironiski visi klanās Spuļģa priekšā.

Ķēniņš paceļ roku. Lai nu smiekli iet pie malas.

Uz Spujģi. Saki, puis', no kurienes tu esi? Ko tu

zini par princesi ? Kāds ir viņas noslēpums ? Kur

viņa paliek pusdienā? Nemānies tikai. Citādi ies

slikti.

Spuļģis. Ķēniņ, princeses noslēpumu es dodupret
tavu apsolijumu.

Ķēniņš. Runā tik. Drīzāk tiksi pie kāzām.

Spuļģis. Labi. Lai visi dzird. Uz princesi lūko-

damies. Kad saule pašā dienvidū, princese iet pa-

staigāties — to es zinu.

Princese nemieriga. Kur ?

Spuļģis. Uz to birzi, kur koki sudraboti.

Princese uztraukumā. Ak, niekus vien viņš stāsta.

Kura princese gan iet uz birzi pastaigāties?
Ķēniņš. Tas vēl nav nekāds noslēpums.

Spuļģis. Tur, uz to birzi, kur puķaina pļava,
un kur princeses māsas var ar viņu dejot un dziedat.

Princese vēl vairāk uztraucas. Vai, vai, man pa-

liek baigi! Rauga vaigus. Vaj vaigi nav jau nosar-

kuši? Uz Spuļģi. Ko niekus melsi.

Spuļģis. Vēl nieki nav galā. Tur katrai savs

plīvurs un vaiņags galvā.
Princese steidzas pie aukles. Neklausiet ne vārda

viņam. Lai iet prom, lai iet prom!
Aukle. Kas pasakām tic ? Vajag dzīt to ārā.
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Ķēniņš. Nu vairs nestāsti pasakas. Ja kas

zināms — saki.

Spuļģis uz princesi. Vaj tad nebiji diendusā savā

birzē ?

Princese. Ne, ne!

Spuļģis. Un savas māsas nesatiki un ar viņām
nedejoji?

Princese. Ne, ne, ne !

Spuļģis. Vaj nenosolijies katru dienu ar vi-

ņām satikties?

Princese. Ne, ne, ne!

Spuļģis nāk uz priekšu. Vaj sidraba birzi tad

vari atminēties, kad šito ieraugi? izvelk sudraba za-

riņu un paceļ uz augšu. Līdz ar to visā telpā atplaukst maiga
sudraba gaisma. Zars sāk starot.

Princese lielā apmulsumā. Vai, kur to ņēmi?
Vai! Viņš manu ceļu ir atminējis! Krīt aukles rokās

un paslēpj seju.

Liels uztraukums. Spuļģis aptin gredzentiņu ar saiti.

Ķēniņš pieceļas no sēdekļa. Teic, ko tas nozīmē,

mīļā meitiņ?
Abas princeses-māsas uz princesi. Sidraba

birze, sudraba zars! Pastāsti mums kaut ko par
turieni.

Aukle saka viņai kaut ko. Ne, ne, vēl nav tas nekas!

Princese paceldamās. Ne, vēl nav atminēts.

Tikai tas manu burvibu var atminēt, kas manu gre-
dzenu var atrast. Tikai tas var mani atminēt un

iegūt.
Spuļģis. Kas to atrastu ? Tas man, princese,

nebij par grūtu. Vaj tu viņu pazīsti, kad tev to rā-

dīšu? Daiļā Lauma — es tevi turu pie vārda. No-

raisa saiti no pirksta un paceļ roku uz augšu. Pirkstā ir prin-

ceses gredzens. Noviņa izstaro spoža gaisma. Paskaties Šurp.
Princese lūdzoši, maigi. Vai, puisi, saudzi mani!

Nesaki, ko esi redzējis. Nu mans noslēpums tavā

rokā. Vai, mīļais, puisi! Krīt kā nesamaņā māsu rokās.



Liels uztraukums. Spuļģis aptin gredzentiņu ar saiti.

Ļaudis. Vai, kas princesei tik spēji noticis!

Vaj viņas noslēpums ir atminēts? Kā viņa blāzmo-

jas! Kā nakts mēnestiņš!

Ķēniņš pieceļas. Lai ļaudis iziet! Princese slima!

Sargi izbīda ļaudis ārā steidzigi. Visi izklīst brīnidamies. Pa-

liek ķēniņš, princese, aukle, Spuļģis un durvju sargi.

Aukle dusmās, uztraukumā.

Ķēniņ, ko ļauji,

Vaj neredzi raudot

Mūsu vismīļo

Daiļprincesiti ?

Ganam vaj liksi

Melot šai pilī
Ļaudim par smieklu,
Pašiem par kaunu. Uz Spuļģi rādidama.

Projām, lai laukos

Aitas iet ganit,
Pasakas stāstit

Muļķigiem ļaudim!

Projām, lai princese

Atgūtu mieru,

Kalpi lai pērienu
Dod tam par sodu.

Spuļģis.
Ķēniņam teicu,
Ko redzējis esmu,

Prasu, ko solijis

Ķēniņš ikkatram:

Princese mana,
Ar to man ir gana.

Ķēniņš.
Kur tādu znotu,
Kā tevi lai lieku?

Klau, puisi, saņem
Dukātu sieku.
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Spuļģis.
Princesi, ķēniņ,
Man nevajag cita:

Minētajam
Ta apsolita!

Ķēniņš.
Trīs lietas vēl vēlies :

Vaj mantu vaj godu, —

To princeses vietā

Visu tev dodu.

Spuļģis.
Princesi, ķēniņ,
Princesi vien.

To saku tagad,
To teikšu ikdien!

Ķēniņš dusmās.

Ak, posta dienu!

Tas puisis par traku!

To nedabūsi,
Es vēlreiz tev saku!

Princese tuvojas.

Tu visu dziļāko atminēji,
Tu mani vienigais paņemt spēji,
Caur tevi zemes meita es tieku,
Kur gredzens, tur sevi visu es lieku.

Spuļģis.
Ta rasa nemirdz, ka tavi skati,
Ne princese tu — tu, saule pati.
Pēc tevis ik bridi traucas sirds,
Lai būtu kaut mūžiem no tevis šķirts.

Princese pienāk un sniedz viņam roku.

Tu atminējis
Man sapņus esi,
Nu manu dvēseli

Rokās sev nesi.



Spuļģis.
Tu biji mans sapnis,
Nu dzīve esi,
Tu manas dienas

Nu rokās sev nesi.

Klusums. Lūkojas viens otram acis.

Aukle uztraukdamās, dusmigi. Ķēniņ, dzirdi, ko

teikšu. To puisi vajag pārbaudit. Vaj viņš nav

viltnieks. Vaj tas nav māņi!
Princeses piekrīt. Ja, ja, ja. Vajag pārbau-

dit. Tūlit!

Aukle. Lai pierāda, ka bijis tur, kur princesi

redzējis. Lai iet uz sidraba birzi. Lai lauž jaunu
zaru tad tikai ticēsim!

Princeses. Ja, ja. Tūlit. Vajag to aizsūtit.

Ķēniņš. Lai notiek tā. Viņam vajag iet vēl

reiz. Puis', dodies tik ceļā un manies atpakaļ.
Mēs pa to laiku taisisim kāzas.

Princese-Lauma tura Spuļģi. Vai, neaizej,

neaizej!
Ķēniņš. Tam jābūt tā. Ja neatrod, ko reiz

atradis, tad melojis vien būs. Tad redzēsim.

Spuļģis braši.

Princese, tas man nav par grūtu!
Simts reizes vēl ietu, kad tevi tik gūtu!

Princese-Lauma.

Ak, steidzies, un drīzi

Atpakaļ nāc,
Uz tevi man lido

Sapņi un prāts.
Es tevi gaidišu, gaidišu,
Caur gadu gadiem,
Caur mūžibu.

Spuļģis.
Es aši skriešu,
Un nākšu drīz,
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To vietu es neesmu

Aizmirsis.

Lai tevi man' gūt,
Lai tevi man' gūt,
Nekas nav par tālu,
Nekas nava grūt. Aiziet aši.

Ķēniņš.
Lai labāk nenāktu

Viņš pie mums,
Tad nebūtu turams

Šis solijums.
Lai tver viņu jodi, —

Tad princese
Mums paliks brīva

Kā bijusi.

Aiziet. Princesi-Laumu aizved māsas.

Aukle ļauni. Gredzenu, gredzenu! Tas man ir

jādabū nost. Lai tver viņu vaj jodi, vaj raganas. Gre-

dzenu, gredzenu, gredzenu!

Paliek tumšāks pils zālē. Aukle-burve griežas, bur un sauc

paklusām.

Laumiņas, meitiņas,
Sanāciet!

Jūsu māsiņai
Slikti iet!

Steidzaties, ceļaties, satveriet

Puisi šo burvibā turiet ciet!

Atskrien laumas, mežmeitas, maldinātajās, burves.

Laumas.

Kas ir, kas sauc!

Kas darāms?

Mums viss ir varams.

Ko pavēli to dabūsi,
Mums drīz viss darāms.

Aukle stāstidama, slepeni saaicina visas apkārt sev.

Ai, ai, tagad uzmaniet,
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Jūsu māsai princesei nu Jauni iet.

Tas puisis viņu atminējis.
Sidraba birzē bijis,
Visu noskatijis.
To puisi tur

Jūs uzmaniet,
To vajaga
Jums cieti siet.

Par koku vaj
Par akmeni

To steidziet pārvērst slepeni.
Nekad lai mājās nepārnāk,
Lai mūsu spēkus saprast sāk!

Laumas.

Tas tikai nieks,
Tas tikai prieks!

Aukle.

No pirksta tam gredzenu
Novelciet,
To sidraba birzē

Aiznesiet.

Nav bijis un nebūs

Nekad vēl tā,
Kā princese būtu

Tverama,
Kas sapņot par viņu
Kādureiz drīkst,
Lai postā aiziet,
Lai mokās nīkst.

Laumas.

Ne pēdas ne miņas,

Viņš zudīs bez ziņas!
Tas drīz ir darāms!

Mums viss ir varams!

Sagriežas virpuļainās dejās un pazūd līdz ar aukli

Priekškars.



Ceturtais cēliens.

I. skats.

Mežs. Ziema. Viss balts, ar sniegu pārklāts. Laukumiņš mežā.

Caur kokiem nak Spuļģis, gurdi lūkojas augšup.

Spuļģis. Sidraba birze... Sidraba birze!.. Prin-

cese ... Vaj tas nebūs tik sapnis bijis ? Runā, kā sapņos

aizmaldījies. Mežs un ceļi tik maldina mani. Ja: laime

gan smaida katram tikai vienu reizi. Domās nogrimis.

Cik daiļa ta!

Kā pasakā.
Kā vārigs zieds,
Kā mirdzošs nieks,
Bet sirdi pilda
Jau skanigs prieks.
Kā mēnestiņš,
Tik sidrabmaigs,
Man liekas tuvu

Te viņas vaigs.
Uz tevi vien,
Uz tevi vien,
Gars ātrāk kā vēji,
Kā putni skrien

...

Apsēžas uz apsnigušā celma, nogrimst domās, izvelk savu sta-

buliti un sāk pūst klusu melodiju. Ap viņu šur tur pamirdz

dejodamas liesmiņas, kas nāk arvien tuvāk. Tad parādās trīs

laumas, kuras aukle-burve sūtijusi viņu apburt.

Pirmā lauma.

Sveiks, puisi, sveiks,
Kur ceļš tev iet?

Otrā. Vaj negribi princesi
Gredzenā siet?

Trešā. Vaj negribi kāzas

Dzert jau šodien?

Tik' pagaidi vien
...

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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Visas. Ha, ha, ha, ha!

Drīz sidraba birze būs atrasta.

Spuļģis mēda.

Ha, ha, ha, ha!

Jūsu bēda nav ta,
Gan zināšu pats, kas jādara.

Laumas. Ha, ha, ha, ha!

Tik ātri birze nav rodama,
Tik ātri nav princese tverama,
Gan laba te būtu tev atpūta.

Viņas sāk griesties ap Spuļģi dejā. Parādās daudzas citas lau-

mas, burves, meža meitas un ieslēdz Spuļģi lielā riņķī.

Lauma. Visi stūru vēji,
Sagriežaties!
Baltas, melnas dzijas

Savērpjaties!

Šo puisi burvibā sasieniet,
Lai neaiziet.

Arvien straujāk uzsāk deju ap Spuļģi.
Nav bijis vēl vīrs,

Nav bijis vēl prāts,
Kas no mums nebūtu

Savaldzināts.

Tev puisi, tagad
Te jāpaliek,
Lai mūsu princesei
Brīviba tiek.

Viesuliga deja, smiekli; paliek tumšš. Smiekli aizskan, deja iz-

jūk. Paliek tikai trīs laumas. Kad uzmirdz gaisma, Spuļģis ir

noburts. Laukuma vidū, sniegos, Spuļģa vietā stāv zaļš, skaists

bērziņš, mirdzoši zaļām lapām. Galotnē viņam dzied putniņš.

Laumas apkārt vīdamās. Kur gredzens, kur gre-

dzens? Meklējiet to rokā! Tas mums jādabū.

Viņas meklē pa zariem, atrod to kāda zara galā, norauj un

smiedamās aizbēg, pazuzdamas mežā. Brīdiklusums. Dzirdama

tālumā dobja, īsa dziesma. Nāk malkas cirtēji ar cirvjiem, zā-
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ģiem, maizes kulitem, ziemas cepures, kažokos, cimdos un klusām

kaut ko dzied. Pie bērziņa laukumātie apstājas un sāk brīnities.

Pirmais malkas cirtējs atliec galvu stipri at-

pakaļ, stāv pavērtu mutiun brīnās. Skat' vien! To brīnumu!

Otrs tāpat. Skat', skat'! Kas tas? Vaj nu nav

joks? Dziļā sniegā zaļo koks! Ho! ho!

Trešais. Klau' vien! Vēl putns ar' dziedās ga-
lotnē !

Cetur t a i s paceļ Spuļģa stabuliti. Palūko vien! Vēl

te maza stabulite, zem koka nosviesta sniegā.

Otrs. Man liekas, te būs tāda kā burviba.

Pirmais pieiet un apraugakoku. Savada lieta. Koks

silts, kā cilvēks.

Otrs. Burviba, burviba! Tas nav uz labu.

Ceturtais norauj zariņu. Skat', skat'! Asinis tek.

Tas ir cilvēks. Apburts cilvēks.

Spuļģa balss galotnē. Vai, labie ļaudis, zarus

nelaužiet. Gauži sāp!
Pirmais. Klau, koks runā. Vai!

Spuļģa balss. Ak, labie ļaudis! Kas var manu

vārdu minēt, tas mani atburs.

Otrs bailēs. Kas to lai spēj?
Trešais tāpat. Kas to lai zina?

Ceturtais nomet stabuliti sniegā. Prom, prom! Vēl

burvibās paši satīsimies. Man nav laika minēt. Mani

gaida mājās bērni.

Otrs. Man ir aicināti ciemiņi uz svētkiem! lesim!

Pirmais. Man salst rokas. lesim!

Trešais. Es nemāku mīklas minēt! lesim!

Viņi visi aiziet. Klusums. Pa ceļu no meža viņiem pakaļ nāk

balts vecitis, atspiezdamies uz spieķa. Viņš apstājas, skatās

uz bērziņu un klausās, kā dzied putns.

Spuļģa balss. Kas var manu vārdu minēt, tas

mani atburs.

Vecitis paceļ stabuliti, aplūko, pūš. Ta pati melodija,

kas sidraba birzes malā. Zinu gan, kam tā stabulite skan.



Zinu gan, kas mani pasargāja, pavadija. Tas ganu

puisis Spuļģis!

Satumst. Kad atkal uzliesmo gaisma, bērziņa vietā stāv Spuļģis.
Vecitis ir pazudis.

Spuļģis paceļ roku un aplūko savus pirkstus. Vai, prin-
ceses gredzentiņš! Vai man! Viss beigts! Apsedz

ar rokam seju. Mežā noskan izsmejošs smiekls.

Priekškars.

11. skats.

Birzes mala, tāpat kā pirmā cēliena otrā skatā. Spuļģis nāk pa
ceļu, apstājas, aplūko visapkārt; atsēžas uz akmeņa, nogrimst

sapņos. Miglaina krēsla.

Spuļģis.
Cik daiļa ta,
Kā pasakā,
Kā vārigs zieds,

Kā mirdzošs nieks
...

Uz tevi vien, uz tevi vien,
Gars ātrāk kā putni,
Kā vēji skrien.

Pieceļas, ierauga savu ābeli ceļa malā, kuras zari aplauziti.

Skat', mana ābelite kāda satausta! Tāpat kā es!

Atliec viņas zarus un nostiprina.

Balss no ābeles. Paldies, paldies, ka palīdzēji!
Svešs princis te garām jāja, ar zobenu mani saka-

pāja. Uz pili steidzās — ķēniņa meitu jaunāko par

savu gūt. Ķēniņš to grib izprecināt.
Spuļģis. Vai! Princese, princese! Un man ne

gredzena, ne sudraba zariņa! iet tālāk un ierauga bišu

stropus izpostitus, sētu sajauktu. Parādās bites brūnos svārci-

ņos. Viņas vaid, locidamāsap stropiem. Vai, bitites manas,

izpostitas, izlaupitas! Tāpat kā es.

Bites
ap Spuļģi. Svešs princis ar saviem kalpiem

garām jāja uz ķēniņa pili, uz precibam pie jaunākās
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princeses. Samīdija, izlaupija, medu aiznesa līdz. Šū-

nas izsvaidija.
Spuļģis. Nevaidiet, bitites manas, gan palīdzēšu.

Gan pažēlošu ! Sagrābj šūnas, ieliek tās stropos, nostāda stro-

pus taisni.

Bites. Paldies, paldies, ka palīdzēji. Tevi pie-
minēt gribam.

Spuļģis iet tālāk un ierauga skudru pūļus izsvaiditus.

Vai, manas skudrites, samīditas, izpostitas! Tāpat
kā es.

Skudras parādās savos darba svārkos. Svešs princis

garām jāja. Ar zirgiem samīdija, izsvaidija lielida-

mies. Uz ķēniņa pili steidzās, uz jaunāko princesi.
Spuļģis. Gan palīdzēšu, gan paglābšu, nevai-

diet, manas skudrites ! Saslauka viņu puli kopā un apkopj.
Apsēstas zem koka.

Bites
ap viņu vijoties.

Zum, zum, zum, zum!

Nu prieks un laime,
Nu glābta atkal

Ir mūsu saime.

Zum, zum, zum, zum!
Ko palīdzēt varam,

Ko labu lai darām?

Spuļģis.
Kas līdzēt man var!

Sen aizmirsu ceļu
Uz sidraba birzi,
Kur mazu zariņu
Nolaust gāju.
Gadu gadiem sevi

Tik' maldināju.

Bites. Zum, zum! To gan zinājām,
Varbūt, ka atrodam.

Spuļģis.
Ja atrast varat,
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Prieku man darāt,
Tad labprāt atkal

Es pūšu stabuli savu,

Viņai par slavu. Pūš stabuli.

Bites. Zum, zum! Nu gribās diet,
Sanēt un spietos iet...

Vīdamās, dejodamas pazūd.

Skudras sanāk ap Spuļģi.

Rum, rum, rum!

Ak, kāda laime!

Nu līgsma atkal mūsu saime.

Viss darbs, viss mantojums
Atdots ir atkal mums,

Rum, rum, rum!

Ko varam,
Lai laimigu atkal tevi darām?

Spuļģis.
Ja, skudrites, ko paspējiet,
Viņas gredzentiņu man atnesiet.

Skudras.

Rum, rum, rum!

To varēsim varbūt

Vēl šodien tev gūt,
Lai vari priecigs būt.

Spuļģis.
Ja laimiga sirds,
Tad spēlēt ar' varam,
Tad sapņot ar' varam

Par viņu, kas mirdz

Ar mēneša vaigu,

Mīļu un maigu. Pūš stabuli.

Skudras.

Rum, rum, rum!

Lai pasteidzam ! Vīdamāsun dejodamas pazūd.



Spuļģis apklust, skumju pārņemts.

Ak, tālie ceļi!
Viss velti iets.

Tik vienreiz, tik vienreiz

Zied mīļais zieds.

Kur princesi daiļo
Lai sirds vairs rod?

To skatit vēl varu

Tik sapņojot.
Noliekas zem koka, aizmieg.

Bites pēc brīža atnāk, vīdamās un dūkdamas.

Zum, zum, zum, zum!

Viss zināms ir mums.

Uz teiku birzi

Pēc salduma skrējām,
Tur laumas dejo
Pa sudraba lejam.
So zariņu tev

Tur lauzām mēs,
Nav rodams nekur tas

Uz pasaules.
Noliek sudraba zariņu uz Spuļģa krūtim.

Skudras atsteidzas vīdamās.

Zemes dziļumos mēs rodam

Visu to kas pazaudēts.
Te viņš labprāt atkal dodams,

Viņš tev mūžam novēlēts.

Noliek princeses gredzentiņu viņam uz krūtim.

Mežābele noliecaspārviņu un noliek ābeļziedu mēteli.

Par tavu gādibu, ņem manu ziedu uzvalku!

Skudru un bišu koris ap Spuļģi.

Priekš visiem sirdī

Tev saule bija,
Tā visos ceļos
Tevi pavadija.
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No viņas atkal

Tu esi sveikts.

Nu burvibas skaudrums

Uz mūžu veikts.

Nu, celies, mosties,
Pamodies!

Kur tevi gaida sen —

Pasteidzies.

Tev pieder princese
Minētā,
No sidraba birzes

Visskaistākā. Vidamās pazūd.

Mežābele noliekdamās pār viņu kaisa ziedus.

Steidz! Savu princesi bildini! Pazūd.

Spuļģis pamostas, atrod sudraba zaru un princeses gre-
dzenu; pamirdz spoža gaisma. Viņš uzvelk ābeļziedu mēteli.

Ak, atkal viss gūts!
Nu atelpo krūts.

Klau, sidraba birzē

Atkal dzied
...

Manu gūto princesi
Man atdodiet! Pieceļas aši un dodas prom.

Priekškars.

Piektais cēliens.

Ķēniņa pilī. Tā pati zāle ar greznojumiem, kā trešā cēlienā.

Pēc trijiem gadiem. Uznāk ķēniņš ar bajāriem, princese ar

savām māsām, aukle, pils ļaudis, sargi.

Ķēniņš uz sēdekļa. Trīs gadi ir pagājuši, kā prin-

ceses minētājs ir aizgājis pēc pierādijumiem. Viņš

nava atgriezies un princesei laiks domāt par iešanu

tautās. Tādēļ es esmu uzaicinājis preciniekus no

visām pusēm un princese var izvēlēties, kurš tai tik.
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Princese. Es izvēlos to, pie kura ir mans

gredzens.
Aukle. Viņš sen jau beigts. Tā teica man vēst-

neši, kurus sūtiju viņu meklēt. Tādēļ izvēlies no

visiem prinčiem, kurš tev patīk un taisies uz kāzām.

Ķēniņš. Diezgan nu spriests. Lai precinieki
ienāk!

Kalpi ieved trīs prinčus, kuri ģērbušies dažādu krāsu drēbēs.

Ķēniņš uz prinčiem. Ir bildināma jaunākā prin-
cese. Viņa jau trīs gadus nav smējusies, un kuram

ta uzsmaidīs, tas dabūs princesi un pusvalsti.
1. princis sevi. Ta tiešām skaista. Es domāju

ka vēl šodien pat tā mani izvēlēsies. Es esmu

gudrākais.
2. princis tāpat. Daiļavas ir iegūstamas tikai ar

spēku. Es esmu pārliecināts, ka ta piederēs man.

3. princis tāpat. Jau redzu tūlit, kas te jādara.
To vajaga izrotāt ar pērlēm un viņa tūlit pasmaidīs.

Princese uz ķēniņu. Tie man visi sveši. Es tos

negribu. Dodiet man to, pie kura ir mans gredzens.
1. princis. Man ir zināmas putnu un zvēru

valodas un apakšzemes ceļi. Nāc pie manis.

Princese. Vaj tu zini, kur ir sidraba birze?

1. princis. Tādas nav.

Princese. Es ņemšu to, kam ta zināma.

2. prin c i s. Es esmu nokāvis milžus un pūķus,

un jodus. Es ar savu zobenu kalnus varu pāršķelt.
Nāc pie manis — es tev iekarošu jaunu valsti.

Princese. Vaj tu vari pārspēt to, kas sidraba

birzē ir bijis?
2. princis. Kur viņš ir?

Princese. Atrodi un uzvari to, tad es būšu

tava.

3. princis. Man pieder visskaistākā pils un zelta

zirgi un dimanta kariete; nāc pie manis. Tu brauksi

mirdzēdama, ka saule.
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Princese. Nolauz priekš manis vienu zariņu
no sidraba birzes, tad iešu tev līdz.

3. princis Tā izlikšanās vien. Ķēniņ, saki,
lai viņa izvēlas tūlit.

1. un 2. princis. Ja, ja, lai izvēlas tūlit. Mēs

negribam, ka mūs izsmej.
Aukle uz princesi. Tava burviba ir atminēta. Ko

vēl gaidi ? Izvēlies !

Princese. Nē, nē, nē! Man vēl jāgaida. Es

viņus negribu!
Ķēniņš dusmigi. Nu paskaties vien! Viņa negrib

precēties ar prinčiem. Beidz niekus! Nepiemini
vairs to nabagu. Es gribu tūlit šodien tevi izprecināt.

Aukle. To nabagu tu neredzēsi pat mirušu. Tas

ir noburts mežā un to vietu neviens nezina.

Princese. Ak, ko lai daru! Pagalam mana

sidraba birze un mans atminētājs. Tad labāk pa-

lieku par ganu meitu, nekā par princesi. Ne, ne!

Es negribu nevienam solities!

Prinči uzmācigi. Ne, ne. Mēs prasām lai viņa
izvēlas. Ja nē — mēs piesakam karu!

Ziņotājs iesteidzas. Ķēniņ! Viens princis vēl

nupat ir nācis bildināt princesi.

Ķēniņš māj. Lai viņš ienāk!

Spuļģis tiek ievests; ābeļziedu mētelis. Es dzirdēju,
ka nupat var bildināt princesi. Ja tas būtu taisniba,
tad man ari kas svarigs jāsaka.

Ķēniņš. Nu paskaties! Vēl nāk kāds, neaici-

nāts ! Un neviens nava labs priekš viņas. Nu, kas

tev sakāms? Runā! Varbūt tev laime smaida.

Spuļģis. Pirms bildinu princesi, man jānodod
viņai kāds sveiciens.

Princese. No kā ? No kā ?

Spuļģis. No ta, kas zina, kur ieeja sidraba

birzē. Kas zina, kur princese savu gredzentiņu pa-

kar pēc dejām ar viņas māsām.
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Princese uztraukdamās.

Ak, vai, ko dzirdu!

Kā sena dziesma,
Sen senā laime

Man prātā nāk.

Sirds tvīkst,
Vaj atkal ko gaidit drīkst?

Teic man, teic, teic,
Kas mani sveic?!

Spuļģis uz aukli lūkodamies. Apburtais. Bet pirms
tālāk stāstu, ļauj, princese, man slāpes dzēst. Es

tālus ceļus esmu gājis. Jau trīs gadus maldijies.
Sniedz man, princese, dzēriena trauku ar vīnu.

Princese kalpiem.

Lai nes! Lai nes!

Ak, sirds, kā mostas!

Ka tuvu kas būtu,
To atkal jūtu!

Ķēniņš uz Spuļģi. Ko pasakas melsi. Runā, kas

tev zināms.

Kalps nes vīnu un pasniedz to princesei. Princese pasniedz
Spuļģi m.

Spuļģis saņemdams aizgriežas, lielā sajūsmā.

Tu, daiļā roka,
Tu man nesi

Visskaistāko, ko kāro sirds.

Tu daiļais skats,
Kā saule esi,
Par vīnu saldāk mani spirdz.
Ko pazaudējis,
Atkal tveru,
Ko guvis, paturu sev pats.

Uz princesi.
Uz tavu laimi kausu dzeru!

Izdzer kausu, un sniedz to princesei atpakaļ, bet noņem gre-
dzenu un citiem nemanot iemet to kausā.
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Lai gredzens šis nu vesti nes,

Kad nepazīts te stāvu es.

Princese
saņem kausu, negribot ieskatās, ierauga savu

gredzenu. Lielā līgsmē un uztraukumā steidzas Spuļģim klāt.

Ak, gredzens mans!

Kur ņēmi šo rotu?

Es visu sevi dotu,
Ja zinātu, kur atrast to,
Kas sniedza tev viņu?
Dod ziņu, dod ziņu,
Kur atradi to!

Spuļģis princesei. Vaj vairs neatmini sidrab-

birzi, dienvidus laikā? Vaj neatmini vairs manis,

vaj esmu svešs?

Princese neziņā.

Ne, ne. Tu — princis,

Viņš bija gans.
Tas vienigi gaidits,
Tas minētājs mans.

Spuļģis. Kas, gans? Vaj tev princis nav pa-
tīkamāks ?

Princese.

Ne, ne! Teic nu,
Kur ņēmi šo gredzenu?

Spuļģis. Tur, kur sidraba birze, tavu māsu

pulkā. Man visi spēki bija labvēligi. Man burvi-

bas nekaitēja. Koki, vēji, putni, dzīvnieki — visi

man palīdzēja. Es tavs atminētājs!

Princese steidzas tam klāt.

Tu, Spuļģis!
Ja, ja, tevi pazīstu!

Uz ķēniņu un ļaudim, rādidama gredzenu.

Te atrodu savu gredzenu!
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Aukle. Kas tas 1 Kas to lai tie!

Ķēniņš uztraucas. Viņš atkal klāt! Ne, ne, tas

nevar būt. Kas to lai zin?

Aukle. Tev vajaga pierādīt, kā esi bijis sidraba

birzē. Kas to lai tic?

Spuļģis izvelk sudraba zariņu un paceļ gaisā. Sudrabota

gaisma piepilda visu pili. Viņš nomet savu ābeļziedu mēteli

un parādās sudrabotā ģērbā.

Kam ir šī atslēga burvigā,
Tam lauma-princese līgava!
Nāc, lauma! Tu zemes meita nu,

Nes visai zemei daiļumu.

Princese īīgsmi.
Tik' tevi vienu es gaidiju,

Uz ķēniņu.
Šo princi nu sevim izvēlu.

Ļaudis brīnidamies.

Kāds brīnums! Skat', skat'!

Pēc trijiem gadiem viņš atkal klāt!

Viņš visu guvis un tādēļ tam

Vajaga būt mūsu ķēniņam!

Ķēniņš pieceļas.
Nu tiepties mums gana.
Šis princis, to manu,

Būs īstais princeses minētājs,
Un sidraba birzes zinātājs.

1. princis.
Vai, vai! Nu projām tik' jadodasr

Vairs atpakaļ nav jāskatās.

2. princis.
Tur vairāk darāms nav nekas,
Te kāzas skaidri redzamas.

3. princis.
Te vari domāt vaj tā, vaj tā

r

Bet princese ir jau izdota.

Visi prom.



Aukle saīgusi.

Nav ko sargāt man vairs te,
Jāiet atkal pasaulē.

Aiziet līdzi prinčiem.

Ķēniņš.
Te vairāk darāms nav nekas,
Nu tik' uz kāzām jātaisās.
Nu redzams, ka šis sudrabznots,
Par prieku visiem mums ir dots!

Ļaudis līgsmi.

Lai tik sanāk koklētāji,
Spēlētāji, dūdotaji,
Laiks nu katram savu tvert,

Dejot, dziedat, kāzas dzert!

Ķēniņš, princese, Spuļģis nosēžas uz sēdekļiem. Tiem apkārt

princeses un bajāri.

lenāk trīs sidraba drēbēs ģērbušies stabulnieki un sāk pūst
tautas deju. Puiši un meitas dejo. Dzēriena nesēji nes un

lej dzērienu biķeros un sniedz tos visapkārt.

Priekškars.

1923.
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TAUTAS DARBINIEKI

Komedija piecos cēlienos.



PERSONAS.

Antons Strumpe — un dēls" firmas īpašnieks, jaun-
laiku bagātnieks.

Tālvaldis — viņa dēls, korporācijas students.

Meri —19 g. \ . ..

Li 11i — 17 g. /
vina meitas

-

Mīle — Strumpes sieva.

Laura Vējiņ — dejotajā
Otto Taube — futurists, ari

Mārcis Dundurs (Moris Dunda) — nezināms jauns cilvēks, ar

plašiem sakariem.

Rafaels Rozens — bagāts žīds, spekulants.
Svarens ļ
Bubuls > ari tautas darbinieki.

