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RUDOLFA BLAUMAŅA DZĪVES GĀJUMS

Rūdolfs Blaumanis dzimis 1. janvārī 1863. gadā Vidzemē,
Ērgļu muižā, kur viņa tēvs bija pavārs un māte istabas meita.

Kad Rūdolfam ir 6 gadi, vecāki pārnāk dzīvot nomas mājās
Brakos. 10 gadu vecu Rūdolfu nodod privātā Annas Rubinās

vācu elementarskolā, kur galvenokārt mācās meitenes, šo skolu

nobeidzis, Rūdolfs dodas uz Rīgu un te iestājas apriņķa vācu

komercskola. Blaumanim tad ir 14 gadu. Šai skolā paiet 6 gadi.
Mācās Blaumanis te visai cītīgi, taču viņa galvenā interese ir

pievērsta valodām un literatūrai. Šim skolas laikmetam pieder
arī Rūdolfa Blaumaņa pirmie mēģinājumi dzejot (vācu valodā).

Pēc skolas nobeigšanas Blaumanis īsu laiku strādā Rīgā par
kantoristu, bet šis darbs viņu neinteresē, un viņš atgriežas Brakos.
Šai pašā 1882. gadā Rīgas vācu avīzē,.Zeitung fur Stadt und Land"

parādās Blaumaņa pirmais stāsts — Wiedergefunden (vācu valodā).

Nodzīvojis 3 gadi Brakos, Blaumanis pieņem muižas skrīvera

vietu Koknesē. Kaut gan šis Kokneses laikmets ilgst tikai 2 gadi,
Blaumaņa rakstnieka darbā šie divi gadi devuši daudz ierosinā-

jumu. No Kokneses muižas nāk viņa nesavaldīgais un nesaval-

dāmais purva bridējs Edgars, no Kokneses muižas nāk viņa
Kristīne; Kokneses muiža Blaumanī izraisa jūtas, ko viņš vēlāk
kautri izteic dzejoļos Kā zagšus un Vēl tu nezini. Šai Kokneses
laikā Blaumanis sāka dzejot latviski (1886. gada Mājas Viesa

literārā pielikumā dzejolis Nakts, kas vēlāk pārstrādāts dzejolī
Vasaras nakts).

Diloņslims Blaumanis atgriežas Brakos. Rīga un pārmaiņus
Braki — Blaumaņa turpmākās dzīves vietas. Rīgā viņš kļūst
par Zeitung fūr Stadt und Land līdzstrādnieku, iespiež te paša
vāciski tulkotos stāstus. Kad Dr. P. Zālīte 1893. gadā atjauno
Mājas Viesi, piesaistās te arī Blaumanis, vēlāk sevišķi aktivs
kļūdams, vadot satiras nodaļu Zobgaļa paspārnē.

1901. gadā Blaumanis pārceļas uz Pēterpili, kur strādā Pēter-

burgas Avīzēs. Ar 1906. gadu Blaumanisstrādā Latvijas redakcijā.
Blaumanis sāk slimot. Braukdams uz mātes 70 gadu dzimum-
dienu, viņš saaukstējas un no jauna saslimst ar diloni.

No Takaharju sanatorijas Somijā Blaumanis vairs Brakos

neatgriezās: 22. augustā 1908. gadā viņa mūžs bija beidzies.
Pārvestu dzimtenē Blaumani apglabāja Ērgļu kapos.

M. Gr.
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PAZUDUŠAIS DĒLS

PERSONAS:

ROPLAINS

KRUSTIŅŠ, viņa dēls

MIKUS,

ANDŽS Roplaiņu kalpi

GUSTS,

MIKUS TĒVS

PŪLĪŠU PAULS, saimnieks

IŅĶIS, krodzinieks

ROPLAINIETE

ILZE, Roplaiņu audžu meita

LIZIŅA, Roplaiņu kalpone

MATILDE, Iņķa meita

AŽA

DIVI BĒRNI

Notiek: Vidzemē — pirmais, otrais, trešais un piektais
cēliens Roplaiņos, ceturtais — krogā pie Iņķa

Laiks: tagadne



PIRMAIS CĒLIENS

Roplaiņu mājas pagalms. Pa labai rokai dzīvojamā ēka,

pa kreisai klētiņa. Koks ar solu. Dibenā pa vidu sa-

kritusi zediņu sēta. Rīta blāzma.

Pa labai un kreisai rokai no skatītāja.

1. SKATS

ILZE viena

ILZE sēd zem koka un snauž. Uztrūkdamās. Kas tur:

Klausās. Neviens nenāk, murgi vien mani atkal

mānījuši... Jau gaisma... Visu rītu te par velti

esmu nosēdējusi. Viņš atkal nav turējis vārdu...

Jeb vai varbūt — varbūt viņš pārnācis mājā, un es

to tikai neesmu dzirdējusi. let, atver klētiņas durvis

un aizsit tās ātri atkal ciet. Nav! Cauru nakti tas

atkal pie viņas nosēdējis — ak tu Kungs Dievs, ko

lai daru, ko lai daru! Noslīd izmisusi uz sola.

2. SKATS

ILZE. AŽA

AŽA tumšā uzvalkā, nāk no istabas. Jāsteidzas, jāstei-
dzas — jātiek atkal mājā, kamēr citi vēl guļ.. Citādi

viņi vēl smiesies un bērni sacīs, ka esot traka.

Grib aiziet.

ILZE
.

Aža!

AŽA satrūkstas. Ilzi pazīdama. Ak tu — Ilzīte. Klusu!

Eju uz mežu. Aplūkošu savu mantu. Redzēju
sapnī, ka visa nauda bij nozagta un apdzerta. Bet

nesaki nevienam, ka mani redzēji. Klusu! Citādi

viņi mani izsmies. Grib iet.

ILZE klusām. Nabadzīte... Skaļi. Neej, paliec še,
Ažiņ, biju nupat mežā. Tava nauda dzīva.

AŽA. Vai tu to pie tiesas varēsi apliecināt?
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ILZE. Zināms.

AŽA. Tad labi... Bet kādēļ sapnis man stāsta tā-

dus melus, kas mani biedē? Šitādus sapņus laikam

sūta nelabi gari. Grib mani mocīt. Jāliek sērmūk-

slis ar trejdeviņiem krustiem pagalvī. Tad nelabi

sapņi nerādās.. Man bieži rādās sapņi. Smīn.

ILZE. 'Tā?
aža. Jā. Redzēju arī, mūsu saimnieks bij atkal

mājā — bet tās arī laikam tikai tādas blēņas vien

būs.

ILZE. Nē. Šitais sapnis tevi nav mānījis. Roplaiņu
tēvs vesels un drīzi būs mājā.

AŽA. Tā, tā... Un cik ilgi viņš pilsētā bij? — Bērni

saka, simts gadu.
ILZE. Ai ne. Pusgads būs aptecējis, kamēr tā ne-

laime notika. Atminies vien.

AŽA domādama. Jā, jā — pareizi... Lasīju skaidienā

skaidas, un saimnieks un Krustiņš strādāja pie rijas.
Tā tak bij?

ILZE. Jā.
AŽA. Un tad Krustiņš tēvam baļķi uzmeta uz kā-

jām, un tad saimnieks gulēja kā nomiris. Un tad

tēvu aizveda... Vai tā nebij?
ILZE, Tā bij, tā bij.
AŽA priecīgi. Redzi nu — saka, man esot galva sa-

jukusi, bet to es vis neesmu aizmirsusi. Un nu tu

stāsti, viņš vesels pārnāks mājā. Vai ārsti viņam
jaunas kājas pielikuši?

ILZE. Nē, bet tās pašas izārstējuši.
AŽA. Un nu viņš varēs tāpat iet kā agrāk. Jauki.

Noslēpumaini. Un tie viņu izārstējuši ar cilvēka asi-

nīm?

ilze. Kas tev tādus niekus iestāstījis!
AŽA. Andžs tā stāstīja. Andžs gudrs cilvēks...

viņš prot rakstīt... es redzēju.
ILZE. Tā.
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AŽA. Viņš arī zina, ka Reinis atkal uzmodīsies.

ILZE. Tavs dēls guļ kapsētā, Ažiņ, un tur neviens

vairs neuzmostas.

aža. Nieki, nieki. Mācītājs jau arī sacīja, Reinis

atkal celšoties augšā. Krustiņam krūtīs melns gai-
lis; kad tasdziedās, tad Reinis uzmodīsies.

ilze. Ja tev Andžs tā stāstījis, tad viņš tevi atkal

mānījis. Krustiņam tāpat sirds krūtīs kā visiem cil-

vēkiem.

aža. Klusu! Tu nezini. Andžs gudrs cilvēks...

Vai tev ir ass nazis?

ilze. Ko tu ar nazi darīsi?

aža klusām. Neļaušu gailam noslāpt. Bet nestāsti

Krustiņam. Tu esi ar viņu laba. Sargies, meit,

viņam nav sirds.

3. SKATS

ILZE. AŽA. KRUSTIŅŠ. PAULS sadzēries

ILZE ierauga Krustiņu un Paulu no labās puses pa vārtiem

ienākam un klusām iesaucas.

AŽA. Krustiņš un Pauls — kur trešais? let viņiem

pretī. Kur trešais?

PAULS. Trešais man no galvas saskrējis kājās. Strei-

puļo.
AŽA sirdīgi. Kur Reinis?

KRUSTIŅŠ. Tārpu valstī, mana mīļā! Pieved Paulu pie

klētiņas, iestumj viņu tajā un grib viņam sekot.

4. SKATS

ILZE. AŽA. KRUSTIŅŠ
ILZE tuvojas Krustiņam. Kaisli. Krustiņ!
KRUSTIŅŠ apgriezdamies, vienaldzīgi. Na?

ILZE. Tā tu atkal pārnāc mājā?
KRUSTIŅŠ. Kā tad? Vai gribēji, lai atkal rāpu ierā-

poju pagalmā. Uz Ažu. Cieti. Ko tu te? Projām,
gulēt'

AŽA saceļ dūres un paceļ rokas pret Krustiņu. leiet istabā.
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5. SKATS

ILZE. KRUSTIŅŠ

ILZE. Sargies no viņas: Aža tevi ienīst!

krustiņš. Par ko tu man to saki? Man pašam acis

pierē un prāts galvā.
ILZE ar varu asaras apspiezdama. Visu nakti ne acis ne-

esmu aizvērusi, tevis gaidīdama, un nu — nu man

jādzird tādi vārdi.

KRUSTIŅŠ. Vai es tev liku, lai tu manis gaidi?
ilze. Bet tu tak teicies jau vakarā būt mājā.

KRUSTIŅŠ. Tādēļ, ka no tevis citādi nebūtu ticis vaļā.

ilze. Tu mani tīšā prātā mānīji?

KRUSTIŅŠ sausi. Jā... Vai tev vēl kas uz sirds?

Grib iet klētiņā.

ILZE. Krustiņ — — Kur tu šonakt biji?
KRUSTIŅŠ. Krogā, saprotams.

ilze. Krogā... Vai tu nemaz neapdomā, ka tēvs

drīzi būs mājā? Vai tu nebīsties, ka viņš visu da-

būs zināt? Vai tu šitā gribēsi dzīvot ari tad, kad

viņš atkal būs Roplaiņos?

KRUSTIŅŠ. Un tā joprojām, un beigās: Krustiņ, kad

tu labosies?... Ko tu atkal sāc pātarot! Neesmu

jau nemaz sadzēries.

ilze. Nedzēris jau arī visu nakti nenodzīvoji!

KRUSTIŅŠ. Taisnība gan. Esmu ari šonakt dzēris: —

savas precības.
ilze. Savas precības?... Tu?

KRUSTIŅŠ. Es.

ilze. Tu milē Matildi?!

KRUSTIŅŠ. Atminēji. Skaties: viņas gredzens... Ticī-

ba, mīlestība un cerība... viss no tīra zelta... mīle-

stība no vistīrākā... Ar labu ritu! ieiet klētiņā.

Ilze saļimdama. Es paredzēju, ka viņa mani iegrūdis
nelaimē!
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6. SKATS

ILZE. ROPLAIŅU MĀTE

MĀTE iznāk no istabas, runā, šo to vēl pie apģērba sa-

kārtodama. Kur tad tu nu atkal tik agri nomodā?

Saucu: Ilzlt, ej, pacel meitas, paskatos: gulta tukša.

Kas tad tavu miegu nozadzis?

ilze. Māt, Krustiņš atkal visu nakti bijis krogā.
Raud.

MĀTE atmet ar roku. Un par to tu raudi?

ILZE. Viņš Matildi sakās precēt!
māte. Vai viņš? Aks, tad jau būs atkal bijis sa-

dzēries.

ilze. Nē. Viņš šoreiz 1

bij gluži skaidrā.

māte. Kad tad vēl pārnāca?
ilze. Nupat.
māte. Būs tāpat izpļāpājies. Neraudi nu. Tu jau

zini, kāds viņš ērmots. Noslauki asaras un ej pacel
meitas. Ilze aiziet aiz klētiņas.

7. SKATS

MĀTE viena

MĀTE paceļ lakatu, kas Ilzei nokritis; to salocīdama.

Tādas domas... Tēvs jau to nemūžam nepielaidis.
Un man ar tā Matilde nemaz nepatīk... Ilze jau nu

daudz labāka.

8. SKATS

MĀTE. MIKUS

MIKUS nāk no lauka no kreisās puses un grib iet klētiņā.
MĀTE. Ko nu, Miku?

mikus. Krustiņš vakar aizgāja uz baznīcu, darba

nepateicis. Jāprasa, ko ar zirgiem darīs? Vai tū-

liņ no pieguļas likt arklā

māte. Neej nu un necel viņa tādēļ augšā. Nupat
vien vēl kā apgūlās.

MIKUS laipni. Nu tad izrīko tu pati.
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māte. Ej nu ej! Kad tad jau nu vīriešiem esmu

stāstījusi darbu. Visu laiku bez rīkošanas esi zi-

nājis, kas darāms, nu tās pāri dienas tak arī vēl

zināsi.

MIKUS. Krustiņš mani viendien bāra un sacīja, es

gribot būt saimnieks.

māte. Vai viņam toreiz galva bij skaidra?

MIKUS. Jā.
MĀTE. Nu lai arī... Ko tev, aks, draugs ātrumā pa-

saka, to tu tūliņ nedrīksti ņemt par ļaunu. Viņam
jau nu arī tāpat pašam savas errastības. Ko nu

tur... Ja jau arī kādreiz priekšā pret tevi ir skar-

bāks, aiz muguras viņš tevi aizvien dikti uzteic...

Ej nu vien, dari, kas darāms, un rīko arī tos citus.

leiet istabā.

MIKUS taisās aiziet ap stūri. Viņam nāk pretī Andžs

un Gusts.

9. SKATS

MIKUS. ANDŽS. GUSTS. Tad LĪZIŅA

ANDŽS. Nezin, ko nu mēs šorīt darīsim?

MIKUS. Krustiņš saKa, lai mēs ejot uz rugaini art.

GUSTS. Tad jau gan, jā, jā. let uz vārtiem.

LIZIŅA nāk ātri ap klētiņas stūri, slaucenieku rokā. Sauc

puišiem klusu pakal. Ē, slinki, vai negribat piena
dzert?

ANDŽS vārtos. Apskatās visapkārt, noslauka muti, ātri,

paklusu. Dod šurp! Tuvojas Līziņai.

LIZIŅA, parādīdama tukšu trauku. Vai es nesacīju:
Made dzirda Andžu! Andž, Made jau dievojas, tu

silta piena nemaz nedzerot.

ANDŽS. Vai domā, ka gribēju dzert: Es tikai gri-
bēju — es tikai gribēju

GUSTS. Putas nokraistīt! Tā jau gan, jā, jā. Aiziet

pa vārtiem uz kreiso pusi.
ANDŽS. Putu Brencis! Ātri viņam pakaļ.
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10. SKATS

MIKUS. LĪZIŅA

MIKUS taisās puišiem iet pakaj.

līziņa. Nebēdz nu, tevis jau nekārdināšu.

MIKUS. Būtu arī veltīgas pūles, Līziņ.

Līziņa. Ticu, ticu. Saimnieka vietnieka vietnieks ne-

kārsta piena neliktu pie lūpām. iet. Apgriežas. Sa-

vus vecos svārkus atkal vari vilkt mugurā. Es tos

vakar salāpīju.
Mikus zobodams. Manis dēļ tu grēkoji, svētdienā dar-

bu darīdama.

līziņa. Nemaz negrēkoju. Daži darbi svētdienā at-

ļauti.
mikus. Kādi tad?

LĪZIŅA sajukusi. Ej tu! Aiziet ātri ar trauku aiz mājas.

mikus. Mīlestības darbi. Es jau zinu, zinu...

11. SKATS

MIKUS. ILZE

ilze nāk ap klētiņas stūri. Kas sieviešiem šodien būs

jādara, Miku?

mikus. Vai tad Krustiņš tev to nav sacījis?
ilze. Vai nu būs jauna kārtība Roplaiņos, ka tu tā

prasi.

mikus. Tu viendien dzirdēji, ka viņš pats grib būt

saimnieks.