Džersis J
Konrāds — sulainis pie Strumpes.

Policijas ierēdnis. Kafijas viesi, studenti, jaunkundzes.

Notiek galvas pilsētā, tagadnē.



Pirmais cēliens.

Antona Strumpes dzīvoklis. Liela viesistaba, grezni, bet bez-

garšigi ierīkota. Dažādu sugu mēbeles, divans, briežu ragi pie
sienam, kāds izbāsts putns, kāds izbāsts zvērs kaktā. Uz gal-
diņa gramofons. Daži spoguji. Durvis vidū uz priekšnamu;

pa kreisi un labi vairākas durvis uz blakus istabām. Priekš-

karam paceļoties dzirdama jautra smiešanās. Laura Vējiņ taisa

ritmiskas kustibas ar visiem locekļiem. Viņa tēlo „Psichi".

Viņai seko, gribēdams to notvert, Tālvaldis Strumpe un taisa
tādas pat kustibas. Laura izvairās, bet beidzot iekrīt viņam

rokās un Jauj sevi apkampt.

Tālvaldis. Lieliski, Laura, lieliski! Tu, de-

bešķīgā !

Laura lieligi. Tas vēl nekas! Man vēl jāmēģi-
nās. Tas prasa sevišķu nodziļinašanos. Ta ir Psiche,
erotisks tēlojums.

Tālvaldis. Un es tas Amors! Pareizi! Nāc

tik šurp! Grib apkampt.

Laura. Nu, tu, nejaukais! Ne, ta ir nopietna
lieta. Nemaz nesmejies.

Tālvaldis. Un tu gribi uzstāties ar šo nopietno
lietu ?

Laura koķetigi. Protams. Par to runās visā Rigā
reiz...

Tālvaldis. Nu, nu. Vaj tad nav kāda no-

pietnāka lieta vēl priekš tevis ?

Laura. Nopietnāka ? Ak, tā... Bet tas tak

ari priekš tevis tikpat nopietni.
Tālvaldis. Ja. Es tevi mīlu trakāk, nekā tu

savu Psichi. Manis dēļ mēs varētu taisit kāzas vaj

rīt, ja tikai tas

Laura nemierigi. Nu ? Nu ?

Tālvaldis uzsmēķē. Ja tikai tas vecais nebūtu...

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



Nu, pēdējā laikā viņš palicis pavisam savāds. Man

ir aizdomas, ka viņš man grib stāties ceļā.
Laura. Kādēļ ?

Tālvaldis. Ak, ko tāds vecs maks saprot no

mākslas un dzīves un mūsu principiem. Viņš tikai

rauš naudu un ņurd par katru mūsu jautro treš-

dienu ... Bet rauj jupis. Es ari neesmu bez sava

mugurkaula. Es viņam nepadošos, pavisam ne. Dūšigi.
Tad lai karš uz dzīvibu un nāvi. Mums ir savas

tiesibas dzīvot un baudit. Nu, nāc šurp! Grib sa-

tvert atkal.

Laura atbīda. Paga! Bet ja nu tomēr viņš tik

cieši negrib. Tad jau viņš ari necietīs mūsu sade-

rināšanos.

Tālvaldis. Ak, ko! Vaj zini ko, —ja viņš
daudz ko runās, mēs aizbēgsim. Man ir vēl savi

kapitāli uz tekoša rēķina. Bet vispirms es turēšos

kā Vīrs! Lai tikai mēģina! Zvans priekšnamā; abi sa-

trūkstas. Klausies, tas, man liekas, būs vecais! Vaj,
traks! Rauj Lauru aiz rokas, steidzigi. Nāc tagad manā

istabā. Nebūtu labi, ja viņš te mūs atrastu kopā.
Nāc, nāc! lebīda savā istabā pa labi.

Priekšnamā dzirdama stingra, barga balss. Drīz ienāk Antons

Strumpe, resns, gludi noskuvies, iesirms, platu seju, vecmodigu
kaklautu, bet labi ģērbies; rokā spieķis, portfels; galvā „katliņš".

Aiz viņa sulainis Konrāds.

Strumpe bārdamies uz Konrādu. Nu, saki, kāds te

tavs pienākums?
Konrāds stomās. Kungs —es nezinu, ko jūs —

Strumpe. Tu nezini. Tu nesaproti ? Zirgs!
Priekš kā gan tu te esi? Nu, padomā! Bet par to

es vēl ar tevi runāšu vēlāk. Saki, vaj Tālvaldis

mājās?
Konrāds iztapdams. Ja, studenta kungs mājās

gan. Viņam ciemiņi.

Strumpe. Laikam tas puturists atkal.

Konrāds. Kungs, šoreiz, kā arvien, kaut kas
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labāks. Ta jaunkundze, kura dejo ...
Ta. Rada ar

visiem locekļiem.

Strumpe. Dienas laikā!

Konrāds. Nupat vien jau te bija. Abi ar stu-

denta kungu dejoja. Tā visvisādi. Ta esot kāda

Psicha. Man gandrīz vaj palika slikta dūša. Vaj
ziniet, kungs .. .

Strumpe dusmās. Stop! Diezgan! Ej, pasauc
manu dēlu šurp. Tūlit! Konrāds prom. Nu, to es

gribu redzēt, kas te beigās iznāks. Labi tas nebeig-
sies ! Na! Sviež portfeli dusmigi uz diva/ia, tāpat cepuri un

spieķi. Tad iesprauž mutē milzigu cigāru un aizkūpina, vien-

mēr rūkdams, un apsēžas pie galda atzveltnē. To es gribu
redzēt!

Tālvaldis uz tēvu, ienākdams. Tu vēlējies?

Strumpe uz Konrādu, kas ari ienāk. Prom! Konrāds

iziet. Uz Tālvaldi. Pasēdi te. Man ar tevi jārunā.

Dzēligi. Paamizejies drusku ar mani ari.

Tālvaldis. Kas tad tas?

Strumpe pārtrauc. Es ar tevi gribu runāt. Pa-

visam nopietni. Piesēdies.

Tālvaldis apsēžas, vēsi. Gatavs dzirdēt, tēvakungs.
Strumpe mc. Mm

... mmm ...
Gatavs dzirdēt?

Mierā! Vēl smiesies?

Tālvaldis. Nopietnibu pret nopietnibu. Tad

runā. Kas noticis? Vaj atkal kāds labs nodoms

neizdevies?

Strumpe. Nu, par maniem nodomiem tev gan

maza bēda. Bet man gribētos runāt par taviem no-

domiem. Tie, man liekas, iet plašumā.
Tālvaldis. Kā tā?

Strumpe. Nu, tā. Ar rokam un kajam. Ar

visu ķermeni. Ar visu to psichu.
Tālvaldis ievainots. Par tādām lietam — es iz-

lūdzos, tēvs! Ta ir mana personiga darišana.

Strumpe. Ak, tā. Tikai personiga? Kā tad!

Vecais Strumpe tikai gādās un strādās, riskēs un
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spekulēs, kā runā, lai jums visiem būtu ar ko lu-

steties. Nē, vienreiz tam ir jādara gals. Na, lai

paliek tagad pārmetumi. Es domāju, ka laiks tev

palikt par prātigu cilvēku.

Tālvaldis. Un tas būtu?

Strumpe. Redzi. Tu studē — labi! Bet vaj
zini, ka tāda studēšana ir pavisam neaugliga lieta.

Kādu tu karjeru varētu taisit, ja laistos uzņēmumā.
Es tev saku, tagad ir īstais laiks. Tagad var pļaut
pa visām ceļmalam, vajag tikai mācēt. Tagad, vaj
nekad. Nevar jau zināt, cik ilgi vēl tā ies. Varbūt

nāk atkal pie stūres cita kārtibā, tad neies vairs

tā. Tā es esmu jau sen nodomājis. Brauc man līdz

vienu, otru reizi. Met pie malas tos odierus, sievie-

šus un paukošanos. Es tev parādišu, kur zelta bedre.

Saproti ?

Tālvaldis. Tas viss būtu labi, ja man nebūtu

ari savi mērķi un sava dzīve. Man vispirms jādabū

diploms. Un bez tam, man liekas, mana dzīve ies

pavisam uz citu pusi.

Strumpe. Oho! Es tavus mērķus jau pazīstu
un tādēļ ari runāju. Reiz man jazin, kas ar tevi

būs. Un tie pienākumi. Nu, tai korporācijā pienā-
kumi nav diez' kādi. Apgāst ormaņam vezumu, pie-
kaut kādu zocialistu, nodziedat tautas darbinieku

dziesmu...

Tālvaldis iekarsis. Manus pienākumus un mēr-

ķus tu nesaproti un tādēļ atkal mums velti runāt.

Paliksim katrs pie sava.

Strumpe. Tā? Ak, es nesaprotu? Varbūt.

Bet saki, balsi mainidams, dzēligi, kas tad tie tur ir par

pienākumiem? Rāda pār plecu uz Tālvalda istabu.

Tālvaldis vienaldzigs. Nesaprotu ...
Strumpe. Jā, nesaproti. Kas tie par pienāku-

miem? Saki, kas tur atrodas ? Kas tās ir par stu-

dijām, ko tu tur studē ar to Nu?
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Tālvaldis trūkstas augšā. Bet, tēv! Ta ir Vējiņ
jaunkundze, māksliniece

... Un es nesaprotu
Strumpe. Hm. Nesaproti ? Viņa dancos to

Ps
... ps... spichi, to psichu, velis lai rauj, kā to

sauc.

Tālvaldis. Ja, viņa uzstāsies ar jaunām dejas

atziņām.

Strumpe. Viens sieviets bez virssvārkiem iz-

rādīs publikai savu dibenpusi piecpadsmit fasonos,
un tā ir tā psicha! He, he, he, he. Nē, mans mī-

ļais, lai danco vien. Bet tev nu būs jāstrādā, un ar

to beigas!
Tālvaldis uzbudināts. Tēv! Viņa ir mana lī-

gava, un es tev aizliedzu ta runāt.

Strumpe smejas tā, kā dabun klepu. Lī—gava ?Tu

saki — līgava! He, he, he, he, he! Tas ir par daudz.

Ak, viņa dancos, un mēs visi applaudesim. Teaters

mājās! he, he, he, he... Paliek mierigaks. Klausies,
ko es tagad teikšu. Bet nu pavisam bez jokiem.
Lai danco, lai dara, ko grib, bet tikai ne uz mana

rēķina. Ja tā iet uz priekšu, tad visa mana kara

manta —kaput. Nē, no šīs dienas sākot, tu brauksi

man līdz un mācisies pelnit naudu. Tavi profesori
ne vella nezin no naudas. Es tev mācišu, ka nau-

dai, saka, ar pirkstu to visvārigako vietu varēsi ap-

raudzit. Nauda danco daudz jaukāk, neka tava Vējiņ

jaunkundze. Un kad būsi ko nopelnijis, varēsi ari

tērēt. Tagad laiks tikt uz priekšu. Es saku, labāka

laika tu nekad nesagaidisi. Nu, ej un atvadies. Lai

viņa taisa to ģimnastiku uz priekšu viena pati.
Tālvaldis cieti. Nē! Man ir manas studijas

un es nekur nebraukšu.

Strumpe. Nu, tad es tev saku: Tava Vējiņ

jaunkundze var iet. Fit! Beigas!! Un tie citi visi

ari. Man ir apnicis viņus visus te uzņemt, ka pa-

tversmē. Ārā, un beigas!
Tālvaldis. Bet tu tak man neliegsi satikties



ar inteliģentiem cilvēkiem? Ar ko tad lai es satie-

kos? Ar spekulantiem?
Strumpe uzlec kā dzelts. Klus', puika 1 Speku-

lanti! Nu, vaj zini, pie tādas putras, kāda tagad
te notiek, spekulants ir goda vārds. Tā! Speku-
lanti pelnīs, lai jūs te variet nošīberet. Paši jūs
esiet spekulanti, tikai no citas sugas Kafijas dzē-

rāji, puturisti, mākslinieki. Nu, spekulēt ari ir māksla.

Tautas izpostito rūpniecibu nevar atjaunot ar jūsu
dančiem. Labi; kā gribi. Vaj nu tu paliec par prā-

tigu cilvēku, vaj aizslēdz durvis. Strumpe nav tāds

muļķis, ka te mājās kumēdiņu būdu ļaus ierīkot.

Stop!
Tālvaldis. Tu gribi izraidit manus draugus.

Tas nebūs. Tad izraidi mani ari.

Strumpe. Tas būs! Un ar tevi es vēl varu

runāt citādā valodā ari.

Tālvaldis. 0! Tas ir interesanti. Es domāju,
ka esmu pieaudzis cilvēks.

Strumpe. Labi, puisit, labi. Es tev atvēru te-

košu rēķinu bankā. Ņēmi, cik vajadzigs. Man savam

bērnam nav kauns dot. Bet tagad es saku, ja vis-

drīzākā laikā mājās nebūs tīriba — tavs rēķins būs

cieti. Tu dabūsi ķešas naudu un varēsi dzert zelteri

un dancot manis pēc vaj ar riņķi degunā.
Tālvaldis aizdomigi. Savaldies, tēv. Nelielies

ar savu naudu. Tu zini, no kurienes viņa nāk...

Strumpe viņam klāt. Ko tu teici ? Zēn, nekaitini

mani!

Tālvaldis. Es esmu tavs dēls. Ta dejošana
var iznākt ari tev. Tikai tas riņķis ap kājām ...

Strumpe. Arā! Mm
...

m..
. mopsis ! Skaties !

Tu drīksti. Tu! Klausies, ja es vēl te redzēšu to

vēderdejotaju, tad kaut kas notiks. Prom! Ar vi-

siem tiem draugiem un znotiem. Labi! Tu dabūsi

savu ķešas naudu—un vari studēt! Ej.
Tālvaldis. Labi! Par spekulantu es neiešu
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mācities. Man ir savi nodomi. Bet neaizmirsti ari

tu, ka man šis un tas ir zināms. Man ir rokā dažs

labs pavediens. Es varu to pavilkt...
Strumpe mācas viņam virsū. Tu man draudēsi ?

Tālvaldis. Tāpat, ka tu man. Labāk studē-

sim katrs savu priekšmetu. Tu pelnisi, es tērēšu...

Strumpe lielā niknumā. Arā.

Tālvaldis. Labi. Pārdomā to līdz rītam! Es

parādā nepalikšu. Ardievu, iziet uz savu istabu.

Strumpe uzbudinājumā solo lieliem sojiem, velk mil-

zigus dūmu mākoņus un rūc. Nedzirdēts! Nolādēts! Mm...

mm... Na, to tu man nožēlosi! Strumpe vēl rādīs,
ko viņš var. Atkrīt krēslā un ņem jaunu cigāru.

Priekšnamā zvana.

Konrāds ienācis pieteic. Taubes kungs.
Strumpe. Kas par Taubes kungu?
Konrāds. Otto Taubes kungs vēlas Tālvalda

kungu.
Strumpe. Ā! Tas būs tas puturists. Na, laid

tik iekšā! Šurp! Laid tik iekšā! Viņš nāk īstā

laikā. Sagatavojas ko apņemdamies.
Otto Taube āla dendijs, bet tikai pārspīlētā izskatā,

labi ģērbies. Draudzigi un lieligi. Labdien, Strumpes kungs!

Strumpe. Labdien! Jūsu vārds?

Taube. Kas par jokiem, Strumpes kungs ?

Strumpe jau stiprāk. Es nejokoju. Jūsu vārds?

Taube apjucis. Otto Taube.

Strumpe. Nodarbošanās ?

Taube nesaprašanā. Bet Strumpes kungs, — pie-
dodiet

...

Strumpe. Kas par piedošanu ? Jūsu nodar-

bošanās? Man jazin, ko jūs gribiet uzsākt un kādos

nolūkos nākat šurp.
Taube aizskarts. Es izlūdzos, Strumpes kungs, no-

pietnibu. Es nesaprotu ...

Strumpe. Tas nozīmē— bez sevišķas nodarbo-

šanās, —vaj ne ? Un ko jūs vēlaties?.. Na, pa-
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gaidiet, es jums pateikšu, ko jūs vēlaties. Jūs vēla-

ties, lai Tālvaldis Strumpe jums aizdod vēl desmit-

tūkstoš rubļu, tāpat ka aizvakar ?
..

Taube. Strumpes kungs!

Strumpe. Ja gan, tas es esmu. Bet jums, man

liekas, vēl kāda vēlēšanās. Jūs vēlaties piebāst pilnu
galvu Strumpes jaunkundzei ar savām puturistiskām

gudribam. Un tad varbūt viņu precēt — tas ir, ja
vecais Strumpe jums sagādā pāris miljonu priekš
ierīkošanās. Ja ?

Taube pavisam pārsteigts. Es... Es ...

Strumpe. Ja, jūs. Bet vaj ziniet, ko es vēlos

Taubes kungs? Es vēlos, lai jūs apgriestos uz otru

pusi un tad soļotu uz priekšu, tur, kur ienācāt. Un

nekad vairs atpakaļ. Tā. Tas ir mans lūgums.
Taube sasarcis. Tas ir... Ta ir apvainojoša va-

loda. Es vēlētos satikt Tālvaldi Strumpes kungu,
manu draugu.

S t r v m p c. Viņš man uzticēja šodien savu draugu

pieņemšanu. Piecepas. Nu, būs, nebūs ? Vaj sulainis

vajadzigs ? Konrād! Konrād!

Konrāds iesteidzas. Kungs ?

Strumpe uz Taubi rādidams. Apkalpo šo cilvēku.

Viņš ir iegājis šķībi un nevar vairs tikt ārā. Parādi

viņam ceļu.
Taube lepni. Jūs man dosiet gandarijumu. Strum-

pes kungs. Tas jums dārgi maksās.

Strumpe. Ko?

Taube iziedams, pie sevis. Kamielis! Konrāds viņu

pavada.

Strumpe iet un rūc vēl lielākās dusmās. Kas par

SUgU 1 Kas par kompāniju ! Nosviež cigāru kaktā un ņem

jaunu; sauc : Konrād!

Konrāds pakalpigs, izbijies. Ja, lielskungs!

Strumpe skatās uz viņu ka mērodams. Saki, cik ?

Konrāds. Kā tā? Kungs ?
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Strumpe. Tu tak gribēsi algas paaugstinājumu ?

Cik?

Konrāds. Kungam patīk jokot.
Strumpe. Nemaz ne. Šodien nav ta diena.

Pie tāda darba daudzuma, kas tev sagaidāms, es

esmu ar mieru pielikt. Kad tev ikdienas jāielaiž
tādi puturisti un jaunkundzes. Na, kaunies! Kā

maizi tu ēdi ? Viņu vaj manu ? Bet tagad ievēro:

No šis dienas tev būs jāprot ne tikai ielaist. Tādēļ
es esmu ar mieru maksāt tev ekstrā, ja tu vari iz-

sviest no šejienes katru jaunkungu un jaunkundzi,
kuru es neesmu aicinājis. Vaj tu to vari?

Konrāds. Kad kungs tā vēlas — kāpēc ne. Es

agrāk kalpoju Pasaules krogā un taisni pie — —

laukā sviešanas man bija pirmā roka...

Strumpe. Labi! Tagad pietiek. Es tev parādā ne-

palikšu. Bet tagad ej un pasauci lielmāti šurp. Tūlit!

Konrāds. Tūlit! Grib iet. Bet to izsviešanu —

ja būtu vajadzigs, šoreiz to gan — lūdzu, varbūt jūs

paši...

Strumpe noskaities. Muti! Konrāds prom. Strumpe

atkrīt krēslā un rūc dusmās, ņemdams arvien cigārus. Viņi
laikam domā, ka es kāds palīdzibas korpuss. Nolā-

dēts ! Strādā tik. Viņi dzers. Viņi ēdīs. Pū! Nu,
bet tas vēl nebūs. Tas nebūs! Trūkstas augšā un soļo

pa istabu lielās dusmās. Ārā! Es jums saku, ārā! Sper
kādu spilvenu ar kāju, tas aizlido tālāk. Tā ! Liek ar kāju

izbāstam zvēram ; tas apkrīt. Tā ! Antons Strumpe Vēl

ir dzīvs!

Strumpes kundze ienāk no otras puses, peldē-

dama, izgreznojusies, apaja. Nu, nu, kas tad tas ? Ko tu

te ņemies ? Atkal kas neizdevās? Apžēlojies ! Ska-

tās izbrīnijusies apkārt.

Strumpe saraujas drusku. Ja, ko tad tu domā?

Man laikam vajadzēs te par kamieli palikt. Vaj var-

būt dancot un dziedat līdz ar tiem jaunkungiem un

meitām?



Strumpes kundze. Nu, nu. Kas noticis?

Nemaz necel to valodu tik augstu. Tu zini, ka man

tas nepatīk. Nu, kas tad ir?

Strumpe. Kas noticis, to tev labāk vajadzētu
zināt. Cik ilgi tad ies ta dancošana un kapijas dzer-

šana? Un kas tie mums ir par draugiem, kas te

nāk?

Strumpes kundze. Pa, pa; lēnām! Pie

mums nāk tikai anštendigi ļaudis. Rītā būs uz

kapiju vice-ministra kunga sievas māte. Es zinu ko

es daru. Dari tu tikai savu darbu.

Strumpe. Klausies, Mīle, bet tā tas tālāk ne-

var iet, nevar iet! Tas nu ir skaidri redzams.

ledomājies. Te nāk tādi jaunkungi un jaunkundze
no ielas, kuriem labprāt sēnalas varbūt nav vēderā,

ēd un dzer te un vēl varbūt taisās rados pie mums.

Nu, kur mēs tā tiksim? Mūsu meitām ir jāskatās
tālāk. Ar sev līdzigiem. Bet tas tak ceļ neslavu

visai mūsu ģimenei un mūsu draugiem.
Strumpes kundze. Vaj zini, tu gan varētu

darit savu darbu un neskatities tik daudz uz citiem.

Kas ta par māju, kur nenotiek neviens kafijvakars
un kur netiek pārrunāta politika un augstākās ap-

rindas? Un tie jaunie cilvēki ir pieklājigi cilvēki.

Viņi var drīz nākt augstās vietās un mums pie vi-

ņiem jāturas. Viņi ir uzvedigi un prot visu, kas

vajag. Nevis tā, kā tavs Džersis, kad atnāk, kā miets.

Strumpe. Tad man gan vairs nekā te nebūs

ko runāt? Nu, to mēs redzēsim. Man būs jāskrien
un jāpelna un jūs te dzersiet kapiju uz visiem tiem am-

piriem un ludoviķiem no viena līdz divdesmit. Un man

nebūs ne brīv vairs savu vārdu teikt? Ne, es jau
teicu Tālvaldim, ka ir diezgan. Man vajadziga
nauda kur citur, nekā tiem puturistiem, dancotajām

un ludoviķiem. Diezgan ar to balli!

Strumpes kundze. Tā! Nu, saki viens cil-

vēks. Nu, vaj tev ir prāts! Kur tad tu tādas dri-
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ģenes esi dabūjis? Vaj tev ar' kādreiz ir bijusi sa-

prašana par lietam? Ne, ne, tiem bērniem tu liec

mieru. Par to es gādāšu.
Strumpe. Ne! Ārā, ārā! Un beigas. Vēl tas

Moriss var kādreiz man izpalīdzēt; viņam ir sakari

ar augstu personu. Bet tie citi — ārā! Pietiks.

Strumpes kundze dusmigi. Ne, Strumpe! Var

redzēt, ka tu esi čangaliets un paliksi. Āre, gudri-
nieks. Brauc vien uz savām šeptem, nerūpējies par

mums.

Strumpe. Ko tu saki —

es kāds malēnietis ?

Nu, vaj zini nelielies tu ar' tik daudz ar saviem ra-

diem. Ko domā — krodznieka meita. Aplam smalkā

vietā skolota!..

Strumpes kundze dižodamās. Tā? Kas tad

tevi padarija par cilvēku ? Kas tu biji ? Lopu en-

delmans, āre. Ļauj tak smalkākiem Jaudim ar dzīvot.

Strumpe tāpat. Smalki gan esiet par manu

naudu, ko domā. Ķēkšu skolā, ko domā, bijusi...

Strumpes kundze. Strumpe! Tu drīksti!

Nu, tad man ari nav te neko runāt vairs. Uzmet iznici-

nošu lepnu skatu un nicinoši iet prom. Viņa izrāda lielu sa-

šutumu. Izrunājies nu, barons, ko domā! Tfu! iziet.

Strumpe steidzas pakaļ. Pagaid', Mīle, runāsim

prātigi. Strumpes kundze iziet lepni goridamās un aizcērt

durvis viņam gluži degungalā. Strumpe atraujas atpakaļ un

dusmās iet rūkdams kā lauva apkārt. Nu, to mēs vēl re-

dzēsim! To mēs redze—sim. Tad lai man übagos
jāiet, bet es nepaļaušos ! Ne ! Zvana priekšnamā.

Konrāds bailigi pabāž galvn. Kungs ...

Strumpe. Nāc tik šurp! Mums vēl jāparunājas!
Konrāds. Jūs vēlas satikt...

Strumpe pārtraukdams. Lai tik nāk. Laid iekšā,
kas tur ari nebūtu. Pats īstais laiks. Sagatavojas uz-

brukt. Kaut pašu vellu — laid tik iekšā!

Rafaels Rozens žlds-spekulants, iesirms, viltigs,

sminigs, melna apcirpta bārda. Labdien, Strumpes kunges!



Strumpe līgsms pieiet viņam klāt. A! Rozens. Pal-

dies Dievam 1 Reiz viens saprātigs cilvēks, ar ko

var parunāties. Nāc, Rufka, pie manas sirds!

Rozens. Kāpēc, Strumpe kungs, mēs nevar runāt

vienuprātigu vārdu? Kad divi prātigi cilvēki runā, tad

desmit muļķi nesaprot. Strumpe un Rozens ir labe

kompanie, ar labu galvu.
Strumpe. Tā, tā, tā. Paliek vieglāk. Nu, kā

iet mūsu lieta?

Rozens. Viņš ies kā pa sviestu, Strumpes
kungs, kad es gribēs!

Strumpe. Tas ir labi. Vaj zini, ko, ienāc

manā istabā, tur mēs varēsim parunāties. Te nav

labi. Bīda uz savu istabu. Konrād, dod mums jaunus

cigārus. Lūdzu, Rufka, te, te; nāc, parunāsimies.
lebīda savā istabā pa kreisi.

Konrāds uzmanigi ienācis un skatās pakaj, paklausās

pie Strumpes durvim. Vecais rādās šodien īsti dūšā.

Te kaut kam vajag notikt. Visi lieli kungi vien ir.

Pieiet pie galda, ņem cigārus un ber no kastes sev kabatās.

Bet vaj tad te kā trūkst? Var jau atļauties. Var

spēlēt, var dancot, var studēt, var padzīvot. Ber stei-

dzigi kabatās cigārus. Gan jau Strumpe gādās. Nav

jau trūkums. Var jau... Kad no Strumpes istabas at-

skan sauciens: Konrād! viņš atsaucas. Ja, tūlit! Aiziet.

Priekškars.

Otrais cēliens.

Antona Strumpes istaba. Smagas veclaicigas mēbeles, vecs

rakstāmgalds. Virs ta pie sienas lielā formātā Strumpes un

viņa sievas ģimetnes. Briežu ragi pie sienam, mednieku bise.

Tepiķis, zvērāda. Telefons, guļamdivans. Dažas dienas vēlāk

pēc pirmā notikuma. Strumpe un Rozens intimās sarunās.

Strumpe. Labi, Rufka, to es tūlit nokārtošu.

Bet kas uz to ķešas naudu attiecas, tad neliec daudz

diņģeties. Tas ir augsts kungs.
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Rozens. Oi, par ko. Man ir vajadzigs lai tas

junga nāk mājā. Lai tas maksā, ko maksādams.

Strumpe. Un kādēļ, pie vella, viņš nenāk

mājās ? Kas tur daudz ko domāt? Lai nāk !

Rozens. Redzat, mīļais Strumpe kunges. lekš

Bermontdienam viņam bija jāiet zaldātos. Un for vos

viņš ies zaldātos, lai viņam izšauj cauri? Viņš

palika par belorusskij podannij un aizbrauc uz Ber-

lin. Nu viņš ir auslānders un netiek iekšā. Un

viņu grib vēl likt pie tiesas. Aber tas ir viens

smalks cilvēks. Kas par galvu. Strumpes kunges!
Mūsu galvas priekš viņa galvas ir tik aitu galvas,
es jums varu zvērēt. Kad viņš nāks iekšā, tad mēs

taisisim tādas lietas, kā par visu pasauli būs prieks.
0, galva, galva! Bet viņam vajag — pasi...

Strumpe. Aha! Saprotu gan. Nu, tur Dun-

dura kungs, kā Dieva sūtits. Viņš var visu. Pin-

teļam viņš ielaida visu pamiliju no Krievzemes.

Labi, tūlit. Pieiet pie telefona un zvana. Ja. Man

numur 00.130. Ja, ar kancleju. E! Klausāties, tur.

Dodiet Morisu Dunduru... Ko? Na, vienalga —

Dunda. Nav ? Ir ? Aha! Klausies, Dundur, tu nāc

tūlit šurp. Svarigas darišanas. Saproti. Tūlit. Ne,

par velti nekas nav. Ja... ja... Labi... Vesels!

Nosviež telefonu; uz žīdu. Gatavs! Būs. Nu viens žīds

vairāk vaj mazāk, kas mums tur. Latvija nav ko-

šerdesa — neapēdīs. Alzo, Rufka, bet tagad pie
lietas. Apsēžas, pasniedz cigārus, aizkūpina visā omulibā.

Kā jautādams par ko zināmu jau. Nu?

Rozens. Nu? Vos?

Strumpe. Kādi vēji pūš? Kas labs dzirdams?

Rozens omuligi, zīmigi. Vējš, ko vējš. Lai vējš

pūš, no kuras puses gribēdams, viņam vajag pa-

griest mugurpusi. Lai viņš pūš.
Strumpe smej. Pareizi, Rufka, es to saprotu.

Vaj mūsu lieta ies?

Rozens. Par ko viņš neies? Viņš ies kā pie



saitiņas. Ar gudru galvu, Strumpes kungs var ērzeli

vest pie zīda diedziņa.

Strumpe. Hm, Rozen, tu esi gudrs žīds. Bet

nu, pie lietas. Tam vērsim vajag ķerties pie ragiem.
Rozens smīnēdams. Pie ragiem ? Hm. Muļķis,

kas mūsu laikos ķeras pie ragiem, kur nekā nav.

lever viņam riņķi nāsīs un ved kā jēriņu. Ja grib,
var vēl slaukt ari. Recht?

Strumpe smejas. Tu esi šodien pie labas

štimmungas. Bet mums nav laika ko kavēt. Kā

es saprotu, tad viss kārtibā. Bet kad būs torgi Lat-

galē? Vaj var tur ko iztaisit?

Rozens apzinigi un svarigi. Mēs viņus taisisim.

Strumpe. Kas mēs? Kā?

Rozens. Mēs tos mežu torgus taisisim, kad es

saku. Antons Strumpe un Rafaels Rozens. Ko es

ņemu iekš rokas, tam vajag iet. Aber...

Strumpe nepacietigi. Aber? Nu runā prātigi.
Kas ir?

Rozens. Aber — dos kostet Geld!

Strumpe. Rufka, tu zini, ka es nekā par velti

negribu. Jo vairāk sēj, jo vairāk aug. Nauda naudu

mīļo. Man nav trūkums.

Rozens. Labi uzklausiet mani. Tas torgs notiek

pēc piecām dienam. Un tas mežs ir pēc kasennoj
takse par pieci un pusmiljoni rubļu. Un uz torga
var piesolit līdz desmit miljoni un vairāk.

Strumpe sakarsis. Nu un? Kas tālāk?

Rozens mierigi, viltigi. Nu un par cik Strumpe
kungs viņu grib dabūt? Es viņam nopirks.

Strumpe lielā priekā. Mmm... Par cik ? Nu,

protams, par vislētāko cenu. Es nevaru pasauli
bagātu darit ar savu naudu.

Rozens. Is gūt. Rozens jums gādās par vis-

lētāko maksu. Es jums viņu nopirks par seši mil-

joni. Tikai pusmiljons uz kroņa taksi! Bet pārdot
jūs viņu variet uz vietas par desmit miljonu vaj
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vairāk. Nu — un cik jums atliek skaidra peļņa?
A? Graift zu!

Strumpe nemierā, nevar nosēdēt. Hm. Tu runā

kā pats eņģelis Gabriels. Bet apdomā, ka mēs ne-

esam vienigie pircēji. Uz torgiem būs pircēju biezs.

Kas viņiem liedz solit?

Rozens met mierigi ar roku kā uz maziem niekiem. Ar

kam jūs runājiet, Strumpe kungs? Ar Rafael Ro-

zēnu ! Vaj es esu sapuvis sīpols ? Vaj Rafaels Ro-

zens ir miežu grauds, ko zirgs var izmest un zvir-

buls uzknābat? Kad es jums saku, tad ticiet.

Strumpe. Lai rūc visa Maliena, man tā lieta

patīk. Bet kā tas iespējams? Es tavas macu mīk-

las negribu minēt.

Rozens. Skaidri kā iekš debesim. Tas maksā

naudu. Par manu riktigu valodu jūs variet maksāt

zeltu par katru vārdu.

Strumpe. Nu, cik tas ir?

Rozens. Tas ir nieka nauda. Desmit procentes
no visas zumas un ceļa izdevumus.

Strumpe. Bīsties Dievu, Rufka. Tas ir pus-

miljons un vēl vairāk.

Rozens. Ko es no jums varu noplēst, Strumpes
kungs? Vienu pliku pusmiljonu. Jūs tak netirgo-

jaties ar sīku preci. Aber, kā jūs gribiet. Es zinu,
cik mana galva vērts. Es ies vienu māju uz priekšu.
Varbūt tur sola vairāk. Cejas.

Strumpe aši. Stop, Rufka! Šauj rokā, lai iet!

Bet tad es ari gribu galigi visu zināt. Es nevaru

pirkt izbāstus putnus priekš cepeša.
Rozens drošāk. Strumpes kunges. Rakstiet man

vienu zīmiti. Also: par stipriem darbiem pie mežu

pirkšanas es esmu parādā Rafaelam Rozena kungam
pieci simti tūkstoši rubļu ...

Strumpe uztraucas. Žīd! Tas ir par traku!

Es lai tev rakstu vekseli par nedaritu darbu. Ne,
ar mani tādi joki neder.



Rozens pieceļas; vēsi. Piedošanu. Patentē der

tikai tik ilgi, kamēr viņa ir jauna. Vēlāk par to

neviens nedod ne sprāgušu kaķi. Uz redzēšanos,

Strumpe kungs!
Strumpe sauc pakaļ. Nu, lai šoreiz notiek. Vei-

kals paliek veikals. Es rakstu desmit procentus.
Godigs cilvēks tā neplēš, kā tu mani. Nu, še tev

ir ta zīme. Sēžas un raksta. Pēdigo reiz.

Rozens klāt. Also šreibt: Par stipriem darbiem

pie mežu pirkšanas es esmu parādā Rafaelam Roze-

nam pieci simti tūkstošu rubļu. Ta! Pieci — simti

— tūkstošu. So! Danke, Strumpe kungs, ieliek ra-

pigi ķešā ar portmoneju.

Strumpe nospļaujas un aizgriežas. Cūka, ne Žīds !

Bet nu pie darba. Ja tu nerunāsi skaidri, es, nu-

dien, tevi ar plinti nošaušu. Kā mušu. Nu, sēsties.

Paņem cigāru no jauna. Un policija ar' būs manā pusē.
Es tevi pazīstu.

Rozens. Tas ir slikts vārds, ko jūs tur sakiet.

Kas mums godigiem tirgotajiem, ar plinti un poli-
ciju? Lai viņa stāv pie melnās biržas. Pie mums

ir viss klār un blank tāpat. Tā, nu mēs pirksim
to mežu, kā es jums teicu.

Strumpe. Bet konkurenti! Rufka.

Rozens. Konkurenti, kas var solit, ir Šmulevičs,
Sputke, Pintele, Abramsel, Sobakevič. Latviešiem

nav tik daudz naudas. Nu, mums vajag tos konku-

rentus dabūt pie malas. Apskatās bailigi vaj nedzird.

Redziet, ta lieta ir tāda. Tā lielā latviešu valstiba

ir pie mums sadalita astoņos rajonos. Tas ir vei-

kala noslēpums. Gūt. Es tagad brauc uz torgiem,
bet katrs drīkst pirkt tikai savā rajonā, tas ir no-

zvērēts. Un ja ir citi klāt, viņi solīs mazāk, kā

es. Saprotiet ?

Strumpe. Hm. Vot, vella žīds. Nu, un tad?

Rozens. Es viņiem papriekš pateikšu, cik viņi
var solit. Un tad es pielikšu vienu tūkstoti klāt
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pie kroņa takses un es dabūšu. Viņi izliksies, ka

ir cauri, plēsīs bārzdu un vaimanas brēks, bet tur

neko nevar darit. Un mēs pirksim par savu cenu.

Strumpe. Un kādēļ viņi nesolīs klāt?

Rozens. Tādēļ, ka jūs viņiem maksāsiet labu
naudu uz ceļu. Katram vienu simts tūkstošu rubļu.
Kurc šluss! Saprotiet?

Strumpe pārsteigts. Hm. M—mm. Bet ta tak

ir milziga blēd —

Rozens smīnēdams krata ar pirkstu. St! Strumpe
kungs. Ne. Tas ir viena gudra galva. Un ko tas

jums maksā? Vaj jūs iekš Piebalgas vārējiet savu

vērsi kādam tik lēti pārdot, kā es jums tagad savu

galvu? Kas ta par blēdibu? Vaj mēs ko ņemam

par velti? Valdība dabū savu naudu, cilvēkiem

tiek darbs un mēs ar' drusciņ nopelnam. Blēdiba?

Fui, Strumpe kunges!
Strumpe saberzē rokas. Tad ta lieta ir nodarita.

Lai iet. Pēc piecām dienam mēs braucam. Bet ska-

ties, ka kas nenotiek. Es esmu goda vīrs, tautas

darbinieks. Es ar tumšām lietam negribu pīties.

Rozens. Strumpe! Ir gādāts. Nebaidāties no

manis. Ko es ņemu, to es izdaru līdz galam. Jūs

saņemsiet naudu kā zivi iekš tīkla. Zvana priekšnamā.

Konrāds paziņo. Dunda kungs.

Strumpe. Aha! Laid tik iekšā!

Rozens sagatavodamies uz ko. Jūs man stāvēsiet

klāt, lai tas jaunskungs neprasa par daudz. Atlaižas

ērti sēdeklī un smēķē.

Strumpe. Par mani ar tu nebaidies, Rufka. Ta

lieta ies.

Moriss Dunda glauns, lepns, portfels padusē, pēc de-

jotajā no kādas dieles. Chļestakova tīps. Laipni Strumpi

sveicina. Sveiki, Strumpes kungs! Lepni paskatās uz

žīdu un tikko manāmi palokās. Žīds tāpat preti, bet paliek

sēžot. Jūs man zvanijat. Vaj kas steidzams? Esmu

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



ļoti aizņemts. Svarīgas diplomātiskas lietas. Bet

priekš jums gatavs katrā laikā pakalpot.

Strumpe novezdams viņu pie malas. Tas ir Rafaels

Rozens, mans kompanjons. Tas žīds grib dabūt

savu dēlu iekšā no ārzemēm. Viņš ir pārticis cil-

vēks. Tās pūles vērts uzņemties. Na, esiet uzma-

nigs. Paskatāties uz viņu. Pagrūž ar elkoni.

Moris S izlikdamies; lepni un apvainoti. Ne, bet

Strumpes kungs, kas man ar žīdiem par darišanu?

Es izpildu tikai augstākas diplomātiskas lietas. Ne.

Es pavisam negribu tur iemaisities. Paskatās lepni uz

žīdu.

Rozens nokrekšķinās un paceļ vienu pirkstu gaisā; paliek
mierigi smēķēdams un lūkodamies uz Morisu. Smēķē mierigi.

Strumpe piebiksta Morisam. Tas nozīme desmit-

tūkstošu.

Moriss. Par nožēlošanu, te ir pārpratums. Vis-

pirmā kārtā valsts intereses. Un bez tam, kā jūs,

vispārigi kungi, iedomājaties mani tādā lietā aicināt ?

Man nav laika. Man ir jāraksta notis.

Strumpe sirdās. Velis ar ārā! Vaj jūs nevariet

spēlēt bez notim?

Rozens nokāsējas un paceļ divus pirkstus gaisā un lūkojas uz

Morisu, kurš turpina staigāt pa istabu.

Strumpe skaļi. Rozena kungs ir mans draugs.
Rūpniecibas atjaunotājs. Uzticigs pilsonis. Mums

tādu nav daudz.

Moriss soļodams. Zināms, nav tādas lietas, ko

es nevarētu izdarit. Mums jāskatās no lietderibas

principa. Bet te man nekas nav darāms. Ta ir

konsula darišana. Novēro Rozēnu. Mans laiks ir dārgs.
Strumpes kungs, es steidzos. Grib iet.

Strumpe māj žīdam pavēloši. Rufka!

Rozens paceļ trīs pirkstus un atkal noklepojas.

Moriss novēro viņu. Protams, ir gadijumi, kur nav

ko daudz iebilst. levērojot juku laikus... Ja man
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būtu garantijas, ka te nav nekādu sevišķu nodomu,
varbūt būtu iespējams kaut ko darit.

Strumpe piebiksta. Cilvēks, apdomājiet, ka ir laiks.

Moriss vērodams žīdu vēl arvien. Kungi, lai notiek

jūsu prāts. Es pūlēšos. Es lūdzu Rozena kungu,
pienākt rīt un nodot vajadzigās ziņas. Es papūlē-
šos vispāribas labā. Bet ar tumšām lietam pie ma-

nis lai negriežas neviens. Es esmu sabiedriska sirds-

apziņa. Tādos laikos, kā tagad, mums vajadzigi
krietni pilsoņi. Latvijas rūpniecibas labā

...

Bet nu,

kungi, ardievu. Man jāsteidzas. Mēmi palokās pret žīdu

un aiziet.

Strumpe zīmigi uz žīdu. Nu?

Rozens tāpat. Nu? Abi apmierināti, laimigi.
Strumpe pēkšņi toni mainidams, nopūzdamies. Ja,

Rufka, grūti laiki!

Rozens pieceldamies tāpat. Ja, grūti laiki! Uz

postu viss, kaput! Strumpe kunges! Cilvēkiem nav

darba un maizes.

Strumpe līdzcietigi. Tas lietus līst un līst. La-

biba pagalam. Būs bads. Visi kliedz un vaid.

Grūti laiki. Zemniekiem sevišķi. Slikta vasara.

Rozens. Zemniekam nekas vēl. Cik viņš izsēj,
tik viņš nopļauj, un salmi un pelavas viņam par velti.

Aber mums, Strumpe kunges! lekš pilsētām. Oi, oi!

Strumpe sajūtu pilns. Jāstrādā, jāstrādā! Tautas

labā jāstrādā. Jāatjauno izpostitā rūpnieciba. Mums

vajaga turēties kopā, ka brāļiem. Tautai vajaga dot

pelnit. Ja nebūtu godigu cilvēku, tad viss tikai spe-

kulantiem būtu rokās. Vaj zini, Rozen, mums va-

jaga dibināt vienu sabiedribu. Tautas darbinieku

sabiedribu. Stāvēt cieti vienam pie otra.

Rozens. Labi runāts. Bez sabiedribas nav ne-

kas. Visi brāji kopā! Es gribu pabalstit to sabie-

dribu no goda vīriem. Gut!

Strumpe. Dod roku, Rozen, uz to. Visi par

vienu, viens par visiem.
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Rozens sniedz pretī savu roku. Es jums dodumanu

roku un manu sirdi, Strumpe kungs. Es esmu go-

digs žīds!

Strumpe apņēmies, silti. Lai dzīvo tautas darbi-

nieku sabiedriba!

Rozens no sirds. Ewig soli sie leben! Uz bērnu

bērniem. Abi saspiež sirsnigi rokas un smaida.

Priekškars.

Trešais cēliens.

Viesistaba, tāpat ka pirmā cēlienā. Uzposta. Dažas puķes. Da-

žas krāsainas lampas. Klāti galdiņi. Meri un Lilli smalkās

tualetēs abas stāv katra savā istabas pusē pie spoguļiem un

greznojas sakārtodamas matus un apskatidamas savus uzvalkus

un klusām kautko dzied.

Lill i atskatās uz Meri, nopūšas. Ach! Viņš vēl ne-

nāk. Viņš laikam baidās. Viņš domā, ka atkal tēvs ...
Meri. Par laimi, Moriss var nākt katrā laikā, ari

kad tēvs mājās. Cik labi!

Li 11 i. Ko tu zini, cik ir labi. Ach! To neviens

nezina, cik man ir slikti, kad Otto nav klāt. Ach!

Meri. Lasi jaunos romānus. Būs vieglāk.
Li 11 i. Ach, kas gan man romāni. Man pašai

vajaga sava romāna. Ā! Otto! Zvana priekšnamā;

Lilli iekliedzas. Zvana! Tas būs Otto.

Meri. Nē, tas būs Moriss ! Abas izskrien un tūlit nāk

atpakaļ. Viņam līdzi nāk Laura Vējiņ, dejotajā.
Laura ienākdama. Ak, kur ir Tālvaldis ? Es gribu

viņu tūliņ redzēt.

Meri. Viņš vēl nav mājā. Viņš tūliņ nāks.

Laura skatās apkārt. Vaj es nevaru iet viņa istabā

uzgaidit ?

Lilli. Nebaidies, šodien tēvs nav mājās. Labi

tālu.

Laura. To es zinu. Bet man tomēr tik grūta
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sirds. Ja nu man tomēr būtu jāšķiras. Viņš vienī-

gais manas mākslas draugs. Visi mani dvēseles ele-

menti saceļas un izgaro. Tādu nežēlibu, tādu nesa-

prašanu ! Kārtojas ari pretī spoguļam.
Lilli. Ja, ja — nesaprašana. Ja man neļaus ar

Otto, es — aizbēgšu. Bez pēdām un bez ceribam.

Ūdenī iekšā. Lai iet mans mūžs!

Laura. Ja man Tālvaldis jāatstāj, tad es dejoju
vienigi tikai Mirstošo gulbi. Es braukšu pa visu

pasauli un uz visām skatuvēm dejošu tikai Mirstošo

gulbi, Mirstošo gulbi — vairāk neka. Lai visa māk-

slas pasaule zin, kas tas ir... Ach! Nopūšas.

Meri. Lai notiek ar jums, kas notikdams, bet es

būšu konsula kundze un braukšu uz svešām zemēm.

Kas man.

Lilli. Bet es ar Otto aizbēgšu. Laistasevi ar smarž-

ūdeni. Aizbēgšu ... aizbēgšu 1 Zvana. Lilli iekliedzas, kā

spiegdama un skrien uz durvim. Tas ir Otto, Otto. Ot-

to — o — o!

Laura tāpat. Tālvaldis! Tālvaldis!

Meri. Nē, tas ir Moriss, Moriss, Moriss! Visas iz-

skrien. Pēc brīža nāk atpakaļ. Lilli līdzi Otto Taube. Laura

un Meri iziet sarunādamās uz otru istabu.

Taube uzposies ar raibu kaklautu un uzkrītoši greznu

uzvalku. Vaj tas tiesa, ka šodien mēs varam justies
droši? Lilli!

Lilli viņu apkampdama. Otto—O—O—O !

Taube. 0! Lilli! Nu ko vecais ? Vaj tiešām

traks? Vaj nav ceribu, ka mēs varēsim atkal sa-

tikties tepat?
Lilli. Maz ceribu, Otto. Ar apņemšanos. Bet tam

tomēr ir jānotiek. Es tevi nelaižu no rokam laukā.

Zini, Otto, ka es tevi toreiz ieraudziju, tā beigts!
Visa pasaule var iet dibenā, ja tikai tu paliec.

Taube. Ja, ta ir tāda mistiska būšana. Tas va-

kars dielē. Tas mūs savienojis uz mūžību. Spektrs,



dimensijas, centrs — viss kopā. Kosmosa fokuss. Ak,
Lilli! Paceļ roku ar lielu žestu gaisā.

Lilli. Ja, Otto. Kad mēs bijām izdejojuši valsi,
tad bij ka pavasarī. Bet pēc Bostona jau elektrisks

reibons. Bet pēc Tango — o — Otto — pēc Tango vairs

nebija šķiršanās. Es tev zvēru!

Taube. Es ari zvēru. Lielisks mirklis tas bija.
Lilli!

Lilli. Es tev zvēru, ka es tevi dabūšu.

Taube. Bet tas agronoms, ko tēvs tev ir uz-

meklējis un nolēmis? Tas praktiķis ar muižas centru?

Lilli piesit kāju. Ne un ne! Es viņu negribu.
Man riebjas visa tā cūkkopiba un staļļi un aitas.

Otto, ja citādi ne, es viņam iedošu jipti. Nudien!

Mana sirds to prasa. Visus noģiftešu. Visu pasauli!
Te nav vairs nekādas poēzijas.

Taube bailigi. Vaj zin', ar ģifti uzmanigi, ka pati
tik ne —ie—ēd kādu drusciņu.

Lilli. Nebēdājies par mani. Es ari beigšos, ja
tevi nedabūju. Tikai nelaime ar tēvu. Ja nu viņš
tiešām mums nedos naudas nemaz ?

Taube. Tas nekas. Es gan zināšu, kā tevi uz-

turēt, mana mūza! Lieligi. Ar paša spēku! Ja ne

citādi, es ņemšu revolveru un mežā iekšā. Drebiet

buržuji! Es salaupišu, cik mums vajaga. Es visus

terorizēšu. Rokas augšā! Lai kaut visa pasaule
būtu jāapšauj.

Lilli. Ar revolveru tu uzmanigi. Tas var iet

vaļā ! Otto — O—O ! Apķeras tam apkārt. Priekšnamā zvana.

Nāc, nāc pie manis! Man vēl kas svarigs jāsaka.
Aizved viņu savā istabā.

Tālvaldis ienāk no āra, nomet savu portfeli un korpo-
reļa cepuri uz divana un grib doties uz savu istabu. PretT

viņam izskrien Laura. Ā ! Primadonna!

Laura. Beidzot tu esi te. Man tādas bailes,
tādas bailes!

Tālvaldis Nebaidies. Šodien, mana mīļā, mēs
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esam droši. Vecais aizbrauca spekulēt. Nu, ka

veicas manai Psichei?

Laura bēdigi. Nē, nē. Es vairs neesmu Psiche.

Es esmu tagad tikai Mirstošais gulbis. No viņas

dienas, kad es dzirdēju, ko viņš par mums teica.

Es tikai tagad tā — Rāda bēdigi ar rokam uz miršanu.

Tālvaldis. Blēņas, Laura. Dejo tikai. Viss

nokārtojas. Mums ir projekts. Man vienmēr pilna
galva ar projektiem. Varbūt jau visdrīzākā laikā

mēs varēsim rīkoties pēc pašu patikšanas.
Laura. Tālvaldi! Tu esi īsts mākslinieks. Kas>

kas tas ir?

Tālvaldis. Cst! Tagad neviena vārda par to.

Tas viss vēl jāpārdomā... Tikai dejo. Uzvalku

priekš Psiches tu dabūsi. Tas ir droši! Zvana. Nāc,

parunāsimies. Tur nāk ciemiņi uz kafiju, ieved Lauru

savā istabā.

Meri izskrien no blakus istabas. Tas ir Moriss, Mo-

riss ! Grib doties uz priekšnamu. Moriss Dunda nāk viņai

pretī. Spīdoši ģērbies, lakzābaki, cilindrs, kuru patura rokā.

Meri sāk viņu bučot.

Moriss viegli atbīda. Bet, mana cienitā! Te var

kāds nolūkoties. Tavs gods ! Mājas labā slava !

Meri. Ak, ko niekus. Vaj tad mēs neesam tik-

pat kā saderināti? Un mamma tak mūsu pusē, tu

zini. Un kur mamma, tur droši.

Moriss. Protams. Un vecais manā rokā. Bet

šovakar ap deviņiem tev jāatnāk atkal pie manis...

Saproti ?

Meri. Es labprāt. Tu jau zini. Bet vaj tā kon-

suļa vieta tev droša?

Moriss glaimots, augstprātigs. Mana cienitā! Ak,
konsuls! Kas tas ir — konsuls ? Tas nav priekš
manis. Es dabūšu sūtņa vietu — pilntiesigs ministrs!

Arkārtigs sūtnis. Dubultattašē! Ministra plēnipo-
tentiaire! Mani visi lūdz pieņemt to posteni.



Meri. Ach, Moriss, tu būsi sūtnis! Kur? Romā,
Berlinē? Es labāk gribētu Berlinē.

Moriss. Ak, Berlinē. Kas ir Berlinē ? Ne, mana

mīļā, pavisam kaut kur citur. Pie kāda Indijas ķei-

zara vaj pie nēģeru ķēniņa. Tur pavisam citas izredzes.

Milzigas valstibas! Vergu pulki! Mums atsūtīs pretī
desmit baltu elefantu. Parādes, parādes, lielgabalu
zaluti. Pavadoņi, zelta uzvalki...

Meri sajūsmā. Moriss!

Moriss arvienu lieligak. Man būs sava pils, kur

dzīvot. Pussimts kalpu, skaistas verdzenes, dejotajās.
Princeses mani apmētās puķēm. Sapņodams. Moriss

Dunda— kaut vienu skatu... Lieliskā pozā.
Meri. Bet Moriss! Ko tu runā! Un es?

Moriss. Ko tu zini no augstām aprindām. Kas

tas par ministri, kuram viena vien sieva?

Meri. Nu, bet!..

Moriss auksti. Tur nekā nevar darit. Kas augstā

vietā, tam vajag informāciju, kombināciju, sakaru uz

visām pusēm. Tautas labā. Smalkais stils to prasa.

Ja tu to nesaproti, tad par ministra kundzi nederi.

Meri. Nu, nu, nekas. Es eju tev līdz vaj līdz

pasaules galam. Mums ir jādabū no tēva tikai ceļa
nauda.

Moriss. Protams. Kas ir nauda! Par naudu

nevar būt runa, tas pats par sevi saprotams. Miljons,
tas nav nekas.

Meri. Kad tikai viņš ... Tagad viņš palicis pa-

visam citāds. Saķildojies ar Tālvaldi.

Moriss. Tur vajadziga diplomātija. Viss atka-

rājas no diplomātijas. Atļauj tikai man rīkoties, tad

ta lieta ies. Nav tādas lietas, ko es nevarētu no-

kārtot.

Meri. Ach, Moriss, cik es esmu laimiga! Grib

skūpstit viņu.

Strumpes kundze ienāk. Abet fui, Meri! Pie

mums mājā tāda uzvešanās! lerauga, ka tas ir Moriss.
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Ach! Piedošanu, Dunda kungs, es jūs nemāniju.
Tas ir labi, ka jūs ar' atnācāt.

Moriss skūpsta galanti roku. Cienitā kundze, arvien

gatavs pakalpot jūsu ģimenei un jums.
Meri. Mamma, Moriss būs sūtnis!

Strumpes kundze no augšas. Pats par sevi

saprotams. Mūsu familija nav vis kaut kuram pie-
ejama. Bet, bērni, tūlit pie kafejas, vice-ministra

kunga sievas māte ir jau klāt! Sauc. Konrād!
Konrāds ienāk. Lielmāt!

Strumpes kundze. Dodiet kafiju un kūkas

un lūdziet viesus šurp.
Konrāds iziet otrā istabā, pēc tam sāk uzlikt kafijas tases uz

galdiņiem. lenāk divas kafijmadamas, no tām viena resna un

plata ar lielu dekoltē un kailām rokam, pēc tam visi jaunie,
kuri beidzot nostājas rindā un tiek stāditi priekšā.

Strumpes kundze. Ach, piedošanu, ekselence,
es jums gribu priekšā stādit manus bērnus un cie-

miņus. lesāk ar Tālvaldu un turpina ar visiem tālāk, tie taisa

reveransu un skūpsta rokas. Tas ir mans dēls, studiozus.

Viņš būs komersants! Ach, viņam laba galva, viņš
studierē dienu unt nakti caur! Un ta ir mana meita

Meri un ta ir Lilli. Abas ir iekš vācu ģimnazium.
Unt modernas dejas un mazurka kurss ar' ir cauri.

Un tas ir Taube kungs, apdāvināts cilvēks un tas

mūsu diplomāts Moriss Dunda kungs, viņš drīz būs

augstā vietā pie ministerium. Unt baletmeistariene

Vējing.
Kafijmadama no augšas. Ich danke, dass ist

ganz nett!

Visi apsēžas un sāk dzert kafiju.

Strumpes kundze. Ja, tas ir labi, ka anšten-

digas familijas satiekas. Mēs ari un Strumpe kungs
esam no dikti labas familijas. Mana māte bij trīs-

desmit gadus par saimnieci pie baron Bundul, iekš

lielo pili... Un mana meita būs par vienu ekse-

lenci iekš ministerium. Mūsu māju apmeklē ik die-
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nas Dunda kungs, kas ir draugs ar pašu minister

kungu.
Kafijmadamas sarunādamās. Ā! 0 ! Apskata Dun-

duru ar lornetēm.

Strumpes kundze. Es lūdzu kungus, pastā-

stit, kas notiek iekš kabinet un augstās vietās.

Meri lepni. Mamma, Moriss kungs tiks iecelts par

sūtni pie Šimmi... ķēniņa!
Moriss uztrūkstas nepatīkami ķerts. Kas par traku

skuķi! Saņemdamies. Manas dāmas un kungi. Tādas

valodas tiek izplatitas, kā cienitā jaunkundze minēja,

no maniem ienaidniekiem, aiz skaudibas pret mani.

Mani visi apskauž! Uz Meri. Turi muti!

Taube. Pareizi. Dunda kungu visi apskauž.
Strumpes kundze. Ja, Dunda kungs ir ļoti

augstos rados un krusttēvos. Mums visiem no viņa

vajag ņemt musturi.

Kafijmadamas piekrizdamas. Ja wohl! Sapro-
tams. Kā tad.

Strumpes kundze. Es lūdzu, Dunda kungs,

jūs gan ziniet, kāds tonis ir vajadzigs augstākās ap-

rindās, lai tur tiek iekšā. Es lūdzu jūs, kaut ko

pastāstit cienitām damam.

Balsis piekrizdamas. Ja gan, ja. Lūdzam, lūdzam!

Moriss glaimots. Manas dāmas un kungi! Diplo-
mātam vajag daudz zināšanas, ļoti daudz zināšanas.

To es dabūju zināt, kad es braucu kā kurjers uz

Maskavu pirmo reiz. Priekš karjeras ir vajadzigs ...

Ak! Atmet ar roku. To es nevaru te izstāstit.

Balsis. Bet lūdzam, Dunda kungs. Tas tokš

ir ļoti interesanti!

Moriss lieligs. Ak, kungi un dāmas! Visur sa-

kari, sakari, sakari! Vairāk nekas, kā sakari. Un

bez tam — familijas. Latviešu familijas, tas nav ne-

kas. Zemnieku smaka — ne, fui! Pie mums augšā
vismaz sievai vajag būt krievietei vaj vācietei. Lat-

viešiem ir slikta slava!
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Kafijmadamas piekrizdamas. Ja gan. Naturlich!

Strumpes kundze ar žestu. Ja wohl, wir spre-

chen auch deutsch!

Moriss pieceļas un soļo. Manas dāmas un kungi.
Tauta un valsts nevar cienit to, ko viņa pazīst. Tā-

dēļ diplomātiem vajag būt nepazīstamiem. Jums

nevajag iejaukties politikā. Fokstrott, Džasband,
Tango! Deja, manas dāmas un kungi, ir internacio-

nāla. Tāpat diplomātija. Tāpat kā ebreji. Sociētē

des Nations.

Strumpes kundze. Ach, cik interesanti!

Piekrišana vispār.

M OriSS glaimots uzliek cilindri kā aizmirzdamies un taisa

žestikulācijas. Tikai korporācijas, korporācijas, korpo-

rācijas! Politiskas partijas, partijas, partijas, mani

kungi un dāmas. Rekomendācijas, rekomendācijas,

rekomendācijas! C'est tout! Privilēģijas, vatikani-

zacija! Komisijas! Komisijas! Demisijas! Excel-

sior! Chartreure! Benedictine! —

manas dāmas un

kungi! Visas šīs koalicijas jāņem vērā. Tas nav

katram pa spēkam. Reveranse pret aristokrātiju!

Noņem galanti cilindri un klausās. Interneišen Corporei-
šen! Lettonie, par visām lietam, Lettonie! Mums

vajaga būt nacionālistiem! L'etat c'est moi! Valsts —

tas esmu es, mani kungi un dāmas! Paklanās, uzliek

cilindri galvā. Lieliska piekrišana, applausi.

Kafijmadama. Ach, tas ir jauki! Kas par
iznešanos ! Bravo ! Vispāriga jautriba pie jaunajiem.

Konrāds ienāk ar kādu papiru un padod to Tālvaldim.

Telegrama.
Uztraukums.

Tālvaldis attaisa un lasa. Lieliskas sekmes! Vēli

man laimes! Būšu Rigā ap pīkst. 7. Auto sūtit

pretī. Strumpe.

Uztraukums. Taube paskatās pulksteni un sāk nemierigi staigāt
paistabu. Kafijmadamas iziet. Lilli un Meri ari sarunādamāsiziet.



Tālvaldis. Kungi, lūdzu uz acumirkli. Uz

mazu apspriedi. Vēl mums vesela pusstunda laika.

Skatās pulkstenī. Lūdzu dāmas blakus istabā uz bridi.

Izvada Lauru pa labi Kungi! Vaj ziniet, ko tas nozīmē,
tāda telegrama? Tas nozīmē, ka mans tēvs ir atkal

ķēris milzumu naudas.

Taube īgni. Nu, un kas mums no ta? Un kas

tev pašam? Tev nav pat tekoša rēķina vairs bankā.

Moriss īgnis. Zemnieku smaka. Nekādas ele-

gances1

Tālvaldis. Kungi, tādēļ es ari šodien jūs aici-

nāju. Mums ir jādara kaut kas, pirms nav pavisam

par vēlu. Vecā naudas kāriba un skopums var pa-
visam izjaukt mūsu projektus.

Taube. Pie tādiem apstākļiem par mana kluba

„Jaunais Epikūrs" dibināšanu nevar būt ne runa.

Visas dimensijas paliek vaļā.
Moriss. Nu, un pie tādiem apstākļiem par manu

iecelšanu par sūtni ari nav ko domāt. Vispirms man

ir jānodrošinās.
Tālvaldis. Man galu galā būs jāizstājas pat

no korporācijas. Bet sakiet, kas darāms?

Taube niknis. Velis lai rauj. Rokas augšā! Man

ir revolvers
. .. Taisa žestu.

Moriss. Ne par strauju! Kādēļ taisit interven-

ciju, kad var kaut ko sasniegt ar diplomātiju?
Tālvaldis. Tu domā? Ar diplomātiju?
Moriss. Var redzēt, kas jūs par nākotnes ģē-

nijiem. Bet! Bez asins pilites, bez trokšņa. Tā kā

ar samta cimdiem — ta ir māksla! Oho! Bet tur

vajaga galvas priekš tam.

Tālvaldis. Es ari esmu par to domājis. Bet

visi vecie studentu niķi te neder.

Moriss. Diplomātija. Vienigi diplomātija. Man

ir projekts, es esmu to izdomājis visos sīkumos.

Tālvaldis un Taube. Nu? Runā! Laiks ir

dārgs.
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Moriss apzinigi. Viss ir padarāms ar vienu vilcienu!

Tālvaldis. Vaj tas var būt?

Moriss. Esmu pirmais diplomāts jaunajās val-

stīs. Protams, viss maksā naudu, ari mans projekts.
Tad klausāties. Bet — klusu ciešana vispirms.

Tālvaldis un Taube nepacietīgi. Saprotams! Bet

runā!

Moriss. Labi.
#

Strumpe ir strādājis ar sekmēm.

Bet ar kādiem līdzekļiem? Naudas viņam netrūkst.

Mums tās pietiktu gadiem. Un Strumpes darbi ir

nu, to jūs ziniet. Bet to nezina tur, kur nav jāzina.
Bet ja nu es paziņoju visu, ko Strumpe ir darijis —

man tas viss zināms — tad

Tālvaldis. Tad? Nu?

Moriss. Tad Strumpe ir cieti! Likuma vārdā.

Tālvaldis. Bet ko tas mums līdz?

Moriss. Slikts students tu esi, var redzēt. Nu,

saproti, tad nāk uz dienas kārtibas viņa dēls. Vie-

nigais mantinieks — rīkotājs. Pilnvaras vecais var

tad izdot vienigi tev un tad rīkojies ar visu, kā tev

patīkas.
Tālvaldis atjēdzas. Vaj zini

Taube sit ar pirkstu uz galda malas, ko izprazdams.
Va, velis!