Ilze rūgti. Viņš pats? Tur klētiņā viņš saimnieko

kopā ar Pūlīšu Paulu!

mikus. Tev nu gan vajadzēja sava brāļa aizstāvēt...

ilze. Man brāļa nav! Esmu tāda pati kalpone Rop-
laiņos kā visas citas.

mikus. Ar tādiem vārdiem tu apvaino savus audzi-

nātājus, kas tevi sauc par meitu.

ilze. Nu tu mani pārsmej! Ko tev esmu darījusi?
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MIKUS Ilzei, pasperdams soli tuvāk, sirsnīgi. Vai Krus-

tiņš tevi šorit kaut kā sakaitinājis, Ilz? Zinu, ka viņš
tev patīk, jo kad bijām labāki draugi, tad viņš man

visu izstāstīja. Vai viņš atkal bij sadzēries?

ILZE. Nē.

MIKUS. Nu, kas tad noticis? Sanīdāties? Gan jau
atkal salabsit. Kad tēvs būs mājā, tad viss atkal

ies pa vecam... Nenoskumsti nu... Jauns cilvēks

— savā vaļā ticis — padzīvo vieglāk — tur nav ko

bēdāties.

ILZE. Tā vēl nav visa mana nelaime. Krustiņš grib
precēt Matildi.

MIKUS. Matildi... To viņš nedarīs. Viņš tevi ar

tādu ziņu gribējis pakaitināt. Tici man! Un esi nu

mierīga. Man žēl, ka tu — esam tik ilgi kopā dzīvo-

juši — tad jau man žēl... Apgriežas, aiziet

ātri pa vārtiem uz kreiso pusi.

ILZE noskatās viņam pakaļ. Cik laimīga būtu, ja Kru-

stiņš pret mani būtu tik labs kā Mikus... Noslauka

acis. Aizgāja, darba nepateicis. Jāprasa mātei, iet

uz istabu. Mikus tēvs nāk ārā.

12. SKATS

ILZE. MIKUS TĒVS

ILZE. Jau tik agri nomodā, Mikus tēv? Izlaiž viņu
laukā.

MIKUS tēvs. Jā, meit, miegs ir tāds viesis, kas pie
veciem ilgi neciemojas. let, nosēstas uz sola. Ilze ie-

iet istabā. Redz, redz, redz, — gaiss gan vēl tāds

pasalts, bet vieglāk paliek, vieglāk paliek. Mikus

nāk.

13. SKATS

MIKUS TĒVS. MIKUS

MIKUS. Piemirsu sieviešiem izstāstīt darbu, ierauga

tēvu. Bet, tētiņ, tik agri laukā! Vai tu krūtis pavi-
sam gribi sagandēt? Tūliņ nāksi istabā!
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MIKUS tēvs. Laid nu, dēls, laid nu, gan jau es pats

zināšu, gan jau...

MIKUS. Vecītis laikam gribēs strīdēties? Paga, kur

man tas žagars! ieiet istabā.

MIKUS TĒVS. Jokupēters'... Kāsē. Kaut nu varētu

kaut kur aizbēgt. Pieceļas un sāk lēnām iet uz

kreiso pusi. Mikus iznāk no istabas ar mēteli uz

rokas.

MIKUS pasteidzas tēvam pakaļ un velk to uz sola atpakaļ.

Bēgli — Še sods! Apmet viņam mēteli ap pleciem. Tā,

tētiņ, un nu paceļ pirkstu: sēdi še, kamēr — tev ap-

nīk!

MIKUS tēvs smīnēdams. Ej nu projām uz darbu, ej
nu...

MIKUS. Pagaidi. Vēl es tevis neesmu izrīkojis, iz-

velk no mēteļa ķešas pīpi un paciņu tabakas. Še pīpe,
tā tev nav noliegta, un te ir tabaks, nopirku to vakar

bodē... Tāds, kādu tu labprāt pīpē: viegls un

labs! Un nu neslinko! iet. Apgriežas. Jā, un kad

Krustiņš pieceļas, tad parunā, tēt, drusku ar viņu —

Šonakt atkal... Aiziet uz kreiso pusi.

14. SKATS

MIKUS TĒVS viens

MIKUS tēvs. Gan jau, dēls, gan jau... Aplūko ta-

baku. Te*stāv 40 kapeiku. Cilā paciņu. Tā ir pusmār-
ciņa. .. Mārciņa 80

...
Tas Mikus mani jo dienas,

jo vairāk izlutina, jo dienas, jo vairāk. Ēd, dzer, ko

gribi... Pīpē kā lielskungs... Tāds dēls, tāds

dēls... otra tāda nav, nav gan... Domāju, kad
vēl bij maziņš: ka nu vēl paspētu tik ilgi dzīvot, ka-

mēr izaug liels, un nu: nu ir liels un nu atkal do-

māju, kaut jel ar viņu kopā varētu nodzīvot otru

mūžu!
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15. SKATS

MIKUS TĒVS. MĀTE no istabas

māte. Vai Mikus jau projām: Skāde... Kas tad

tev lēcies?

MIKUS TĒVS noslauka ātri acis. Es man tā kā

asāks vējš ieskrēja acīs. Bāž tabaku pīpē.

māte. Nevajadzēja tik agri nākt laukā. Grib iet.

MIKUS TĒVS. Saimnieci

māte. Nu?

MIKUS TĒVS rāda ar pīpi uz klētiņu un purina galvu.

MĀTE paasi. Vai Mikus jau pasteidzies tev visu iz-

stāstīt? Jā, jā... Visi jau, aks, nevar būt tādi zelta

gabali kā tavs dēls!

Mikus tēvs. Nav ar, nav ar. Bet ko nu par Mi-

ku... \Saimniec, kad Krustiņš pieceļas, sarāj viņu
P ' drusciņ.
MĀTE. Rāj nu rāj... Tā dziesma vien man no vi-

sām pusēm skan ausīs. Aks, ko nu lielā cilvēkā vairs

f pierāsi, vai t' prāta pašam nav diezgan.
MIKUS TĒVS. Tu jau nu redzi.

māte. Kas tur nu daudz ko redzēt? let kā daždien

jaunības trakumā... Lai jel papriecājas... Ar ķe-
ģi jau uz krogu nelēks, ar trim kājām nedancos. Kad

pienāks laiks, aprims bez visas rāšanas. Agrāk jūs
Krustiņa jau ar par tik sliktu nemaz neturējāt. Ti-

kai tagad... Bet zinu gan, kādēļ Mikus tagad Kru-

stiņam katrā vietā virsū krīt. Krustiņš, lūk, viņa

diezgan negodā.
MIKUS tēvs. Klausies nu! Vai tā kāda virsū kri-

šana, kad vajadzīgā vietā pasaka kādu vārdu? Man

jau nu, zināms, arī nepatīk vis, ka puisis saimniekam

ceļ vainas priekšā, bet Mikus saka, draugam tā esot

jādara.
MĀTE. Un aizstāvēt draugam draugu nevajaga? Man

Mikus par Krustiņu laba vārda vēl nav teicis. Vie-

nīgi tas Pauls, tas viņu vēl kaut cik necik aizstāv.



14

MIKUS TĒVS. Pie pilnas glāzes.
māte. Ak nē, viņi jau skolā iedami bija lieli draugi.

Krustiņš iznāk no klētiņas.

16. SKATS

MIKUS. MIKUS TĒVS. KRUSTIŅŠ

KRUSTIŅŠ soļo brīdi pa pagalmu uz priekšu un atpakaļs

Mātē noskatīdamies, īsi. Māt, ej uzvāri tēju. Griba*

dzert. Nevaru gulēt.
MĀTE Krustiņā noskatīdamās. Nu kur t' nu Šonakt at-

kal biji?
KRUSTIŅŠ staigā. Pēc brīža. Ej nu uzvāri tēju!
MĀTE skatās dēlā. Pēc brīža, zobgalīgi. Skaties, kas par

jaunkungu! Nemaz mātei neatbild. Kur t' nu biji?
KRUSTIŅŠ nepacietīgi. Ak, nevaicā nu tik daudz, tu

tak dzirdi, ko es gribu!
māte. Nekliedz nu, nekliedz, eju jau, eju! iet uz istabu.

Durvīs. Vai t' labāk nedzersi kapiju? Vēl tā drusciņ
ir samaltas.

KRUSTIŅŠ apstādamies, ļoti nepacietīgi. Ak, es tak pra-

sīju tējas!
MĀTE. Nu jā —jā. leiet istabā.

17. SKATS

KRUSTIŅŠ. MIKUS TĒVS

KRUSTIŅŠ uzsāk atkal staigāt. Laipni. Nu, Mikus tēv,
kā smēķē šorīt pīpe?

MIKUS TĒVS noliek pīpi. Strupi. Nesmēķē.
krustiņš. Kādēļ? Slikts tabaks?

Mikus tēvs. Rūgts.
krustiņš. Kož mēlē?

Mikus TĒVS. Nē, ausīs... Krustiņ —

KRUSTIŅŠ ātri. Mīļo Mikus tēv, es rīta pātarus jau
noskaitīju. Izvelk cigāru no ķešas, saplucina to, paņem

pīpi un iebāž tajā, pēc tam, kad viņu izkratījis, tabaku.

Aizpīpē un sniedz to vecim. Še būs labāks tabaks,
tas nekodīs. Cigārs maksāja 10 kapeiku.
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MIKUS TĒVS paņem pīpi un pakrata to, laipni drau-

dēdams, pret Krustiņu. Pīpē.

KRUSTIŅŠ. Saprotu, Mikus tēv, saprotu. Simts rā-

šanas vārdu nepadara manu sirdi tik grūtu kā šitā-

da pīpes pakratīšana. Izgrūž nopūzdamies vēsmu pār

lūpām, it kā kad tam būtu karsti.

18. SKATS

KRUSTIŅŠ. MIKUS TĒVS. MĀTE

MĀTE parādās istabas durvīs. Kur dzersi? Istabā vai

pagalmā?
KRUSTIŅŠ. Tepat. Māte nozūd aiz durvīm. Nez, vai

tam arī negribēsies. Attaisa klētiņas durvis, skatās

iekšā. Guļ kā sloga. Netraucēšu vis labāk.

MĀTE, galdiņu ienesdama pagalmā un nolikdama zem

koka. Tev jau nu arī būtu labāk miegs nekā tas siltais

ūdens.

19. SKATS

KRUSTIŅŠ. MIKUS TĒVS. MĀTE. ILZE

ILZE nāk no istabas. Nes vienā rokā tējkannu, otrā rokā

cukura dozi, uz kuras uzgāzta apakštase. Uz tases

glāze.
māte. Jau gatava? Tad jau nu gan ūdens nav uz-

vārījies.
ILZE, traukus uz galda uzliekot. Ūdens jau vārījās,

pirms tu man biji sacījusi, lai to liekot uz uguns.

leiet istabā.

KRUSTIŅŠ taisās dzert. Mikus tēv, vai tu an nedzersi

kādu glāzi?
MIKUS tēvs. Paldies, dēls, negribas vis. Jāiet, jā-

noliek mētelis, laiks jau iesilis. leiet istabā.

20. SKATS

KRUSTIŅŠ. MĀTE

māte. Tad jau nu izgājušo nakti labi atkal uzdzī-

voji?... Ko?
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KRUSTIŅŠ dzer un nesaka nekā.

māte. Esot jau atkal krogā bijis... Pie Matildes...

Gribot viņu precēt.
KRUSTIŅŠ dzer. Pēc brīža. Jā.
māte. Jā... Tā jau nu gan atkal ir tāda lieta...

KRUSTIŅŠ. No kuras tu, māt, nekā nezini.

māte. Kā tad, kā tad — es jau, aks, vienumēr esmu

tā muļķe! Vai t' nu es jau kādreiz ko esmu zinājusi!
Man jau katrā lietā jācieš klusu.

krustiņš. Labāk arī ir.

māte. Labāk ar ir? Labāk ar ir?
... Jā, ir gan

labāk, ka bērnu nemaz nav, ja tādi vārdi no viņiem
jādzird... Sāk raudāt.

KRUSTIŅŠ sāk jautru meldiņu svilpt un ar kāju sist

rakstu.

māte. Jā, svelp vien, dēliņ, svelp vien, redzēsim, ko

tu pēdīgi izsvilpsi... Raud.

KRUSTIŅŠ, meldiņu pēkšņi noraudams. Laipni. Māt,
vai zini ko: Aža jāved uz nabagu māju. Man tā trakā

vecene apriebusies.
māte. Lūk, ko viņš jaunu izdomājis... Ved! Ved

vien!

krustiņš. Jābistas, ka viņa te pēdīgi kaut ko neiz-

dara.

māte. Kas tad tev viņu traku lika pataisīt!
krustiņš. Nerunā nu atkal nieku!

MĀTE. Nieki gan, aks!... Kas vienādiņ to Reini ņē-
ma līdzi, kas viņu ar sasistu galvu ieveda mājā? Ak,
kad es iedomāju —

KRUSTIŅŠ. Māt, ciet klusu!

māte. Kad es iedomāju, kāds viņš toreiz izskatī-

jās... un kā Aža kliedza... Un nu tu viņu gribi vest

uz nabagu māju. Ved, ved. Raud.

KRUSTIŅŠ pieceļas ātri, satver māti aiz rokas, īsi, cieti.

Ej nu izraudies istabā. Tev jau, kā redzams, atkal

gribas raudāt. Pieved māti pie istabas durvīm un ielaiž

viņu istabā. Nāk atpakaļ. Rokas uz augšu paceldams.
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Ā!... Kaut jel būtu beigts! Nāve! Nāve! Ar

riebumu. E! Nosēstas pie galdiņa un atspiež galvu
rokās.

21. SKATS

KRUSTIŅŠ. MIKUS

KRUSTIŅŠ ierauga Miku no kreisās puses nākam. Lab-

rīt, Miku! Sniedz viņam roku. Tu laimīgais cilvēks!

MIKUS, Krustiņa roku satverdams. Es laimīgs? Cik tu

par manu laimi soli? Grib iet uz istabu.

KRUSTIŅŠ, viņu nelaizdams. Tu viņu laikam pārdotu

gan par lēcu virumu — tu, kam darbs vēl nav ap-
riebies un ko mīlestība vēl dara nelaimīgu ? Bet nāc,
iedzersim drusku tējas.

MIKUS. Nav vaļas. Jāiet — nolūza arklam —

KRUSTIŅŠ. Lai salūzt viss arkls — nāc tikai! Novelk

viņu sev līdzās uz sola. lelej viņam tēju, pats patu-
rēdams apakštasi. Vai arvienu vēl dusmīgs?

mikus. Nē. Bet aizmirsis tavus netaisnos vārdus ar

neesmu.

krustiņš. Vaļsirdību pret vaļsirdību! Vai zini, kā-

dēļ ar tevi nīstos?

mikus. Esmu domu domas izdomājis, bet iemesla ne-

esmu atradis.

krustiņš. To labprāt ticu, jo iemesls ir tava kriet-

nība.

MIKUS. Es nesaprotu.
KRUSTIŅŠ. Viss, ko tu dari, un viss, ko tu nedari —

viss man ir viens vienīgs liels pārmetums. Pret šo

pārmetumu man citu ieroču nav kā apvainojumu.

MIKUS pieceļas. Mīļo Krustiņ
KRUSTIŅŠ sīvi. Nemīļo manis, es esmu slikts cilvēks...

Pazudis cilvēks... izmisis. Ak, es esmu tik nelai-

mīgs, tik nelaimīgs!
mikus. Bet mīļais draugs
KRUSTIŅŠ dusmīgi. Ak, liec mani mierā! iet apkārt
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MIKUS mīļi. Mīļais, kas tad noticis? Dzirdēju, tu

esot ar Matildi — tā lieta jau vēl atceļama.

KRUSTIŅŠ. Tā lieta — nieki, nieki... Miku, kādēļ
ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neiz-

devušos cimdu: izārdīt un adīt no jauna... Staigā,

īsi noraudams. E, nāc dzer. Nosēstas. Abi dzer.

Sausi, vienkārši. Jā, Matilde un es, mēs precēsimies.
Ar humoru. Tas ir, viņa ir precētāja, es — prece.

MIKUS. Kā?

KRUSTIŅŠ. Šo laiku veikals, mīļo Miku! Bet runā-

sim par siržu lietām. Tu mīlē?

MIKUS novērš galvu.

Krustiņš. Pareizi. Nu tu dzirdi, tev ceļš uz laimi

ir ar vaļu. Atgāž galvu pret koku, gaisā skatīdamies.

Vai tu man vēl mazdrusciņ tici? Es domāju! Miku,
es tev saku, Ilzes gods ne ar pilīti no tām dūņām nav

aptraipīts, pa kurām savu esmu vārtījis.
MIKUS satver Krustiņa roku. Klusām. Paldies.

KRUSTIŅŠ asi. Par ko? Reiz domāju, ka viņu mīlu un

viņu darīšu laimīgu. Es vīlos. Nevaru ne mīlēt,
nedz aplaimot. Esmu lāsta bērns, kā visi vienīgie.

MIKUS aizgrābts. Tu grēko, Krustiņ, šitā runādams.