Tālvaldis. Bet uz visu mūžu iesēdināt cilvēku.

Viņš tomēr mans tēvs.

Moriss. Nebaidies. Man ir sakari. Pēc pāris
nedēļām viņš būs vaļā. Bez tam, tās būs tikai ma-

zākas lietas. Bet pa to laiku tu vari rīkoties ar

naudu un mēs iegūsim visu, kas vajadzigs. Viss

tas, protams, ir tikai joks. Diplomātisks šedevrs —

vairāk nekā.

Tālvaldis. Ideja! Vaj tu domā, ka tas viss

izietu labi?

Moriss. Atļauj rīkoties tikai man. Ar maniem

sakariem... Strumpe nogrims kā akmens un tu

celsies kā raķete!
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Tālvaldis apskatās visapkārt. Moriss, klusāk!

Taube uz Morisu. Es tevi darišu slavenu manos

nākošos darbos, ja tas izdodas.

Tālvaldis. Un kas man būtu tūlit darāms?

Moriss. Tev nekas. Atļauj tik man rīkoties un

pēc dažām dienam mēs baudisim jau manas diplo-
mātijas augļus.

Tālvaldis. Dieva vārds, tu esi diplomāts. Lai

iet. Bet tikai uzmanigi. Bet draugi, klusu ciešana —

goda lieta. Sniedz roku abiem. Visi sadodas rokas.

Taube. Bet drīz! Es gribu ceļot ar Lilli.

Moriss smejas. Nespēlē tūlit va banque! Pagaid'

izdevigu brīdi.

Tālvaldis. Labi. Apsolu jums, draugi, ka nauda

negulēs bankā. Mēs pavadisim dažu labu stundu.

Moriss smiedamies. Pēc mums lai vaj ūdens

plūdi — tā teica Ludviķis.
Tālvaldis lej liķieri glāzēs. Kungi! Uz izdošanos!

Cerēsim, ka drīzumā nāks mums labākas dienas.

Visi paņem glāzites un grib dzert. Lai dzīvo diplo-
mātija ! Zvans priekšnamā.

Tālvaldis. Tas ir viņš ! Visinoliekneizdzertās glāzes.

Kungi, neuztraucaties. Jūs iziesiet tur, caur manu

istabu. Nāciet! Visi iziet pa labi.

Pēc brīža ienāk Strumpe ceļa uzvalkā; lepni goridamies. Aiz

viņa Konrāds nes ceļa somu. Neredzēdams neviena Strumpe

paliek ļauns.

Strumpe. Nu, kas tad tas? Vaj te koliers

iemeties? Neviena nav mājās?
Konrāds izpatikdams, paklusu. Nupat jau bija te-

pat visi uz kafiju. Kungi un dāmas.

Strumpe. Tā? Nu, ņem somu, noliec manā

istabā. Ej ! Konrāds prom. Strumpe staigā brīdi un paliek
arvien nervozāks, skatās kafijas traukos. Tad sit ar spieķi uz

grīdas un kliedz. Mīle, Lilli, Meri ! Tāli! Sper durvis uz

istabu pa labi, tās atlec vaļā. No vienas puses iesteidzas jaunie,
no otras Strumpes kundze.
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Visi. A! Papus! Labvakar, labvakar! steidzas

viņam klāt.

Strumpes kundze. Nekliedz tokš! Mums ir

augsti viesi mājā.
Strumpe. Tā! Kafijas strēbaji. Tfu! Nu, ko

jūs skatāties tā uz manis ? Nepazīstiet ? Nu kā mani

sauc? Kas es esmu?

Strumpes kundze. Kas tad nu? Atkal...

Strumpe lieligi uz sevi rādidams. Kas es esmu?

Nu?

Meri un Lilli. Bet papu, ko tas nozīmē?

Strumpe. Ak, neziniet? Kliedz. Konrād !!

Konrāds iesteidzas. Kungs ?

Strumpe. Pasaki, kā mani sauc. Pasaki viņiem,
kas es esmu.

Konrāds. Lielrūpnieks Strumpes kungs.
Strumpe. Aha! Paldies! Ej. Konrāds iziet. Tā,

nu jūs ziniet. Ja, Antons Strumpe! Neviens cits

to nevar izdarit. Saprotiet ? Antons Strumpe. Četri

un pusmiljona rubļu. Vienā dienā! Kafijas strēbaji!
Visi paliek kā sastinguši no brīnumiem. Ā! Strumpe!

A! A!

Strumpe triumfēdams, pozā.
Četri un pusmiljona

vienā dienā ! Lepnis stāv ģimenes vidūun novēro iespaidu.

Priekškars.

Ceturtais cēliens.

Dažas dienas vēlāk. Ēdamistaba. Dzīres pie Strumpes. Uz

galda bagatigi ēdieni un dzērieni. Konrāds frakā nāk un iet

un apkalpo. Kaktā gramofons. Pie galda sēd Strumpe, Bubuls,

Svarens, Džersis, visi jau krietni iereibuši un lielišanās iet vaļā.
Priekškaram veroties, liels troksnis un saucieni. Strumpe pa-

cēlies tura runu.

Strumpe. Mī—īļie draugi un kompanjoni! Mī—

ī—ļie tautas darbinieki! Katrs tautas darbinieks

zina, kāds ir mūsu darbs. Nauda, nauda un atkal



nauda—ta valda mūsu valsti un tautu. Mēs tautas

atjaunotāji — tu, Džersi un tu, Bubul, un tu, Svaren

un es ari, mēs esam tie darba rūķi, kas cīnās dienu

un nakti, lai kapitāls nenāktu ārzemnieku rokās.

Mēs padarām va—irak neka tur kādi parlamentāri
un minstera prezdenti vaj prezdenta minsteri. Mums

pieder meži, lini, nafta, sieri un sviests un citi smēri,
ar ko dzīvi iesmērēt. Lai tur danco to danču šīberi,
cik var, bet mēs tikai vienigie protam to īsto tautas

šīberi. Lielas gaviles un piekrišana. Tautas darbinieki

ir tie, kas prot savākt kapitālus. Un mēs to varam.

Lai tikai zeļ mūsu tēvu zeme, mēs nekaunamies ne

no kāda darba. Izturiba un apķēriba un draudziba

lai dzīvo mūsu starpā augsti! Urrā! Lielas gaviles un

piekrišana. Visi ap Strumpi un pieskandina.

Džersis pieskandina. Draugi un kompanjoni, lai

dzīvo augsti mūsu tautas darbinieks un priekšzīme
visās lietās un nozarēs. Antons Strumpe kungs lai

dzīvo! Urrā 1

Visi. Urrā!UUrrā!ā—ā!

Strumpe. Es šodien esmu no sirds aizkustināts,
ka mēs, tautas varenie dēli, esam kopā. Mana sirds

ir tik pilna, ka es nevaru bez jums vairs nekā iztikt.

Lai mūsu draudziba ir mūžiga, es jūs visus apsveicu!
Pienāk un sāk visus bučot pēc kārtas un spiest roku katram.

Svar c n s rauduligi sajūsmā. Draugi, nekur nav tik

labi, kā Latvijā! Es gribu mūžigi darboties, cik tik

mani spēki, sacit, atļautu, ta sakot!

Strumpe ari sajūsmā. Draugi, man tagad gribētos
dziedat, no pilnas krūts. Kon—rad! Uzliec par to

pašu mīļo gailiti.
Konrāds uzliek plati uz gramofona un palaiž vaļā. Gramofons

sāk nejauki bet stipri dziedat vaj spēlēt par gailiti:
Kur tu teci, kur tu teci, gailiti manu,

No rītiņa agru—mā—ā
...

Visi paceļ glāzes rokās un dzied līdzi. Pie otrā panta jau visi

paliek gramofonam iepakaļ par vairākāmtaktim un dziesma no-

beidzas ellišķigā troksni un nesaskaņā.
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Strumpe. Tā vajag atjaunot Latviju! Lai dzīvo

visa mūsu rūpnieku saime un darbinieku gars. Bet,

par visām lietam, lai aug meži. Es esmu mežu spe-
ciālists.

Svar c n s. Vaj tad, tā sakot, lini nav manta. Es

to lietu labi zinu. Dažreiz, tā sakot, tev izaug lini

tur, kur tu — nemaz neesi sējis. Ceļa malā! Lai

dzīvo mūsu lini un viņu plūcējas!
Džer si s piesmacis. Kungi, par visu vairāk ir vērts

maiņu punkti pie Krievzemes. Vaj jūs variet to

aprēķināt? Visas partijas un visi pretinieki tur var

apvienoties. Lai dzīvo maiņas un apmaiņas ! Jauki

dzīvot tēvijā!
BUbU 1 S iedzēries vairāk par citiem.JJaa —a ! Ko jūs,

mīļie ziniet par lietam, kad nepazīstiet riteņus! Ka-

zino, lai dzīvo, es saku, Kazino! Vienā pašā vakarā

kas par mirdzumu ! Piemiedz acis un tēlo. Plūst, plūst,
čaukst... Sterliņi, dolāri, rubļi, kroni, lati... Kungi,
vienā pašā vakarā — miljons! Un viss tautas labā.

He, he, he, he! Miljons vienā pašā dienā!

Strumpe pietrūkstas, lieligi. Bet es saku: Četri ar

pusmiljona vienā pašā dienā. Aha! Saproti? Ka-

zino? Četri ar pusmiljona dienā. Tas ir mežs.

Svarens un Džersis brīnās. Četri ar pusmil-
jona! Bīsties Dievu, Strumpe! Traka lieta!

Strumpe. Ne jums to saprast. Ha, ha, ha, ha!

A? Atplētat mutes? Tā odziņa ir tikai priekš
Strumpes. Bet tas ari maksā naudu.

Bubu 1 s. Nelielies, Strumpe. Ko tu zini no Ka-

zino. Plūst — auto, eķipažas, dāmas, kungi. Inter-

nacionāla publika. Smejas saldi. Olrait!

Strumpe. Pagaid', pagaid', palēnām!
Bubu1 s. Es savu dienišķu maizi nopelnu godigi.

Un tu Strumpe?
Strumpe asak. Vaj es tādēļ tavu ēdu?

Bubuls saraujas. N—ja. Bet kas tad tu biji vel

gadi pieci atpakaļ? Izputējis lauku krodzinieks.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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Svar c n s omulibā. Kā jāsaka — amats netop la-

māts un krauklis kraukļam acis neknābj.
Strumpe. Un tu, mīļais. He, he! Tu biji ķel-

ners stūra krogā.
Džersis apvainots uz Bubuli. Un tā jūs iepazi-

nāties ?

Bubu1 s. Strumpe man toreiz nevarēja samaksāt

par cīsiņu porciju. Atminies kā tu aizbēgi un man

vajadzēja izlikt... He, he, he! Tautas darbinieks.

Labs, neko teikt.

Strumpe cepas augšā. Klausies, turi muti. Es

tev parādā? Ņem savus vārdus atpakaļ.
Džersis smejas aizvilkdamies. Bet, kungi, lai pa-

liek veci rēķini!

Strumpe taisās Bubulim klāt. Es tev parādā ne-

palikšu! Kaut vaj tūlit! Paceļ dūri.

Bubu 1 s. Vot! Tarzans! Par manu porciju, vēl

draudēs!

Strumpe rūc dusmās. Laidiet! Laidiet! Es vi-

ņam parādiŠU Kazino! Rūc. Džersis un Svarensto tura cieti.

Džersis. Mīļie, mīļie! Būsim bezpartejiski.
Tēvzemes dēli! Ko teiktu tauta, ja viņa redzētu

savus darbiniekus tādā stāvoklī? Dzersim labāk

par godu demokrātijai. Lai zeļ Latvija!

Strumpe. Pardonu es viņam nedošu. Es esmu

Antons Strumpe. Kliedz. Konrād! Uz Kazino šito

tēviņu!
Svarens māj ar roku, lai Konrāds paliek pie malas.

Strumpe, klausies. Sadzersim par jaunu. Bet Bu-

buls maksās mums rītā Kazino rēķinu. Nu! Uz Bubuli.

Nāc šurp pie mežu ķēniņa un dod viņam roku. Lai

dzīvo mežu ķēniņš.UUrrā!ā —ā! Saliek rokas kopā.

Strumpe rāmāks. Kad nu tā, tad lai iet.

Bubu1 s. Ar Strumpi es gatavs ceļa vidū sadzert.

Strumpe lieligi. Kungi. Pazīstiet Strumpi? Uz

Konrādu. Konrād! Šampanieti! Šampanieti un aknas!

Konrāds prom; atnes pēc brīža šampanieti un pilda glāzēs.



Visi apstāj Strumpi un sauc. Urrā! Lai dzīvo!

Strumpe uz Bubuli. Nāc pie mana biķera, grēci-
nieks! Dieva vārds kas mani grib kreņķet, lai ap-

domā, kur būs viņa gals. Es esmu pastāvējis pie
visām valdibam, kara un miera laikos un audzis au-

gumā. Tā ir centiba. Vaj mēs uz to šodien neva-

ram iedzert?

Visi dzer šampanieti. Strumpe lai dzīvo augsti!
Strumpe. Ir ari par ko, mīļie! Kas mēs bijām

un kas mēs esam. Un nekas nav labāks par kara

laikiem. Lai tik vārās! Lai tik cērt!

Džersis. Nu, to es ar zinu. Bet neej tik par

tuvu. Ar plinti rokā var vismazāk nopelnit. Tur

vajag saprašanas.
Svarens. Tāpat man ari. letiku straumē, —

tad jau nāk nauda, kā ūdens. Nevar vaļā tikt. Nu-

dien! Es jau saku: negribu vairs piedalities, atlai-

diet mani, kungi, diezgan! Bet nekā. Nāk lūgums
pēc lūguma, Nekur netiksi. Nu, tautas labā — tēv-

zemes labā, lai iet. Kad tā nāk, tad mirušam vaja-
dzētu celties augšā, ne tik vēl dzīvam cilvēkam!

Bubuls. Ja — ja. Darbs dzimtenes labā vien-

mēr nes svētigus augļus.
Strumpe. Ko nu, mīļais Džersi. Tu iesāki pie

„Sojuza
a

,
pie pilnām klētim. Bet paprasi, kas man

bij? Un skaties tagad. Dēls korporels, — būs mi-

nistrs un monarķis. Sieva tai sieviešu lēģerī strādā,

meitas būs valdnieku sievas. Redz', kur ir ķēriens!
Un vaj ziniet, mīļie, ar ko es iesāku? Nu?

Džersis. Nu?

Strumpe. Teikšu, kā draugiem, to noslēpumu.
Ar vienu vecu zirgu, kas maldijās apkārt. Sataisiju
gaļā, pārdevu. Gribētāju bij. Tas bija vēl vācu

laikā. Un tad gāja vaļā. Tādu mantu varēja vaj

par velti dabūt, bet neviens neprata. Gāja. Un

tad es dabūju brīvu braukšanu pa visu Kurzemi...

Herr Strumpē, Strumpē 1 Tā vien. Ar vācu ģenera-
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ļiem sadzērām kopā. Un tad, kad nāca komunisti,
tad tik īsti bij dzīve. Prasi ko gribi... Rauj no

rokam ārā. Vienreiz gan plintes galā stāvēju. At-

pirkos! Nieki. Nu... un tad pie pašu valdibas.

Es saku, vēl trakāk. Tai pašā Bermonta laikā. Lai

plūst zaļā jūra! Vaj tautai trūkums!

Visi. Traks gabals! Ak, velis, tavu galvu!

Strumpe ir pasaules kungs!
Strumpe. Dzeriet, mīļie! Konrād! Šampanieti!

Un ja kādreiz kas... Vaj nezināma lieta. Es vi-

ņus visus nopirkšu. Nudie! Lētāk, kā vecas siļķes !

Tur vajaga prast! He, he, he, he
...

Džersis lielā sajūsmā. Mīļie! Uz mums skatās

visa tauta. Mums vajag turēties kopā.
Svarens. Mums vajaga apvienoties. Visi par

vienu un viens par visiem. Tautas darbinieki —

apvienosimies! Nudien!

Strumpe. Mīļie! Dibināsim tautas darbinieku

biedribu, par godu latviešu tautai. Uz kopigiem
darbiem.

Bubu1 s. Uz priekšu, tēvzemes bērni! Uz priekšu!

Džersis. Partiju! Tautas darbinieku partiju!
Mums vajaga valdit.

Strumpe sajūsmā. Šodien ir liela diena! Dzim-

tenei par godu. Konrād! Šampanieti! Konrāds pilda

glāzes. Dziedāsim, brāļi, draudzibas dziesmas. Uz

mūžigu draudzibu!

Visi pieceļas, saķeras rokās, nostājas rindā pret publiku ar

paceltām glāzēm. Līgodamies un ar rokam vicinādami dzied.

Brāļi šodien priecaj'ties,
Jaunibā drīz beigsies ...

Kad pirmais pants nodziedāts, no priekšnama ātri iesteidzas

Konrāds; aiz viņa redzams policijas ierēdnis un aiz ta priekš-
namā vēl kāds.

Konrāds piesteidzas pie Strumpes uztraukts. Jūs tur

meklē!
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Strumpe braši. Kas meklē! Durvis cieti. Es

neesmu šodien runājams!
Konrāds uzstājas. Bet, kungs! Vienu vārdu

...

Es nezinu, ko viņi no jums grib.
Strumpe. Izsvied ārā! Lai nāk kas nākdams.

Dziedāsim, draugi! Uzsāk.

Esiet ligsmi jaunibā,
lekams beidzas dziesmiņa.
Bēru pulkstens zvana

...

Policijas ierēdnis tuvojas lēni viņiem no mugurpuses un pie
pēdējiem vārdiem liek cieti roku uz Strumpes pleca.

Strumpe kliedz. Kon—ra—ad! Šam ! At-

skatās, ierauga policistu un atlec atpaķaļ. Visi atlaiž rokas.

Glāzes krīt. Uztraukums. Visi sastingst uz acumirkli un ska-

tās viens otrā vaļējām mutēm. Kas tas ?

Policijas ierēdnis. Uz valdibas rīkojumu,
man ir uzdots jūs arestēt. Te ir pavēle! Rāda papiri.
Jūs nāksiet man tūlit līdz.

Džersis, Bubuls un Svarens raujas lēni atpakaļ, tad skatās

viens uz otru kā apburti.

Strumpe raujas un sauc. Mani! Tautas darbi-

nieku Strumpi! Vaj jūs ar' ziniet?.. Grib pretoties.

Policijas ierēdnis māj saviem palīgiem. Likuma

vārdā! Ņemiet.

Strumpe Mani, tautas darbinieku! Mani! Nē,
to mēs redzēsim!

Konrāds parādās durvīs ar Strumpes mēteli un cepuri.

Priekškars.

Piektais cēliens.

Dažas dienas vēlāk. Turpat. Strumpes viesistaba izgreznota,
klāti galdi, puķes, krāsainas lampas. Dzīrās pie Tālvalda

Strumpes. Viesi sēd grupās pie galdiņiem, dzer un ēd. Ap-

kalpo Konrāds, frakā. Blakus istabā ir muzikanti. Priekškaram

paceļoties dzird glāžu pieskandināšanu un saucienus: Silentium!

Vēl ir pāris studentu korporeļu un jaunas dāmas.

Tālvaldis glāzi rokā piecēlies, tura runu. Viss pa da-



ļai atgādina ceturto cēlienu, tikai no pretējās puses. [Manas
dāmas un kungi! Šodien mēs esam sapulcējušies
kopā, lai svinētu jaunu laikmetu mūsu dzīvē un

netraucēti parunātos par mūsu mērķiem. Caur ne-

jaušu gadijumu mēs esam tikuši tuvu mūsu sapņu

piepildišanai. Liktenim ir labpaticis — man — man

piešķirt piešķirt lielus materiālus līdzekļus. Tos

mēs zināsim likt lietā, lai mūsu zelta jaunibā va-

rētu — varētu elpot — es gribu teikt — ar — ar pilnu
krūti! Novēlu jums cienijamās dāmas un kungi, ko-

lēģi un draugi, manā namā jautru dzīvi. Mēs rādi-

sim, ko mēs varam! Urrā!

Visi pieceļas un izrāda lielu piekrišanu. Muziķa blakus

istabā spēlē tušu. Urrā! Lai dzīvo Strumpes kungs !

Urrā!

Tālvaldis sajūsmā. Konrād! Šampanieti! Šam-

panieti un saldumus!

Konrāds. Acumirklī, Strumpes kungs!
Moriss galanti. Atļaujiet, cienijamās dāmas un

kungi, izteikt vissirsnigako pateicibu Tālvaldam

Strumpes kungam par viņa labiem nolūkiem. Mums

viņš paliks neaizmirstamā piemiņā, kā jaunatnes

priecigas dzīves nodibinātājs un sekmētājs. Uz to

es paceļu savu kausu ! Urrā !

Visi pieskandina un dzer. Lai dzīvo! Urrā !

Tālvaldis glaimots. Patīkami redzēt, manas

dāmas un kungi, kā dzīve nokārtojas. Saņemdams

mana tēva veikalus un rūpniecibu, es gribu dot jau-
nibai viņas tiesibas. Mums vajadziga prieciga
dzīve, dejas, dziesmas, vīns. Tversim momentu.

Tādēļ lai put idejas, ideāli, politika un sabiedribas

darbi, būsim jautri! Gaudeamus! Nauda ir priekš
ta, lai viņu tērētu, vīns — lai to dzertu un sievie-

tes, lai tās mīlētu. Sveiki, draugi! Milziga piekrišana;

pieskandina un dzer.

Taube ekstāzē. Es lieku priekšā sadzert brālibas

visiem dalībniekiem !
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Piekrišana; visi mēģina tuvoties damam un sadzert tu-brālibas.

Smiekli. Daļa viesu izklīst uz blakus telpām. Paliek Tālval-

dis, Taube un Moriss.

Tālvaldis uz Morisu. Nu, kā ir Moriss? Vaj
vecais drīz tiks ārā! Es negribētu, ka tas velkas

par daudz ilgi.
Moriss. Tas viss nāks savā laikā. Bet ne drī-

zāk, kamēr tu būsi laidis viņa krājumus apgrozibā.
Taube priecigs, žestikulēdams. Es lūdzu vārdu!

Tālvaldis. Labprāt, kungi, labprāt. Bet es vēl

galigi nezinu, cik ta zuma būs liela. Bet no rīt-

dienas sāksim rīkoties. Es dabūšu pilnvaras. Es

esmu pilngadigs. Bet mums ir vajadzigs vispirms
plāns.

Taube
ņem Tālvaldi aiz svārku pogas. Vispirmā—ā

kārtā mums jānodrošina eksistence! Vismaz uz ga-
diem pieciem. Vola, la, la, la! Tikai tad varam

ķerties pie darbiem mūsu labā.

Moriss nobīda Taubi pie malas. Visnepieciešamākā
būtu mums diplomātu skola modernā garā. Piemēram,
kas mums dotu visu šo labumu un jautribu, ja man

nebūtu tik labas diplomāta spējas un apķēriba.
Taube Tālvaldim klāt. Idejas! Idejas! Ģeniālas

idejas! Garigs Šimmi! Vola!

Moriss no otras puses.' Atļaujiet! Tas viss tautas

un valsts labā! Priekš sagatavošanas darbiem man

nepieciešami vajadzigi daži simtstūkstoši valūtas.

Vēlāk varēs dabūt no valdibas pabalstu.

Taube no otras puses vēl ciešāk- Atļaujiet! Vēl mums

ir daudz mākslinieciskās jaunatnes. Ir jādibina jauna

jaunatnes savieniba „Jaunais Epikūrs", manā vadibā.

Tas ir ļoti izdevigi. Dzīvi vajaga baudit. Tam ir

nozīme ari politikā. Mēs varam draudēt. Bez tam

priekš auto, lai apbraukātu organizācijas nodaļas...
Biedru parādei.. .

Tālvaldis atraudamies. Kungi, tie ir visi lieli no-

domi. Bet man ir jādibina jauna dejas skola, kur



Lauras jaunkundze varēs izvest dzīvē savus princi-
pus par ķermeņa absolūto stabilitāti.

Moriss ar žestu. Lai sagatavotos, man vajag ceļot
un iepazīties. Man ir jāceļo pie Tutankhamena ka-

piem ...

Tālvaldis aizgriežas. Bez tam man ir jārīko kor-

porācijā vakars. Es jau saņēmu gratulejumus.
Moriss no otras puses. Mazākais, pusmiljonu ...

Taube no otras puses.
Klausies. Apsveikumu te-

legramam jāparedz sevišķa zuma. Ceļojums uz Romu.

Reprezentācijas. Bez tam —es neieskaitu tur Lilli

jaunkundzes daļu.
Tālvaldis klusāk. Kungi, kas attiecas uz pūra

naudu, par to tagad nedomāsim. Bet par to ari nav

ko bēdāt. Galvenais tagad ir —kā vislietderīgāk
un ātrāk izmantot līdzekļus.

Taube dzīvi, kā ko atradis. Stop! Es lieku priekšā
sarīkot atklāšanas vakaru.

Tālvaldis. Kādu atklāšanas vakaru ?

Taube apzinigi. Nu, vispārigi tādu reprezentēša-
nās vakaru! Tā, futūristiskā garā. Tā, pavisam

vaļigi. izrāda ar rokam un kājām. Tādu jaunibas vakaru...

Moriss. Bet to nevar te rīkot.

Taube. Nu, kaut kur atsevišķā kabinetā.

Vola! Ja!

Tālvaldis. Nu, bet cik tas maksātu?

Taube. Ak, ko! Tu tak neesi sīkais pilsonis!
Vaj tev tagad jārēķinās ? Bet mūsu ideju labā

...

Tas būtu noderigi. Bet tā zolidi! Tā! Rāda ar roku

plašumā.

Tālvaldis raudamies nost. Kungi, ta ir laba ideja.
No rītdienas sākot, es laidišu vaļā mūsu kapitālu,
cik vēl mums acumirklī ir. Līdz tam laikam gan
būs vairāk. Es uzaicinu tagad pāriet uz citām lie-

tam. Bet, Moriss, klausies, klusāk tev jāgādā, ka ar

to veco... Ka tā lieta nepaliek par plašu.
Moriss. Nerunā par diplomātiju. Ļauj man vaļu.
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Tālvaldis jautrs; sit plaukstās. Tagad, lūdzu, pār-
iesim pie vakara mākslinieciskās daļas. Kungi un

dāmas! Uz priekšu! No istabām sanāk visi vakara dalib-

nieki, jautri un smiedamies. Kungi, varu jums paziņot,
ka jaunatnes labā esmu nodibinājis, ar šo dienu sā-

kot, jaunu dejas skolu, kuru vadīs mūsu māksliniece

Vējiņa jaunkundze. Šovakar viņa laipni izpildīs savu

mākslas deju „Psiche".
Laura protestē kautrigi. Ne, ne! Es vēl neesmu

to galigi iestudējusi.
Balsis. Lūdzam, lūdzam! Ja, ja, ja! Lūdzam!

Laura iznāk istabas vidū. Tālvaldis māj mūzikai uz otru istabu.

Sāk spēlēt kādu šaubigu deju. Visi nostājas ap zāli riņķi un

skatās. Laura dejo. Ta ir dejas karikatūra ar smiekligām roku

lauzišanam. Visi sajūsmā mēģina dažas kustibas atdarināt. Pēc

beigtas dejas liela piekrišana un applausi. Tālvaldis pasniedz
Laurai puķes. Bravo saucieni.

Tālvaldis. Manas dāmas un kungi! Dejas ir

atklātas. Lūdzu, būsim jautri! Muziķa!

Muziķa sāk spēlēt valsi un daži pāri sāk šīberet ar sevišķām
manierēm. Dažs sviež serpentinu. Smiekli. Kliedzieni. Taube

iet pa vidu ar augsti paceltu vīna glāzi rokās, balansēdams uz

visām pusēm. Kaut kur dažas balsis sāk dziedat: „Brāļi, šodien

priecaj'ties!" Pilniga orģija.

Tālvaldis iznākdams vidū. Konrād ! Šampanieti!
Konrāds iesteidzas no priekšnama un pienāk pie Tāl-

valda. Uztraukts. Kungs! Tur nāk jūsu
Tālvaldis prieka pilns. Lai nāk! Lūdz iekšā.

Lai nāk visi. Sniedz šampanieti! Kungi! Gau-

deamus!

Konrāds neatlaižas. Tur nāk Strumpes kungs!
Pa to laiku nevienam nemanot ir ienācis vecais Strumpe un

nāk lēnām uz priekšu, tad apstājas zāles vidū. Spieķis rokā, ce-

pure drusku uz acim. Apstājies, lielās dusmās. A! Ā! Mmm!..

Pēkšņi viss apklust. Visi apstājas kā spoku ieraudzījuši. Strumpe
lēni apsēžas uz krēsla.

Tālvaldis atjēdzies. Mājās! Labvakar! Gratulēju.

Strumpe. Ja. Mājās gan. Būtu es ari muļķis,



kad sēdētu viens pats tur, kamēr jūs te dancojiet.

Ne, Strumpe nav vakarējais. Na, dancojiet vien!

Labvēligi. Dancojiet vien. Tā ka tā jau tas ir pēdē-
jais dancis. He, he, he, he, he!

Tālvaldis. Ko tas nozīmē? Konrād! Palīdz'

noģērbties.
Strumpe atbīda Konrādu ar spieķi nost. Tas nozīmē,

ka jums vairs nebūs laika dejot. Taisāties!.. Mm,

ja. Nu, ko jūs skatāties te uz manis ? Domājiet, ka

es viens cietišu? Ne, Strumpe nav no tiem. Kad

gāžos, tad lai gāžas visi līdz.

Moriss un Tālvaldis. Kas tad tas? Kas —

visi ?

Strumpe rādidams pēc kārtas. Tu, un tu, un tu I

Un Rozens, un Džersis, un Bubuls, un Svarens. Un

vēl citi. Atzinos. Saproti! Visu atzinos. Neviens

netiks vajā. Kad mani kapitāli apķīlāti, lai iet, lai

iet visi darbinieki līdz.

Tālvaldis. Apķīlāti ?

Moriss. Ari es?

Strumpe. Tāds, kāds tu esi. lekšā!

Tālvaldis. Nolādētā diplomātija!
Moriss. Tādā gadijumā ... Na, man nav laika...

Man ir steidzas prom svarigi uzdevumi.

Meri. Moris, pagaid'! Ach! Atkrīt uz divana.

Taube. Man tas gods. Palokās un iet steidzigi.
Lilli. Otto ! Ach ! Atkrīt tāpat blakus.

Visi citi pa to laiku ir pazuduši nemanot.

Laura izskrien pa labi uz Tālvalda istabu. Ach ! Mir-

stošais gulbis!
Strumpes kundze kura nemanot ienākusi. Ko tu

esi izdarijis, vecais zirgs!
Tālvaldis. Nolādētā diplomātija!
Strumpe mierigs. Vaj zini, vecen, tas ir labi, ka

tu atgādināji to veco zirgu. Būs jāsāk atkal no gala.

Priekškars.
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LATVIJĀ.

Laukos kad izeju viens,

Kalnājs kur plecos birzi nes,
Sudrabots spirgtums šalc,
Tieku ka senlaikos es.

Meiteni satieku kad

Ceļā, kas gaišmirdzoša,
Liekas — senatne ta

Preti nāk atmodā.

Teiku kad dzirdu, kur deg

Sēras, kas mūžigas,
Jūtu, ka dievu laiks

No burvibas atmostas.

141



TEV, ZAĻAIS LAUKS.

Tev, zaļais lauks,
Dzīvibu devis kas esi

Man un dedzigu sirdi,
Dvēselē dziedu.

Tev, jūra — sudraba pļava,
Dvēsele viegla kā vējš
Sveicienu nes.

Jums, kalni Latvijas zilgmē,
Kas pacelti klusi,

Jums, varoņu cilts,
Kas dusiet mierpilnās lejās —

Sis sauciens mans.

Tev, sentēvu zeme,

Būšu reiz pats.
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LATVIJAS SONETAS.

KURZEME.

Bez noslēpuma tavi gaišie lauki,
Bez viltibas ir tava skaidrā cilts

Un tavu druvu vilnis mīļi silts,
Un tavās dzirās vienmēr pilni trauki.

Un tava cīņa senā —traka auka,
Un tavi sapņi — varavīksnas tilts.

No tavas vajibas tiek katris vilts

Un katra skumja dziest, kur tavi lauki.

Un tā, kā tavos ciemos atskan līgo,
Nav dziedāts vēl nekur un mīlēts tā,
Ar sirdi smejošo pilnasinigo,

Kā tavas meitas mīl, vairs nespēj Latvijā
Un tavā karogā, kas dziļi spīgo,
Ir brīviba līdz nāvei mīlētā.



VIDZEME.

Kas daiļāks ir, kā tavas birzes svētas,
Kur bērzu baltums klus, kā pasakā!
Pār tevi nakts bij visu baigāka
Un visudziļaka tev mūžu rēta.

Sirds slavas pilnas teikas tavas pēta,
Tu Zilā kalna dziesmu līgava,
Tev dvēsle skumja Burtniekezerā

Un viegli skaidrā — Tālivalda sētā.

Ir saldu daiņu pilna klusā Gauja
Un sīvu cīņu pilns ikkatris lauks;
Vēl nepabeigta tavas tautas kauja.

Tavs aizturētais spēks kā zieds kad plauks,
Pār zemi skanēs uzvaroša grauja,
Un tautu senos saules laikos sauks.
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LATGALE

Tu sērdienite, gaišacaina, liega,
Par princesi kai dienās vajag kļūt,
Kai zelta ābeli par daļu sevim gūt, —

Uz taviem plakstiņiem vēl burvju miegi.

Vēl tava dvēsele bez dzīves ziega,
Kā vīraku Ave Maria jūt.
Tik saldi viņu dzied un dziļi-grūt'
Un tavas sēras ir kā balti sniegi.

Tu pirmavots, kā dzelme neizsīkstošs,
Tu latvju dvēsles dziļā dailes aka,
Ir tavā mierā daiļums aicinošs.

Ir sveša bijusi tev cīņa traka,
Bet tavu dziesmu ritums atmirdz spožs
Un tava rītdiena jau slavas vārdus saka.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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LATVIJAS BALĀDE.

I.

Sena, sena, sēra, sēra

Gaužas klusa sāpju daina.

Grūta, grūta, nedzīstoša

Sirdīs kvēlo sena vaina.

Sena vaina gadu simtus

Deg ar varoņiem un gariem,
Paša joda žņaugti viņi

Ilgiem asiņainiem kariem.

11.

Mīļā zeme guļ zem sērām,

Latvju zeme saules skauta,

Seno dievu, senas brīves

Saules pilniem sapņiem ļauta.

Guļ tur Burtnieks pilns ar teikām,

Beveriņas klusa sēta,
Zilā kalna dziesmu vija
Senas laimes pilna, svēta.

Zemgale ar cīņu laukiem,
Tā kā dievu pagalms zaļais,
Kūru sili, sēļu sili, —

Pāri slavas sauciens skaļais.

Aizaug druvas, izžūst upes,

Tautas dvēselē zied sapņi
Zili-zelta saules austi.

Dievu sapņi, bāru sapņi.
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Gadu simti nāk un aiziet,
Gari kapos dus un sēro.

Gari negrib mūžam dusēt,
Tautas sapņus viņi vēro.

Pāri gadu simtiem sapņi
Skrien kā dūjas pāri laukiem.

Varoņvārdi, varoņdomas
Neizsīkst no siržu traukiem.

111.

Un pēkšņi vistumšākā naktī

Ar baismam gaviles kliedz,
Most varoņi, ceļas jodi
Un kaujas kumeļi zviedz.

Šņāc vētra un auro un trako,

Vaj lauks, vaj jūra, vaj sils,
Pār pakalniem joņo, kur rakta

Sen sena virsaiša pils.

Most gari un zobeni lāsmo,
No kapiem nāk virsaišu pulks,
TurImanta, Tālivalds, Viesturs —

Pats tautas brīvibas tulks.

Dreb Latvijas zeme un jūra,
Nāk augšā Lāčplēsis pats,

Viņš ir kā pastara diena,
Kā jauna saule tam skats.

Un tautas dvēsele mostas

Un senas burvibas māc,

Kad garu svētitā kauja
Pār zemi kā jūra šļāc.
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Ir gūta pēdēja kauja,
Kā raisiti lauki zeļ,
Ik pilskalns grimušo pili
Pret sauli mirdzošu ceļ.

Un karogs uzlido gaisā
Baltsarkans kā mūžos reiz,
To sveicina zeme un jūra,
Un dziesminieks, arājs un zvejs.

Un jaunas dienas gaišdzidras
Kā zelta pulksteņi zvan',
Pār Latvijas druvām un jūru
Nu Saules Lūgšana skan:

Dievs, svēti Latviju.
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LATVJU STRĒLNIEKI.

Pār Latviju sniegi kad vijas
Un nakts ir visgarākā,
Ši teika man atmostas sirdi

Kā brīnišķa valoda.

Iz sniegiem mazs karodziņš šaujas
Un plivina sarkan-balts

Un liesmo savādā gaismā,
Kaut pusnakts un gaiss ir tik salts.

Un preti tam paceļas otris,
Un trešais un citu vēl daudz,
Man liekas ar savadu vārdu

Viens otram tie sveicienu sauc.

Un atsaucas Nāves salā,
Ar prieku plivina tie

No Ķekavas, Tīreļa purviem
Kā ziedi baltsarkanie.

Jau pilns viss klajums ar viņiem,
Ķa brīnumu spārnus tie pleš;
Gar visu Daugavas malu

Jau plivina karogu mežs.

Ak, brīvi raisita tauta!

Kas sniegos noliekties spēs,
Šo burvigo ziemas nakts teiku

Tas sapratis uzminēs:

Kur karodziņš liesmodams plīvo,
Tur sāpēs mums atmiņas mirdz,
Tur Latvijas brīvibas sēkla;
Tur latvju strēlnieka sirds.



VECA SKATUVE.

J.

Jūs dekorācijas vēl stāvat kā arvien:

Tur Jēkabs, Svētais Peters, Māra svētā,
Tur vecā stilā celta daža sēta,
Kam gadi tā kā putni pāri skrien.

Ak, kādas spēles te man skatu sien!

Jāj bruņnieks nezdams līdzi kapa rētu,
No Zemgales, ko redz vēl nepārspētu,
let latvju klaušnieks jūgā katru dien.

Dimd zvani bailēs, klāt kad ienaidnieks

Un badā pilsoņi top truli zvēri;
No visām ielām pazūd dzīru prieks,
Gar kulisēm kad staigājot redz mēri.

Viss izspēlēts, viss liekas tāls un lieks

Un skatuve nu senā stāv tik sēri.
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11.

Blenš dekorācijas vēl stīvi senejās,
Bet jaunas cīņas skatuvē jau mostas,
No bailēm pilsoņiem pat mēle stostās,
Sārts karogmežs kad saulē paceļas.

Pār kapenēm dzird taures kliedzošas.

Nu tauta uzliek savas spēka jostas,
Tai kuģis gatavs jūrās skriet no ostas,
Kur mūžus gulējis tas burvibās.

Skan eposs jauns no vecās skatuves,

Ar asinim tiek ielas apslacitas,
Bet jaunu karogu ik tornis nes,
Tiek jauniem svētkiem jaunas spēles vītas

Un drausmās ielās, ciņu nometnēs

let tautai līdzi skaļa prieka svītas.
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ZEMGALE.

Te senatne, ka mežs, kas pilns ar šalkām,
Te varoņstāstus izdvašo ik lauks,
Te Laimdota ar mīlas skumjam smalkām

Un augliba kā pāri plūstošs trauks.

Te sēro Daugava ar krācēm savām,

Par nomocito tautu skumjās šalc

Un pilskalni ar ezeriem un gravām,

Kur parādibās redzams bajārs balts.

Un klusie klāņi, Lielupe kur mijas,
Un saules kvelmē ziedošs līdzenums,
Līdz Sidrabenei teiku vaiņags vijas,
Līdz šaidienai deg slavas blāzmojums.

Ak lauks, cik plašs, kā dievupagalms klājas
Un dvēsele cik viegli elpot var!

Kā smarža tautas dzeja lidinājās,
Kā svēti vēji senlaiks garu skar.

Kad staigāju te mežu zilganumā
Un lauku mirdzumā kur tauta zied,
Gaist viss, no ka man cīņā domas skuma,

Lūk, jauna tauta sirmos laukos zied!

Ak, tautas jaunā cilts, kas asins plīvā
Visasās nāves cīņā spēji skriet,
Kas tevi apturēs vairs lidojienā brīvā!

Jau asiņainais spoku mēness riet.

Un rīts, ka pestišanas vārdus saukdams,

Pa klajiem staigā; degošs viņa sejs,
Kā viesuls kapu velves zemē jaukdams,
Kā bajārs lepni spītigs citreizējs.
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Jūs, mīļie zēni, jaunie vanadziņi,
Kam lauku mājās gars un krūtis briest,

Jūs, meitenes, kam mīlā svētas dziņas
Un pāri drupām tīkas smieklus šķiest.

Jūs, visumīļakie, jūs jaunu dienu vējā
Kā zaļas birzes šalkosiet un viss,
Kas pumpuros reiz vārgos nobālēja,
Ar jūsu as'nim ziedēs uzplaucis.

Jūs, gaišā cilts, jums sveicienu es sūtu!

Kā plašai Zemgalei jums nesavaldāmsspēks.
Manrādās, diena nāk — vaj sapņojis to būtu —

Kad jauna trīskrāsaina saule lēks.

Un gari kāps no pilskalniem un lejam,
Būs atkal Zemgale kā gaišo dievu vaigs.
Ko mūžu karos mīļu pazaudējām,
Rīt pacelsies ar jaunu seju maigs.



ĶĒNIŅŠ NAMEIZIS.

[.

Sen ķēniņš Nameizis valdija
Kurzemes klajumā plašā,
Viņš dedzigs, straujš un nevaidams bij,
Kā zaļās Zemgales dvaša.

11.

Sen senā tēvu pils Tērvete

Jau bija bruņinieku varā.

Ķēniņš Nameizis strauji sacēlās,
Kā pērkoņa negaiss garā.

Vaj Zemgales lepnums Tērvete,
Var palikt vāciešu daļa?
Nāciet, kam cīņā elpot prieks,
Kam patīk drosme un vaļa.

Un pulkus uz Tērveti veda tas.

Un vārti kad salausti bija,
Pilsētā bruņinieki pulcējās
Kā pelēka tērauda vija.

Tad ķēniņš Nameizis zemgaļiem
Teica uzmudinoši:

Ejiet nu, krietnie varoņi,
Un cērtiet aši un droši!

Tie cirta droši un Tērvete,

Zaļās Zemgales rota,
Taī dienā līgsmā un dunošā

Bij atkal iekarota.
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111.

Pret ķēniņu Nameizi spēkus riež

Igauņi, vāci un dāņi.
Ar svešnieku pulkiem pilni plūst

Zemgales lauki un klāņi.

Un ugunsjosta Tērveti jož,

Bruņas skan šausminoši,
Bet Nameizis zemgaļiem teica tad:

Varoņi, cērtiet nu droši!

Un pasaules pulki projām klīst

Un lejas tiek klusas un zaļas.
Ko svešnieki cīņās ieguva —

Kas zin? Zemgalē dzīrās bij skaļas.

IV.

Ar uguni Zemgale postita tiek —

Ta bēdu pagātne senā
...

Beigts pēdējais ķēniņa patvērums,

Guļ pelnos jau Sidrabena.

Grimst zāļā Zemgale verdzibā.

Vaj ķēniņa vara jau rieta?

Ak, Nameiza gaišiem varoņiem

Bij citur vēl plaša vieta.

Ar gaudām no Zemgales sievas lai iet

Un bērni, un visi, kas vāji,
Ar izsmieklu spītigu ķēniņš iet

Un viņa karotāji.

Aiz brīvās Lietavas Prūsijā

Ķēniņš Nameizis gāja,
Viņš cienigi vācu bruņniekiem
Meslus tur samaksāja.



Jo teica viņš saviem kareivjiem
Karsti un sveicinoši:

Tad ejiet nu, brīvie varoņi,
Un cērtiet aši un droši!

Tos meslus teikas vēl daudzina:

Par Ordeni nāve smējās,
Jo Nameizis savu Zemgali
Tur cirzdams atminējās.

Tā ķēniņš Nameizis mūžibā

Ar saviem kareivjiem gāja.
Kā karogs pār gadu simteņiem

Viņa vārds vēl plivinājās.

V.

Kad zaļā Zemgale postita tiek,
Nāk svešnieki viņas lejās,
Ko tautas dvēsele nodrebot

Kā senteiku atminējās?

Tad ķēniņš Nameizis dedzigais
Caur laikiem sauc uzmudinoši:

Tad ejiet nu atkal, varoņi,
Un cērtiet aši un droši!

Kad mūsu zobeni paceļas
Cīņā karstā un ašā,
Nes tautas karogu Nameizis,
Zaļās Zemgales dvaša

VI.

Sen ķēniņš Nameizis valdija
Kurzemes klajumā plašā,
Viņš dedzigs, straujš un nevaidams bij
Kā zaļās Zemgales dvaša.

1917.
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KRUSTA NESĒJI PIE DAUGAVAS.

Sen senajos gadu simtos,
Kad Latvijā saule spīd,
No vāczemes tumšas ēnas

Pār mūsu laukiem slīd.

Tās mūku un krustnešu ēnas

Ar mēteļiem platajiem
Un melns kā nelaimes zīme

Sūts krusts uz piedurknes tiem.

Caur Daugavas vārtiem tie iebrauc.

Tie zobenus līdzi nes.

Ir krusts tiem līdzi priekš debess,
Bet zobens priekš pasaules.

Un melnas ēnas uz augšu,
Uz augšu pa Daugavu brauc,
Aiz viņām tik kraukļi plīvo
Pār līķiem un priekā krauc.

Jau krustneši Lielvārdei garam

Jau ugunīs sēļu pils,
Vēl tālāk un tālāk tie ceļo,
Kur mežu varenums zils.

Tad tauta jūt pastaro dienu

Un kopā pulcēties sāk.

Ir virsaiši sirmi un droši,
Kas kaujas izrīkot māk.

Kā brieži sakliedzas taures

Un zirgi jau pulkos zviedz,
Kā vanagi ziņneši ašie

Uz kauju, uz kauju kliedz.
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Un drausmigā rudeņa naktī,
Kad krustneši dzīrās dzer,
To likteni nevalda Kristus —

To likteni Pērkons sver.

Kas noticis bija naktī,
Tas klusē aiz senatnes,
Bet rītā krustnešus baltos

Prom melnā Daugava nes.

Virs straumes parādās krusti

Uz piedurknēm platajām
Un vilki pa krastmalu pulkā
Skrien līdzi tos pavadām.

Un atkal laimigas dienas

Bij Latvijā klusajā,
Uz jūru kad atpakaļ krusti

Un zobeni peldēja.

Vaj sendienas atgriežas atkal

Pie Daugavas melnajās?
Es redzu: uz piedurknēm krusti

Jau atkal te spokojas.

Bet Daugava plūst ka senāk

Un labprāt tos lejup nes,

Tai patīk tik saule, bet krustiem

Ta nevēlē patversmes.

Vaj balti vaj melni krusti

Mums sauli grib aptumšot,
Kā toreiz lai saprotam viņus,
Tik Daugavai vizināt dot.
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LĪVZEMES VILKI.

[.

Līvķēniņš Kaupo pārnāk no Romas

Nezdams krustu uz apģērba balta.

Rigas pilī viņš iejāj ar godu
Apsveikts, uz vācu kumeļa stalta.

Aizmirstas Turaidas smaržigās lejas,
Līvzemes dziesmas un plūstošā Gauja.
Svešas domas ir ķēniņa sirdi,
Melnas pātaru krelles guļ saujā.

Apsvēta biskaps ķēniņu Kaupo,
Kaujā liek doties pret paganu tautu,
Krustu lai uzspraustu Līvzemes laukos,
Sensenos dievus lai nīcibā grautu.

Krusti un karogi aizēno sauli —

Kaupo jāj karā uz Turaidas pili.
Pavada viņu priesters ar dziesmām.

Asi šķēpi viz saulē tik stili.

Mieru dveš ielejas, mieru dveš būdas

Asi šķēpi viz saulē tik stili,
Pāri par pakalniem, pāri par laukiem

Zilgano saulē jau Siguldas sili.

Atmiņā uzliesmo ķēniņam dienas,
Jauniba smaidoša sudrabā zili

Salti uz krūtim turēdams krustu

Kaupo jāj karā uz sentēvu pili.

Bajārs Dabrelis vēro no torņa:
Krustneši laižas kā kraukļi pār Gauju.
Visiem pa priekšu kā tumša doma

Kaupo kaujas lēcienā straujā.



Bailēs kliedz taures Turaidas krastā,
Durvis tiek aizšautas. Varoņi kājās.
Bailigie aizbēg. Skrien drošie uz cīņu,
Mūžam tā Līvzemes bajāriem klājas.

11.

Tēvu pils svētā starp ziedošiem mežiem,

Kaupo to atmin kā pasaku skaistu,
Dziesmu dažu kas dziedāta dzīrās,
Bultu dažu uz vanagiem laistu.

Draugi tur ķēniņam, radnieki tuvi,

Bajāri, burtnieki, ziedokļi saldi,
Meitenes bajares dziesmraditajas,
Dzīrās ar mielastu apkrauti galdi...

Saraujas Kaupo — viņš bruņnieku vidū,

Bruņinieks pats jau un svētits no Romas.

Cērtiet! viņš iekliedzas niknumā saltā.

Aizbēg kā baloži rožainās domas.

Ugunis lokās ap Turaidas pili,
Dzirdamas asas un drausmigas klaigas.
Asinis, lāsti, nāve un slava,
Briesmu svilpes un taures skan baigas.

Nāves cīniņš kad galā, guļ klusu

Turaidas pilskalnā piecdesmit līvi,
Dzimtenei krituši, sentēvu pilij,
Sejas vēl sarauktas cīniņā spīvi.
Piecdesmit bajāri, — Kaupo tos mēda

Nāvē ar ieročiem sažņaugtiem rokās.

Asinis aiztek no Turaidas kalna

Lejup, kur Gauja kā dvēsele lokās.

Laupijums bagāts tiek bruņniekiem pilī.
Kaupo redz bajārus nāvē tik rāmus,
Tēvu pils sadeg un Līvzeme sēro.

Skaļi dzied priesters: Te Deum laudamus!
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Bruņnieki priecigi auļo uz Rigu,
Kaupo starp viņiem klusēdams drūmi.

Sērigi zilgano Līvzemes meži,
Gaisā kā mākons stāv Turaidas dūmi.

111.

Rudeņa vakars tin miglājā Rigu,
Apklust slavas dziesmas, dziest gunis.
Bruņnieki iemieg un kara kalpi,
Nesmilkst līvu ciemos ne sunis.

Ķēniņam Kaupo vēl rožkronis pirkstos,
Dievmātei skaita tas lūgšanu svētu.

Mīkstajā gultā tas noliekas dusēt,
Dvēs'li pēc kaujam lai atveldzēt spētu.

Pusnakts ar mēneša sudraba aci

Raugās caur mākoņiem skumigi klusi —

Pēkšņi kas modina ķēniņu augšā?
Vilki gaudo uz Turaidas pusi.

Tuvāk un tuvāki gaud viņu rīkles,
Izmisums nāvigs pār klajumu staigā.
Pietrūkstas Kaupo, tam dvēsele nodreb;
Nāves bālums un sviedri ir vaigā.

Vilki nāk tuvāk, pār mūri, caur lūkam

Nāk viņi atplestām mutēm it stīvi,
Piecdesmit vilki ar bajāru galvām, —

Ak! Tie ir Turaidas piecdesmit līvi!

Piecdesmit vilki ar bajāru acim

Sastāj ap ķēniņa gultu un kaucot

Piecdesmit balsīs gaud ķēniņa vārdu

Bezgala atbalsis drausmigi saucot.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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Kliedziens skan pilī. Skrien vajātais Kaupo

Bruņnieki pietrūkstas, biskaps un mūki.

Nometas Kaupo pie Dievmātes svētās,

Apklust tad gaudas un aizveras lūki.

Priesteri skaņi dzied lūgšanu gaišo.
Sveces tiek degtas un eņģeļi smaida.

Saule kad uzlec pār Līvzemes laukiem,

Apklust ar' vilki, kas ķēniņu baida.

Naktī no jauna nāk Turaidas vilki,
Piecdesmit vilku ar bajāru galvām,
Līvzemes dziesmu tie izdzied ar gaudām,
Apveltī Kaupo ar drausmigām balvām.

Ķēniņš Kaupo kad atrada dusu?

Teikas un dziesmas to nesaka. Klusu!

162



DAMA LOGA.

(Vecromantika.)

I.

Daugava plūst melli skumjā,
Balti mūri stāv uz krasta

Izroboti lieliem logiem,
Tā kā vecās svētās domēs.

Klusas gaidas elpo mūros,

Apins zaļš gar torni vijas.
Vasara pār klajiem elpo.
Zemgalē guļ zili sili.

Miers un piebriedušas druvas,
Saules piroga brauc garām,
Asins tumšām augstām buram

Nogrimst mežos satveicetos.

n.

Sēd pie augstā loga dama,

Daiļā kundze Amaranta.

Viņas pavēlnieks grafs Kuno

Aizceļoj's ir krusta karos.

Aukstas bija viņa lūpas,
Cieta sudrabotā bārzda.

Daiļā kundze Amaranta

Sapņojusi nav par viņu.

111.

Ivars, bruņu kalps visjaunais

Apakšā tur modru vakti.

Daiļā kundze augstu logā

Jāsargā ar pili stipro.
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Vēro pilslogus viņš augšā, —

Vēro vienu to visvairāk,

Daiļā dama kur uz zīda

Spilvena ir iegūlusi.

Daiļā dama nevariga

leslēgta kā dienvidputnis.
Viņas pavēlnieks grafs Kuno

Aizceļoj's ir krusta karos.

IV.

Neskūpstitas nozied lūpas,
Nedzerts izkalst vīns tai sirdī

Salds un karsts kā jauna asins,
Mutuļodams naktij preti.

Maza spoža mēness laiva

Zvaigžņu ezeros peld klusi.

Bāl kā zieds pie augsta loga
Dama daiļai naktij preti.

V.

Dienas peld ar sauli pilnas

Tvanigas pār ziliem siliem,

Daugava plūst melli skumja.
Amaranta sēro logā.

Jaunais sargs uz augšu lūko.

Tvīkst no laimes viņa seja:
Daiļā kundze augstā logā

Viņam preti smaidijusi...

Ak, cik ātri aizskrien dienas,
Kuras mīlestiba vada!

Nesasniegta, tikai sapņos

Viņa ir visburvigaka.
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VI.

Bruņu kalps ir Ivars jaunais,

Raits, bez dzimtas un bez mājas,
Tikai sirds tam dzīves pilna.
Mīļā dzīve — kaujam lemta.

Mīļa dzīve, logs vismīļaks,
Kurā daiļā dama sēro.

Daiļā dama Amaranta

Viņa liktens, viņa sapņi.

vn.

Tā kā balods rožu kājām
Nolaižas uz zaļa maura,
Nolaižas pie bruņu kalpa
Smaids no daiļās dāmas loga.

Skūpsta viņa tumšu rozi

Lēni likdama pie lūpām,
Nomet viņu torņa sargam.

Vakars nosarkst zeltains sērās.

Ivars paceļ kvēlo ziedu,

Spiež pie lūpām sirdij drebot.

Tā kā svētu zakramentu

Skūpsta viņa mute ziedu.

VIII.

Dziļā pusnakti nāk bende,

Bruņu kalpi, vecais pilskungs.
Ciets un nežēligs ir pilskungs,
Tā kā Argus simtām acu.

Ivaru ved dziļā mežā,
Liek tam skaitit svētus vārdus.

Saule neuzleks vairs viņam,
Rozes neziedēs, ne sapņi.
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IX.

Metas bruņu kalps uz ceļiem, —

Raits, ne dzimtas tam, ne mājas —

Paceļ skatu augstu nakti,
Mūžiba tam preti zvēro.

Muld viņš vārdu visu svēto,
Rakstits nav tas svētos rakstos.

Izvelk rozi tumšsarkanu,
Liek pie lūpām, aizver acis.

Bende aši darbu dara.

Zvēriem atstātas tiek miesas.

Izkūp asins, atdziest lūpas,
Kuras nebij skūpstijušas.

X.

Saules zelta flotilija
Garām brauc gar augsto pili,
Aizgrimst mežos. Sēras sijā
Zvaigžņu meitiņas pa nakti.

Sēd pie augsta loga dama,

Bruņu kalps tur' lejā vakti,
Ciets kā tērauds, cieti sargā

Daiļo kundzi, stipro pili.

XI.

Daiļā kundze Amaranta

Sēd pie augsta loga klusi,

Viņas pavēlnieks grafs Kuno

Aizceļoj's ir krusta karos.

Miers pār Livoniju gūlis.
Saules piroga brauc garām,
Asins tumšām augstām buram

Nogrimst mežos satveicetos.
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VIRSAIŠA SIRDS.

(Pulkveža Kalpaka piemiņai.)

Sniegi un sastingusi nedzīva saule

Blāzmo kā nāves lukturs pār lauku.

Dzimtene pilna ar briesmām un postu;
Jodi un naidnieki uznāk kā auka.

Virsait's gaišs iziet ar pulciņu mazu,

Karogu gaišu nes naidniekam preti,
Maz ir to ļaužu, kam dvēseles kvēlo,

Pašziedotaji ir rodami reti.

Maz ir vairs atlicis tēvzemes lauku

Jūra pa kreisi, pa labi blenž nāve,

Varoņu pulciņu naidnieki apņem
Plaši kā asinīs mirkstoša rāva.

Tikai gaiši zied virsaiša sapņi,

Vieglas kā baloži kareivju domas,
Zīlē viņi sev dzīvibu jaunu,
Ceribas skaļas un mūžibas lomas.

Dziesma skan viegli, divdūjiņu dziesma,
Šūpojas karodziņš sniegos kā spalva.
Sirdis deg karsti, ak Kurzeme mīļā,
Sirdis šīs karstās — tev vienigā balva!

Pēkšņi — vilki vaj sakaucas mežos ?

Drausmigi šņākdamas bultas šķeļ gaisu;
Virsaitis nodreb; uz apģērba balta

Sirds pušu šķelta jau asinis raisa.



Apmulst kareivji izbaiļu tverti,
Mēmās mokās ap virsaiti stājas.
Gaisā vaj švīkstēja pelēki spārni?
Nāve jau pāri tiem lidinājās.

Virsait's dus sniegos un asinis kūso,
Naidnieki llgsmi un ņirdzigi smejas,

Viebjas cietāk ap pulciņu mazo

Sumpurņu, kārigo svešnieku sejas.

Pēkšņi — vaj avots ir virsaiša krūtīs; —

Asiņu strūkla augstāk celta.

Sirds kaut jau nāvē, uz virsaiša lūpām
Uzplaucis smaids kā no saules un zelta.

Dzirdami dīvaini vārdi ap viņiem,

Balss, kura dziļi tiem sirdīs saka:

„
Slaciniet šķēpus un karogus cīņai

Straumē, ko atver jums svētita aka!"

Miris ir virsait's, bet drosme un laime

Kareivjus apskauj kā ziedoņa vēji,
Noliecas viņi ieročus slacit.

Uzliesmo saule pie debesim spēji.

Izbailes pēkšņas naidniekus apņem,
Dzird viņi saucam tik virsaiša vārdu.

Baltsārti karogi kustas pa laukiem,

Liesmojot tālu kā uguņu zārdi.

Un kā dīvaini ziedi jau ceļas
Karogi rokās un torņos un sētās,
Pazūd kā migla no saulstara šķelta
Pretnieku pulki no iedvesmas svētās.
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Sirdsavots brīnišķīgs neapstāj kūsot,
Virsait's kur aprakts; iz kapa vēl ceļas.
Tūkstoši nāk tur un izejot karā

Rokam un ieročiem spēku tur smeļas.

Brīva kad zeme un tauta un dziesmas,

Varoņi atgriežas brīvotās mājās,
Virsaiša sirdsavots kūso arvienu,
Caur gadu simtiem vēl neapstājas.

Varoņi, tautas cīņā kad ejiet,
Virsaiša sirdi pieminiet dzīvo!

Baltsārti karogi svētiti viņā

Viegli kā putni uz uzvaru plīvo.



KAREIVJIEM, KAS ATGRIEŽAS.

Cīņas kad rimušas, tēvzeme brīva,

Kareivji pārnāk no kaujas uz mājam

Mierigiem soļiem pilsētu ielās

Uzmeklēt dzīvi, sen aizmirstos laikus.

Pārnāk kā kuģi no orkanu skavām

Ostās, kur trūdošos ūdeņos atspīd
Buras un dragātie spītigie masti.

Redz viņi ielās pilsoņus kūtros,
Veikalu kalpus un sīkpolitiķus,
Sievietes

...
lētas un netīru kņadu.

Redz viņi aizvējos nometnes raibas,
Sensenos tikumus, senseno kašķi —

Ak, vaj par to viņi asinis deva!

Ak, kādas skumjas tiem dvēseli ēno,
Maldoties ikdienā gurdeni tukšā!

Vaj viņu draugiem bij svētities zemei

Cīņu laukos, lai sargātu ļaudis,
Namus un cilvēkus bezgoda dzīvei?

Aizmieg viņi pēc nemiera gadiem
Pirmoreiz mīkstās gultās zem jumta.
Nakts miers kad apņem namus un ielas,

Letarģija tiem locekļus sasien,
Jūt viņi smagi uz krūtim sev guļot
Lietuvēnu ar mierigo dzīvi,
Trūkstas uz cīņu, iekliedzas pēkšņi,

Meklējot zobenus, flintes un tankus.

Dienās tie skumigi staigā pa ceļiem,

Manot, kā rūsa dvēseli apēd.

Augša, kareivji! Paliekiet modri!

Karogs jums mūžigi jāpatur gaisā.
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Nav jūsu vieta, pilsons kur staigā,
Nav jūsu brāļu šaīs gurdenos ļaudīs,
Mīlestibai te sievas par gausām.
Dziesmu vaj nedzirdiet, vējos kas izskan?

Cīņai jūs lemti un tēvzemes slavai,
Uzvaras ritmiem un tieksmei bez gala.
Modrigi palieciet, kareivji gaišie,
Elpa kad iesāks nosmakt šaīs namos,
Jūsu dziesma lai pāršķeltu gaisu,
Dzīvibu atnesot zemei un tautai.



LĀČPLĒŠIEM.

Sveicinu llgsmi jūs, vingrajie viri,
Varenā bajāra pēcteči brašie,

Latvijas vedēji negaisa naktīs!

Priecigi karogiem plivina tauta,
Diženos piemiņas svētkus kad svinam

Jūsu cīņām, kas mūžigi dzīvas.

Bruņas var salūst, var ieliekties zeme,

Nelieksies jūsu stiprums un drosme,
Ja par Latviju jāiet jums kaujā:
Dedzigā sirds jūsu nešķeļams vairogs.
Sveicinu līgsmi jūs, vingrajie vīri,
Varenā bajāra pēcteči brašie!
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PEC REVOLŪCIJAS.

Viss drupās draugs, nav troņu, caru,
Nav gvardijas, kas zeltā viz,
Kas izturēt var tautas svaru?

Traks viesuls visu aiznesis,

Kas gadu simtiem gūts un glabāts.
Vēl tikai valstu drupas kūp,
Bet pāri mirdz jau lielais zabats

Un vecas patiesibas klūp.

Uz ielām liesmo karogpulki
Un droši vārdi gaisā skan.

Ir šķēpi jaunie likumtulki

Un mūžigs nemiers pūlī tvan.

Šis ugunsgrēks ir visu veicis,
Priekš jaunas sējas kails ir lauks,

Vergs simtreiz brīvibu ir sveicis,
Tam simtreiz sapņots sapnis jauks.

Bet, draugs, ir vecas patvaldibas, —

Nav dumpja, kas tās spētu laust,
Ir nemirstigas nelietibas,
Par kurām velti smiet vaj gaust.

Tāpat, kā parūkas kad cienā

Pie glumiem galmiem bija reiz,

Tāpat šaī jaunu laiku dienā

Nav dzīves lētums nodilt spēj's

It visur valda glaimu vara,

Pat varons viņai sevi liec,
Visvairāk tukšumam ir spara

Un paviršibai laurus sniedz.
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Un nērs, kas savā cirku spēlē,
Visvairāk piekrišanas vāc;
Un pūli slavējoša mēle

Daudz vairāk der kā dievigs prāts.

Tiek rozes salaustas un mētras

Un dzejnieks, ka arvienu smiets,
Bet muļķibai iet pāri vētras

Un meli galvu nenoliec.

Tā dekorācija tiek jauna,
Bet spēlēts tiek vecvecais farss,
let dzirās nelga ģērbā glaunā
Un vientulibā staigā gars.