KRUSTIŅŠ draudēdams. 0 — piesargies, es negalvoju,
ka tu nākošā acumirklī nepiedzīvo, cik labi es pats
sevi pazīstu.

22. SKATS

KRUSTIŅŠ. MIKUS. ILZE. Tad PAULS.

Vēlāk ROPLAINS

ILZE iznāk no istabas un pāriet klusēdama pār pagalmu

un aiziet aiz klētiņas. Krustiņš un Mikus klusēdami

viņai noskatās pakaļ.
PAULS atver klētiņas durvis, paskatās uz vienu un otru

pusi un tad iznāk ārā. Ja acis nemāna, tad laikam at-

kal uz Roplaiņiem esmu atkūņājis. Labrīt, kungi!
Sniedz Mikum roku, kurš to nesatver. Tev laikam

netīra ķepa... labrīt Krustiņ!
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KRUSTIŅŠ, roku atgrūzdams, rupji. Ej nu, neāksties!

Noglaudi labāk savas sajukušās krēpes.
ILZE iekliedzas aiz sienas. Skrien uz vārtiem. Roplains

parādās labajā pusē skatuves dibenā. Tuvojas, viegli

klibodams, vārtiem. Spieķis rokā. Tētiņ, tētiņ...
mīļo, dārgo tētiņ! Apkampj un skūpsta viņu.

KRUSTIŅŠ uzslienas stāvu. Tēvs! Stāv sajucis.
PAULS. Vai nu es tai klētiņā vēl nevarēju tupēt. No-

iet pie malas, savu uzvalku sakārtodams.

ILZE ved Roplaini uz priekšu. Skaties — pārnācis mājā
gluži negaidīts! Skūpsta viņam roku.

KRUSTIŅŠ iet tēvam pretī, drusku nedroši. Labrīt, tēt.

Noskūpsta viņam roku.

roplains nopietni. Labrīt, dēls! Sveiks, mīļo Miku.

Sniedz Mikum roku un nosēstas uz sola. Ilze iesteidzas

istabā.

mikus. Sveiks, saimniek, sveiks!

PAULS tuvodamies. Labrīt, Roplaiņu tēv! Dod viņam
roku.

ROPLAINS nomet spieķi un noliecas pēc tā. Labrīt.

Krustiņš pamāj Paulam, tie noceļ galdiņu pie malas.

23. SKATS

ROPLAINS. PAULS. MIKUS. KRUSTIŅŠ. MĀTE.

MIKUS TĒVS. ILZE. Visi trīs no istabas

MĀTE. Ak tu tētīt — nudie — mājā! Steidzas Ropiai-

ņam klāt.

ROPLAINS paceļ roku, it kā gribēdams māti atturēt, lai

tā viņam nemestos ap kaklu. Sveika, māt, sveika.

Pieceļas, iet Mikus tēvam pretī. Un mēs ari vēl

spirgti un veseli, Mikus tēv? Tā brangi, tā brangi!
Dod viņam roku.

MIKUS tēvs. Dievs lai svētī tavu ienākšanu, saim-

niek! Pauze. Paceļ mazuliet savu spieķi un rāda uz

Roplaini. Tātad nu būsim divi trijkāji Roplaiņos.
roplains. Tā jau laikam gan būs. Lāpīja, lāpīja,

bet — apklust.
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KRUSTIŅŠ novēršas.

roplains saņemdamies. Jā, — bet lielākā lieta tak nu

ir, ka esmu mājā un varu iet. Nosēstas. Varu jau
krietni iet. Esmu no stacijas kājām vien attipājis.

Gribēju uznākt negaidīts. Skatās Krustiņā. Domāju

jums ar to padarīt prieku. Vai nu visiem prieks, to

nezinu, bet negaidīts gan esmu atnācis. Paul, ka tev

nesadeg zābakiem zoles.

PAULS. Man? Skatās zemē. Es nekā neredzu.

roplains. Es redzu. Tev zeme deg zem kājām. Ar-

dievu, Paul!

PAULS skatās sajucis Roplainī, tad saprazdams. Ak tā —

jā — ardievu! let. Atķērās vārtos, ka cepures nav

galvā. Grib nākt atpakaļ. Atmet ar roku un aiziet

ātri uz labo pusi.

24. SKATS

ROPLAINS. MĀTE. KRUSTIŅŠ. MIKUS TĒVS.

MIKUS. ILZE

MĀTE. Varēja jau nu gan tas Pauls te paēst brokastu

un tad aiziet. Krustiņš jau arī reizēm pārguļ pie
Paula.

roplains nikni. Klusu, mierīgi. Ak tad Krustiņš arī

reizēm pārguļ pie Paula?... Jā, jā... No kura

laika?... Krustiņ, es nupat satiku muižas kungu uz

staciju braucam. Viņš man kaut ko stāstīja, bet es

nesapratu... Ej, iznes kvīti par nomaksāto pavasara

renti.

ILZE. Dievs Kungs! Māte, Mikus tēvs un Mikus skatās

sabijušies Krustiņā.
KRUSTIŅŠ. Kvīti,'tēt.

..
to kvīti — stomās.

ROPLAINS kliedz. Kur viņa ir? Uz pēdām tu man viņu
uzrādīsi!

KRUSTIŅŠ spītīgi. Man viņas nav!

ROPLAINS. Nav? Un nav arī nemaz bijis?
KRUSTIŅŠ tāpat. Nē.

MĀTE. Dievs Tēvs.
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ROPLAINS grib Krustiņam gāzties virsū. Ak tu — tu

bezdievīgais palaidnis! Saņem rokās galvu, novēršas.

MIKUS TĒVS pamāj Mikum, abi ieiet istabā.

ROPLAINS. Tā tu manu vietu izpildīji! Uz māti. Tā

tu savu dēlu uzraudziji... iet apkārt. Ak, es ne-

laimīgais tēvs! Raud. Saņēmies. Bet nedomā, ka tas

tev tā pāries! Izšķērdēto naudu tu man atpelnīsi
līdz pēdējai kapeikai un ja tu man būtu darba namā

jāiesloga!

KRUSTIŅŠ. Vai tad es liedzos strādāt, ka tu tūliņ
darba namu mini?

roplains kliedz. Nekaitini manis vēl vairāk ar savu

spītīgo runāšanu, citādi, jā nudie —! Paceļ dūri.

Tēvs un dēls stāv viens pret otru un uzskata viens otru

naidīgiem mirkļiem. īsi. Tu pazīsti mani! leiet

istabā.

25. SKATS

MĀTE. ILZE. KRUSTIŅŠ

MĀTE vaimanādama. Krustiņ, Krustiņ, Krustiņ — ko

tu esi darījis!... Ak, tādas nelaimes... vai, vai...

Ej nu lūdzies, dēliņ, ej, lai tēvs piedod, citādi, aks,
nebūs labi... nebūs labi! Taisās viņu vest uz istabu.

KRUSTIŅŠ, apakšlūpu kodīdams, atstumj mātes roku,

errīgi. Ej nu, laid mierā un nežverksti

ILZE lūgdamās. Krustiņ — lūdzies gan — esi vai-

nīgs — Krustiņ — es tev palīdzēšu.

KRUSTIŅŠ. Paldies! Ja lūgšos, tad viens pats tikšu

galā.

26. SKATS

MĀTE. ILZE. KRUSTIŅŠ. ROPLAINS. MIKUS TĒVS.

MIKUS

ROPLAINS istabas durvīs. Nu labi — ja viņš lūdzas!...

Iznāk; viņam pakaļ Mikus tēvs un Mikus. Roplains
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pasper pāri soļus uz priekšu un paliek ar muguru pret

Krustiņu pie sola stāvam. Maza pauze.

KRUSTIŅŠ stāv nodurtu galvu un sarautām uzacīm.

Kad viņš paceļ galvu, Mikus dod zīmi, lai tas lūdzas.

Tēv...

ROPLAINS cieš klusu.

KRUSTIŅŠ. Tēt, es

ROPLAINS, Krustiņam piegriezdams galvu. Kas ir?

KRUSTIŅŠ. Mīļo tēt

ROPLAINS, Krustiņam pilnīgi piegriezdamies. Ko

teiksi ?...

KRUSTIŅŠ, izmisis kliegdams. Tēv — es esmu nekrietns

cilvēks! Grib viņam krist pie kājām.

ROPLAINS saņem viņu savās rokās un velk viņu pie
krūtīm. Dziļākajās sirdssāpēs. Mans dēls! Mans

dēls!

Priekškars

OTRAIS CĒLIENS

Roplaiņu pagalms. Zem koka saimes ēdamais galds.
Sakritušās sētas vietā jauna. Citādi viss kājpirmā
cēlienā.

1. SKATS

ANDŽS. GUSTS. Abi sēd pie galda

ANDŽS paceļ Jrokas, staipās un žāvā. Ā!...

GUSTS. Andž, brāl, neaprij nu manis! Nupat vēl

kā gaļu ēdi.

ANDŽS. Cūkas — Gust, brāl! Manām žaunām gri-
bas teļa cepeša.

GUSTS. Tā jau gan — ar sāli, ko es uzkaisīšu. Vai tu

domā, ka esmu dzēris?
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ANDŽS. Nē. Kamēr saimnieks mājā, tas ir, no viņ-
pirmdienas līdz šīs svētās dienas pusdienai no tās

elles uguns, kurai velns devis ūdens izskatu, neviena

pile nav karsējusi Roplaiņu vīriešu lūpas. To es

pliks ar trim zvērastiem varu apzvērēt.

GUSTS. Un tomēr tu jokojies. Vai zini, tavi joki mani

nedzērušu gandrīz pasper gar zemi.

ANDŽS. Tā. Nu, tad runāsim nopietni. Man nāk

miegs.
GUSTS. Jā, jā. Tu savu miegu tāpat esi palaidis kā

savu muti. Gulēji jau šorīt līdz brokastlaikam.

ANDŽS. To mēs visi zinām. Bet kad es aizmigu, to

tikai zina divi.

GUSTS. Ak tā... ~Divi, divi, kas tie divi" — tad jau
gan daudz netikāt pie gulēšanas!

andžs. Pie gulēšanas — nē. Tiku pie — izrunā tos

pašus vārdus vienā laidā, ja to gribi zināt.

GUSTS. Sargies! Saimniekam šitādi jumi nepatīk.

Atminies, ko viņš sacīja.
ANDŽS. Ak, kāda bēda viņam par mani! Lai no-

slauka vien savu durvju priekšu.
GUSTS. Noslaucījis jau nu ir. Vai t' neredzi, cik Kru-

stiņš rāms — un strādā kā traks! Tikko var tikt

līdzi. Man šodien visi kauli stīvi.

ANDŽS. Man ar.
. .

Staipās. Uzkūkstas nolaidīgi uz

galda. žāvā. Nez, vai iet vēl gulēt, vai —

GUSTS pārtrauc viņu. Rakstīt. Vēl jau neesi ziņojis, ka

mūsu pusē aitas beidzas ar ūdenskaiti.

ANDŽS aplaiž acis visapkārt. Klusu nu, citādi vairs ne-

vienas avīzes neredzēsi! — Kas tev tā tur par pa-

stalu rokā?

GUSTS paskatās grāmatas vākā, kura tam rokā. ~Ziņģu
Lustes", kukulis Ilzei no tēva.

andžs. Ļoti veca grāmata!
GUSTS. Ak tu jau viņu esi lasījis? Tā jau gan.
ANDŽS. Nē.

GUSTS. Nu kā tad tu zini viņas vecumu?
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andžs. No uzraksta. Mēra laikos bij ziņģes. Ta-

gad ir dzejoļi.
GUSTS. Jā, jā. Kad tie dzejoļi iznāca, tad tās ziņģes

nozuda.

andžs. Un paņēma lusti līdz.

GUSTS. Aiz to visi dzejoļi tagad tādi bēdīgi vien ir.

Tā jau gan, jā, jā.
ANDŽS. Nu, tās „Ziņģu Lustes" jau nu arī nevar būt

diezin kādas. Lasi'kaut ko priekšā, ja vari saburtot.

GUSTS. Nu, nu!

2. SKATS

ANDŽS. GUSTS. LĪZIŅA

LĪZIŅA, vainagu nobeigdama pīt, ienākpagalmā no kreisās

puses.

GUSTS lasa.

Gardi smēķē ūdentiņš,
Kad sirds dzēsties prasa;
Saldi bišu šuvumiņš,
Ko no ziediem lasa!

Bet daudz saldāk mutīte,
Ko dod meitenīte,
Manu sirdi iepriecē —

Ak tu zeltenīte!

Vai nav jauks pantiņš! Un tādu te daudz.

ANDŽS. Nekas... lerauga Līziņu, kura vainadziņu uz-

likusi galvā, bij klausījusies. Bet vai viņš arī patiess,
to tūliņ redzēsim. Pieceļas un satver Līziņu ātri aiz

rokām.

„Bet daudz saldāk mutīte,
Ko dod meitenīte —"

Dod mutes, Līziņ!

llziņa. Es tev! Acis tev izskrāpēšu, ja tūliņ ne-

ladīsi vaļā. Lūko atsvabināties.

ANDŽS. Par velti!... Kādēļ tu mani ar to pienu tā

apkaunēji? Nu tev atdarīšu. Grib viņu bučot.

LĪZIŅA. Es kliegšu. Kliedz. Andž!
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ANDŽS. Kliedz, cik gribi. Apkampj viņu.

llziņa. Andž!

ANDŽS nobučo Līziņu. Mikus iznāk no istabas. Andžs

palaiž Līziņu vaļā.
LĪZIŅA dusmīgi. Pagāns! Sāk raudāt.

3. SKATS

ANDŽS. GUSTS. LĪZIŅA. MIKUS

mikus norādams. Tev ar, Andž, jel svētdien drusku

vajadzēja pierauties.
ANDŽS rupji. Lai tu vairāk varētu izstiepties? Vai

tev jau trūkst rūmes? Jā, kamēr saimnieks mājā,
tamēr buka, uz kuras mēs tik lieliski sēdējam, pali-
kusi par šauru!

mikus. Ja tu tagad nepazudīsi tur aiz klētiņas, tad

es tev iedošu tādas zāles, ka nekur nevarēsi sē-

dēt! Saproti?

ANDŽS, aiziedams aiz klētiņas, klusām. Saproti... Sa-

proti... Tikuma putras katls! Aiziet.

4. SKATS

MIKUS. LĪZIŅA. GUSTS

mikus. Esi nu mierā, Līziņ, kas tad nu raudās nieka

joka dēļ!
līziņa. Nieka joks — mute no viņa nieka joks! Ak,

es varētu savas lūpas vai nogriezt! Trin tās.

MIKUS. Nu, nu, vai tad viņš tev jau nu tik rie-

bīgs ir?

līziņa. Beigtu es viņu vēlētos redzēt, beigtu še pie
savām kājām! Raud. Tāds uzklīdis cilvēks! Tāds

izbijis skrīvera palīga palīgs. Ja vēl pašu valsts —

godīgs puisis —

mikus. Tāds kā Gusts —

GUSTS. Vai vēl labāk Mikus

līziņa. Ak, nu jūs mani vēl ņematies piezobot. Tad

man jālec upē! Aiziet ātri pa vārtiem uz labo pusi.
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GUSTS. Pirmā meita, kas ar vainagu galvā iet slīci-

nāties. Jāskrien glābt! Aiziet Līziņai pakaj.

5. SKATS

MIKUS viens

mikus. Tas meitēns mani mīlē!... Nosēstas pie gaida,

šķirsta domīgi grāmatiņu. Lasa pēdīgi.

Jau visi ciemi priecājas
Pie rudens bagātības.
Viss gavilē un lustējas
Un uzdzer veselības.

Man' vien nekas neiepriecē,
Man troksnis dara raudas;
Man riebj ikkatra stabule,
Man patīk klusas gaudas.

Nopūšas. Cik patiesi vārdi! Lasa tālāk.

Ak, man trūkst manas meitiņas,
Kā es to aizmirst spētu!
Tā bija zelta meitiņa,
Bij krons par visu sētu...

Grāmatiņu lēnām atstumdams pie malas. Bij? ...

Ir? Nē, bij — priekš manis bij... Nogrimst domās.

Ilze nāk no istabas.

6. SKATS

MIKUS. ILZE

ilze. Es pirmiņ Gustam iedevu savu ziņģu grāma-
tiņu

mikus. Te viņa ir.

ilze. Un taisni mana mīļākā dziesmiņa uzšķirta.
mikus. Kādēļ viņa tev tā mīļākā?
ilze. Man tā ir, kā kad viņas sacerētājs papriekšu

būtu manā sirdī ieskatījies un tad rakstījis.
MIKUS zīmīgi. Šai dziesmiņā Indriķis apraud savu

mirušo līgaviņu.
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ILZE. Jā. Pauze.

Mikus paklusām. Tu vairs necerē?

ilze. Es zinu savu nelaimi: viņa mīlestība ir beigta.
mikus. Es arī to zinu... Bet vai nu puķe tikai

vienreiz zied, vai sirds tikai vienreiz var mīlēt!...

Esi vēl tik jauna. Nāks laiks. —

Ilze viņu pārtraukdama. Un atnesīs man baltus matus.

MIKUS mīksti. Varbūt arī baltas dienas.

ILZE. Nekad ne. Nemūžam. Mana sirds ir kā salt

sasalusi pret visu, kas nav pret Krustiņu. Es tagad
runāju ar tevi un stāvu te pie galda, bet es varētu

būt tur uz tā pelēkā mākoņa pie debesīm, — tik tālu

mēs — es un tu — esam viens no otra/

MIKUS nodur galvu.

ILZE paņem grāmatiņu un aiziet lēnām pa vārtiem uz

kreiso pusi.

MIKUS. Tik tālu mēs esam viens no otra... tik

tālu
.. .

Krustiņš un Roplains no labās puses tuvojas
vārtiem. Krustiņš! — jānorij rūgtums, kas manā

sirdī pret viņu ceļas, ieiet klētiņā.

7. SKATS

ROPLAINS. KRUSTIŅŠ

ROPLAINS. Ta tad piekusu! Apsēstas. Šitas zirgs vēl

arvienu nevar aprast ar savu veco amatu. Sit ar

spieķi pie klibās kājas. Bet ir arī gabals ap mūsu tīru-

miem, īpaši, ja vēl visu kārtīgi grib apskatīt... Labi,

dēls, labi, man vēl reiz jāsaka. Esi daudz izdevis,

bet esi arī gādājis, ka atkal kaut kas ienāk. Esi pie
manis mācījies zemi kopt... Krustiņš novēršas no

tēva. Bet kas ar tevi ir? Tu esi tāds — tāds, — viss

jau nu atkal kārtībā. Laipnsirdīgi smīnēdams. Jeb
vai vēl kāds mazs grēciņš — man tā liekas, kā kad

jūs visi vai tu vēl ko no manis slēp?

KRUSTIŅŠ nodur galvu un cieš klusu.
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roplains jokodamies. Nu, gan jau viss iznāks gaismā.
Bet par zīmi, ka nevien nedarbam, bet ari darbam

protu dot savu algu — še izvelk no svārku ķešas pa-

ciņu un attin to vaļā — tev kaut kas — nēsā to

vesels.

KRUSTIŅŠ iesaukdamies. Tēv!

ROPLAINS. Kad jau gandrīz biju vesels, ārsti man

arvienu vēl lika dzert vīnu. Bet es domāju: zem-

nieka cilvēks, atdabūsi spēkus atpakaļ i bez tik daudz

vīna, nedzēru, un nopirku par to naudu pulksteni.
Ņem, dēls!

KRUSTIŅŠ nospiesti. Tēt, tu laikam Mikum nekāda ku-

kuļa neesi atvedis. Viņš to pelnījis. Bija visu laiku

— ļoti uzticīgs. Dod viņam to pulksteni, tēt. Esi

tik labs.

roplains. Bet tad jau tu paliksi tukšā.

Krustiņš. Tu jau man vairāk esi devis nekā esmu

pelnījis. Atver klētiņas durvis. Miku! Mikus iznāk.

Tēvs ar tevi grib runāt.

8. SKATS

ROPLAINS. KRUSTIŅŠ. MIKUS

roplains. Še, mīļo Miku, pilsētas kukulis, nāk dru-
sku vēlu, tādēļ arī ir tāds balts nopelējis. Dod viņam
pulksteni.

Mikus pārsteigts. Saimniek, — kas tas?

ROPLAINS jokodamies. Vāczemes sīpols.

MIKUS saņem pulksteni. Sudraba ķēdi gari izstiepdams,

priecīgi kustināts. Ar tādu garu lakstu! Un cīk sūrs.

Kož acīs kā traks. Simtu paldies, mīļo tēt! Uz Kru-

stiņu. Un tev arī! Dod viņam roku.

KRUSTIŅŠ atkāpdamies, auksti. Man ne. Par ko man?

Māte iznāk no istabas.
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9. SKATS

MIKUS. ROPLAINS. KRUSTIŅŠ. MĀTE

MIKUS iet saimniecei pretī. Skaties, māt, cik lielu dā-

vanu nupat no tēva dabūju — paldies, māt, ari tev.

māte. Glabā vesels, glabā vesels.

mikus. Un nu jārāda tēvam! ieiet istabā.

10. SKATS

ROPLAINS. KRUSTIŅŠ. MĀTE

māte. Es tak domāju, tu to pulksteni dosi Kru-

stiņam! Tas ir gan, aks... Paša bērnam vajaga,
otram dod! Laikam jau tava gudrība, Krustiņ?

krustiņš. Māt, es domāju, — tēvam mūsu gudrības
un padoma nevajaga.

māte. Nu kā tad, kā tad — ciet jel klusu, muļķe!...
Dusmīgi. Bet nez, kas īsti tas muļķis ir! Tu to suni

glaudi, šis tev kož rokā. Neaizstāv jau vis tevis

nevienā vietā.

roplains. Kādas aizstāvēšanas tad Krustiņam va-

jaga? Pauls tuvojas vārtiem no labās puses.

11. SKATS

ROPLAINS. MĀTE. KRUSTIŅŠ. PAULS

MĀTE. Ekur Pauls nāk!

PAULS. Labdien! Sasveicinās ar visiem. Klusām uz

Krustiņu. Sagatavojies — Iņķis un Matilde nāk.

māte. Piesēsties, Paul. Labi,' ka esi atnācis. Nu

Krustiņam tūliņ būs īsāks laiks.

roplains. Man arī, māt. Pauls man pakavēs laiku

ar tādu mazu spēlīti, ko dakteri pilsētā katru dienu

ar mani spēlēja: viņi jautāja, un man bij jāatbild.
Tagad es būšu dakteris un Pauls slimnieks. Pauls un

Krustiņš nemierīgi. Paul, vai tu esi Krustiņa draugs?
PAULS. Jā — gan.
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ROPLAINS. Pietiek ar jā vai nē. Vai tu par savu

māju pavasara renti esi aizmaksājis?
PAULS. Pavasara renti — ?

roplains. Jā vai nē?

PAULS. Nē.

roplains. Vai rudens rentei būs nauda?

PAULS. Es ceru

ROPLAINS. Neceri nekā. Jā vai nē?

PAULS stomīdamies. Nē.

roplains. Nē. Vai man ir tiesība tavu draudzību

pret Krustiņu pārbaudīt?
PAULS. Jā.
roplains. Labi. Spēlīte ir beigta. Pieceļas. Es tev

aizliedzu Roplaiņos kājas atkal agrāk iecelt, pirms
nevari uzrādīt zīmes, ka esi ar muižu kārtībā. Un

nu saki Krustiņam ardievu vai uz drīzu saredzē-

šanos, — atvadies kā gribi, bet atvadies.

Pauls sajucis. Roplaiņu tēv — es ceru

roplains. Jau atkal? Nav brīnums, ka tad daudz

vilies. Atvadies!

PAULS skatās jautājoši Krustiņā.

KRUSTIŅŠ tuvojas Paulam, tam roku dodams. Sveiks,
Paul!

PAULS. Ardievu — tas ir: uz atkalredzēšanos. Aiziet.

12. SKATS

ROPLAINS. KRUSTIŅŠ. MĀTE

māte. Jā, to nu atkal lai saprot cits: Paula drau-

dzību gribi pārbaudīt un saki, lai viņš savu parādu
aizmaksā. Kā tad tā draudzība ar to parādu sa-

krīt kopā? Nedomā, Krustiņš tā nav palīdzējis
ietaisīt!

roplains errīgi. Es šo parādu uzceļu kā žogu starp

Krustiņu un Paulu. Jo karstāka nu Paula drau-

dzība būs, jo drīzāk viņš žogu noārdīs — parādu
samaksās.

,
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M āte. Ak tā. Tad jau nu Pauls naudu, aks, vai aiz-

ņemsies, vai...
ROPLAINS. Es domāju, viņš to nopelnīs, kārtīgi savu

māju vadot. lerauga Iņķi un Matildi no labās puses

pienākam. Kāda meklēšana tad tiem Roplaiņos?

13. SKATS

ROPLAINS. MĀTE. KRUSTIŅŠ. IŅĶIS. MATILDE

IŅĶIS sauss vīrs. Dievs palīdz svētdienu svētīt! Lab-

dien visapkārt!
MATILDE gariem, kupliem, melniem matiem, kas sa-

pīti divās bizēs. Reizē ar tēvu. Labdien.

MĀTE. Labdien, labdien. Sasveicināšanās.

IŅĶIS, Roplaiņam roku dodams. Ilgi neredzēts kaimiņš.
Nu kā tad labi skrien?

ROPLAINS dzestri. Kā jau redzi. Pauze. Iņķis skatās

visapkārt. Jāprasa, kāda darīšana tevi šurp atveda?

iņķis. Vai t' nu kāda darīšana... Atnācām tāpat
vien... paciemoties... Vai nu tās vienas lietas

dēļ visu mūžu naidosimies! Es jau viņu sen esmu

aizmirsis.

roplains. Tad tava galva vājāka par manu. Man

tas notikums vēl ļoti labā atmiņā. Bet kad jau nu

esi ienācis pagalmā, tad nāc arī istabā, iet uz istabu,

Iņķis viņam pakaļ.
MĀTE, kas Matildē noskatījusies. Nāc, viešiņ!
Matilde. Es vēl drusciņ palikšu ārā. Apmetās nā-

kot karst. Noņem cepuri. Ejiet vien iekšā. Māte ieiet

istabā.

14. SKATS

KRUSTIŅŠ. MATILDE

KRUSTIŅŠ auksti. Dārgā Matilde, kam par šādu jauku
pārsteigumu lai pateicos?

Matilde. Nejaušam gadījumam. Bijām mežā riek-

stot
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krustiņš. Jā, tā tur istabā nupat tavs tēvs ari melo.

Matilde. Ja es teiktu, mana mīlestība mani atveda

šurp, tad tak tu smietos.

KRUSTIŅŠ. Nē, es tikai smīnētu kā par katru smalku

joku.
MATILDE. Krustiņ, nemoki manis! Kaut tu zinātu, kā

visu nedēļu pēc tevis esmu ilgojusies!
KRUSTIŅŠ. Tā... Tu tak tēvam piekodināji, lai

viņš neizdara kādu muļķību. Draudoši. Esmu jūsu
varā, bet nedomājat manis spīdzināt — krātam nav

jumta, putniņš varētu ieskriet debesīs.

MATILDE. Tēvs cietīs klusu. Minēs tikai mūsu sade-

!, rināšanos.

krustiņš. Muļķība! Tēvs tai neticēs. Tā lieta pra-

sīja ilgākas sagatavošanas.
matilde. Bet nu jau tak vesela nedēļa pagājusi, ka-

mēr tavs tēvs mājā.
KRUSTIŅŠ sīvi. Vai tad tu tiešām mūsu kāzu dienas

nevari sagaidīt! Nekā jauna tā mums taču nevar

atnest. Tomēr liktu labprāt jau rītdien mūs sakalt

kopā, ja man nebūtu jāsaudzē tēvs.

matilde. Vai tad viņš tiešām manis nemaz neie-

rauga?
KRUSTIŅŠ. Vienkāršāko kalponi viņš drīzāk saņemtu

par vedeklu nekā tevi!

MATILDE, smagi elpodama. Mans Dievs, kaut jel viņš
zinātu, cik ļoti tevi mīlu!

KRUSTIŅŠ. Nu tad atdod man manu brīvību!

Matilde kaislīgi. Drīzāk es mirtu!

KRUSTIŅŠ savelk nicinoši lūpas. Fui, tava mīlestība man

riebīga! Aiziet aiz mājas.

Matilde izmisusi. Viņš mani ienīst, un es nevaru bez

viņa dzīvot. Vājība — neizsakāmas mokas!...

Kaut būtu dzēriens, ar ko viņu iedzirdīt, kaut būtu

apburts ēdiens, ar ko viņu ieēdināt! lerauga Ilzi nā-

kam, saņemas.
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15. SKATS

MATILDE. ILZE

ILZE nāk no kreisās puses, lasa un nepamana Matildi.

Aizsit grāmatiņu ciet un grib iet istabā.

matilde. Arvienu vēl tā pati, kas skolā: uzcītīgā
Ilze.

Ilze atgriezdamās. Arvienu vēl tā pati, kas skolā:

zobgalīgā Matilde.

matilde. Jā, gara dāvanas un rakstura īpašības da-

žādi izdalītas, tas gaiši pie mums redzams. To re-

dzēja pat mūsu skolotāja tuvredzīgā kundze, kura

man reiz dusmās pareģoja, es ar savām tikai tad vien

vēl dabūšot vīru, kad tu jau būšot nodzērusi su-

draba kāzas. Nabadzītei vīlies. Smejas.
ilze. Ko tu smejies? Vēl jau neesi apprecējusies.
matilde. Vai tu mani apskaud, ka tā runā? Tu

tak zini, ka esmu brūte. Jeb vai tev brālis par

mūsu saderināšanos nebūtu stāstījis?

ilze. Tu runā par Krustiņu?
matilde. Jā. Smiedamās. Nelūko savaldīties, es re-

dzu, kā tu drebi — jā, mās, es viņu tev noņēmu!
ILZE. Čūska!

matilde. Tu šņāc par velti.

ILZE. Es viņu tev atņemšu!
matilde. Cālīt — tu nezini, ko runā! To saiti, kura

Krustiņu pie manis saista, tu nevari saraut.

ILZE. To saiti?... Ā, tad jūs saista kāda sevišķa
saite?... Matild, zvēri man, ka tu Krustiņu mīlē!

matilde. Tūkstošreiz karstāk nekā tu!

ilze. Zvēri man, ka viņš arī tevi mīlē, ka viņš ir

laimīgs!
MATILDE dusmīgi. Nemācies man virsū!

ilze. Zvēri.

MATILDE, dusmīgi drebēdama. Nemācies man virsū, es

saukšu palīgā! Aizvirzās uz klētiņas pusi. Aža uznāk

no kreisās puses un nostājas starp Matildi un Ilzi.



34

16. SKATS

ILZE. MATILDE. AŽA

AŽA. Žēlojiet mani! Visu ritu par velti esmu meklē-

jusi. Andžs man pataisīja jaunu dziesmu:

Kad melnais gailis dziedāt sāks,
Tad man tās prieku dienas nāks.

Patiesi vārdi. Bet neiet pie sirds. Trūkst meldiņa.
Būtu i mierā ar kādu vecu, kam vārdi nodiluši. Ne-

varu dabūt. Matilde taisās iet istabā. Viņai aizstā-

damās ceļā. Nebēdz vis. Esi Matilde, es tevi pazīstu
no tiem melniem matiem. Jāzepam arī bij melni

mati. Uz lizi pagriezusies. Tas bija tāds čigāns —

skaists — un mācēja spēlēt. Vecā Iņķiene labprāt

klausījās. Toreiz viņa bija jauna. Tā man iedotu

divus meldiņus, ja nebūtu nomirusi.

MATILDE grib ātri ieiet istabā.

ILZE, viņu nelaizdama. Paliec, klausies!

MATILDE. Uz!

AŽA. Klausies, klausies:

Kad melnais gailis dziedāt sāks,
Tad man

i

Nu man galva atkal sajukusi. Tad man žēli

nu jāmeklē i vārdi, i meldiņš. Var būt, ka nazi da-

būšu. Aiziet pa vārtiem pa kreiso pusi.

MATILDE, vairs nevarēdama savaldīties. Laid mani

istabā.

ILZE rāda uz vārtiem. Tur ir tavs ceļš, tu — tu —

dzirdēji, kas tu esi!

MATILDE. Tu sāc lamāties — eņģelīt, pasaki jel man

papriekšu, kurā sētmalē tavs šūpulis karājies?

ILZE pieskrien pie Matildes. Projām, projām, ja negribi,
lai es tevi izpleš rokas — aizvadu!

MATILDE sausi. Aža sākusi trakot. Paķer cepuri un aiz-

iet pa vārtiem uz labo pusi.
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17. SKATS.

ILZE. ROPLAINS. IŅĶIS. MĀTE. MIKUS TĒVS.

MIKUS no istabas. KRUSTIŅŠ ap mājas stūri

ROPLAINS. Kas tad te notiek?

Ilze, dusmās drebēdama. Tur iet Matilde — es viņu aiz-

dzinu!

iņķis, ļoti izbrīnējies. Es nesaprotu — Matildi — manu

meitu — ko tad viņa izdarījusi?

ilze. Viņa — apsmēja manus vecākus.

IŅĶIS. Un tādēļ tu — tādēļ jūs drīkstējāt — Roplain,
runā tu!

ROPLAINS rausta plecus. Ko lai tur saku! Matilde būs

bijusi pie vainas.

iņķis. Un tu tiešām ļausi šitā novārtā likt savu nā-

kamo vedeklu?

ROPLAINS. Manu nākamo vedeklu? Runā skaidrāk!

IŅĶIS. Jā, to jau istabā manīju, ka manis tīšām ne-

gribēji saprast. Tavs Krustiņš apsolījies Matildi

precēt, un es stāvu še un prasu, lai viņš tur vārdu.

roplains. Un es stāvu še un saku, viņš nepildīs

vārdu, ko, pie stoikas sēdot, tavai meitai devis.