Mēs sen to zinājām un laiki

Šie skaļie pārsteigums nav mums.

Guļ zemei pāri senie tvaiki,
Tik augšā saules liesmojums,

Pēc kura mūsu sirdis celtas

Bij visās cīņās nakt' un dien.

Šie dumpji, kaujas bija veltas
...

Lai dvēsle zvaigžņu strautos brien



RIGA.

Skumji ir te, šai laikā, kad koki

Medus saldziedot aizņem man dvašu,
Skumji ir te, kad debesu laukus

Redzu pār ielām augsti un plaši.

Alejās krēslainās soļojot vienam,
Ko man sveicināt stingumā kailā ?

Gurdi acs kavējas namu grēdās
Dažā fasādē saltā un daiļā.
Sveicinu steigu uz akmeņa gultnes,
Smakdamas karstas sirdis kas vada,
Sveicinu drebēdams dvēselē dziļi,
Dvašo sirds gaišāk — tās viņai ir rada.

Sveicinu dzejniekus jaunus, kas vieni

Auklējot poēmu vītnes te staigā,
Dievus sev radidami no jauna
Lielus un varenus, saule kam vaigā.
Sveicinu smaidus uz daiļajām lūpām,
Skatus, kas dzirkstot reibina saldi,
Sveicinu tos, kurus skanošos ceļos

Projām nes dienas visskaistākie maldi.

Grēku pat sveicinu, ja viņā dzīvot,
Dzīvot un elpot kliedz drosme un laime,

Darbus, kuros uzlec un noriet

Zvaigžņu visskaistāko laimiga saime.

Sveicinu torņus un dievnamus senos,
Grūtsirdiba kur ērģelēs elpo,
Nezdama garu, kas noskumis maldas

Projām uz zvīļoto mūžibas telpu.
Sirēnas dūcošas sveicu no ostas,

Kuģus kas vada uz svešumu daiļo,
Sveicinu visus, kam dzīvibas trauku

Liekot pie lūpām nav mistisku baiļu.

Akmeņiem lāsts tik, kas nomīda zemi,

Apsedzot puķu rožainas sejas.
Lāsts tiem logiem, zaļš krēslojums rītos
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Velti kam preti glaužas un smejas.

Ak, kādas sēras vēls saulriets te rada,

Izdegdams velti sārtrožains pret sienam,

Ak, kādas sēras ir namos, kas cieti

Stāv savās vietās no mūžigām dienam!

Ak, kādas sēras ir saules kvēlā,
Velti kas nolīst akmeņu pļavās,
Sēras, kad cauri ugunim bālām

Naktīs ir jāraugās zvāigznēs man savās.

Saldums tik dvēseli mulsina pilnam,
Grāmatas atverot brīnišķas vaļā,
Mīlestiba un prieks kurās šalko

Dunošos ritmos, daiļplūdumā skaļā.
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KAPTEIŅA ARTURA SPUĻĢA PIEMIŅAI.

Kā plašā Zemgale Tu biji nesavaldāms,
No viņas bajāriem Tev sapņus nesa gars.
Un tādēļ nešķirams Tev tika straujais Marss,
Pār dzimteni kad kauju viesuls skrēja šalkdams.

Un brīvibu priekš savas tautas kaldams

Tu biji straujš un jauns kā plūstošs pavasars.

Bij karstā sirdī visas tavas dzīves svars,
Tu viņai uzticigs vēl kļuvi nāvē saldams.

Mans jaunais brāli, dzimtene kā skums

Par Tevi; Tavi meži, klusie lauki,
Kur sendienās bij vieni ceļi mums!

Jau iztukšoti Tavas dzīves trauki,
Kaut atmiņā vēl dzīvs tavs liesmojums.
Lai kluss Tev miers, jo dzīve bij Tev auka.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



PIRMIE.

Vēl tikko svīda rīta gaisma
un nakts ar jodiem spokojās

un zemi klāja dziļa baisma

priekš lielās augšāmcelšanās.

Tad nāves klusumā un briesmās

bij dzirdams kara vīru balss

un dziesmas, senas tautas dziesmas

kā rīta vēsmas pūtiens tāļš.

Kā cīruļdziesma agrā rītā

bij viņu sauciens sudrabots.

Lai tauta tiktu atpestita,
liels ziedojums bij dieviem dots.

Gaišs karogs augšu pacelts bija

un lepnās ilgās kaisa krūts,
tie dzīvibu pret nāvi mija
un mūžu sapņojums bij gūts.

Jums, virsaišpulks, lai slava plīvo
un puķes nes un dziesmas dzied,
un latvju dēli saulē dzīvo

un latvju meitas gaiši zied!
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KĀDAM KRITUŠAM.

Kad tu iegāji Aizsaulē asiņains dragāts,
Pamezdams kaujas un mīlu un mirdzošo sauli,
Cēlās pats Aizsaules valdnieks un runāja dieviem:

Vediet šo jaunekli mūsu godibā spožā,
Zvaigžņu mēteli sedziet un sēdiniet krēslā,

Apvijiet lauriem no mūsu sudraba birzēm.

Skatāties, mūsu tikums tam dvēselē dedzis:

Gribēt sev augstāko, pāri par dzīvi kas ceļas —

Slavu, kas nenoriet mūžibas dziļajā krēslā.
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PIEMINEKLIS.

Zeme atkal kā pirmlaikos dvašo,
Dziesmas un darbi, saule un prieks.

Arājs pa lauku aizstaigā plašo,

Varoņu slavu dzied dziesminieks.

Varvīksnas liecas un karogi plīvo,
Pacēlies augšā ir senejais laiks.

Potrimps no mūžibas mūžibā dzīvo,

Ak, kāds tautai nu dievibas laiks!

Dusēt tik saldi ir svētitā laukā,
Druvās kad miers mājo zeltots un zaļš,
Dusēt tik saldi, tiem brāļiem, kam aukā

Tēvzemes sauciens lūpās bij skaļš.
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MIERU ES SAPŅOJU.

Mieru es sapņoju, mieru,

Mieru, kas dzidrumā dveš.

Aprakts lai miers ir, kas skumjas
Pāri kritušiem kreš.

Mieru, kas poēmā valda,

Mieru, kas skūpstus ļauj gūt;

Mieru, kad dusot ar ziediem

Dvēselei un sapņiem nav grūt

Mieru, kas darbnicās gaišās
Gleznās un audeklos smej;
Mieru kā sauli, kas zeltā

Pāri guļ pasaulei.

Mieru, kas jūrā zem buram

Meklējot šūpoties liek,

Mieru, ko sērmaršs kā vāti

Sāpigu neaiztiek.

Mieru, kas druvas mums audzē,

Mieru, kas praviešiem dots,

Mieru, kas pasakās valda

Mūžibas apstarots.

Mieru es sapņoju... Dievi

Radošu mieru tik mīl.

Nemierā postošais sātans

Pavedējs kairinošs zvīl.

Mieru! Jauns orķestris stīgots,
Dvēs'lē tik saldi un baiss...

Mūžibai noņemta maska,

Zaļš atmirdz rītdienas klajš.
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ROŽAINS VĒJS

(1920—1922)





I.

Comme un chant dc cloche par les vēpres douces

S'arrēte doucement sur la colline en mousse

prēs d'une tourterelle aux pattes roses, —

mon āme qui chante auprēs dc vous pose.

Francis Jammes.





ROŽAINS VEJS.

Rožains vējs
Norieta mākoņos skrien,
Nakti gaididams
Pilns viņš ar laimi saldgrūtu.

Mūžam Tavs sejs
Domas un dvēs'li man sien

It kā pats liktens

Tevī man rādījies būtu.
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ZONETA.

Ak, putnis vieglais, zelta mīlas mirklis,
Ar acim, kurās dieviba un mokas!

Pirms viņu gūstit spējam pacelt rokas,
Jau projām laiks, jau aizzib zelta irklis.

Un zelta pavedienu nogriež dieves dzirkles;
To sapņos jūtam tik, kā skumju spoku,
Kurš mednieks tevi sniegs ar savu loku,
Ak, putnis vieglais, zelta mīlas mirklis!

Un maldidamies ceļos bezgaligos
Mēs apskaidrojam savu skumjo seju
Ar viņa atmirdzumu nemirstigo.

Kā zelta spārni trīc pār tumšo leju,
Tā jūtam viņa dvašu nevarigo
Un dvēs'lē šūpojam kā vieglu dzeju.
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MIERINĀJUMS.

Mīļā, vāj žēl Tev, ka vairs

Dienu laivu atpakaļ nespējam griest
Kad tumša mūžiba preti jau briest?'

Ak, lūko atpakaļ:
Uzticigs pavada mūs

Mirdzošais zēns Eross

Ar rozēm, skūpstiem un sauli.

Saldi tad šķirties būs.
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LAIME.

Pie mīļākās trauslas sirds

Mēs meklējam laimi savu,

Pie mīļākās trauslas sirds

Mēs aizmirstam cīņas un slavu.

No mīļākās trauslas sirds

Mums atliek pelni un viltus,
Uz laimes mūžibas krastu

Mēs ceļam veltigi tiltus.

Tik galanti meli un smaidi

Ir mūsu iegūta loma.

Kā putns vējos pazūd
Pilnibas zelta doma.
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ZONETA.

Tev sirds ir pilna salduma un dziņu
Un miesa elpo tā, kā elpo rīts;
Ap tavu dvēs'li zelta šķidrauts tīts

Kā princesei. Kas drīkstēs pacelt viņu?

Ak, dienu straume aiznes katru miņu.
Ik jūras vilns tiek krastā savaldits

Un vakarā vairs neatliesmo rīts.

Liec Erosrokā sapņu vaiņadziņu!
Pār jūru noriets skumju rozes sviež,
Mēs viņu savīstošās mokās krītam

Un sirds, kas gaidija, visvairāk cieš.

Sniedz mīlai roku kamēr saulē mītam,
Lai dzīrās asins savus plūdus sviež, —

Tiek pievilts katrs, kas uzticējies rītam.
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SATIKŠANAS.

Bij mums brīdis tuvs un dails —

Meteoru satikšanās.

Skaisti kļuvām liesmojot:
Tava dvaša lūpās manās.

Bij mums liesmās kopā krist,
Uzdzirkstot un apskaujoties.
Zelta stundas skrejošas,
Nevar mūžam rotājoties...

Atkal vientulība, nakts,
Nesniedzamu zvaigžņu selgas,
Atkal viss tik sapņiem dots —

Un mēs — tukši dzīves nelgas.
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Tik teikās notiek atkalredzēšanās

Kā Dantem — Beatrisei debesīs,
Jel tici tam, ko šodien sirds mums zvana:

Kas mīlot rokās slēgts, — tas guvums viss.

Tik teikās dievi sēž pie laimes galda,
Mums iznīcibas domās dvēs'le trīc

Un mirklis, kas mums dzīvi dara saldu,
Tik viegli skrien kā saules taurenits.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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PIETICĪBA.

Vairāk ne, kā tikai mirkli,
Stundām steidzoties uz mūžiem,
Tavās domās vēlos ietverts

Mazu mirkli būt, vismīļā.

Vairāk nevēlos, jo zinu:

Laimigs tas, ko sirds tev piemin,
Laimigs tas, ko skaistas acis

Aizmirsušas nav pavisam.

Diena plūst no tavām acim,
Dzīves zelta pavedienu
Mēro tu, kā gaišā dieve,

Neļaudama viņam pārtrūkt.



MOMENTI.

I.

Es esmu gan cīņās dedzis

Kā zobens, kas neierūs',
Gan skumjām sev sirdi sedzis, —

Kāds nu mans ieguvums būs?

Mans ieguvums Tava dvaša,
Ko aiznes laiks un vējs.
Ak, projām viesulī ašā

Šis ieguvums spārnotais skrēj's.
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11.

Bālrožu ziedus mīlu turēt rokās,
No viņiem sejs Tavs preti lūkojas,
Starp vārgām lapām elpa patveras
Un dievigas un nedziestošas mokas.

Bālrožu ziedus kaisu dzīves ceļos.
Ar viņiem Tavi saldie vārdi kūst,
Ar aizmirstibas ēnu nesarūst, —

Kā trauks pilns atkal vieglas laimes smeļos.
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111.

Kā putni manas domas skrien uz Tevi,
Aiz pulka pulks un ašie spārni viz,
Pats viņu pulkā jūtu līdzi sevi,
Pats sevi augstumos jau aiznesis.

Un viegli tiek šai skrējienā un gaidās,
Tiek mīļa mūžiba un nāve, telpa, laiks;
Sirds viegli dreb un tikai atzīt baidās:

Vaj laime ta, vaj tikai mirdzošs tvaiks?
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IV.

Savīst ziedi, nobāl dienas,
Visu apsedz mierigs riets,
Saites nav, kas mūžam sienas,
Dievi nīkst un zvaigžņu spiets.

Smaids Tavs tikai nenorietošs,
Mūžibu tas manim sniedz.

Smaids Tavs rīts pār dzīvi ziedošs

Nerietošas saules zieds.



V.

Ir vasara pilna tvaiku,
Un saule tik bagāta zied.

Ar jaunu skanošu laiku

Sirds atkal spēkus sev vied.

Dus rudenigs klusums ap mani.

Svēts, tīkams un reibinošs viz:

Vaj Tavas mīlas zeltzvanis

Priekš manis ir apklusis?
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NEPILNĪBA.

Cik viegli sevi mīļām rokam ļaujam,
Cik mirklis kūso salds, ko viņas sniedz!

Jau liekas, laiks ir atvēries kā zieds,
No paradizes koka augļus raujam,

Jau liekas mūžiba, ko rokās skaujam,
Pats Ganimeds vairs kausu neaizliedz,
Tad pēkšņi, mirklis īss, tas zemē liets,
Kā pērles aizrit viss caur mūsu saujām.

Ak sapnis, kādā veidā nemirdzētu,
Tam miesas nav, tas tikai ziedu vējs;
Kur rokas, kuras viņu turēt spētu?

Uz ceļa ziedus reibinošus sēj's
Un dvēs'lē skumju dedzinājis svētu,
Viņš sniedz mums viltu, gaišais pavedējs

200



mīlestības filozofs.

Viņš meklēja mūžibu smaidā,
Ko redzēja pirmo reiz.

Ak, bezgala mūžibu smaidā, —

Bij mīļākai Madonnas sejs.

Viņš dzēra kā žūpotājs vīnu

No lūpām karstplaukstošām.
Laiks smējās ar ņirdzigu smīnu

Un viltu līdz pasniedza tam.

Bij paģirām raganu acis,
Kā medūzas smējās tās.

Madonnu laiks kapā ir racis

Un kaps ir bez atslēgas.

Un ziedi vēsāki plauka,

Viņš vēsak skūpstija tos:

No mīlas atvērta trauka

Drīz mūžiba izgaro.

Viņš filozofs kļuva: baudot

Viņš baudija viltu līdz,
Un iegūstot mīļo vaj zaudot

Bij skumjas vieglas kā zīds.

Un mīlestiba bij viegla,
Ne vīns vairs, bet šampaniets,
Kas sievu un meiteņu lūpās
Priekš acumirkļa tik liets.

Kas atliek pēc dzīru aukas,
Kad klātu šķiršanās brīd's?

Tik druskas no kristāla trauka

Un šampaniets izlaistits.
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ROKAS.

Var smaidi vilt kā maska padeviga,
Kā pieklājibas kalpi smaidi slīd,
Tie gatavi ap katru maldus vīt.

Var melus gūt pat skatā labvēligā.

Un valoda, ši saldā arfes stīga,
Var citāda būt šodien, nekā rīt,
Nekas mums pilnu laimi nenovīd,

Visstipra draudziba ir divsejiga.

Tik rokas nespēj vilt; kad mirklis klātu,
Tās apskauj mūs kā nāvigs liktens pats
Un klusēt piespiež apziņu un prātu.

Kā puķes apskauj sirpis asināts,
Kā pēdej's vilnis mastu sadragātu, —

Tā dzīves dārgums rokās guldināts.
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TERCINAS.

I.

Tik reti Tava mīla mani skar

Ar savu mulsinošo saules roku,
Ka staigājot pa ielām šovakar,

Kad mana gaita pilna senu moku,

Starp lapām birstošām Tu atkal tuva man,

Lai dzīves cietās skavās nenosmoku.

Nu, mīļā, tuvums tavs ap mani san,
Kā saules dienu tevi siltu jūtu,
Tavs lūpu trauks tik saldi māj un tvan,

Lai sirds kā dieve atkal viegla būtu.

Madonna, saldums kads no tevis kūs I

Kā reiboni to nesu mīļi grūtu,
Kas glāstidams un dzeldams vieno mūs.



11.

Es tavu skūpstu satvēru kā ziedu,
Kā zieds tu man virs sirds nu šūpojies.
Ja dvēselei un mūžibai ko dziedu,

Tad dziesmā tu, kā visu daiļais dievs,
Kā ziedu tavu seju gaiši skatu —

Drīz uzplauksti, drīz skumjās aizveries.

Kas laimi mūžigi lai veldzinātu?

Pat pilis brūk, ne tikai viņas nieks, —

Redz mirkli nākošā to sadragātu

Un atliek tikai pēdej's sēru prieks
Šo apstaroto mirkli saistit dzejā.
Kaut laiki snigtu pāri mums kā sniegs,
Viņš smaidīs mūžibā kā tavā sejā.
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111.

Kā slimnieks dzīves ikdienibā maldos,
Pēc niekiem tveru tukšiem visiem līdz,
Un ielai līdzi skrejot nesavaldos,

Kaut gars kā gulbis ledos klusi trīc.

Nu mirklis dziļavotus rauj man vaļā,
Kad tuvums tavs man zied kā zelta rīts.

Un topu raisits strauts, kas strūklā skaļā
Ar steigām pilns šalc saules sudrabots,
Kam puķēs piešķirta ir dievu daļa, —

Tā, daiļā, mostos prieka apēnots,
Kad ieelpoju senas mīlas malku,
Kas tiek no tavas rožu rokas dots.

Vērpj dzīve dvēs'lei skumju saiti smalku,
Lai topu vēss un tumšs kā mūža mežs,
Tik sapņos samanidams zvaigžņu valku,

Lai dzīves dailei paliktu es svešs,
Tu gaišā dzeguze, kas manī zvana,

Kā putni spārnus atkal sapņi pleš,

Tu gaišā dzeguze, tev dvēs'le mana

Kā atbalss dzidra sauc caur miglāju.
Tu gaišā dzeguze, sirds saldi zvana

Tev līdz caur mūžibu: kur tu, kur tu?
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IV.

Tavs miers kā erceņģels ap mani vijas,
Kad rudeņnoriets nozied gaišdzeltens,
Prom murgi klīst, no kuriem sirds man bijās,

Mas izšķīris nav laiks tik bargs un sens.

Madonna, grēks kā sarkanrožu ziedi,
Kā dēmons tumšs vairs garu neielenc.

Un kaislibu un baudu tumšie biedi

No dvēs'les bēg. Laiks zeltains mīlā šis

Pār dienu selgām mūsu laimi šķiedis
Un dvēs'li šūpo mūžigs ziedonis.
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NEMIRSTĪBA.

Nevaru vairs aiziet bojā,

Apsvētits ar tavu mīlu.

Zinu, — tu kā zieds man balo

Pāri tumšo dienu dzelmēm.

Pasaule un dzīve pilna
Tavas dvašas, tava skata.

Lūpas, kā no svēta vīna

Dzērušas no tava skūpsta.

Kamēr domas tevi glabā
Izmisums man bēg no ceļa,
Smaržo rozes, čalo strūklas,

Dzeja dzīvo manā sirdī.
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DOMA.

Tā kā rožkājainais balods

Viegli nolaižas man priekšā,
Tā nāk viegla mīlas doma

Bieži sirdī man no tevis.

Ak, cik bagāta tu esi!

Smarža nāk no taviem vārdiem.

Viegla dūja — laidies, zudi,
Netverama — tikai sapnis.
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VELTĪJUMI.

I.

Arvien, arvien vēl neaizmirstā, tālā,
Arvien, arvien vēl sapņiem uzplaukt ļauts
Kā laikā uzziedošā rožu bālā,
Kad viss no mīlas tika dziļi skauts.

Arvien, arvien, kad dzīve tukša liekas,
Lai atspirgtu, mums sapņos jāsatiekas.

11.

Laiks apskaidrots un sāpes apskaidrotas.
Kā balods rožainvieglis ceļas gars

Pār dienu smagumu. Zūd ielas apmiglotas,
Tavs atmirdz, tālā, mīlas zeltvakars.

m.

Nekad, nekad es nenolādu dzīvi,
Zeltmēnesnica nakti gaišu dara,
Kā prieka karogs visam pāri plīvi,
Tev dīvaina un svētijoša vara.

Nekad, nekad nav tukša mana diena,

Nekad, nekad bez zvaigžnaja nav naktis.

Lai neaptrūkst man zelta pavediena
Pie vērpējam stāv, daiļā, Tavas vaktis.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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IV.

Es tevi satieku kā senu līgo dienu,
Kā ozolvaiņags jauns Tu mani vij.
Es Tavu gurdo smaržu dziesmās sienu,

Viss palicis, kā tālos svētkos bij.

Kad maldos nobirušās lapās, spēji
Ar rudens viesuļiem Tu mani skauj.
Ak, tālā, poēmas ir Tev šie vēji,
Uz līgo svētkiem garu tie man rauj.

V.

Sniegos atlido,
Kas aizmirsts spēji.
Tu to, kas izzūd

Mirdzošu sēji.
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BEATRISE.

Pie skūpstu pelniem
Negribu sildit

Vairs dvēseli savu, —

Ar liesmām to pildit!

Ko atmiņa der man, —

Ta übagu nauda.

Priekš mīlestibas

Viss dārgums ir bauda.

Tev, viesulim siltam,

Ziedoju sevi,
Kas manām lūpām
Saldumu devi.

Es triumfa arka,
Tu uzvarētājs.
Priekš tevis es celta,

Nāc, bruņinieks svētais!
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ZONETAS.

I.

Mums satiekoties laika skrējiens stājas,
Caur veco zemi karsta uguns rita,

Daiļš sapņuputns mums karstās rokās krita,
Par gaišiem strautiem tika sirdis vājas.

Pats Erosgars ap lūpām lidinājās,
Kā dzīru trauks bij stunda piepildita,
Ar aukām noreibušām dvēs'le pilna šķita
Un domas kļuva spožas vaditajas.

Un ritmā mirdzošā kā zvaigžņu gājums
Mums dzīvi jauna mīla apmirdzēja
Un neatvairāms sapņu aicinājums

Kā zelta mirklis aši garām skrēja,
Tik vieglis izlikās viss dzīves krājums,
Jo garu nesa balti ziedu vēji.
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11.

Ne vienreiz vien jau laimes putnu skaistu

Es redzēju sev garām lidinajot:
Nav viņam laika šaurās ielās mājot,
Kur sīkas laimes tīkli visu saista.

Cik labprāt dvēseli tam līdzi laistu,
Sev karstus mirkļus nemirstibai krājot.
Kas pārvērš dievigumā būtni vājo,
Lai nebeidzamā pilnibā tad kaistu!

Es tveru viņa spārnu vizmojošu,
Lai turētu to manās karstās rokās

Un dzertu mīlas kausu karsti, droši.

Ak, tikai zelta spalva paliek rokās,
Ta nedzīva, kā sapnis izbāloša

Un atstāj man tik nepilnibas mokas.
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111.

Kad tavi soļi manim preti gāja,
Man likās — puķes augtu akmeņos;
Zelts atspīdēja debess mākoņos
Un dvēs'le sevī saldu medu krāja.

Kā putnis viegli dzīve lidināja
Un jutu sevī lielos brīžus tos,
Ko juta raditajs, kad sapņos kvēlošos

Tam tūkstoš pasaules ar smaidiem māja.

Un vieglas stundas bij un tava dvaša

Rožsmaržā visu zemi pārpildija
Un dvēsele kā jūra cēlās plaša,

Un domas, kuras plauka, daiļas bija,
Un tvīkstošs gars, kā ziedu vētra aša,
Un liktens — nebālošu zvaigžņu vija.
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IV.

Es zemi redzu dievu senā rotā;
Ta visa dreb kā pirmlaimibā reiz.

Pār mūžibam un saulēm valda Ceiss

Un Apolons ar daiļām muzam rotā.

Mirdz skatā sievām Hebe sudrabota,
Ik smaidā atviz Afrodites sejs
Un jūras vējos manāms vecais zvejs
Ar tritoniem uz viļņa vaiņagota.

Bet visam pāri jūtu katru dienu

To mazo zeltspārnaino dievu — zēnu,
Kas dzeloņos un rozēs sirdis sien

Un dala skumju — prieku laimi lēnu,
Un laiks kā rožu viesuls mūžos skrien

Un dzīvi nemaitā pat Pluto ēna.
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DIENU KARNEVĀLA,

1.

Es Pjero ners, Tu — Kolombine cēlā,
Mums apkārt trako dzīves karnevāls,
Raud muziķa no stīgām vaidā žēlā,
Bet skaļais prieks man liekas svešs un tāls

Un skaidribu tik redzu Tavā tēlā,
Kad mirdz Tavs vaigs, kā mēness zeltā bāls.

Ak, Daiļā, Tevim sekot ir tik saldi,
Kā bura manus kuģus ceļā valdi.

11.

Tu visos ziedos manim uzsmaidiji,
Tu jūrās šalci man kā sauciens baigs,
Ar karstiem vējiem mani noskūpstiji
Un sērās gaismoji kā Svētās vaigs.
Tu mūzikā — viskaisla simfonija,
Tu manā dzejā plaukstošs dziesmu laiks.

Kaut mūžam netverama, aizmaskota,
Kā saule dienu gaišumam man dota.

111.

Tu manu gaišo dienu trakā auka,
Kas dzīvē gūts — no Tavas dvašas viss.

Un slāpes dziest tik Tavu lūpu traukā,
Pie visiem avotiem to sajutis,
Es maldijos kā svētceļnieks uz lauka,
Nu Tevi es starp maskām pazinis
Vairs tukšo karnevālu nepazīstu,
Ik masku Tevis dēļ bezgala nīstu.
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IV.

Tik dīvaina ir mīlestiba mana!

Drīz degu kaislibā kā Don-Žuans,
Drīz Tava balss kā Angelus man zvana

Un dvēs'li pildi man kā ziedu tvans.

Un Tava vieglā lūpu smaidišana

Tik daiļa top kā senas dzejas pants
Un pēkšņi sajūtu kā nāves mokas,
No kurām pestit var tik Tavas rokas.

V.

Rūc karnevāls, skan neprātigie auri

Un pūlī zūd Tavs apstarotais sejs.
Es laužos tālāk, svešām maskām cauri —

Kur zūdi ? Atskaties vēl reiz, vēl reiz!

Ak, dzīve tiek kā nāves šķirsts tik šaura,
Kad nepamirdz vairs skats Tavs mūžigais,
Tik dienas — dzirkstis, kuras naktī skrēja
Un zvaigznes tumsā birst no nāves vēja.

VI.

Beigts karnevāls. let visas maskas mājās
Un lūpas klusē, visas gunis dziest,
Pār visu atkal patiesiba klājas
Un sāpes dvēselē kā pumpurs briest.

Pār Pjero laimi ēnas lidinājās,
Laiks visas ceribas pie malas sviest.

Un kur Tu, neiegūtā Kolombina,
To tikai zelta sapnis vienigs zina.
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SVEICINU.

Sveicinu, sveicinu

Tavu saulstaru vaigu,
Mūžibā maigu,

Rozes, ko nesu reiz rokās

Saldas kā Tava dvaša

Laimē un mokās.

Sveicinu, sveicinu

Mūsu mīlas ātros putnus
Mūžibā skrejot...



11.

Mūžigi augstā kalnā

Lūko cilvēka acs,

Mūžigi dziļā lejā

Nogrimst cilvēks pats.

J. Poruks.





VAĻĪBA.

Es ļauju dzīvei viņas gaitu
Un katram to, kas viņam tīk,
Un brīnos dzirdot morālistus,
Kam citus tiesāt neapnīk.

Ir mūsu gaitās zināms likums,
Ikkatris otram dvēs'lē svešs,

Bet visiem pāri mīļā saule

Mums savu zelta telti pleš.

Un tikdaudz salduma un skumju
Ikkatra diena sevī nes.

Un nāves mokās, dziļā priekā
Var mirt un atdzimt dvēseles.

Es svētu katru izvēloties,
Kas viņa miesai, garam der,
Kas daiļš vaj pretigs, ienīsts, mīlēts,
To vientuliba katram sver.
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DABAS PARAUGS.

Cik viegli dzidra dzīve tiek,
Kad dvēs'les patvaļibu cienām,
Kā putnus sapņus skrejošus
Pie zelta krāta nepiesienam.

Kas zaudēts — viegli kapā rakts,
Kas iegūstams — kā pumpurs briedā.

Ikkatrā skatā mīla smej,
Plaukst vasara ikkatrā ziedā.

Kā dabā dvēs'lē sajaukts viss, —

Ar sēram mīlestība māsas,
Vaj ienaids tumšs, vaj rožains skūpsts,
Viss pilnibai, kā tūkstoškrāsas.

Un gars kā spāris ziedos mests

Ne mirkli saltā ēnā nedus,
Tik ilgi, kamēr saule viz

Un katrā puķē rodams medus.
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CILVĒKS.

Es mīlu cilvēku, kas visu izbaudijis,
Ne grēks, ne zakraments kam nava svešs.

No viņa sejas rūdits sātans dveš,
Bet garā maigs, kāds vēl neviens nav bijis.

Viņš nežēligās kaujās guvis rētas,
Ar nāvi skūpstijies un tādēļ visu smej,
It visām morālēm viņš viegli pāri dej,
It visas baudas kļuvušas tam svētas.

No dzīves koka ieguvis viņš balvas,
Gan atmiņai, gan savai miesai ar',

Viņš mīlējis, cik dzīvē mīlēt var,

No Venus vaiņags dots tam deg uz galvas.

Daudz lādēts, nozaimots no maziem gariem

Viņš savā vientulibā bagāts princs.
Un jautājumu mūžigs labirints

No viņa cauriziets ar šaubu kariem.

Nu viņa vaigā redzu dievišķibu
Un viņa skatā maiguma tik daudz,
Kā liekas, izplūstu no viņa zvaigžņu strauts

Un liljas dvestu saldu nevaribu.

Ar Kristu sātans satikušies viņā,

Ak, kāda pilniba un viļošs noslēpums!

Viņš staru, krāsu, jūtu saplūdums;
Straujš, visu ielencis ar savām dziņām.

Ik daiļais sapnis pilns ar karstām mokām,

Ak, sērā atziņa, ko viņa dvēs'le nes!

Man liekas, brālis viņam būtu es, —

Kā zelta putns mums laime slīd no rokam.
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PADOŠANAS.

Ir dzīves valgiem jāpadodas,
Cik ilgi sirdī asins rit,
No dienu reiboņa nav modās,
Kaut pāri zelta pulkstens sit,

To stundu ceļus, kuras jaudām,
Kā ķerubus, kam acis dzirkst, —

Ar midzinošām, gurdām snaudām

Kā rāvā sapņu dvēs'le sirgst.

Tik ilgi dzersim dzīves vīnu,

Kamēr tas spēj mūs reibināt,
Ar grēkiem aizbaidisim splinu,
Līdz pēdej's mūža splins būs klāt.

Tik ilgi dzejām sevi ļausim,
Kamēr vēl laukos būs kāds zieds,
Tik ilgi mīļas rokas skausim,
Kamēr tās mīlot preti sniedz.

Jo beidzot tak pie pekles durvim

Ir garam, miesai jasalūst.
Ir velti ticēt sapņu burvim,
Ir viegli dzīvei līdzi plūst.
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NO RITA.

Ar rožainām kājām dūja
Pie loga nometās,
Man likās tai vieglos spārnos
Mana diena plivinās.

Es akmens esmu, es krītu,
Kur ielas teku min.

Un tikai vieglspārnu sapņi
Augsto mirdzumu zin.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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DIEVIŠĶĪBA.

Kad rudens sauli aizsedzis ar sēram,
Vēl putnu ceļš ar llgsmi garu pilda,
Ar tumšu vīnu Bakchus lūpas silda

Kā stundās, kurās mīlestību dzērām.

Kad diena aizgājusi — lāsmo mēness,
Ar sudrabu ģērbj grūtsirdigo nakti.

Kad mīlas acumirkļi nāvē rakti,
Vēl dvēs'li gaismo sapņu zelta plēnes.

Tā — rotaļā vaj dzīvē — vieglā dejā
Mums dienas aizrit gaišo dievu ziņā.