IŅĶIS. Vai tiešām ne? Skatās Krustiņā. Klusums. Nu,
tad man jāuzdzied citāds meldiņš, izvelk ķešas grā-

matu no ķešas un sāk pa to meklēt. Visi skatās Iņķī.

KRUSTIŅŠ klusām. Mans nabaga tēvs!

ROPLAINS mierīgi. Vai nošu grāmata aizmirsusies

mājā? Iņķis iebāž grāmatu ķešā. Tiešām? Nu tad

paklausies, kā es no galvas protu dziedāt! Kru-

stiņ — Ilz! Zinu sen, ka jūs viens otram patīciet.
Redzēju visu nedēļu jūsu mīlestību raizēs. Saved abus

kopā. Izklīdinu tās tagad, jūsu rokas salikdams kopā
— dzeriet kāzas vai rītdien!

IŅĶIS aiziet ātri pa vārtiem.

Priekškars



36

TREŠAIS CĒLIENS

Istaba Roplaiņos. Pa labai rokai durvis uz saimnieka

istabu, pa kreisi uz saimes istabu. Vidū logs. Gultu.

Skapis.
1. SKATS

AŽA. ROPLAINS

AŽA sēd pie galda, pie kura piesliets salmu kūlis. Pēc ma-

zas pauzes viņa kūļa priekšā noliek māla krūzīti.

ROPLAINS atver durvis pa labai un paliek pārsteigts
stāvam. Kas tas?

AŽA. Dzer, dēls, es vēl tev ieliešu. Vecāku asaras

šogad lētas. Viņu priekiem atkal ziedi nosaluši.

Dzer, es vēl ieliešu.

ROPLAINS iekustas aizgrābts.
AŽA. Tev ir skaistākā balss pasaulē. Es viņu labāk

klausos nekā simtu lakstīgalās. Tava balss skan

patīkamāk, kad tā lād, nekā cita, kad tā lūdz Dievu.

Runā jel, saki vienu vienīgu vārdiņu!
roplains. Ak ārprāta mīlestība, ak mīlestības ār-

prāts!
aža. Es nedzirdu... Vai es neesmu tava māte?

Māte gulēdama dzird bērna balsi. Es nedzirdu no-

modā. Krata galvu un skatās apkārt. lerauga Rop-

laini. Saimniek, negrēko un saki, vai es esmu Reiņa
māte?

roplains. Tā tu esi.

AŽA. Jā. Un tas ir mans dēls. Viņš neizskatās

vesels.

roplains apgāž salmu kūli. Nāc projām, Reiņa te nav.

AŽA. Viņš nerunā. Melnais gailis vēl nav dziedājis.
roplains. Nāc, nāc — Reinis ir ciemos.

aža. Viņš bij ciemos. Krustiņš ar viņu atbrauca

UZ māju. Klau, vāģi apstājas. . . lekliedzas briesmīgi,

gāžas kūlim virsū. Glābj — asinis — asinis, par

vēlu — salts — beigts! Spiež kūli pie krūts. Beigts, —

beigts — beigts!
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ROPLAINS. Mans Dievs — pret durvīm pa kreisi palīgā,
Gust, — Andž! Nopūlas ap Ažu. Gusts un Andžs ie-

steidzas no kreisās, māte no labās puses.

2. SKATS

ROPLAINS. AŽA. GUSTS. ANDŽS. MĀTE

GUSTS. Kas noticis?

māte. Kungs Dievs!

ROPLAINS, Ažu pieceldams, uz Gustu. Vedviņu spirgtā
gaisā. Pamāj Andžam, lai tas kūli nes laukā.

ANDŽS satver kūli un iznes to saimes istabā.

māte. Neved laukā! Viņai jāpaliek saimes istabā!

roplains. Kāpēc?
MĀTE. Kad viņa šitā nokrīt, tad tl drīz sāk trakot.

ROPLAINS. Dari, kā māte sacīja. Atver durvis, izlaiž

Gustu ar Ažu ārā.

3. SKATS

ROPLAINS. MĀTE

roplains. Tu man stāstīji, ka Reini vezums nositis.

Tie ir meli. Tiklīdz Aža runā par Reiņa nāvi, viņa
arī min Krustiņu. Stingri. Kā tā lieta patiesībā bij?

māte. Kā nu, aks... Abi vasarā bij iesākuši brau-

kāt pa tirgiem. Reiz Reinis bij paņēmis mātes nau-

du līdz. Bij to notērējuši, un tad nelaime, uz māju

braucot, bij notikusi.

roplains. Vāģi apgāzušies?
māte. Laikam. Tā Krustiņš stāstīja. Citi jau par

to lietu nekā nezina.

roplains. Arī tas vēl... Bet mana paša vaina,
mana paša vaina! let apkārt. Atver saimes istabas

durvis. Andž! Andžs ienāk.

4. SKATS

ROPLAINS. MĀTE. ANDŽS

roplains nosēzdamies. Vai esi ievērojis, ko tev sa-

cīju ? ļ
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ANDŽS parausta plecus.

roplains. Es plecu valodas nesaprotu, runā ar muti!

andžs. Kas tad man bij jāievēro?
roplains. Es runāju par gulēšanu. Jūs vēl arvien

— Made un tu — guļat uz klētiņas augšu?
ANDŽS. Jā.

roplains. Kādēļ?
andžs. Laikam tādēļ, ka man tā patīk. Vēl tas

saimnieks nav dzimis, kas man pavēlēs, kur lai guļu.
roplains. Tā... Un vai tiesa, ka tu Madi pieru-

nājis, lai arī viņa manī neklausās?

ANDŽS. Jā.

roplains. Vai tu viņu precēsi?

andžs. Jā!...

roplains. Kad?

Andžs rupji. Tad, kad piektdien meteni svētīs un

pupas ar vadžiem plēsīs.
māte. Andži

ROPLAINS pieceļas ātri, grib ko teikt, savalda savas

dusmas, iet pa istabu apkārt. Kā tu gribi. Tu vēl Šo-

dien aiziesi no Roplaiņiem. Atslēdz skapi un izņem no

tā naudas maku. Še ir 60 rubļu, tava vasaras alga,
tās pāris nedēļas līdz Mārtiņiem tev dāvāju.

ANDŽS ņirgādamies. Lai tev veselība — paldies! Pa-

ņem naudu, aiziet.

5. SKATS

ROPLAINS. MĀTE. Vēlāk GUSTS

roplains. Mūsu dienestnieki top jo dienas, jo smal-

kāki.

māte. Un tu viņam vēl atlaidi no nederēta laika.

Redzēji nu, kādu kaunu šis prot!
roplains. Es viņa arī nemaz negribēju apkaunēt.

Tas notika Krustiņa dēļ. Viņš jāatšķir no nekriet-

niem biedriem.
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MĀTE. Tā. Nu, tad liec vien viņu labāk tūliņ mucā

un sāc pa spundi barot. Tad būs pēc tava prāta
atšķirts. Tavās acīs jau tas Mikus vien vēl godīgs,
citi'visi palaidņi.

roplains. Māt, nekaitini manis ar tādām runām!

Liela daļa no vainas pie mūsu nelaimes krīt arī uz

tevi. Tomēr tu man nepalīdzi — stājies manam no-

domam pat vēl ceļā. Es to necietīšu!

māte. Es stājoties ceļā? ... Zināms, es jau visur

esmu ceļā. Ja manis nebūtu, tad jau nekas nebūtu

noticis.

roplains nepacietīgi. Esi nu mierā — vai tad es saku,
ka es neesmu vainīgs! — Kas mani spieda par ju-
miķi, par grāvraci, par linu kulstītāju blandīties ap-
kārt? Vai nevarēju, godīgi uz vietas dzīvojot, pelnīt
maizi! Kamēr es pa pasauli naudai skrēju pakaļ, ar

ko uzņemt māju, tikām tu audzināji Krustiņu. Vai

nezināju, kāda tu esi?
... Bet, paldies Dievam, acis

man vēl nav par vēlu atdarījušās. Vēl visu var griezt
uz labu. Tikai nestājies man ceļā — es tev vēlreiz

saku!

māte. Ko nu manis tik daudz zvērini! Uzrādi la-

bāk, kad tev esmu stājusies ceļā!
roplains. Vēl vakar, aizvakar tu mani apmeloji,

par Reiņa nāvi stāstīdama. Šitādas lietas vairs ne-

drīkst notikt. Krustiņu žēlodama, tu man uz priek-
šu neslēp ne mazāko nieciņu. Vai dzirdi!

māte aizkārta. Aks, vai tad nu uz ausīm sēdu.

ROPLAINS iet pie saimes durvīm, tās atvērdams. Gust!

Gusts ienāk. lejūdz man zirgu. Un sataisies pats

ar, ka vari uz tiesas māju braukt līdzi. Atnāca ziņa,
ka jāiet palīgā zagļa dzīt. Uz māti pagriezdamies.

Jurka izbēdzis no cietuma.
GUSTS. Tā jau gan. Aiziet.

Māte. Te te nu! Nevarēja arī tūliņ, kad saķēra,
vest uz pilsētu, bij jāatpūtina tiesas mājā! Nu atkal

nebūs drosmes, aks, ni zirgiem, ni mantām... Vien-
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svētdien bodē redzēju tādas revoinīcas. Varēji jau
nu gan, garām braukdams, vienu nopirkt. Tad dro-

šāk ap sirdi, ka kāds ierocis mājā. Nav zagļam ar

slotas kātu rokā jādzenas pakaļ. Krustiņš ienāk no

saimes istabas.

6. SKATS

ROPLAINS. MĀTE. KRUSTIŅŠ

KRUSTIŅŠ. Tēt, tu izbrauksi?

roplains. Jā, dēls. Aizbraukšu uz muižu un no tu-

rienes uz krusttēvu.

māte. Tad tu šovakar nebūsi mājā?
roplains. Nē. Gulēšu pie krusttēva par nakti. Ritā

tirgū visi atkal tiksimies, iet uz saimnieku istabu.

Durvīs. Tā ka šonakt pieguļā nesnaudiet, Krustiņ! Tir-

gus nakts nedroša — un Jurka pasprucis vaļā. Uz

māti. Nāc, iedosi man baltu kakla lakatiņu. Abi ieiet

istabā.

KRUSTIŅŠ. Es jau domāju, viņš brauks uz Iņķi. Gusts

ienāk.

7. SKATS

KRUSTIŅŠ. GUSTS

GUSTS. Zirgs aizjūgts... Bet ta tad Andžs baras

ar Madi pa klētiņu! Visi griesti līgojas.
KRUSTIŅŠ. Ko tad šis grib?
GUSTS. Nekā. Šī grib — kaunu mest pie malas. Taisās

Andžam iet līdz.

krustiņš zobodamies. Kauns goda mājas sargs. Ja
gods aizbēdzis, kam kauna par velti barot? Prātīga
meita!

GUSTS. Jā, jā. Aiziet.

8. SKATS

KRUSTIŅŠ. ROPLAINS

ROPLAINS nāk saģērbies no saimnieka istabas. Tad rītu,

dēls, uz tirgu... Atpirksim no Iņķa to zīmi, ko
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Viņš vakar bij aizmirsis mājā. Krustiņš iekustas sa-

trūcies. Nebīsties, dēls, es tevi nerāšu. Es jau no-

skārtu, ka tavu sirdi vēl kaut kas spiež. Saprotu,
kādēļ man to nejaudāji pastāstīt. Zināji, cik nepa-
tīkami man būs, ka arī manam ienaidniekam no

mums kaut kas nākas. Bet tev arī bij jāapdomā, ka

taisni Iņkim ne graša nedrīkstu palikt parādā.

KRUSTIŅŠ nospiestā balsī. .Tēv, mans parāds tak nav

tavs parāds.

roplains. Tās tiesas priekšā, kuru notur pie sar-

kanā galda. Bet še rāda uz krūtīm arī ir tiesnesis,
un tā priekšā esmu tikpat vainīgs kā tu. Neesmu te-

vis diezgan uzraudzījis. Domāju, ka tev jaunībā
būs tāds pats prāts kā man vecumā. Caur manu

nolaidību nelaime notikusi. Cietīsim abi. Esmu tev

piedevis, piedod tu man arī. Uzsāksim jaunu dzīvi.

Bet papriekšu noslēgsim vecus rēķinus. Cik daudz

tu Iņkim esi parādā?

KRUSTIŅŠ ar mokām. Tēv — prasi — prasi rītā — rītā

tev atbildēšu.

roplains. Saki vien droši laukā. Nerunāšu ar tevi

vairs tā kā viņpirmdien. Esmu sagatavojies, varu

dzirdēt visu, smīnēdams pat to, ka man atkal jātop
par grāvraci... Tagad jau man būs palīgs... Nu?

KRUSTIŅŠ. Mīļo tēt — rītā.

ROPLAINS laipni. Lai tad arī paliek uz rītu. Iziet sai-

mes istabā.

KRUSTIŅŠ nosēstas. Pauze.

roplains nāk atpakaj. Man tā ir, kā kad vēl ko būtu

aizmirsis. Domā. Nē. Pieiet pie Krustiņa, noglauda

viņam galvu. Kustināts. Sveiks, dēls! Iziet. Pauze.

Viņu redz gar logu aizejam.

krustiņš. Šī laipnība vairs nav izturama! Ko lai

viņam rītā saku?
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9. SKATS

KRUSTIŅŠ. LIZIŅA

LĪZIŅA ienāk no saimes istabas ar apiņu stigu rokā.

Krustiņ, Mikus liek prasīt, vai apīņus varot noņemt?
Tādi viņi ir.

KRUSTIŅŠ nekustēdamies. Lai Mikus dara kā zina!

Līziņa jokodamās. Un kad nelaikā noņems? Tad ta-

vām kāzām no laba- alus nekā.

KRUSTIŅŠ uzslienas stāvus. Manām kāzām! leiet istabā

pa labai rokai.

līziņa. Ta tad brūtgāns — saerrojies! Ja laime

mani jau tik tālu būtu novedusi — smiekli vien ska-

nētu! Nezinu gan, ko tad darītu — iet gan laikam

nemaz vairs nemācētu. Tagad jau kājas tā kā uz

danci vien ceļas, ko t' vēl, kad būtu jātaisās uz pa-

šas kāzām!... Tad pa gaisu, nudie, pa gaisu vien!

Grib ātri aiziet, Mikus ienāk no saimes istabas.

10. SKATS

LĪZIŅA. MIKUS

MIKUS. Ko Krustiņš sacīja?
Līziņa joti jautri. Es būšot tava brūtes māsa viņa

kāzās.

MIKUS. Neniekojies! Grib iet saimnieku istabā.

LĪZIŅA viņam stīgu turēdama priekšā. Vai tad tev ne-

patiktu?
MIKUS. Kas tad nu tagad par tādām lietām runās!

līziņa. Man no vakardienas par tām vien jādomā.
Miku, — jel pirmo danci man apsoli!

MIKUS smiedamies. Ja citādi garām nevaru tikt — lai

arī iet?

LĪZIŅA. Bet turi vārdu! Palaiž Miku garām. Mikus ie-

iet saimes istabā. Bet tad ta būs griešanās! Kā dūjiņa,
tik viegla gulēšu viņa rokā! Apgriežas veikli riņķī,
stīgu abās rokās turēdama.
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11. SKATS

LIZIŅA. MIKUS TĒVS

MIKUS TĒVS nāk no saimes istabas. Laipni. Nu, nu, nu,

nu, ko tad tu te tā — ?

LĪZIŅA pāris soļus viņam pretī dancodama. Mācos jau
uz kāzām dancot.

Mikus Tēvs. Vai ir ejams un strādājams!

līziņa jautri. Ko šodien nepadarīšu, lai paliek rītam.

Paklusu. Mikus tēv, es tev ko palūgšu.
MIKUS TĒVS nosēstas. Nu, nu, nu?

līziņa. Mikus man apsolīja pirmo danci Krustiņa
kāzās. Saki, lai viņš tura vārdu.

Mikus tēvs. Vai tad tev jau nu tā patiktos ar to

Miku dancot?

līziņa. Patiktos gan. Tāds veikls un — un

MIKUS tēvs. Un? Un? Saki vien laukā? Tāds

veikls un — ?

Līziņa ātri. Smuks puisis.

Mikus tēvs jokodams. Lēnām, meitiņ, nelej man tā

medus tik ātri ausīs! Tāds veikls un smuks puisis.
Un krietns. Laimīga tā meita, kas viņu reiz dabūs

par vīru.

līziņa. Un tevi par vīra tēvu.

Mikus tēvs. Ko nu par mani, tāds vecs sakārnis

kā es

Līziņa draudēdama. Mikus tēv, kad es dzirdu, tad par

Mikus tēvu tā nav brīv runāt!

Mikus tēvs. Ej tak! Vai tad tu to veci gribētu
par vīra tēvu?

LĪZIŅA smiedamās. To es neteikšu, Mikus tēv! Aiziet

ātri pa kreisi.