Top dvēsTe zieds un krājas saldums viņā,

Smej amoretu mūžam līgsmās sejas.
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VIEGLPRĀTĪBA.

Ir vieglprātiba dievišķigā
Tik vieniga virs zemes vairs,
Kam dzīves burzmā apnīcigā
Priekš dvēseles vēl skatiens kairs.

Prāts — profesors jau vecs un pelēks,
Kā nāve visu stindzina,
Aiz viņa zelta saule nelēks,
Viņš letarģijā midzina.

Bet viņa — hetera daiļsalda.
Jau dievi mīlējuši to,
Kā zemes meitu skūpstu maldu,
Kā dievišķibu vienigo.

Jo pumpurs vieglprātigi veras

Un vieglprātigi puķes zied,
Pie tauriņa gaišs tauriņš tveras,
Kaut viņa mūžs ar sauli riet.

Tiek skūpsti vieglprātigi doti

Un sapņi sapņoti, kas klīst,
Tiek kapi saules apstaroti,
No vīna skumjas viegli dzīst.

Ak, dvēs'li viņai labprāt ļauju
Un vējs kā rauto ziedu nes

Ar vieglprātibas elpu strauju
Tik labprāt aizlidoju es.

Mēs Stiksam visi novēlēti,
Prāts neizglābs no nāves mūs.

Lai labāk vieglprātiba lētā

Mums zelta strūklās apkārt kūs.
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JAUNĪBA.

Tu esi vēries

Kā pumpurs vaļā,
Tu traucies kā bura

Mūžibā zaļā.

Steidz tavas domas

Kā bezdeligas,
Dzied visas stīgas
Gaišdaijskanigas.

Un tava visdaiļā
Orchideja
Starp zemes ziediem

Tev mīļākās seja.

Sirds — dunošs motors,
No zemes krasta

Tu lido, kur pasaule
Neatrasta.

No taviem sapņiem
Milst visa telpa,
Nes tevi nākotnei

Dievibas elpa.
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VIEGLUMS.

Ak, vieglums dievigais, kur tevi rastu,
Lai dvēs'li paceltu ar sapņiem augstumos,
Un noliktu šo ielu akmens nastu,
Kā spāris vēju laivās šūpotos!

Tas vieglums, kuru senās dieves nesa,

Kā teika skrejošs, dails un apgaismots,
Sirds viņa akās savas mokas dzēsa.

Viss dzīves atminējums viņā dots.

Tas vieglums, kurā dejo visi strauti

Un zāles lokās ūdens plūdumā,
Tas vieglums, kurā tiekam projām rauti

Vismīļo roku baltā vijumā.

Kā svina ūdeņos peld dzīves barkas,
Ar skumjam dzejā paceļas tik skats,

Kur vizmo viegli celtas zvaigžņu arkas

Un Apolons ar muzam valda pats.

Kaut smago morāli reiz nomest spētu,
Lai grēkā — dievibā sirds vienmēr brīva smej
Un purpuroto asins vilni svētu

Dails zēns, kā dieviem, biķeros mums lej.

Un mulsums salds mums kļūtu dzīve visa

Un mīla — vētra, kas mūs projām rauj,
Kā ziedlapas, kas birstot vaļā risa

Un saulei, vējiem sevi visu ļauj.

Ak, vieglums dievigais, tik torņa smailums,
Tik sastingusi strūkla akmeņos.
Pie zemes piesiets nav tik sapņu daiļums,
Kā maza zilgme tumšos mākoņos.
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SKUMJU DĀRGUMS.

Cik daudzreiz sirds ir pilna skumju grūtu,
Starp ļaudim staigājot kā naktskrēslā,
Kur naids un zemums savas bultas sūta

Un īgnos smieklos viņas pavada.

Bet skumjas mūs kā gaišie dievi valda,
Kas dzīvei lēmuši daiļvieglai būt,
Pie sapņiem, kā pie šampanieša salda,
Neko un visu vienā mirklī gūt.

Par varavīkšņu zalgo papriecāties,
Pie puķu stiebriem zemes smaržu dzert,
No kautras mīlas sirdij pilnai krāties,
No naida ģifti sevī neiedzert.

Pār ielas brāzmu, übagiem un neriem

Kā vējam pāri skriet, kur blāzmo riets

Un nakts tik dzidra mirdz ar zvaigžņu vēriem,
Pie dienas smaguma nekas nav siets.

Tā daudzreiz sirds kad pilna smagu moku,
Der skumjas, kurās gars tiek saldi svērts,
Jo dzīvi svētot muza savu roku

Kā rožūdeņos skumjās viegli mērc.
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ARGONAUTS.

Nav sirds vairs karstākas, kā tavās krūtīs,
Nav sapņu daiļāku, kā tie, kas tevi ceļ.
Sen pametis jau esi ceļa jūtis,

Tavs kuģis zaļo okeānu šķeļ
Un buras asinssārtas mastos plīvo
Un viena doma — ātrāk! dvēs'li dzeļ.

Kā bišu pulks tev galvā sapņi dzīvo,
Un saldu mantu sirdij nes un riež,
Tu tikai jūras vēju elpo brīvo.

Un tavi pavadoņi? — ak, sirds dziļi cieš:

Tu viens no zemes krasta projām skrējis.
Laiks lielas skumjas tavā dvēs'lē viež,

Ap tevi plosās trakie jūras vēji.
Sveiks, argonaut! Tu vienigais, kas jūt,
Ko ielu staigātāji nevarēja, —

Tu vienigais, kam jaunus mūžus gut
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CĪŅAS.

Viss pārdzīvotais kļuvis svēts un maigs,
Kā dūmi, kurus ziedoklis ceļ gaisā.
Pār dienam karstām mīla ziedus kaisa,
Tur jaunibai smej zeltains rīta vaigs.

Klāt uzvara, bet apkārt viss tik baigs.
Man liekas dvēselei te pietrūkst gaisa.
Starp garu un starp dzīvi dzīļa plaisa.
Šīs ielas liekas man kā muklājs staigs.

Ak, cīnitaju liktens manim ļauts:
Ar rētām sevī vientulibā sērot

Un klausities, ka nelgām slavu sauc.

Kā kauju ordeni tik sirdi varu vērot

Un baudit atmiņas, no kurām skauts

Es cīņu bezgalibu varu mērot.
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PIRĀTS.

Es esmu brīvs kā pati jūras auka,
Mans karogs liesmsarkans tik baismu nes,
Ik vētras svilpiens manu vārdu saukā,
Ar vēju nemierigo brālis es.

Man riebjas likumi un noteikumi,
Pēc viņiem dzīvojot ik dzīve trūd.

Mans likums — mani cīņu ieguvumi,
Un mana brīviba — ko varu kaujā gūt.

Es ienīstu ikkatru drošu ostu,
Kur mantas trūd un pilsons miegu guļ.
Ar maniem kalpiem nesu ašu postu
Un brīvi elpoju, kur vēji jūru kuļ.

Es laupitajs, un manā klinšu salā

Ir slēpta pils, kur mirdz mans laupijums,
Kur svinu orģijas kā plaša straume paļā
Un prieku, kuru nepiedzīvot jums.

Tur vīns un dziesmas apsveic manus grēkus,
Tur sievas skaistas, gūsteknis dažs bāls.

Traks baudas viesuls vairo manus spēkus,
Man nesātiba — dzīves rituāls.

Es visai jūrai pasludinu kauju,
Es vanags, laupijumā vērojies,
It visiem spēkiem labprāt sevi ļauju,
Kā piķa lāpa verdošs iededzies.

Es padevigs tik savai asins brīvei,
Jums baigi manu vārdu pieminot, —

Es pirāts, kuru jūsu kūtrai dzīvei

Kā soģi liesmojošu dievi dod.



DZEJNIEKS.

Es jūtu vieglu vēju,
Tā mana dzīve plūst,
Es vieglus sapņus sēju,
Sirds sapņus atkal gūst.

Man ziedi atkal smejas preti
Un zaļie zari māj,
Man saules zelta meti

Zem kājām gaismu klāj.

Es ogļracis un zvejnieks,
Es Ķinas mandarins,
Es skaistu skatu dzejnieks,
Es dzērājs pats un vīns.

Ir balods vieglis gaisā,
Man viegli dvēselē;
Man mīla rozes kaisa

Un ērkšķiem nokronē.

Ak, smagā dzīves strūga,
Cik lādiņš tavs ir velts!

Nav mani dvēs'lei jūga,
Es karogs mastā celts.
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DON-KICHOTS.

Zonetas.

I.

Ak, sapņotājs no laikiem tāliem,
Tu nelaimigais brālis mans,

Ko manu dziesmu klusais pants
Teic līdzi rožu ideāliem.

Ak, sapņotājs no laikiem tāliem,
Tu manī skan kā klosterzvans!

Sens sadzeltējis foliants —

Tur ģīmetne tev rakstiem bāliem.

Cik reiz, kad tumsas spēku šķelts
Es skumjās bēgu pats no sevis,
Man atmirdza tavs sapņu zelts,

Ko kailai pasaulei tu devi.

Viss, viss lai zemes ielās velts,
Es savās sāpēs sveicu tevi!
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11.

Mēs dzīves ielās maldāmies

No daiļa sapņa ievainoti,
Kaut ikdieniba viļ tik ļoti,
Mūs tālāk sauc kāds zvaigžņu dievs.

Un viņa vārdos klausoties

Tiek mūsu ceļi apstaroti,
Kaut zaimiem mūsu darbi doti,
Kaut dzelons sirdī iedzēlies.

Tā topam kaisli argonauti,
Ko tikai tukšas selgas sveic,
Sirds lepnuma kā vētras rauti.

Ak, dien' un nakti ritmis steidz,
Mēs trakiem elementiem ļauti,
Kas mums ar sapņiem japārveic.
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ni.

Ak, mīļais brāli, zināms mums,

Ka nevainiba skrandās staigā
Un netiklibas skaistā vāigā
Smej karaliskais ieguvums.

Ak, dārgais brāli, zināms mums,

Ka nomirst vientulibā baigā,
Kas sevim slavu neizklaigā,
Kam sirdi kautris liesmojums.

Tak dvēs'lei mieru sargājam
Un viegli ejam visam garam,

Par draugiem klusi pasmaidām

Un slavu teicam cīņas garam,

Kas pilns ar sapņu orģijām.
Un saldo vientulibu skaram.
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IV.

Uz ēzeļa tev pavadons

Truls, nekautrigs kā dzīve pati,
Tiek rožu sapņi nicināti

Un muļķibai tiek pacelts trons.

To apsveic ielu milijons,
Mēs tiekam drūzmā sadragāti,
Mūs izsmej lūpas, vārdi, skati,
Šalc pāri dzīves smieklu jons.

Šie krietnie ēzeļbruņinieki! —

Ak, mīļais brāli, smaidi vien —

Ar viņiem sacensties ir lieki,

Mums cita vara dvēs'li sien,
Par tālo princesi dun prieki
Ik katru nakti, katru dien.
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V.

Ta plaukst kā liesmots sapņu zieds,
Ta tava skaistā Dulcineja.
Ikkatrai lietai viņas seja
Ik vēsma viņas elpu sniedz,

Ik balss tev viņas vārdu kliedz,
Tev viņas tālums daiļš kā dzeja,
Tu viņai sevi novēlēji
No gudriem un no muļķiem smiets.

Ak, spāniet, lielais cTnitajs,
Caur tālo laiku romantiku

Mūs Viņas daiļums tuvinaj's;

Tev ceļa brālis sen jau tiku,
Tu Neesošās meklētājs
Caur tālo laiku romantiku.
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VI.

Visdaiļākā ir Neesošā,
Ko dvēs'le tikai sapņos sniedz,
Viss iegūstamais skaistums lēts,
Ik ķermens — dzīve savīstoša.

Tai mūsu gaita mūžam droša,
Tai viss, kas panākts novēlēts.

Tavs veidols atmirdz sērisvēts

Kā teika garu sveicinoša.

Ak, mīļais brāli, steigsimies,
Uz ēzeļa mums seko zaimi,
Tie mums līdz kapam līdzi skries.

Lai nicinām šo ielas saimi, —

Pie Daiļās gaitas apstāsies,
Pie Neesošās gūsim laimi.
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SAUCIENS NO TĀLUMA.

Sāpigi bulvāros būt,

Liepas kad smaržojot zied,
Ritmos pat elpot grūt.

Klajums zilgani zaļš
Dvēseli mazgāties sauc,

Vēju brāziens šalc skaļš

Sērpilnie nami un nakts
...

Dzirdu es: zvaigznāji kliedz,
Sasaucas garu vakts.

Atsaucos. Dvēsele skrien

Mūžibas prērijās,
Ziedi kur katru dien.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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MĀKSLINIEKS.

Kādēļ no dzīves nost viņš raujas
Un bieži viens ar sevi pats
Gan sapņiem dvēs'li svaidit ļaujas,
Gan uzliesmo ka mīlošs skats.

Un vakarā pēc dienas raudot

Tam jauna rīta ilgas kliedz

Un niekus, ziedus, dzīves baudas

Tam sveša vara apskaut liedz?

Ak, atziņu tik daudz viņš guvis,
Kā salda vīna. Viss tik lēts.

Viņš filosofs pret dzīvi kļuvis
Un citām sferam novēlēts.

Viņš cieti slēdzies dārzos savos

Kā kalifs klausās strūklakās

Un reti tikai ritmu skavās

Tam dvēs'le priekā paceļas.

Tur saldas rozes gaišdzeltenas
Ir atmiņas, ko laiki nes,

Ik dzelons— mīlas rokas senas,

Kas pilnibu tam neatnes.

Kā cieti slēgtam vīna traukam

Tam neizdzertam jāpaliek,
Jo tikai radišanas aukām

Viņš savu sirdi plosit liek.

Un lielo pilnibu lai rastu,
Kur dievu tuvums elpo svēts,

Viņš pamet ikdienibas krastu

Un tiek no tautas nolādēts.
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DOMAS

Zibens kad paspīd,
Gaiša izliekas nakts.

Brīžiem tik vien

Pilnibu dvēsele skata.

Ak,|kas gan lai izbēg
No nāves mūžigā rata!



NO TERASES.

Tik kvēla nakts; uz terases es sēdu,
Zem manis iela gurst. Vēl akmens silts,
Parks iemieg, tikai klusi šalc vēl strūkla.

Ak, sapņiem ticot atkal esmu vilts.

No dzīves salda seja novērzdamies

Es Daiļo meklēju, tas bij kā Nāve vēss.

Ņu tīkas krist visdziļā ielas klēpī.
Šis augstums dvēs'li nāvē sasaldēs.
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OPIUM.

Sen apnicis šis skaļo ielu gājiens
Un ideāls, pēc kura skrēju es.

Kas ideāls, to visi vēji nes,

Nu mani vada augstāks dievu mājiens.

Kas cīnās tautu, valstu, paša labā,
Priekš atzinēja viss tas kļuvis lieks,
Vēl neizjustās sfērās valda prieks,
Ko gars kā Kolumbs sevī vienā glabā.

Ak, burvigs malks, ko ieelpoju smaidā!

Zūd pasaule un saule, sapņi nāk,
Tos reibons salds pie manis atvilt māk,
Es aizmirstos ka Bakchus vīna spaidā.

Tiek zeme jaunāka un viņas artērijas
Kā pirmā dienā pilnas karstas lavas,
Es kūstu mīlestibas saldās skavās,

Ap mani sensapņotas rokas vijas.

Un uzplaukst atziņas kā krizantēmas,
Ik strauts par jūru tiek, ik cilvēks — dievs,
Ik zieds — balts gars, kas zemē nolaidies,
Skan akmens, klintis, kuras bija mēmas.

Es pacelts dievibā un līgsmē varens valdu,
Es visu izjūtu, ko zeme sevī nes,

Vairs skūpsti neizdziest no dvēseles,
Es piepildits, nav ilgu vairs, ne maldu.

Līdz atkal atmozdamies jūtu vārgu
To miesu, kura mani lejup rauj.
Kā valgs ap mani ikdieniba skauj
Un dzīves seju redzu kaili bargu.

Ak, orchideju lauki, mēnešlejas,
Ak, laimes kūsejums, kam zūdi drīz!

Nāc atkal, burvja trauks, man dvēs'le trīs —

Lai pazūd zemes apmiglotās lejas.
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DRAUAGAM.

Draugs, viegli lai soļi Tev

Caur pūli iet,"^
Zini: mums pāri
Dzeja un zvaigznāji zied.



247

KONTRASTI.

Ak, kādu saldumu devis Dievs

Ir dzīves sapņiem un māņiem
Un kādu rūgtumu smeļamies
No laimes un kaislibu slāņiem.

Ir rūgtums vairāk kā kūsošs prieks,

Viņš māca mūs svērt un zināt,
Cik nīciga dzīve, cik ideāls lieks, —

Viņš dievibu māca mums minēt.



VASARAS DVĒSELE.

L

Vasaru man teica spāris
Zaļizils pār upes niedram,
Vasaru ar saldām domam

Nesa dama vēsi daiļa,
Svītrots noriets, vēli vēji,
Dvēs'les sēru pilna dzeja.

11.

Staigājot pa lauku puķēm,

Sajutu es sevī dusot

Vasaru, kā vīna trauku,

Noslēgtu uz mūžu mūžiem.

Sajutu kā sievu dvēs'li

Apburtu, bet sapņos dzīvu.

Zinu— vasara visskaistā

Ta, ko katris sapņos lencam.
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LAUKOS.

Šis vakars daiļš kā seravs mirdzošais;
Zelts mākoņos un rozes debess malā,
Uz pļavām ūdeņos viss atmirdz paļā
Un klusa prieka pilns ir dzidrais gaiss.

Ar saules elpu dvašo zilgans klajš,
Šalc strauti, apmigloti ūdens čalā,
Dzied zemes vēzits savā mitrā alā,
Te liekas tuvu pirmlaiks senejais.

No dusas pilna pieplūst dvēs'le man,

Kā pumpurs, liekas, jauna laime plauktu
Un dzīve — zelta spiets no jauna san

Ar mirkli sapņu noreibumā jauktu.
Viss — koki, putni, gaisa vēji skan,
Lai garu prom no veltām cīņām sauktu.
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TO, KAS NAV BIJIS.

To, kas nav bijis,
Kur atrast mums, draugi, to!

Gads pāri gadam trauc

Pret zvaigznāju mūžigo,
Rozes ver ziedus,
Parfims smalks gaisā plīvo,
Zelta rīts zaļu krēslu jauc,
Dienas kā putni trauc,

Atmiņas tikai dzīvo.

Vējs jau pār rudeņa laukiem

Auļo.

Miglāji gulst pār prieka traukiem.

Smejas tik zvaigznājs mūžigais,
Neizdegošais.
Kur atrast mums, draugi, to,
Vēl nekad nebijušo!

Kuģi pie krastiem dauzās,
Aukas pusnaktī,
Simtreiz jau skrējuši jūrā,
No ilgam mētāti —

Ostās arvien tos atnes būra.

Dvēs'le cik degusi jau

Atziņās, grēkos,
Mūžam atgriežas vien

Zemes spēkos.
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Ši zeme mūs garlaiko!
Kaptein, kaptein,
Laiks pacelt enkuri,
Laiks sirēnu dzirdēt dūcošu.

Lai bezdibens vērtos

Tik atrast, atrast to,
Nekad neizbaudito —

Sapņos, peklē vaj debesīs,

Sasniegt tik, sasniegt nebijušo.
Dzēriena devej,
Labāku malku mums dod,
Rītdienai liesmojot.
Vienreiz to, kas nebijis, dod—

Kā zvaigznāju pāri mums

Liesmojot.

Gads pēc gada trauc,
Kas sauc, kas sauc?

Dzērienu devej, Mūžigais,
Vaj tikai nāvē

Slāpes tu proti atdzirdinat?

Kaptein, garlaicīgais,
Vaj tikai ostās

Tu vari mūs aizmaldinat?

Uz jaunu zemi

Ceļotu mēs labprāt.



Ir nebālošas tikai zvaigznes
No visa, kas virs zemes dails,
Drīz sapņus gadu vētra aiznes,
Un dzīves koks kad paliek kails,

Pār dvēs'li putekļi sāk klāties

Un sāpes soļiem līdzi iet.

Viss sēklis tiek; kur domam stāties ?

Ne raudat vērts par ko, ne smiet.

Tik biķeri ar atzīšanu

Tad saldo sev pie lūpām likt,
Ar reibinošo mīlas tvanu,
No kura aizmirstibā migt

Ir spējuši pat dievi paši.
Šis visa dzīvā eleksirs

Ar rožusaldo Erosdvašu

Nekad mums dvēs'lē nenomirs.

Kā vieglis sauciens dzīvei pāri,
Kā mēness naktī gaišs un maigs
Pār aizmirstibu, laikiem pāri
Vēl blāzmo visumīļās vaigs.
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DIENAS.

0, dienas, kuras skrējušas kā pali,
Kur jūsu vizmojošais zelta spiets!
Kā mežs es topu kails, kad vēju čalas

Pār viņu nāk un rudens skumju riets.

Kur agra jauniba ar rožu auku

Gar siliem šalca zaļā Zemgalē.
Kā zibens liesmoju uz zaļa lauka,
Prieks dega viegli gaišā dvēselē.

Un raisidamies puķu saitēm vaļā
Es skrēju sapņu nests, kur cīņas dūc

Līdz Daugavai, lai kristu jūrā skaļā
Un rētas iegūtu sev kvēlā krūts.

0, dienas, kurās visa zeme dega,
Kur jūsu pulks ? Pret mūžibu tas sēts,
Jums pāri klāta bālu zvaigžņu sega
Un sadegušu cīņu klusums svēts.

Nu staigāju ar pilnibu un mokām,
Drīz liesmoju, drīz topu gurds un sērs

Un jūtu garu nāves splinā smokam,
Līdz Hesperidas savus dārzus vērs,

Līdz dienu pulks būs pilns un rožu šķirstā
No tūkstoš dzeloņiem un ziediem skauts

Es dzirdēšu, ka manu vārdu mirstot

No dienu pelniem nāves saldums sauc.
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POEMAS UN BALADES

(1904—1924)





JAUNĪBA.

I.

Tu tālos purvu laukos uzziedēji
Un saules alki augstās debesīs,
Un dienas aizskrēja,
Kā mākoņi pa bezgalibas telpu
Un veltas ilgas spieda tavu elpu.
Tu naktīs nezināma raudāji
Un rītos dienas allažibu ģērbi,
Un tā kā dzelžu važās rūsēja
Pār tevi vienas domas nebeidzamas.

Kur kalna malā zaļie meži šalc,
Mazs strautiņš steidzas,
Ciems nomelnojis skatās tālumā,
Kur laukos klusi vārpas šalc

Un augšā staigā mākons balts,
Tur kaps pie priežu sila nezināms,
Ik vakarus tur gulstas zaigums rāms —

Tur aprakti ir tavi pirmie sapņi,
Bet karstas gribas pilna
Tu gāji tālāk, tālāk dzīves kalnos.

Ik vakarus

Tumst istabiņa,
Dziest pēdējā
Debestiņa;
Sirds tik jūt —

Tālu tālumā

Gribas būt!

Lec mēnesis

Un zvaigznes smejas,
Un sapņu pilnas
Ir tumšās lejas, —

Viss dus,
Viss dus,
Sirds tik jūt:

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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Tālu tālumā

Gribas būt!

Rīts mostas

Un rasa birst,
Bet nemiers ar nakti

Nenomirst;
Kā putni dienas skrien —

Sirds tik jūt:
Tālu tālumā

Gribas būt!

Uznāk lielā saule,
Tā kā milzis stalts,
Vas'ras dienu sapnis
Ziedu pilns un balts —

Sirdij lielās saules nepietiek,

Nepietiek...

Tā kā vakars skaista

Atnāk līgava,
Skūpsta manus vaigus
Laimē tvīkdama, —

Sirdij saldo skūpstu nepietiek,

Nepietiek...

Aizved visus baltais ceļš,
Aizved visus svešā malā,
Aizved ļaužu pilnā salā,
Tur kur jūra mūžam elš.

Sāpes augstos torņos dzīvo,

Līķi dzīvo baltos namos.

Dziļos mūros nezināmos

leslēdz pavasari brīvo.

Krūtīs liesmu spēki dzirkst,
Apkārt gaudo dziļa jūra —

Noslīkst viņā katra bura.

Sāpēs ziedoņbērni mirkst.
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ZIEDOŅA DZIESMA.

Mums apnicis smilšu salā būt

Un krāstā mūžigi dzīvot,
Sen gribas mums garu, kas važās siets,
No ikdienas lāsta brīvot.

Pār jūras tumšzaļgano līmeni,

Aijā! Aijā!
Mēs dosimies vētrā un viesulī,
Aijā!

Sniegbaltajās burās jau vandas vējš,
Pār dzelmi grimst, paceļas laiva,
Pār galvu melns negaisa mākonis mums

Un balta ātrskrejoša kaiva;
Un viļņos kā šūpulī grimstam mēs,

Aijā! Aijā!
Mūs ilgas uz tālo aizjūru nes,

Aijā!

Ir aizjūrā sala no cietas klints,
Tur tumsas karalis valda,
Tur mūžu nāvigais ziemelis pūš,
Tur zemes bez dzīvibas salta.

Klints dziļumos rakta tur gaismas pils —

Aijā! Aijā!
Uz turieni baltas buras mūs vils,

Aijā!

Un pilī tur mūsu līgava dus

Ar saules vaiņagu galvā,
Tur glabājas vizoša, brīnišķa
Priekš visas pasaules balva.

Uz turieni mūsu buras lai klīst,

Aijā! Aijā!
Kaut vētra ar' ceļas un bangas šķīst,
Aijā!
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Kaut vētra ar' ceļas un bangas šķīst,
Un bezdibeņi kaut līgo,
Mūs nebaida vētra, mūs nebaida nakts,
Mums negaisi kokli stīgo.
Uz aizjūru tālo, kur aprakta pils,
Aijā! Aijā!
Uz priekšu mūs mūžam sirds šalkdama vils,

Aijā!

Mēs līgavu savu tur modisim

Un saules vaiņags tai dzirkstīs,
Ta dziedās par dzīvibu pestito,
Tad diena pār pasauli dzirkstīs.

Par vētru, par kauju mums dziesma lai trīc,

Aijā! Aijā!
Nāk dimdoši pulki uz kauju mums līdz,

Aijā!
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II.

Jaunibā, tu mans mūžibas miegs,
Kā zvaigzne miglaina pār kluso leju.
Pilns sāpju par sendienām mirušām

Es tavā skūpstā vēl gavilēju.
Dimdiet jūs ielas, dimdiet jūs lielceļi,
Dimdiet kalni un meži, kā sapnis tāls,
Dimdiet debess lauki, dzīvs ir mans spēks,
Kā zvaigzne sirdī mūžigs mans ideāls!

Pār zemi miglas ezeri dus —

Dimdiet klintis, dimdi varenā nakts!

Mīla vēl manā nemiera sirdī dus,
Uz debess jūras ir dimantzvaigžņu sākts...
Jaunibā mana, kam stāsti šīs pasakas
Par gaišām pusnaktim vasaras maldā,
Ak, es biju viens, nepazīts, neizsmelts,
Viens dzīvibas gūstā kā miegā saldā.

Rasā man kājas mirka kā asarās,
Sirdī tvīka dienvidu tuksnesis,
Manas domas kā palmas debesīs lūkojās —

Es biju zvaigžņu un debesu virsaitis.

Stāsti zem lapotiem kokiem sanēja
Un pasaule plašā man pāri vērās,

Es dzirdēju visu, ko dzīviba kalnā dzied

Un sadegu klusās nespēka sērās.

Jaunibā! No tevis es atkal augšā celts,
Tu rīta zelts, tu vakara purpurgaiss,
Tu mīlas pirmais, mulstošais skats,
Tu sāpju gars mūžigi glūnošais;
Tu smaržā gruzdošu rožu dārzs,

Tu mīļa kā dzeltenu lapu trūdi,
Tu aizmirsts zieds manas dzimtenes ezerā,
Tu uguns, kas kaujas zobenu rūdi!

No skanošām dzīrām tu eji pakaļ man,

Tu vientuļās naktīs pie galvgaļa biji,
Saldas sāpes tu gaviļu kausā lēji,



No neprāta ilgam man vaiņagu viji...

Jaunibā, mana gurdenā ceļa draugs,

Jaunibā, meža sapnis dzimtenes būdā,
Jaunibā — svētrīts, cīrulits debesīs,
Dziesma draugu bijušās klaigās gūtā.
Tu līgavas soļi klusie, tu viņas degošais vaigs,
Sirds, kas manām krūtim atbildi teica.

Tu kaislošs skats, kas manim šķiroties
Kā zvaigzne ceļinieku naktī sveica.

Pa dzīves ielām es gāju skaists,
Pilns no tevis ar skaidrotiem skatiem,
Bet pāri manim kā vanags lidoja
Laiks, kas aprok domas zem tumšiem kapiem.
Un gāja un aizgāja dzīvibas lielās dienas

Kā jūras viļņi smilšainā krasta kāpās,
Un nodzisa sarkanās gunis, kas kvēloja
Manas dzīvibas pils augstajās lāpās.
Un sendienas paceļas augšām no tāluma

Ar rubina ugunim zvēroši skaistām,
Un paceļas viss, par agri kas kapā rakts,
Un mēs kā jaunekļi atkal degam un kaistam,
Kad runātie vārdi vaigos uguni dedza,
Kā vasaras saule sirds bij radoša:

„Kas uzvarēs, dzīvos!" skanēja pasaules zvans

„Kas uzvarēs, dzīvos!" Ak, sirds tu dieviga!
Pret kalniem cēlās visi lielceļi baltie,
Un acis uz baltiem mākoņiem skatijās!

Jaunibā, cik tava kapsēta krāšņi zied,
Cik saldi glauž tavas rokas aizmirstās!

Kauss nu ir izdzerts, bet slāpes — tās atlikās!

Un visi avoti nu izverd dubļus saldus.

Dvēsele šķīsta gribēja būt un nīda

Visus šos reibuma stāstus un maldus.

Kā plaša nakts tad visu pasauli klāja
Un zvaigznes nevienas nebij augstumos,
Viens praviets caur klintim pusnaktī maldijās
Un lūkojās stingušos tukšos ziemeļos,
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Un austrumos blāzmas ilgojās klusais skats,
Bet viss bij miris un miera palagos tīts,
Un auku un zibeņu sauca nemiers stalts —

Un straume uz Hadesu aiznesa visu līdz...

Jaunibā! Tu baltais smejošais gars,

Tu kalnmalas straume apriļa saules dienā!

lesim, iesim un abi dusēsim reiz

Zem mākoņiem tāliem mēs kapā vienā.

Jaunibā! Vēl mūsu dzīviba gaiši deg,
Mēs esam kā saule, kas ziemeļos rīta gaid',
Mēs esam vientuļi lieli uz dzīves ielām,
Mēs piederam dzīves karaļam lielam !
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111.

Kurp jūs klīstat, manas ilgas?
Kur jums mūžigs ziedons būs?

Baltās debesis un saule

Mūžam kur pār kalniem kūs'?

Vaj jums tiktos atpakaļu
Zilā tālē bijušā,
Kur mums pirmās rozes plauka
Un kur viņas nomira?

Tur, kur sils ar vējiem runā

Skaļā, karstā pusdienā?

Tur, kur niedru baiļu daina

Salīst klusā ezerā?

Tur, kur jaunās kaisles naktis

Mūsu lūpās skūpstus lej?
Tur, kur baltas sievas saldi

Senai, senai mīlai smej?
Tur, kur sirds ar sapņiem pilna,
Tā kā debess zvaigžņu pilns?
Kur ar glezno krastu runā

Jūrai pāri nācis viln's?

Tur, kur ābeles zied balti,

Tur, kur līgot mulsa prāts,
Kur par visu nomirušo

Atmiņa vēl sāp kā vāts?

Diezgan viņas tālās zemes,

Diezgan sērots, sapnis mans!

Sagruvušā kalnu pilī
Guļ bez mēles senais zvans.

Un kā vanags dzelžu krātā,

Skumju sagrausts mūsu spēks...
Šļūdoņos vaj palmas zaļos?

Ziemeļos vaj saule lēks?

Brīnumstīgas sarūsēj'šas,
Dzīviba dus akmeņos,
Skrien tik melni putni — sāpes,
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Skrien tie rītos, vakaros.

Balta karsta dzīves dieve

Visam mūža dusu dzied,

Bijušais kā mākoņtēli
Nāves kalnos melnos lied

...

Dusiet, dusiet,
Maldi!

Dziļā mūžibā

Saldi!

Dusiet, dusiet,
Prieki!

Jūs priekš mūžibas —

Nieki!