Mikus tēvs. Tas jau bij tik skaidrs „jā", kā ūdens

lietus pilienā. Tā, tā... Tad jau no tā danča var

atkal iznākt dancis. Lai Dieviņš dod, lai dod — es

par to gādāšu, cik varēšu. Bet kur tad Mikus no-
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zuda? Atver saimnieku istabas durvis. Ek, taisās tāds

debesis, būs lietus. Ja grib uz apīņiem iet, tad nav

jākavējas.
12. SKATS

MIKUS TĒVS. MIKUS. KRUSTIŅŠ

MIKUS iznāk no saimnieku istabas. Pasaki, tēt, meitām,
lai iet; un, ja patīk, palīdzi viņām. Krustiņš ienāk.

MIKUS TĒVS. Labprāt, dēls, labprāt. iziet saimes

istabā.

13. SKATS

MIKUS. KRUSTIŅŠ. Tad ILZE

mikus ātri. Ko tu man gribēji teikt?

KRUSTIŅŠ. Miku — es grimstu! Klausies: — Nē, ej,
pasauc Ilzi, tai arī viss jādzird. Mikus grib iet, Ilze

ienāk. Tur jau viņa nāk! Ilz, nāc, klausies, man va-

jaga jūsu padoma. Jūs nopratāt, ka Iņķis tēvam kaut

ko gribēja rādīt. Tie bij no manas rokas parakstīti

vekseji. Esmu pie Iņķa ietaisījis lielu parādu.
mikus. Tiešām? Krustiņ! Cik lielu tad?

krustiņš. Nedrīkstu tās summas gandrīz nemaz mi-

nēt. Jūs neticēsiet. Iņķim no manis nākas aizliek

rokas acīm priekšā, klusām 2000 rubļu.
ILZE iesaucas un saļimst krēslā.

MIKUS. 2000 rubļu... Briesmīgi! Tik daudz man-

tas jau Roplaiņos nemaz nav! Cilvēks, es nesa-

protu, kā tu tādu milzīgu parādu varēji ietaisīt!

KRUSTIŅŠ. Jā, es arī lāgā nezinu. Mana nelaime

iesākās, kad ar Matildi — kad tie divi bagātie kupči
Rauda un Rempis te uzklīda. Sarādāmies uz kāršu

spēlēšanu pie Iņķa pēc katra tirgus, ko še tuvumā

noturēja. Paspēlēju un vinnēju, aizņēmos no Iņķa
un atdevu, līdz kādā dienā man kroga tēvs uzrādīja
vairāk vekseļu, kopā ap 2000 rubļu vērtībā.

ilze. Viņš tevi piekrāpis. Vai tu viņam tos pa-

pīrus iedevi?
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KRUSTIŅŠ. Kādus atminos parakstījis. Bet viena

alga, arī reibumā parakstītie jāsamaksā.
MIKUS. Jāsamaksā! Lai viņš tevi liek, kur likdams,

tu nemaksāsi! Tāds blēdis!

KRUSTIŅŠ. Tad viņš griezīsies pie tēva.

MIKUS. Lai griežas! Tēvs tak zinās šķirt tavus pa-

rādus no saviem!

krustiņš. Tā jau ir mana nelaime, ka viņš to ne-

dara. Nupat vēl to izsacīja skaidriem vārdiem.

ILZE. Tad viņam parāds jāslēpj! Savu zvērastu

turot, viņam nepaliktu ne übaga spieķis!
mikus. Zvērastu? Kādu zvērastu?

KRUSTIŅŠ. Vai tad neesi dzirdējis, kādēļ tēvs ar Iņķi
naidā?

MIKUS. Nē. Kādas lietas dēļ?

KRUSTIŅŠ. Kad bijām kroga zemes rentnieki, Iņķis
tēvu apsūdzēja, ka esot vienu maksāšanu palicis pa-
rādā. Nebij ne zīmes, ne liecinieku, bij jāiet pie tie-

sas. Pārskaities tēvs iegāja tiesas istabā, kur viņu

pēc brīža ātrās dusmās dzirdēju uzkliedzam: ~Tik

tiešām, kā Dievs debesīs, es neesmu tavs parād-
nieks! Savā mūžā tev plika graša neesmu palicis

parādā un nepalikšu arī!" Skrīveris stāstīja, ka

viņš šos vārdus izrunājis ar paceltu roku un pēc
tam izvilcis naudu un samaksājis Iņķim.

MIKUS. Tas jau nu gan ir pilnīgs zvērasts. Jā, nu

es arī nezinu, kas būtu darāms. Kaut jel vienu daļu
varētu nolīdzināt, varbūt, ka tad Iņķis ciestu klusu.

KRUSTIŅŠ. Es cita nezinu, kā tevis, no kura naudu

varētu dabūt, ja tu savu krājumu jau viendien tē-

vam priekš rentes parāda nomaksāšanas nebūtu ie-

devis. Vienīgā glābšana ir Matilde. Ja es viņu pre-

cēju, tad Iņķis parādu ieskata par iznīcinātu... Ko
lai daru?

ILZE grūti. Tev jāprecē Matilde...
Krustiņš. Tēvs gaida, lai mēs dzeram kāzas.

ilze. Saki, ka tev vairs nepatīku.
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KRUSTIŅŠ. Lai viņu no jauna sakaitinātu!

ilze. Nu tad es viņam teikšu, ka tevis vairs nemīlu.

KRUSTIŅŠ. Taviem vārdiem vien viņš neticēs.

ilze. Kas tad man būtu darāms?

KRUSTIŅŠ. Tev būtu jārāda, ka manis nemīlē. Tev

būtu jāiet pie cita.

ILZE. Pie cita?

KRUSTIŅŠ vilcinādamies. Ilz — te ir Mikus viņš
tevi mīlē.

ILZE iesaukdamās. Krustiņ! Aizsedz ģīmi.

KRUSTIŅŠ. Ar tevi runā brālis, Ilze. Viņš zina, ka

tu pie Mikus atradīsi laimi, kādu tev palaidņa Kru-

stiņš nekad nebūtu varējis piešķirt.
ILZE. Tas ir par daudz, tas ir par daudz! Aiziet rau-

dādama pa kreisi.

14. SKATS

MIKUS. KRUSTIŅŠ

MIKUS. Krustiņ — tu viņas sirdi grūti ievainoji.
KRUSTIŅŠ. Lai tu varētu būt žēlsirdīgais zamarietis.

Ej — un kamēr tu mierināšanas mīksto eļļu liesi

viņas vātīs, tikām arī mātei izsūdzēšu grēkus. Jo
vairāk palīgu, jo drīzāk pie Matildes.

MIKUS. Vai māte tev šai lietā palīdzēs?

KRUSTIŅŠ. Taisni šādās lietās viņa līdz šim bijusi
mana uzticamākā — māte. Bet ej nu! Mīkus vilcinās.

Dusmīgi. Ej, es tev saku! Mikus iet lēnām uz durvīm

pa kreisai. Ar tādiem_ soļjem tu gribi panākt laimi!

Smejas. Mikus iziet. Ā! Ā!... Matilde, tu esi bijusi
mans ļaunais gars! let apkārt, apstājas pēdīgi pie
durvīm pa labai. Atver *ās

-
Māt! Māte iznāk. No-

pietni. Mums jāizrunājas, māt.

15. SKATS

KRUSTIŅŠ. MĀTE

MĀTE. Jāizrunājas? Saki tak labāk, man jāpaklau-
sās, es jau runāt nedrīkstu.
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KRUSTIŅŠ. Nu, tad paklausies ari. Man jāprecē
Matilde.

MĀTE. Jā, tā, kuras roku tēvs vakar ielika tavā

rokā.

KRUSTIŅŠ. Kāda tev galva, māt, tad diezgan labs

joks. Bet klausies tālāk: ja es Matildi neprecēju,
tad Iņķis piedzīs no tēva manu parādu.

māte. Tavu pāradu? Vai tad tu Iņkim ko parādā?
KRUSTIŅŠ. Jā.
MĀTE. Melosi nu! Aks, cik tad?

KRUSTIŅŠ vilcinādamies. 2000 rubļu.
MĀTE ar aizžņaugtu balsi. Cik tu teici? 200?

KRUSTIŅŠ. 2000.

MĀTE iesaucas. Nesamanīgais! Saņemas. Nē, nē, —

māni, māni, tik daudz mantas mums jau nemaz nav!

KRUSTIŅŠ noslīd krēslā, aizsedz ar rokām ģīmi.
MĀTE iebrēcas. Ak par tiesu! 2000 rubļu! Ak tu,

Dievu Dieviņ! let visā galvā raudādama pa istabu

apkārt. Nokrīt krēslā. Raud. Nu mēs übagi, nu mēs

übagi!
KRUSTIŅŠ. Es jau tev sacīju: precēšu Matildi, tad

viss atkal būs kārtībā.

māte. Un tu domā, ka tēvs to pieļaus?
KRUSTIŅŠ. Patīkama viņam tā lieta nebūs un tādēļ

es gribu, lai tu man palīdzi.
māte. Lai tev nu palīdz vien tie gudrie, ko nu es,

tā muļķe. . . Raud.

krustiņš. Mīļo māt, lai nu šitādas valodas paliek
uz citu reizi.

māte. Vai tu domā, ka tev citā reizē labāk patiks

dzirdēt, kāds pret savu māti esi? Tās pašas ausis

vien būs.

krustiņš. Nesāc nu tagad runāt par sevi... Kad

tēvs atbrauks, tad tu viņam teiksi, ka Ilze manis

vairs negrib.
māte. Es lai ejot tēvu apmelot?
KRUSTIŅŠ. Tā nebūs pirmā reize.
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Māte. Pēdīgā arī ne. Tā jau pagājusi. Es vairs ar

meliem netīšos.

Krustiņš. Tēva dēļ, māt. Apdomā: viņa dusmas

— žēlabas...

māte. Kā tad, kā tad... Bet tieci šoreiz galā, kā

māki. Visu tēvam izstāstīšu — visu. Raud visā galvā.
Ak tu, palaidnis, ak tu, palaidnis!

KRUSTIŅŠ lielā uztraukumā. Māt, es tevi lūdzu, ciet

klusu pret tēvu, ja negribi mūs visus iegrūst pēdējā
nabadzībā!

māte. Ak nu tu arī reiz proti lūgties! Par velti,

dēliņ!
KRUSTIŅŠ dusmīgi. Nu tad tev pavēlu pret tēvu ciest

klusu! Tu pie visas nelaimes savu daļu esi vainīga,
tev arī jāpalīdz viņu novērst!

māte saskaitusies. Es vainīga? To tu laikam no tēva

esi noklausījies. Cik pudeļu alus, cik stopu brand-

vīna tad pie Iņķa esmu apdzērusi?
krustiņš. Tu mācīji, es darīju.
MĀTE. Es mācīju? Vai es tev kādreiz esmu tei-

kusi: ej uz krogu, piedzeries?
krustiņš. Vai tu man kādreiz esi teikusi: neej uz

krogu, nepiedzeries?
māte. Vai tu mani būtu klausījies? No laika gala

tu manus vārdus esi laidis vējā.

krustiņš. Kas tev mani par tādu stūrgalvi lika au-

ķ dzināt?

Māte. Ja tu zini, ka esi stūrgalvis, kam tad, aks, ne-

labojies?

KRUSTIŅŠ. Ārā pakalnē stāv veca līka egle: ej, izliec

to taisnu!

māte. Vēl jau neesi vis nekāds vecais, vēl, aks, tavu

prātu var locīt.

KRUSTIŅŠ. Ja tu tā domā, nu tad palūko.

MĀTE. Jā, es to izdarīšu UZ pēdām. Tuvojas Krusti-

ņam. Nikni, lielākās sirdssāpēs raudādama. Bezkauņas
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bērns, vai tev tā ar mani jārunā? Cērt viņam pliķi

vaigā.
KRUSTIŅŠ uzlec stāvu, paceļ rokas, kliegdams. Māt!

MATE sit viņam. Vai tev tā ar mani jārunā, ko?

KRUSTIŅŠ briesmīgi. Māt! Sagrābj un iegrūž viņu
krēslā. Vēl vienu reizi — un ari es savas rokas vairs

nesavaldīšu! Novēršas.

MĀTE sēd brīdi kā apstulbusi, grūti elpodama. Pie-

celdamās. Ar visu spēku. Dievs ir mans liecinieks, ka

no tevis esmu gribējusi izaudzināt krietnu cilvēku!

Ar to cerību priekš tevis esmu skrējusi un plēsušies
un miega negulējuši. Ar to cerību kumosu no savas

mutes esmu atrāvusi un tev devusi, ar to cerību tevi

vadājusi pa skolām! Viss tas bijis par velti! No

bērnu dienām līdz šim pēdīgam brīžam tu manu mī-

lestību esi turējis par kāj minām!

KRUSTIŅŠ viņu pārtraukdams. Tavu mīlestību! Kad

tu mani esi mīlējusi? Vai tā bij mīlestība, ka tu

muļķa bērnam ļāvi darīt, ko viņš gribēja, vai mīle-

stība, ka neprašas jaunekļa palaidnības aizstāvēji?
Vai tā bij mīlestība, kas sirdi, kura reiz pukstēja
sit ar roku uz krūts, pārvērta par akmeni?

māte. Tu domā attaisnoties un parādi visu savu ne-

krietnību, tu, nekrietnais, nepateicīgais cilvēks!

KRUSTIŅŠ. Tāds, kā še stāvu, par tādu tu mani esi

padarījusi! Es sajūtu par to tādu pateicību, kāda

tev pienākas: māt, es tevi ienīstu! Ilze ienāk.

Māte iekliedzas un iekustas, kā kad Krustiņam gribētu

gāzties virsū.

16. SKATS

KRUSTIŅŠ. MĀTE. ILZE

ILZE. Dievs Kungs — Krustiņ — māt! Steidzas mātei

klāt.

māte nejauki sarautu ģīmi. Laid mani — viņš vairs nav

mans dēls! Dievs debesīs, klausies

ILZE brēkdama. Māt—!
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MĀTE kā ārprātā. Es viņu nolādu! Taisās saļimt.

KRUSTIŅŠ grib palīdzēt māti saturēt.

MĀTE, pēdējos spēkus saņemdama, paceļas drusku,

izstiepj pret Krustiņu roku. Vāji. Projām... No-

ģībst un nokrīt.

KRUSTIŅŠ iet nodurtu galvu uz saimes istabas durvīm.

Priekškars

CETURTAIS CĒLIENS

Matildes istaba krogā. Durvis vidū uz āru, pa labai rokai

uz kādu kroga istabu, pa kreisai rokai — dibenā uz

guļamistabu, priekšā uz pieliekamu kambari. Pa la-

bai rokai kumode ar spieģeli un diviem metāla luk-

turiem, pa kreisai rokai starp abām durvīm zofa ar

galdu. Mazs galdiņš ar vīna karafi un divām glāzēm.
Vakars. Uz galda deg lampa, uz kumodes viena svece.

1. SKATS

MATILDE. ANDŽS

MATILDE, papīru un kuvēru izņemdama no lādītes, kas

stāv uz kumodes. Še ir papīrs, tinte un spalva, tur

pieliekamā kambarī netraucēti varēsi rakstīt. Bet

vai tak nebūtu labāk, ja es vēstuli sastādītu un jūs
viņu tikai norakstītu?

ANDŽS. Nemaz nebaidāties, jaunkundze. Tā nebūs

pirmā, ko rakstīšu. Neskatiet vīru no cepures. Jūsu

priekšā stāv treju avīžu korespondents: Pienulīšu

Panulīts, Prātvairu Fricis un Bangputeronis.
MATILDE. Ā!
ANDŽS. Pietiktu, ja viens no šiem censoņiem Rop-

laiņam rakstītu, bet tie tagad ķersies visi trīs pie

spalvas.
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matilde. Atstāstiet man īsumā, ko jūs viņam rak-

stīsiet.
Andžs. Pateikšos, saprotams, vispirms par atlai-

šanu no dienesta. Visās Eiropas kultūras valstīs

tagad valda personīga brīvība

MATILDE viņu pārtraukdama. Uz trim lapas pusēm.
Tālāk!

ANDŽS. Tad pastāstīšu, ka jūsu tēvam no Roplaiņa
nākas 2000 rubļu — uz lapas puses. Jāskaita gan,
varbūt trūks papīra... Ka Iņķa kungs naudu aiz-

devis Roplaiņu saimniekam, un tādēļ dēla pa-

rāds ieskaitāms arī par tēva — uz lapas puses; ka

Roplains zvērējis nebūt jūsu tēva parādnieks — uz

lapas puses; ka jūsu tēvam par parādu vekseļi —

uz puslapas puses; ka — jā, nu jau laikam viss ir?

MATILDE. Labi. Ņemiet vēl papīru. Dod viņam papīru.
andžs. Paldies.

matilde. Un lai tiem trim censoņiem labāki veik-

tos — Pielej no karafes glāzi. Garīgs gara nemaitā.

ANDŽS. Paldies, paldies! Paņem sveci un grib iet.

matilde. Vēl ko! Andžs apstājas. Vai jūs arī kādreiz

nedzejojat?
ANDŽS. Nu tak pa biškam. Rāda ar sveci uz sevi.

Maigoņu Valdis. Drukāti dzejoļi: „Senču vaimanas",

„Kokneses istabas meitiņa", teika, — „Siguldas lef-

. koja", romantiska pasaka
matilde. Un tā tālāk. Esmu pārliecināta par jūsu

dāvanām. Vai jūs neuzņemtos sarakstīt kādu dze-

joli par Roplaiņu Ilzi?

andžs. Labprāt.

matilde. Bet tādu, ko var pēc kāda pazīstama mel-

diņa dziedāt. Un spēcīgu! Es jums par to labi sa-

maksāšu.

andžs. Dzejolis būs tik spēcīgs, ka jaunkundzes to

nemaz nevarēs lasīt.

matilde. Sarakstiet tādu! ielej vēl. Un nu uz otras

kājas, lai nav jāklibo!
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ANDŽS. Lai jums veselība! Dzer un iziet ar sveci pie-
liekamā kambarī.

matilde. Kā pašas laimes sūtīts tas cilvēks te uz-

klīda ar savu pateicības vēstuli. Tā Krustiņu izdzīs

no Roplaiņiem, es izstiepšu roku, un viņš būs mans.

Mans — un Ilze un Ilzes gods dubļos! iņķis ienāk ātri

no labās puses.

2. SKATS

MATILDE. IŅĶIS. Vēlāk ANDŽS

IŅĶIS. Rauda un Rempis piebraukuši.
Matildetādā pašā balsī kā iņķis. Ķīnas ķeizaram bize

apsvilusi.

IŅĶIS. Ķīnas ķeizaram? Kas tad tev? Kāda daļa man

gar Ķīnas ķeizara bizi?

matilde. Tāda pati, kāda man gar šiem abiem kup-
čiem. Vai man lopi pārdodami, ka tu man viņu pie-
braukšanu steidzies paziņot?

iņķis. Tu no vakardienas esi gluži kā traka... Vai

es tev tavu Krustiņu gribu atņemt? Klausies tak,
ko es saku: es jau ar tām parādu zīmēm ietu uz Rop-

laini, ja nebūtu jābīstas, ka viņš Krustiņu aizdzīs.

Ko tad?

matilde. Un kad tu viņam vakar tos vekseļus būtu

parādījis?
iņķis. Tad būtu izdarījis muļķību. Dieva laime, ka

pie laika apķēros.
matilde. Laime gan! Ja Krustiņu nepadzīs, tad es

viņu nedabūšu!

IŅĶIS. Nogaidīsim —

matilde. Gaidīsim, gaidīsim, kamēr Ilze man viņu
būs noņēmusi! Es vairs negribu gaidīt!

iņķis. Es gribu. Bet ko tur nu velti strīdēties. lenācu

tev pasacīt

MATILDE, viņu pārtraukdama. Ka Rauda un Rempis
piebraukuši. Mūžam šī svarīgā notikuma neaizmirsīšu.
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IŅĶIS iet saskaities pa istabu apkārt. Sevī. Traka kas tra-

ka! Skaļi. Mēs tavā istabā spēlēsim kārtis. Tur

rāda uz durvīmpa labai rokai tai istabā mūs tirgus ļau-
dis par daudz traucē.

matilde. Un še mani jūs traucētu. Es neatļaušu.
iņķis. Tu atļausi gan. Tu man tīšā prātā par pāra

simtiem nedarīsi skādes.

MATILDE. Ar lielāko prieku!

IŅĶIS. Vai tu domā, ka Krustiņš tevi šovakar ap-
meklēs kā citām reizēm tirgus priekšvakaros? Tie

laiki pagājuši. Negaidi par velti!

matilde. Nerunā par velti!

iņķis. Nu, tad nāksim bez tavas atļaujas.
MATILDE, pieiet pie pieliekamā kambara durvīm. Vai-

goņu Maldi!

ANDŽS ienāk ar spalvu rokā. Maigoņu Valdi, jaunkundze.
matilde. Piedodi! Siguldas lefkoja, vai tev ir spēks

kaulos?

ANDŽS, spalvu aizbāzdams aiz auss. Vai te kāds jāiz-
sviež?

matilde. īsts dzejnieks, lasa cilvēka dvēselē kā grā-
matā. Jā. Iņķis saraujas. Ikkatru, kas no tās ista-

bas ienāk, tu pa šitām durvīm izmetīsi laukā rāda uz

durvīm pa labai rokai un uz vidus durvīm, izņemot
manu tēvu. Honorārs: rublis no personas un pudele
alus. Ej, — kad tevis vajadzēs — saukšu! Andžs

iziet.

iņķis. Matild, nedomā, ka tu šitā ākstīdamās mani

piespiedīsi iet uz Roplaiņiem. Kur viņa puisis te

cēlies?

MATILDE. Viņš mani lūdza, lai viņam še atļaujot
vēstuli norakstīt. Viņš atvadās ar to no Roplaiņa,
jo viņš ir atlaists.

iņķis. Ka tik tad mūs neapzog!
MATILDE. Viņš ir dzejnieks, tēv. Siguldas lefkojas

sacerētājs nezags.
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IŅĶIS. Lai Dievs pasargā, tad jau i vecu dzelžu lāde

jāaizslēdz! leiet ātri pieliekamā kambari.

matilde. 0, kaut es varētu visu pasauli apsmiet un

likt novārtā un mocit — mocīt!

3. SKATS

MATILDE. PAULS. KRUSTIŅŠ ienāk pa vidus

durvīm

PAULS. Labvakar!

MATILDE. Ā!... Metas Krustiņam pie krūtīm. Tu esi

atnācis! Skūpsta viņu un velk viņu uz zofa. Mana

sirds mani nav pievīlusi...
KRUSTIŅŠ bāls, noguris. Laid mani.

PAULS. Esam piekusuši. Matildes jaunkundz, vai

jums nav kaut kā pie rokas — ?

MATILDE. Kas jums labāk patīk — konjaks, vīns —

PAULS. Viss, kas ātrāk sasniedzams.

MATILDE pieceļas, uzliek karafi uz galda Krustiņa

priekšā. lelej. Dzeriet.

PAULS uz Krustiņu. Dzer! Krustiņš nekustas. Jārāda
ceļš. Dzer. lelej. Sniedz Krustiņam glāzi.

krustiņš. Man negribas.
matilde. Vai kas noticis? Viņš izskatās tāds bāls.

PAULS. Viņš piekusis. Nu dzer tak! Liek viņam glāzi

pie lūpām. Redzēsi, tūliņ radīsies citāda dūša. Kru-

stiņš satver glāzi un izdzer to.

matilde. Krustiņam kaut kas noticis. Stāstiet jel!
Iņķis ienāk ar pudelēm rokā.

4. SKATS

MATILDE. KRUSTIŅŠ. PAULS. IŅĶIS

PAULS. Sveiks, kaimiņ!

IŅĶIS neapstādamies. Sveiks!

PAULS. Vai daudz viesu? Iņķis aiziet pa durvīnTpa
labai. Tāda atbilde mani dara ziņkārīgu, iet viņam

pakaļ. Istabā smiekli un troksnis.
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5. SKATS

MATILDE. KRUSTIŅŠ

MATILDE. Stāsti, kas noticis?

KRUSTIŅŠ vienaldzīgi. Matild, ja es šurp būtu atnācis

ar nodomu tevi nekad vairs neatstāt, ko tu teiktu?

MATILDE iegavilēdamās. Krustiņ!
KRUSTIŅŠ. Bet tāds kā še esmu.

matilde. Tad mana karstākā vēlēšanās būtu piepil-
dīta. Krustiņ, nejoko!

KRUSTIŅŠ. Vai es izskatos kā jokotājs?
matilde. Tu esi aizdzīts?

KRUSTIŅŠ. Jā.
MATILDE metas viņam pie krūts. Tu esi mans!

KRUSTIŅŠ, lēnām un vienaldzīgi viņu no sevis atstum-

dams. Arī tad, ja uz manas galvas gulētu mātes lāsts?

Smīn.

matilde. Kādēļ ne tēva arī! Tikai mans ienaids var

pārspēt manu mīlestību. Tā iznīcinās Roplainietes
lāstu kā saule tvaikus!

KRUSTIŅŠ. Matild, tu esi briesmīga!
matilde. Kā uguns, kuru sajūtu savās dzīslās, pie

tavām krūtīm savu galvu spiežot. Spiež galvu pie

Krustiņa krūtīm.

KRUSTIŅŠ kā bez spēka, galvu atliekdams atpakaļ.

Klusām, ar mokām. Kad beigsies šīs mokas!...

6. SKATS

KRUSTIŅŠ. MATILDE. PAULS

PAULS, drusku uztraukts. Cilvēku bērni, man acis pa-

visam apžilbušas!
MATILDE, kas Krustiņu palaidusi vaļā. Tik pēkšņi! No

kā!

PAULS. No varavīksnes krāsu raibuma. Ak tu žē-

līgais tētīt, tā vēl savā laikā ar naudu neesmu redzē-

jis strādājam, kā šovakar tur tai istabiņā strādā.

Man pelavu sauja lielākā vērtē nekā Raudam un
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Rempim rubļa gabals. Simtnieki vien jūk — simt-

nieki vien, it kā citas naudas nemaz nebūtu. Laikam

atkal kaut kur kādu nocirpuši gluži pliku, ka tā var

plūznīties. Man šos pāri acumirkļos dūša tīri nolie-

susies! lelej un dzer. Bet tu jau arī esi vēl tāds pats

sašļucis. Dzer, brāl, dzer! lelej, sniedz Krustiņam

glāzi, ko šis ātri iztukšo. Tur mūsu abu vien vēl

trūkst, tad visa vecā kompānija atkal kopā. Matilde

satver Krustiņa roku, Iņķis ienāk.

7. SKATS

KRUSTIŅŠ. MATILDE. PAULS. IŅĶIS

IŅĶIS, savu naudas grāmatu krūšu ķešā bāzdams. Uz

Krustiņu. Gribēju pavaicāt, kāds vējš tevi šurp at-

pūtis?
KRUSTIŅŠ. Viesulis.

IŅĶIS nesaprot un skatās vienā un otrā.

matilde. Ko tu negribēji, tas nu tomēr noticis, Kru-

stiņš aizgājis no Roplaiņiem.
IŅĶIS. Tas ir, viņš aizdzīts?

MATILDE. Jā.

iņķis. Un viņš laikam domā, ka es, itin kā pazudušā
dēla tēvs, izstieptām rokām viņu saņemšu?

matilde. To jau es tavā vietā esmu izdarījusi.

iņķis. Neatminos tevi iecēlis par savu vietnieci. Uz

Krustiņu. Vai tu tiešām uz Roplaiņiem nedomā

griezties atpakaļ?
KRUSTIŅŠ. Nē. Es nevaru.

IŅĶIS. Tad atvadies no Matildes. Kaut kādam plika-
dīdām to jau sen varēju izdot.

MATILDE mēdīdamās. Kā osiņu brandvīna. Kam tā

nauda, tam tā tiesa! Smejas nikni.

IŅĶIS sausi. Rīt iešu uz Roplaiņiem un atprasīšu savu

naudu.

KRUSTIŅŠ uzlec stāvu. Iņķa tēv —

PAULS. Mīļo Iņķa tēv —
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IŅĶIS pārtrauc viņu. Nebīsties, nebīsties, ka jūs
aizmirsīšu! Ar to pašu gājienu jūsu parādu uzdošu

pie tiesas. Pauls novēršas kaunīgi.
MATILDE. Tēv, neraidi Krustiņu projām, citādi tu arī

mani aizdzīsi no mājas.
IŅĶIS zobodamies. Vai par tiesu? Oi, — paliec nu te-

pat, ārā drīz būs ziema.

MATILDE traki. Tēv, es pakāršos!
iņķis. Jā, jā — tu jau zini, kur diegu kamols stāv.

MATILDE apgāž krēslu, kas tai ceļā, ieskrien guļam-
istabā.

iņķis, krēslu uzceldams. Tu redzi, Krustiņ, viņas mī-

lestība tik stipra, ka tā pat krēslus apgāž. Ej uz

māju un salabini večus — salabini večus, ja gribi
dabūt Matildi, savus vekseļus un ņirgādamies Inķa
tēva svētību. leiet pieliekamā kambarī.

8. SKATS

KRUSTIŅŠ. PAULS. Tad IŅĶIS un ANDŽS

KRUSTIŅŠ. Mana pēdējā cerība vējā.. J Paul, Paul,
ko lai daru? Pauls stāv nodurtu galvu. Pauze. Istabā

pa labai rokai troksnis, ~bravo" saucieni, smiekli un

glāžu saskandināšana. Iņķis un Andžs ienāk, abi nes

raibos papīros ietītas vīna pudeles. Andžam aizlipināta
vēstule zobos, Iņķis ieiet istabā pa labi. Andžam iz-

krīt vēstule. Pauls to grib pacelt, Andžs viņai uzliek

kāju virsū.

ANDŽS. Adrese lai nu paliek mans noslēpums.
PAULS. To es tev arī nemaz negribēju atņemt.
ANDŽS. To ne? Taču tad ko?

PAULS. Vai tev nav drusciņ naudas?

andžs. Lai tas arī paliek mans noslēpums. Noliecas,

satver vēstuli un leiet istabā pa labi.

9. SKATS

PAULS. KRUSTIŅŠ

PAULS stāv un koda lūpas. Krustiņ, — tev nav ne ka-

peikas pie dvēseles?



58

KRUSTIŅŠ. Nu,* tu"tak~zini!

pauls. Mums vajaga naudas. Vēl ir viena cerība:

mums jālūko spēlēt.

KRUSTIŅŠ atmet nepacietīgi ar roku. Lai vēl dziļāk ie-

stiegu!
PAULS.

. Neatminos, kurā reizē ar skaidrām galvām
būtum pametuši. Mums tikai reibumā ir bijusi ne-

laime.

KRUSTIŅŠ. Nu, ja arī spēlējam — cik tad varēsim vin-

nēt?! Iņķim nākas vairāk nekā pāris desmit

rubļu.]
PAULS. Mēs pirmiņ bijām muļķi, Iņķi lūgdamies.

Viņam tava lieta jāieskaidro šitā: „Mīļo Iņķa tēv,
vecāki mani aizdzinuši tava parāda dēļ. Viņi tev

nemaksās ne kapeikas, tiesa tev no viņiem nekā ne-

piespriedīs, no manis nekā nevarēsi piedzīt. Tādēļ
ņem, cik man ir, un atdod manus vekseļus." Es lieku

galvu ķīlām, ka vecais sīkstulis sacīs: labāk zīle ro-

kā — un būs pilnā mierā ar pāri simtiem. Vairāk tu

jau viņam ari patiesībā neesi parādā.
KRUSTIŅŠ. Bet mums to pašu nav.

pauls. Spēlēsim, tad būs. Atminies, ka pats vienā

vakarā 300 vinnēji.
KRUSTIŅŠ. Un otrā pusceturta paspēlēju. Kas var

galvot par mūsu šāvakara laimi.

pauls. Es jau sacīju: mūsu skaidrās galvas. Nāc,

paskaties, cik sasiluši jau tie ir un cik neapdomīgi
viņi spēlē. Bez tam: iesim uz vienu roku.

KRUSTIŅŠ. Tas ir: būsim blēži.

PAULS. Tev laikam tas vārds patīk. Līdz šim to tu-

rēja par gudrību, ja kāds ar viltu dabūja atpakaļ, kas

viņam ar viltu bij noņemts. Jeb vai tu domā, ka

tie vīri tur mūsu naudu katru reiz atņēmuši ar go-
du? Vai domā, ka tie kavētos mums atkal ādu vilkt

pār acīm, ja mums vairs āda būtu?

KRUSTIŅŠ. Nē.
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PAULS. Nu, tad mērosim viņus reiz ar viņu pašu
mēriem. Aci pret aci, zobu pret zobu! ielej, dzer un

ielej no jauna. ledzer kuražu un tad nāc!

KRUSTIŅŠ, nepacietīgi glāzi atstumdamspie malas.Nāc—

nāc! Kur nauda ko iesākt?

PAULS. Ja esi apņēmies pakārties, gan tad velns par

valgu gādās.
KRUSTIŅŠ. Cik riebīga man visa pasaule! Dzer un

nosviež glāzi zemē.

PAULS smiedamies. Cik stikla gabalu, tik simtnieku!

Satver Krustiņa roku, tuvojas durvīm pa labai rokai.

Iņķis ienāk.j

10. SKATS

KRUSTIŅŠ. PAULS. IŅĶIS

IŅĶIS tur abās rokās daudz naudas. lereibis. Kas par
laimi — skataities — ar vienu vienīgu rāvienu, ar

vienu vienīgu! Tuvojas galdam.

PAULS. Nāc! leved Krustiņu ātri istabā pa labai rokai,
kur viņus saņem smiekli, troksnis un glāžu tinkšēšana.

11. SKATS

IŅĶIS, tad MATILDE

IŅĶIS nosēstas pie galda un smejas laimīgi. Ar vienu

vienīgu rāvienu! Četri simti! Skaita un noliek katru

simtu par sevi. Viens, divi, trīs, četri. Pieceļas, at-

kāpjas soli no galda, ar paceltu pirkstu uz katru simtu

rādīdams. Viens, divi, trīs, četri! Ar vienu vienīgu
rāvienu! Matildeienāk. Viņas mati ir atpīti un karājas

nekārtīgi pār pleciem. Meitiņ — Matildiņ — satver

viņas roku.