Dusēt iet laiks

Mūžibas spilvenos,
Dusēt eju es,

Eju es!

Vaj tev, dvēsele, tiktos tālu

Rītdiena kur naktī dzimst?

Vaj tev tiktos būt, kur domas

Un kur visas sēras rimst?

Ak, pār mūsu pavedienu
Nāves melnās šķēres mirdz,
Saldās rīta dienas gaidot

Izdziest, izdeg karstā sirds
...

Acumirklī viss ir veidots,
Acumirklī viss ir liets,

Gausi, smagi viņa soļi
Tukšu kausu viņš mums sniedz.

Tagadne ir ceļš bez gala,

Tagadne ir tuksness karsts,

Elpa gurst un raudas mostas,

Viss ir veltigs māņu tvarsts.

Svina smagi laika soļi,
Katru mūža nemiers grauž —

Un pār visiem iznīciba

Kapa smiltīs krustu sprauž.



Saltos namos, saltām sirdim

Nelaimigo mājo daudz,
Un uz ielām melnos tēlus

Bads un izmišana žņaudz.
Un pie mums, ak, nav neviena,

Nav, kas balts kā ūdens zieds,

Nav, kas domu stundā galvu
Te, pie laimes krūtim liec.

Mana sirds, tu mana laime,
Šķistā, lepnā līgava!
Tu man mūžam ziedu svaiga,
Tu man mūžam svētita!

Mana sirds, kad vētra mostas —

Mana sirds, mēs iesim līdz

Dzīvibai, kur augstos kalnos

Templis sarkanrozem vīts.

Mana sirds, pret akmens kalnu

Dimdot mūsu dziesma kāps!
Mana sirds, pēc lielās kaujas
Mūžam mūsu pulki slāps!
Dimantlokā bulta celta —

Mana sirds, tai līdzi ej!
Dziedādama džinkstēs bulta

Jaunu dziesmu pasaulei.
Mana sirds, vēl augstos kalnos,
Saltos sniegos ziedi kvēl,

Pielūdz augstos, tālos kalnus,
Pielūdz, kamēr dzīvo vēl!

Mana sirds, tu jūra balta,
Vētras karsti skūpstita,
Mana sirds, tu bezgaligā
Skaista zemes mūžiba!

Pār par krēslo gurdo leju
Nebūs miera tevim vairs.

Tevim pieder spulgās zvaigznes,
Tevim zemes sapnis kairs.

1904.
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JURA.

Ai, čalas bezgaligās! Mulst man prāti —

Pilns debess baltu putnu zib un kliedz...

Nāk atmiņa par seniem mīļiem laikiem,
Man roku pērļoto iz dzelmēm sniedz.

Kā bij, kad manu dziesmu riti ausa!

Ak, akmens jāpaceļ, kur laiki dus.

Skan senie ziedoņi šaī viļņu šalkā,
Skan senie ziedoņi, kaut laiki klus.

Kad dienvids plašs pār ūdeņiem ir laidies,
Klāt mana stunda, sirdij svētitā,
Es laivā rozes lieku, ziedoņmeitas, —

Balts buru audums klusi plivina.

No krasta atraisos, nāk vieglas aijās,
Pie laivas maļam ūdens šķautnes skan,
Acs vizmā gurst, dreb roka. airi ceļot,

Visapkārt saules spēkā gaisi tvan.

Dreb jūras zaļganbaltā miesa klusi,
Kā mīļākais pie viņas glaužos drošs.

Pusnomodā, pussapņos šūpodamās
Ta ļaujas tam, kas brašs un uzvarošs

Ceļ neredzami glāsti auklēdami

Man laivu lēnām, burā vēsma gulst;
Kāds smejas gaiši, bēg un nāk no jauna,
Un klausoties bez elpas krūtis mulst.

Pie laivas maļam mīļas rokas tveras,

Smeļ putas pērļotās, man sejā sviež,
Un lokano un glezno plūdu miesu

Kā meitene pie mīļā droši spiež...



Jau tālu krasts ar zilu miglu tinies,
Jau svētdiena ap mani nolaižas,
Es airi ievelku un buras sienu —

Bez steigas viļņi gausi šūpojas.

Man dusēt tīk zem zilā baldachina,
Kas rakstits mākoņmalam bālganām,
Man dusēt tik — pār. ūdeņiem dus saule,
Ar gaismu dzelme skūpstā savijas.

Te domas lidina kā baltas kaijas
Caur zilgmi lielos lokos klusumā.

Sirds, sirds, kam nodrebi, kad vēsma zūzot

Ar vilni nāk un aiziet zudumā?

Ak, parādibas nāk ar viegliem soļiem,
Kā dziesmas dzirdu, kausi ieskanas ...
Iz dzīlēm ziedi plaukst, kas novītuši,

Smej saldos smieklos lūpas sarkanās.

Es šūpojos pa mirdzumu un čalām

Un nemanot tiek mirklis mūžos rauts,
Līdz stiprāk iesvelpjas vējš masta galā
Un ātrāk dejodams pār viļņiem sauc.

Sāk mosties skaistule uz vētras deju,
Kā bura piebriest mākons pamalā.
Kas dzelmi ceļ, kas pērles apkārt bārsta?

Kas viļņu valgumu tin kamolā?

Ai, vētra kaisligā, tu dievu meita,
Ar tavām kaijām sirds man pamostas!
Lai plīvo bura, pasniedz roku balto,
Lai virkņu virknēs ritmi sagriežas.
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Sāk svilpes kaukt, nāk brašie Ziemeļdēli
Ar plaukstam sit tie putu šļakatas
Un kliedz un dej un, dzelmei piekļaudamies
Ver vaļā zaļimelnās akatas.

Un kaislās stundas, mūžos aizgājušās,
Sāk augšāmcelties, plašos spārnus pleš,
Es pazīstu jūs, sacelšanās gari,
Man brīves dvaša atkal sejā dveš!

Viss jūk un šļāc ar dziļu dimdešanu,
Kā putnis laiva paceļas un krīt,
Uz rotaļām viss plašums saceldamies

Sāk putu vijumus ar pērlēm vīt.

Sirds niecigā man briest no asins plūdiem,
Es sveicinādams rozes paceļu,
Uz viļņu meitu dzītarkrūtim metu —

Šīs zemes sapņus jūrai veltiju.

Ar viņām senos brīžus apsveicinu
Un dažu tēlu, skaists kas dzelmēs dus

Man dzīves deja tīk un putu kausi,
Pirms nonāku, kur visas skaņas klus.

Uz zemes nīsts, te sevi brīvu jūtos
Te orģija, kas kūs' un dej' un skauj,
Te zib un šaudās: ilgas aug iz plūdiem
Un bezgaligā baudā dvēs'li rauj.

Plok mākons, sapņi plok, rimst vētras dziesma,
Grib diena dusēt, saule gurda tiek;
Jau noriets sārtojas kā magoņdārzi,
Uz acim skumjas vēsu roku liek.
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Un klusos ūdeņus jauc atkal irklis —

Uz krasta smiltim laiva atduras.

Bij sapņi plašumā tik skrejošs mirklis,
Nu zemes trūdi kājām pieķeras.

Kad aizeju, ar dzintarvainadziņiem
Pie manis tek vēl jūras meitenes,
Tās gaišu mirdzumu ar vētras zūzam

Un viļņu bazgaligas čalas nes.

1908.
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TRĪS PASAKAS.

I.

Jāj kalpa zēns vakarā vēlu,
Ir migla un rudeņa laiks.

Kliedz ķīvites purvos un ceļu
Sedz salnas un ziemeļu tvaiks.

Pilns sēru, kā dzeltena lapa,
Un kluss ir nabaga zēns,
Tik acīs liesmojas dziļi
Kā dziestošas blāzmiņas plēn's.

No kājām tam asinis lāso

Un gurušās rokas trīc,

Sedz plecus skrandaini svārki,
Tik skumjas ir mīkstas kā zīds.

Un miglājā redz viņš gunis —

Pils balta tur paceļas,
Deg dzeltenā norietā gaisi,
Ar rozēm ir ielejas.

Un atveras vārti, zem kājām
Tam audeklis mirdzošs tiek klāts,
Nāk virsaišmeitene pretim
Un — pilī viņš aicināts.

Tam ģērbtas tiek drēbes visbaltās,
Tam dimants pie krūtim tiek sprausts,
No mīļas rokas dārzos

Tam liliju pušķis jau lausts.

Tam virsaišmeita sniedz roku,
Teic: tevi gaidiju es ...

Un kalpi un paži steidzas

Un vīnu un ugunis nes.



Kad mielasts ir baudits, uz dusu

Ved virsaiša meitene to:

Uz zīda palagiem baltiem

Segs samtu vissarkano.

Liek rožainos pirkstus uz acim,
Ar krūtim pieglaužas klāt,
Ar asins pilnajām lūpām
To skūpstit un aizmidzināt

Bet rītā pamodies atkal

Viņš aiziet kā miglājā —

Es nezinu, vaj tas tik teika,

Vaj tiešām viss bijis ir tā.
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II.

Guļ purva dumbrajā putnis —

Tas dienvidus ceļotājs;
Pār viņu zvaigžņotais tālums

Ir sapņu apsegu klājs.

Trīs salaustie smailie spārni
Vairs nepanes skrējēju tā,
Kā sendienu saules vizmā

Visaugstākā skrējienā.

Mirdz augsti zvaigznāju josta,
Uz dienvidiem aizlokās

Un sapņu vizošos pulkos
Slims sapņotājs aizmaldās.

Karsts vilnis modina sirdi,
Pār zemi jau paceļas tas;

Šķeļ prieka kliedziens skaļš nakti,
Zem zvaigznēm viņš aizlaižas.

Ir viegla augstumos gaita
Un skrējiens kā svētku brīd's,
Aiz tālām jūrām zeļ salas —

Tur palmas tumšzaļokšņas stīdz
..

Ak, zemes dzelžotā vara!

Slims sapņotājs pamostas:
Mirkst purva dūksnajā spārni
Un miglājā ielejas ...

Tik zvaigznāju josta visaugstā

Mirdz, bālē, kā zelta tilts,
Un dienvidus ceļinieks vēro,
Cik nīkstošs ir sapņu vilts.

Un atkal saltajā naktī

Dus sapņotājs nevarā

Es nezinu, vaj tas ir bijis,

Vaj viss tikai pasaka.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.
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111.

Es nezinu, vaj tas ir bijis,
Vaj viss tikai pasaka,
Bet tagad līst lietus tik skumji
Šaī rudeņa vakarā.

Un ogles kad izplēnē krāsnī

Un sejā krīt atspīdums vājs,
Man tiktos, kaut nāktu pie manis

Kāds pasaku stāstitajs.

Man tiktos dzirdēt to teiku,
Kas slepeni dvēseli māc:

Man liekas, šaī miglainā dienā

Ir mani mīlējis kāds.

Sirds līdziga kļuva ziediem,
Kā saule vaj dvēsele bij?
Man likās, ka dienvidus ilgas
Ar mani gredzenus mij.

Visskaistākās dienvidus ilgas ...
Vaj ziniet, kas mīlēt tā prot,
Ka sirdij no vienigā skūpsta
Bez miera būs asiņot?

Kas mīlēja vainoto sirdi?

Kam dusējis esmu pie krūts?

Kam mani pirksti no rozēm

Lai dzīvibas vaiņagu plūc?

Kas atminēs aizmirsto teiku?

Tik ilgi pa miglu es gāj's
Man tiktos, kaut nāktu pie manis

Kāds pasaku stāstitajs.

1911.
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LAIKS.

Patiesibas un sapņu dziesma.

I.

Laiks ir mans cietuma meistars,
Saīdzis, sirms viņš un bargs.
Nelokāms, ciets tā kā granits,
Teiku zemes vārtu sargs.

Aizgrūdis atslēgu, aizgriež,
Paklausās, kluss vaj visur, —

Miglu ap sauli un zvaigznēm
Katram viņš tumšāku bur.
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11.

Šonakt viņš aizsnaudies bija.

Dieviņ, kur brīnišķa nakts!

Pasakai-zeltenitei

Pamirdza zvaigžņu sākts.

Ciemos lodziņš ik katris

Šonakt bij apuguņots,

Zaļām eglitem lievens

Apvīts un izgreznots.

Laimē es apstājies guru —

Bija kā pirmmīlas nakts.

Dziesmas vaj skanēja? dejā
Sauca sirds dimdošais takts?

Klusu es piezogos vārtiem —

Smaida man sapnitis mazs,

Pagriež ar sudraba kloķi
Un vārti — atveras.
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Plašā un ziedošā zeme,

Mana reiz atkal tu;
Aiz gadu gadiem, aiz miglas
Es tevi sveicinu!

Rita saule un rasa

Un zilumā tumšā gaiss,
Un dienvidus vējš ar ilgam,
Tu mans visumīļakais.

Druvas un koki zaļo,
Vālodzes silā kliedz;
Dziesmu meitene smaida,
Smaida un roku man sniedz.

Balti un bezgala ceļi
Pāri pār kalnu iet.

Skumja stāv bērzu birze

Balta, — mums garam tur iet.

Dziesmu meitenei mīlā

Paceļas acu vāks, —

Kas vēl par viņas skatu

Mīļāks un varenāks!

Lauki ir zvanu pilni —

Puķu zvanu baltu tik daudz!

Sanāk ar vainadziņiem
Uz mūsu kāzām ļaud's ...



IV.

Zvana, kur tālu zvana,
Nakts ir un miglots lauks.

Kur nu jūs, pasaku vārti,
Kur nu mans dzīru trauks!

Maldos pa nakti un dzirdu:

Dievnamos zvani skan.

Atzvana jaunus laikus,
Zvanu mēlēs gaviles san.

Dzīve nāk lepna un salta,
Vēsu roku man sniedz.

Sveiks! Lūk, sapņi dej dejā!
Kas tev priecāties liedz?

Aijā — vēl šūpojos laimē —

Meklētais neatrasts

Saplok buras un sapņi,
Priekšā guļ ikdienas krasts.
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V.

Laiks ir mans cietuma meistars,

Saīdzis, sirms viņš un bargs.
Pamodies aizgriež bultas,
Teiku zemes vārtu sargs.

Mūžigi pasaku vārti,

Zinu, man atvērti tiks

Tad tik, kad cietuma meistars

Mūžigā miegā reiz migs.

1912.
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LIELAS DZĪRĀS.

I.

Jods, sacelšanās tumšais karalis,
Reiz dzīvoja pa atmiņām sensaldām

Un trūkuma un sāta nebija
No visiem grēkiem viņa prieka galdam.

Tam gars pie tālām dienam kavējās,
Kur viņš pret pašu gaismu dumpī cēlās

Un gari mirdzošie un Dieva galms
Div' daļās valdišanas kārās šķēlās.

Jods dzīvoja. Pa gadu simtiem reiz

Tīk sātanam būt spltigam un ļaunam
Un lepnumā un kailā izsmieklā

Būt pavedoši dzirkstošam un jaunam.

No dzīru galda Jodam nemanot—

Ka tumšsārts meteors tas svelmains bija —

Pilns ģifts un trakuma un gaviļu
Uz zemi vīna piliens kūpošs lija.
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II.

Un tvaiku saldu Jaudīs šķieda tas.

To kāri iedvašoja tumšais pūlis
Un noreiba un nastas nometa, —

Par Pegazu bij pārvērties ik mūlis.

Tvaiks tumšsarkanais asi karinošs

Bij ta ka dzira smaržiga un lēta

Un katram iedvašojot sajūsmā
Tas nāsis drebošās ar steigu plēta.

Kur dārgā ģifts tik spēja iespiesties,
Viss applūda ar kvēlsarkanu krāsu

Un spēka aizrauti, kas drosmi nes,

Pat nāvi ļaudis uzņēma ka māsu.

Uz ielām, laukumos tie pulcējas,
Tur karogi bij augsti gaisā šauti

Un Joda sabrūvētais vecais vīns

Uz sacelšanos rāva visu tautu.

Ka sanošs bišu spiets, kas lidot grib,
Drīz visu zemi pūlis pārpildija
Un visas dievišķigas vertibas,
Ka skrandas, gavilējot, projām mija.
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111.

Ir savāds spēks šim velna dzērienam,
Papriekš tas sauc uz lielo vienlīdzibu,
Par suverenu mirklī padara
Ikkatru nespēku un nevaribu.

Dej pūlis. Ta ka mākons sagriežas
Un aizturēto dusmu elektriba

Tiek sakrāta un pēkšņi uzliesmo.

Kā pali visu aizrauj viņu griba.

Tie pilis lauž. Tiek kārais nokronets.

Tie svaida rokās to kā vieglu spēli;
Uz ielām oratori vārdus šķiež,
Lai uzturētu spēkā tumšo kvēli.

Un pūlis saviļņotais — valdnieks tiek,
Tam tīkas būt uz paša cara grīdas,
It visur iespiesties, kur zelts un zīds,
Kur staigāja tik izgreznotas svītas.

Tiek uguns laista varas mitekļos,
Ar as'nim rakstiti tiek manifesti

Un tie, kas krituši ir, sajūsmā
Tiek zārkos sarkanos uz kapiem nesti.

Bet izsmieklis arvien vēl trakāk rēc:

Ar scepteriem jau zēni cūkas gana,

Uz pjedestāliem huļigani kāpj,
Tak trakai orģijai vēl nava gana.

Sit velna vīns, vēl augstāk liesmu sit,
Tiek Dieva namu durvis vaļā rautas

Un visas ierašas pie altāriem

Un visas kanceles ar smiekliem grautas.
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Bēg mežos dziļi priesters drebēdams,
Mulst lūpas skaitot „Kirie Eleison",
Par Dievu smieklis skaļi ielās skan,
Ir visiem instinktiem nu trakot reiza.

Un smaids pusnoreibis jau parādās
Uz mokās nobālušam vergu sejām,
Tie paceļ karogu, tur pamirdz raksts:

„Uz nebijušu brīvibu mēs ejam!"
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IV.

Tas ir vispirmais satandzīru vilns,
Tak vēl kāds spēks ir izlijušā dzirā:

Uz ārprātigām māņu iedomām

Ceļ pūli noreibums ka stipra svira.

Par prātu neprāts tiek, skan slava tam;
Tiek puikas klausiti ka orakuļi;
Par dzīves vaditajiem paceļas
Jau vecas sievas, demagogi truli.

Tiek guni mesti visi likumi

Un visi tikumi tiek prece lēta,
Un īpašumi, mūžos ievākti,
Tiek tautas laupišanai novēlēti.

Par tirānu tiek izsludināts prāts
Un idioti kronēti ar lauriem,

Drūp mākslas tēli, dievu iedvēsti

Zem dzīrojošas tautas prieka auriem.

Un sātans atsedz zemes kailumu

Viņš smejas skurbinošā priekā ļaunā
Un vārtās neprātigā reibumā

Viss cilvecigais neredzētā kaunā.

Tad sistā tauta smagā murgā mieg
Un krākdama guļ asinaiņā aktā

Un brīviba — bālzvaigžņu meitene—

Tik sapns, kas atkal dziļā tumsā rakta.

V.

Kas pacels cilvēku? Ne miesa ta.

Gars lūko aizmaskotā saules sejā,
Dievs atsedz plīvuri un uzliesmo

Mums naktis zvaigznēs, dienas gaišā dzejā.

1918.
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VEĻU SVĒTKI.

Uz paradi Pērkons sasauca

Visus Latvijas varoņu veļus.
Un pilnus ar viņiem redzēja
Aizsaules tekas un ceļus.

Tur nāca Lāčplēsis visupirms,
Aiz viņa teiksmainie tēli —

Dažs Zemgales varonis smags un sirms,
Un zemes un dievu dēli.

Tur nāca Daugavas varoņi:

Bij pirmais mirdzošais Briedis,
Aiz viņa Kalpaks ar Grundmani,
Un dažs vēl, kas naidu bij sviedis,

Kā asmeni vāciešu mitekli.

To rindas bij garas un staltas,
Nesen vēl tie Aizsaulē aizvesti,
Kā sniegi vizēja balti.

Un bezgala rindās starp kareivjiem
Bij līdzi vēl dziesminieki.

Gan klusēja kokles rokās tiem,
Bet bālušās sejās bij prieki.

Tur Pumpurs un Auseklis dedzigais
Un Valdemārs varens kā jūra,

Bij Veidenbaums, Kronvaldis ziniskais,
Kas cīņai te uguni kūra.

Kad rindas pie troņa bij stājušās,
Tad Pērkons liesmoja spoži,
Un ugunis ziedokļos iedegās,
Un gaismas dievs runāja droši:
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„Jūs, varenie gari, ir svētki nu,
Mums visiem, jo Latvijā manā

Ar kaujam un ieročiem līgsmibā
Vislielāko uzvaru zvana.

Tur plivinās karogs kā sensenu dien',

Baltkrāsains; skan kareivju dziesmas.

Caur negaisu dūmiem vēl saule brien,
Bet novērstas tautai jau briesmas.

Ar laiku šo svinigo sveicinu jūs
Un Latviju mūsu un tautu.

Lai slavēta griba, kas nesarūs,

Un dvēs'le, kas cīniņā kauta!"

Tad Aizsaulē līgsmibas bija daudz

Un svētdiena klusumā svētā,
Jo varoņus atmiņās ciemoties sauc

Ikkatrā Latvijas sētā.

1920.
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CEĻOJUMS.

L

Kad sniegs
Un vienmuļiba kā miegs
Man locekļus, domas un dvēseli sēja,
Pret nāvi jau būtne nodrebēja,
Tu atnāci daiļa un vārga
Un sniedzi man jauno roku.

Kā smalka dzeja tik dārga,
Bez sāpju, bez moku

Tu elpoji tuvumā manā

Un teici: nāc, kurp es eju —

Caur dziļo vakaru, pret zvaigznēm seju.

11.

Ak, skaidriba augsta,
Kur atrast mums viņu
Ar mūžigo dziņu?
Kur prieks, kas pāršķeltu sirdi,
Kā sidraba asmens,

Kur dziļākais lasmens,
Kas apņemtu skatus un dzirdi,
Lai pērļotas stundas caur dvēseli laist?

Viss gaist,
Kad izejam dunošās ielās.

Sirds kaist,
'

Un tavās rokās

Manas sapņrozes trīc,
Un laimē un mokās

Eju tev līdz.
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111.

Tavs gars kā zieds,
Kas sniedz

Savu elpu mūžigām saulēm preti.
Tu sapņus savus tik gaišibai meti

No jaunibas prieka
Tev dvēsele šalc,
Jūru vējš tevi šūpo salds.

Tavu sapņu flotes

Trauc tālumos, lepni slīd vizoši masti,
Kur zelta salas, kur Tūles krasti

Un mirāžas zied kā Tūkstoš un viena nakts,
Nekas vēl nav nāves rakts.

Ugunigs vējš tavas buras nes,

Tevi — dzidra tāda — mīlu es.

IV.

Mans gars kā mednieks sens

Lenc

Zeltputnu dzīves biezokņos tumšos,

Skumjam viss klāts,
No nelgām un gudriem simtreiz rāts,

Viņš meklē dzīves biezokņos tumšos

Vietu, kur smaržo mīla,
Mīla ar rītdienas daiļākām acim.

Es medinieks sens.

Mans testaments:

Es rītdienu novēlu jums.
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V.

Tomēr mūs abus nu vieno viens

Pavediens —

Dievigas sēras.

Aizmiglotas arvien ir rožainas sfēras,
Kur mīlas dievigais vaigs
Kā zeravs maigs
Zemes dūmos dziest.

Ikdienas valdinieks baigs
Likumu zīmē: ciest

Nu ir tik daiļi, kad rokas

Vienotrā mums dus.

Es Dante, kā dievei tev vaigs —

Caur pekli mūs ceļojums aizved vienotus

VI.

Kad tu uz šīm ielām

Savu vieglo soli liec,
Akmens ciets

Atskan, kā liktens ar gaitu cietu —

Ta dzīve pati bez maskas savas.

Tālas ir ziedu pļavas ...

Tauta nāk un iet,

Laikmeti plaukst un riet;

Pērk, pārdod un bauda,

Dej, smejas; ikviens sev bēres dzer,
Redz filmās pasauli savu,

Visus liktenis sver

Kapsētai vien par slavu,

Šķiram un tautām celts asmens spalgs,
Viss viņa vērienā slimst.

Jauns sauciens ja kur asinīs dzimst,
Kā Erods spēji to nokauj naids.

J. Akuratera kopoti raksti, IX.



VII.

Es manu — tava roka trīs:

Zeltmākonis

Aizpeld kā nākotnes šķirsts
Mirdzošs un tāls.

Viņa karogs tiek bāls,

Viņa krāsas mirst...

Ar tāliem vējiem atvēsmo ziedonis

Pāri par dūmaino zemi.

Ak, daiļās trīsas tavas

Liek man mīlēt to zemi, kur laiks mūs nes.

vm.

Cik viegli man ar tevi tā iet!

Riet

Sarkanais ugunsgrēks tumšā lejā
Sudraba rītdiena mirdza tavā sejā,
Kad tava valoda atskanēja,
Pāri pār ielām pāri
Kā mirdzoši spāri.

Viegluma burās dvēselei viegli plīvi:
Dziedāsim labāku dzīvi!
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IX.

Cik viegli man ar tevi tā iet!

Tev skati un vaigs
Kā zvaigžņceļš ar mulsumu pilns,
No lūpām tev smaržo

Rožu vilns.

Vaj nākotne pati tu?

Sirds sadeg man mokās:

Kā turēt šo trauslo daiļumu rokās!

Kā karalis svēts

Tu nes manu garu savās rokās

Pāri pār zemi, kur šis dienas kauja rēc.

X.

Ko gars nu vairs sēro,
Kā zvīlošs aero

Tavs tuvums aizrauj dūcošā laukā,
Kur pilniba zvēro

Un liesmaini putni gaisos kliedz,

Zvaigžņstandartu tava roka man sniedz

Radošā aukā

Laikus un tautas un atziņas vēro

Atvizošs skats.

Kā biķeris saldrūgta vīna

Pilns topu pats
No tavas mīlas, infanta gaišā.

Atvizošs skats.
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XI.

Dievigs top viss.

Ceļojums šis,

Daiļā, ir aizvedis

Tuvu mūs laikam tam,
Ko erceņģels jauns kāds reiz

Pasniegs zemei, kad tumsibā norietejs
Būs tumšās cilvēces asiņains vaigs,
Noziedzīgs, baigs.
Ak, vaj par tuvu nav redzējums šis, —

Liesmainie putni kam dvēseli skar,
Sadegt tas laimē var.

XII

Dails un ass bij šis prieks.
Kas sniegs
Mirkļus vairs tos, daiļā, ko sniedzi tu!

Ļauj manām lūpām, lai aizskaru

Skūpstā kas viegls, kā baložu lidojums,
Roku šo, kura dusēja manā

Vēsa un jauna mirklī, kas vējos 'jau nests,
Infanta maiga,
Bez tava vaiga
Zeme man tukšums, rūgtums un nakts.

Liec, lai krēšļainos ceļos manos

Stāv tava zvaigžņotā vakts.

1923.
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MĀKSLINIEKU KRISTUS.

Balāde.

i

Ir krodziņš Monmartra kalnā,
Kur mūžigā pilsēta dun,
Tur nakšu drausmigā tvaikā

Mirdz blāvi iesārta guns.
Un ielās, kad norimstas steigas,
Tad atveras durvis tam

Un savadu pasaules draudzi

Var redzēt tur sanākam.

BL

Nāk dziesminieki, kam sirdis,
Kā sāpoša atvērta vāts,
Nāk tēlnieki, aktieri, meičas

Un noklīdis priesteris kāds.

Ir ģēniji, vagabundi,
Dažs marķizs, dažs jauneklis vēl,
Bet visi — kam sapņi un mokas

Kā ogles dvēselēs kvēl.
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111.

Nāk poeti nolādētie,
Kam dzimtene— pilsēts grēkpilns,
Bez pajumta un bez dzimtas

Ko svaidījis sapņu vilns,
Bet pazīst viņi viens otru

Un lepni tiem kvēlo skats,
Kaut pasaules vareno dzīrās

Neviens nebij aicināts.

IV.

Un saimnieks tiem pasniedz vīnu.

Ikkatram uz galda ir kauss

Tik pilns, kā dvēsele zvaigžņu,
Kā pekles uguns tik sauss,

Jo svešnieki ir tie visi,
Kam pasaule nepieder,
Kas dzīvibas dedzigo misu

Tik savai dvēselei dzer.
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V.

Taverna šī miteklis viņiem
No senlaikiem nezināmiem

Ir bijusi. Balvu ikkatris

Ir atstājis nākošiem:

Pie sienam ir gleznas tumšas,
dažs nakšņotājs,

Ir Žanna —jaunava gaišā
Un koktēlā Pestitajs.

VI.

Tam kreisajā rokā ir spieķis,
Bet labā cēlpacelta,
Un liekas, savādo draudzi

Ar smaidu viņš sveicina.

Un ugunim degot un skanot

Gan smiekliem, gan biķeriem,
Nāk savada laimes elpa
Pār grēcniekiem brīvajiem.
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VII.

Kas svētceļniekam Roma,
Kas oāze tuksnesim,
Tas pats šī taverna mazā

Ik dievigam vientulim

Ir bijusi laikos visos,
Jo leģenda dīvaina

Ikkatru, kam dvēsele skumja,
Šaī krēslibā sveicina.

VIII.

Reiz, pusnakts visdziļākā stundā,
Uz ielām kad rudens bij vēls

Un sāpju un savada prieka
Bij pilns katrs dzērajtēls,
Tavernā atspīdums cēlās,
Jo gaišs tika Kristus vaigs
Un koka tēls sakustējās,
Uz lūpām smaids dzīvs bij un maigs.
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IX.

Viņš nokāpa lēni no balsta.

Pilns mirdzuma nams tika viss

Un izbrīnā apklusa vārdi

Un dzērāju mudžeklis.

Bet Kristus tad kausu ņēma
No galda un pildija to

Ar vīnu lēto un tumšo,
Priekš klaidoņiem nolemto.

X.

Un pacēla biķeri visiem

Un teica: „Lai sveikta ir sirds,
No kuras mūžigas sāpes
Un daiļums kā avoti irdz!

Jūs mani tuvākie brāļi,
Jo dzejnieks izdzīts es pats
Virs zemes biju un dega,
Kā jums, man meklējošs skats.
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XI.

Es zinu, ka liekuļi tiesā

Tos, kuri ar pātagām dzen

No dievnama veikalniekus,
Kas pasauli apgāna sen.

Es dodu jums mūžigas slāpes
Un nemieru dzirkstošo,
Kā rožu vaiņagi sārti

Lai sāpes jūs vaiņago.

XII.

Kam sāpes — tam dieviba sirdī,
Kam dieviba sirdī — tam prieks
Šīs dzīvibas biķeri saldo

Ar maldiem un uzvaru sniegs.
Jūs, mani vajātie draugi,
Pār jums mana laime smies,
Jo sirdīs jums mūžigi mājo

Dziļvienoti — cilvēks un Dievs."
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XIII.

Un vīna pilditu trauku

Ik mutei pasniedza tas

Un it kā bezgala laimē

Ik lūpas tam atvērās.

Tās bija dievigas dzīres,
No iedvēsmes pilna ik būts,
Ar plaukstošiem sapņiem brieda,
Kā vētrā briest jūras plūds.

XIV.

Jo sēdēja viņū vidū

Ar smaidu gaišs Pestitajs,
Tam pretī pacēla kausus

Ik dzejnieks, ik sapņotājs.
Nakts dieviga kļuva visa

Un sāpju un gaviļu mērs

Bij tāds, ko kopā nekad vēl

Nav Dievs ar cilvēkiem dzēr's.
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XV.

Kad diena ausa, tavernā

Bij izdzisis spožums kvēls

Un atkal uz sava balsta

Bij Kristus — tik koka tēls.

Pa dunošām ielām klīda

Prom klaidoņi svētitie,
Ar dievigām sāpēm un prieku
Nu pilsētu pildija tie.

XVI.

Vēl šodien Monmartra malā

Stāv krodziņā Kristus tēls,
Tur pulcējas mākslinieki,
Kad vakars tik baigs un vēls,
Un lētajā vīna smaržā

Kad sāpes gremdētas tiek,
Šķiet, gaišu biķeri Kristus

Ikkatram tad rokās liek.
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XVII.

Bet senajā koka tēlā

Daudz vārdu ir iezīmēts

Un mazajā telpā valda

Tad iedvēsmes plūdums svēts,
Un katris, no liekuļiem vajāts,
Kas daiļumu meklē un cieš,
Savu vārdu svētajā tēlā

Par mūžigu prieku sev griež.

1924.
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