MATILDE dusmīgi. Ko tu gribi? Atsvabinās ātri.

iņķis. Pagaidi... Es priekš tevis neesmu nemaz tik

slikts... nedomā... tikai prātīgs... sagrūž naudu

gubā. Še, pērc sev jaunu rotu! Četri simti! Ar vienu

vienīgu rāvienu! Ātri projām istabā pa labai.
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12. SKATS

MATILDE viena

matilde. Jaunu rotu! Priekš kā lai rotājos... Tu-

vojas ar ļaunu smaidu kumodei un aizdedzina otru

tur stāvošu sveci. Esmu laimes pelnruška — paru-

šināšos reiz pa viņas redzamo zīmju pelniem. Noliek

sveci uz galda, sagrābj sauju naudas un taisās sade-

dzināt. Tā lai sadeg visu sīkstuļu dvēseles! Piepeši.

Nē! Nomet naudu uz galda, gavilēdama. ŠĪS domas

nāk kā no debesīm. Viņš ir nelaimē — kaunā — pa-

dzīts — viņš gribēs no šejienes tikt projām — viņš
bēgs kopā ar mani! Sagrābj naudu un noslēpj to ātri.

Grib doties guļamistabā. Pauls ienāk.

13. SKATS

MATILDE. PAULS

PAULS. Matildes jaunkundze—! Matilde apstājas. Ap-
žēlojaties — izstiepj roku tikai pāra rublīšu no jūsu
bagātības!

matilde. Kādas bagātības?
pauls. Jūsu tēvs stāstīja
matilde. Tas melkulis! Neesmu viņa nemaz re-

dzējusi!
PAULS. Matildes jaunkundze! Krustiņam jāspēlē un

jāvinnē, citādi viņam jāiet pa pasauli.
matilde. Vai tiešām? Dzeriet, Paul, dzeriet — tūliņ

būšu atpakaļ! Projām guļamistabā.
PAULS. Kāpēc viņa kļuva tāda priecīga?... Hm —

bet jādzer ir. lelej un dzer. Krustiņš ienāk.

14. SKATS

PAULS. KRUSTIŅŠ

KRUSTIŅŠ. Nu?

PAULS. Iņķis atkal reiz melojis. Ak, es tam večam

kaklu varētu nolauzt! Kas cits vainīgs kā viņš, ka

mums neviens neaizdod! iet pa istabu apkārt. Vai

tad tiešām visi avoti izsīkuši? Varbūt Ilze —? Nē,
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tai nav... Ā
— saki, kas tad bij ar to atslēgu, ko

teicies atradis? Kāda skapja atslēga?
KRUSTIŅŠ. Jā.
Pauls dzīvi. Varbūt vēl naudas skapja.
KRUSTIŅŠ. Tā gan.
PAULS. Un tu par to agrāk nevarēji iedomāt! Tad jau

laikam tukšs?

KRUSTIŅŠ. Ir tāds mazums: 70 rubļu. Pārdevām

vakar

PAULS ātri. Un tu vēl kavējies! Vēl esi šepat!
KRUSTIŅŠ. Vai tad es mājā vairs drīkstu rādīties!

PAULS. Kāda tev vajadzība rādīties. Vai tad tēvs

jau pamanījis, ka tavs logs arī no ārpuses atverams,
un to pēc sava prāta pāramatējis?

KRUSTIŅŠ. Nē.

pauls. Nu, ko tad! lekāp pa logu — paņem naudu —

aiznes to uz rīta pusi atkal atpakaļ — ne Čaka, ne

grāba! Ej, ej, nekavējies!
KRUSTIŅŠ, deniņus spiezdams. Vai zini, Paul, ko tu

man māci? Lai tēvu apzogu.

PAULS. Kā redzams, tev tie biezie vārdi šovakar patīk.
Pirmiņ blēdis, nu zaglis. Vai šī būs pirmā reize,

kad, tēvam nezinot, iekāpsi pa logu, vai pirmā

reize, kad bez viņa ziņas iesi pie skapja? Ne reizi

tev nav iešāvies prātā: esmu zaglis... Un nu: kāda

šķiršana ir starp citām reizēm un šo reizi?... Citām

reizēm tu ņēmi un laidi vējā, tagad tu ņemsi un at-

liksi atpakaļ.
krustiņš, ļoti uztraukts. Paul, tu esi velns... Es ne-

iešu!

PAULS. Par tiesu? Nometas krēslā. Errīgi. Manis dēļ,
ko tur nu arī tik daudz runāt! Spieķis jau vecajam

Roplaiņam būs, übagu kulīti viņam tak varbūt Iņķis
atstās!

KRUSTIŅŠ. Paul — es iešu!

PAULS. Bet tad steidzies. Katrs brīdis ir dārgs! Ne-

meklē ceļa, skrien taišņi!
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KRUSTIŅŠ. Sveiks!

PAULS. Vesels! Pavada Krustiņu uz vidus durvīm. Kad

Krustiņš tumsā pazudis un Pauls durvju vēl nav aiz-

vēris, tālumā norīb dobjš vājš pērkona spēriens. Pauls

atvirzās uz skatuves vidu un stāv tur mazu brīdi.

Esmu tā savādi uztraukts — it kā kad mana paša
liktenis šonakt taptu izšķirts. Andžs ienāk no labās

puses.

15. SKATS

PAULS. ANDŽS. Tad MATILDE

ANDŽS. Kur Matildes jaunkundze?

PAULS lepni. Tas lai paliek mans noslēpums! leiet

istabā pa labai rokai.

andžs. Paula jaunskungs man pirmiņ laikam savu

laipnību gribēja pārdot, ka tagad tik vīzdegunīgs.
Laime,, ka nedevu naudas: tukša cilvēka laipnībai
nav vairāk vērtības kā mēnesnīcai dienas laikā!

Skatās apkārt, satver karafi un grib leliet. Matilde

ienāk. Andžs karafi ātri noliek uz galda. Es gribēju—
MATILDE, mēteli uzmetusi uz pleciem, ar cepuri galvā.

Dzert? Dzeriet! ielej.
andžs. Es gribēju jums parādīt vēstuli, izvelk vē-

stuli no ķešas.
MATILDE. Nav vairs vajadzīga. Saņem vēstuli un sa-

plēš to, kamēr Andžs dzer.

ANDŽS. Skāde! Deviņas lapas puses

MATILDE. Še jums dzeramnauda —

andžs. Jaunkundze, to vēstuli rakstīju par velti.

matilde. Neāksties nu, lefkoja! Te ir pieci rubļi.
Andžs saņem naudu. Ej, aizjūdz mūsu zirgu — aizve-

dīsi mani uz staciju. Ātri — un ka neviens neredz!

ANDŽS. Noslēpums?

MATILDE. Jā.
ANDŽS. Ā!... Sāņš. Es paredzu korespondenciju.

Iziet pa vidus durvīm.
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matilde. Savu rotu ņemšu līdz, to man neviens ne-

var liegt! Uzklāj lakatiņu uz krēsla, atvelk kumodes

atvilktni, izņem no tās lādīti un saber viņas saturu

lakatiņā. Un nu jāsauc Krustiņš! Aizsedz rotas lietas,

noņem cepuri un iet uz durvīm pa labai rokai. Ilze

ienāk pa vidus durvīm.

16. SKATS

MATILDE. ILZE

ILZE aizkususi. Matild, vai te nav Krustiņa?
MATILDE apspiež kliedzienu un skatās Ilzē zvērošām

acīm. Tu — tu — te — še pie manis — manā

istabā — ? Projām!
ILZE, rokas paceldama. Matild, klausies

MATILDE paķer lukturi un paceļ to gaisā. Projām UZ

pēdām!
ilze. Ja tev Krustiņš un viņa laime mīļa, tad klau-

sies: māte viņam piedod un sauc viņu atpakaļ! Kur

viņš ir? Grib doties istabā pa labai rokai.

MATILDE. Atpakaļ! Satver Ilzi aiz rokas. Čigāniete tev

izsitīs mēli no mutes! Rauj viņu no durvīm atpakaļ
un grib viņai sist.

ILZE. Ārprātīgā, ko tu gribi! Lūko viņai lukturi atņemt.

Iņķis un Pauls ienāk.

17. SKATS

MATILDE. ILZE. IŅĶIS. PAULS

matilde kliegdama. Nelaidiet viņas tur iekšā!

IŅĶIS izmisis. Postā, postā! Nokrīt krēslā.

ilze. Paul, kur Krustiņš?
MATILDE palaiž Ilzi vaļā. Ā! Viss pagalam! Cērt

lukturi zemē.

ILZE. Māte viņu sauc atpakaļ.
PAULS. Viņš jau laikam aizgāja uz māju.
ILZE. Aizgāja... Projām pa vidus durvīm.

PAULS. Ilz, Ilzī Izsteidzas viņai pakaļ.
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18. SKATS

MATILDE. IŅĶIS

IŅĶIS vāji. Matild, es pametu... es pametu...
MATILDE. Meli, tu vinnēji! Izvelk naudu no azotes un

iesviež to Iņķim ģīmī. Vinnēji šo naudu un savu

meitu. Es pametu!

Priekškars

PIEKTAIS CĒLIENS

Istaba Roplaiņos kā trešā cēlienā. Vakars

f 1. SKATS

MIKUS TĒVS. ROPLAINIETE. DIVI BĒRNI

Priekškaram ceļoties, zibens un pabargs pērkona spēriens.

MIKUS TĒVS noglāsta galvu bērnam, kas bailīgi pie viņa

pieglaužas, un liek, lai tas viņam atkal pie kājām at-

sēstas. Pus dziedādams, pātaru skaitītāja balsī.

Nākat, bērni, šurp ar bariem —

bērni tāpat. Nākat, bērni, šurp ar bariem —

mikus tēvs. Skataities uz ozoliem —

mikus tēvs. Redziet tur pie kupliem zariem —

bērni. Redziet tur pie kupliem zariem —

mikus tēvs. Absalonu pakārtu —

bērni. Absalonu pakārtu —

MIKUS TĒVS. Mācaties tur visi klāt —

bērni. Mācaties tur visi klāt —

MIKUS TĒVS. Tēv' un māti godināt —

bērni. Tēv' un māti godināt —

mikus tēvs. Tā, bērni, un nu klausāties par pazu-

dušo dēlu. Satver uz galda gulošu grāmatu.

māte dikti šņukstēdama. Nelasi! Man sirds trūkst

pušu.. .
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MIKUS TĒVS aiztaisa grāmatu. Rītā, bērni, to gabalu
lasīsim. Tagad ejiet gulēt.

BĒRNI nobučo Mikus tēvam un saimniecei roku.

MIKUS TĒVS. Ar labu nakti, bērniņi, ar labu nakti!

Noglauda vienam un otram galvu un pavada abus līdz

durvīm pa kreisi. Mīļo saimniec, kas tad noticis?

MĀTE. Ak, Mikus tēv, man tā ir, kā kad man visa

pasaule gāztos virsū.

MIKUS tēvs. Tu būsi slima.

māte. Nē, nē, neesmu slima... Mikus tēv, vai tu

domā, ka Dievs klausās cilvēku lāstos?

MIKUS tēvs. Ja jau nu ticam, ka viņš dzird mūsu

lūgšanas, tad jau arī jātic, ka viņš dzird mūsu

lāstus.

māte. Vai tu domā, ka māte var nolādēt savu bērnu?

MIKUS TĒVS, uz grāmatu rādīdams. Tur jau nu gan stāv

rakstīts: ~Tā tēva svētība uzceļ tiem bērniem na-

mus, bet mātes lāsti tos noplēš līdz pamatiem".
māte aizsedz ģīmi. Ak manu nelaimi, ak manu nelaimi!

Raud skaļi.

MIKUS TĒVS pie sevis. Te kaut kas noticis. Mikus ie-

nāk.

māte. Mikus tēv, esi tik labs un pasaki, lai Līziņa
lopus izlaiž no kūtīm laidarā — negaiss nāk virsū.

MIKUS TĒVS. Jā, saimniec. Iziet saimes istabā.

2. SKATS

MĀTE. MIKUS

māte ātri. Nu — nav pie Paula?

MIKUS. Viņš bijis pie Paula. Un abi aizgājuši.
māte. Aks, kur citur kā uz krogu! Tad Ilze viņu

satiks. Paldies, mīļais, par taviem soļiem... Nu

es gan redzu, ja visi Krustiņam būtu bijuši tādi

draugi kā tu, tad nelaime nebūtu notikusi. Neesmu

tevis tā ieskatījusi, kā vajadzēja... Piedod...

MIKUS. Mīļo Krustiņa māt, viss jau vēl var griezties
uz labu.
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māte. Nekad, nekad, nekad ne!... Kamēr tie vārdi

man izgājuši no mutes, tikām man tā vien ir, kā kad

pusdzīva vien vairs būtu. Nekur nevaru rimt... Viss

man izliekas par šauru... par zemu... gaiss tik

smags — kā lietuvēns man guļ uz krūtīm...

MIKUS. Varbūt tādēļ, ka pērkons tuvojas.
māte. Nē, nē... ārā jau diezgan vēss... Klau! Pa-

galmā troksnis — ja viņš tas būtu! Grib iet.

MIKUS. Es paskatīšos, māt! Iziet saimes istabā.

MĀTE. Kaut jel viņš tas būtu! Noslīd pie gultas galv-

gaļa zemē. Krustiņ, Krustiņ, nāc atpakaļ!

3. SKATS

MĀTE. ROPLAINS

ROPLAINS ienāk no saimes gala un skatās labu brīdi

mātē. Labvakar!

MĀTE pieceļas ātri. Iztrūkusies. Tu jau mājā?
roplains. Negribējās, negaisam uznākot, no muižas

braukt tālāk. Steidzos mājā... Bet kāda tu iz-

skaties?

māte. Man sāp galva. Aža mani sabiedēja.
roplains. Vai viņa trakoja?
MĀTE. Tā drusku.'..

ROPLAINS. Viņa tak apcietināta?
māte. Bija jau gan sasieta, bet attaisījusies un aiz-

bēgusi uz mežu.

ROPLAINS. Tad vajadzēs iet meklēt.

MĀTE. Viņa jau bez meklēšanas atkal ierodas mā-

jā... Vakariņu vēl neesi ēdis — vai kaut ko atnest?

roplains. Nē, negribas. Mēteli nolikdams. Laikam

jau esi dzirdējusi, ka ļaudis Jurkas par velti izmek-

lējušies.
māte. Gusts stāstīja...
ROPLAINS nosēstas un uzliek roku uz grāmatas. Gar

tiesas māju braukdams, satiku pulciņu ķērāju. Viens

pazīstams, otrs — ieraugu arī Jurkas tēvu ar vecu

sarūsējušu plinti pār pleciem. To redzot, man tā
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bij, kā kad viens manu sirdi sažņaugtu. Es prasu:

kur tad tu biji? „Zagļa dzīt", viņš atbild. Es tā

drusko nobrīnos. ~Par ko ne? viņš prasa." „Vai
tu domā, ka mana roka drebētu, plinti paceļot? Ja es

viņu mežā būtu saticis, nebūtu gaidījis padodamies,
būtu viņu nošāvis kā suni! Labāk lai dēla nav ne-

kā tāds." Viņa vārdi skanēja cieti, bet, uzmetis acis

uz viņa grumbaino vaigu, redzēju, ka pa to noritēja
divas lielas asaras... Man iešāvās prātā Krustiņš
un — — aizsedz acumirkli ģīmi ar roku. Cik daudz

trūka, ka Krustiņš tikpat tālu būtu nokļuvis kā Jurka.
Pieceļas uztraukts. Dievs Kungs — es tad laikam

arī citādi nebūtu runājis un darījis kā tas vecītis ar

to sarūsējušo plinti.
MĀTE vaid raudādama klusām. Vai, vai, vai...

roplains. Ko tu nu raudi, māt: par tādām bē-

dām mums vairs nav jābīstas. Mūsu dēls, paldies

Dievam, atkal uz ceļa. Zibens un pērkons. Šonakt
būs bargs pērkons. Pieiet pie loga. Labāki būtu, ka

Krustiņš būtu palicis mājā.
māte. Tu jau pats nosacīji, lai abi ar Gustu jājot

pieguļā.
roplains. Nu, nekas arī... jauni kauli... lesim gu-

lēt. let. Apstājas. Ak te — bāž roku krūšu ķešā tu

šodien sacīji, lai nopērkot pistoli — te viņa ir. Izvelk

pistoli no ķešas un rāda to mātei.

MĀTE, roku kā atgaiņādamās drusku paceldama. Tā —

labi — noliec viņu. Vai pielādēta?
ROPLAINS. Jā.
MĀTE. Aks, tad ieslēdz viņu skapi.

roplains meklē pa ķešām. Atslēga būs izkritusi. Šo-

dien, man vāģos kāpjot, pagalmā kaut kas noslīdēja

gar riteni skanēdams zālē... Jāuzmeklē rītā. Pa-

ņem sveci. lesim! Abi iziet saimnieku istabā. Tumsa.

Pauze. Pa brīžam zibens un pērkons, kas vairāk un

vairāk tuvojas. Vētras grūdieni. Pēdīgi ļoti gaišs

zibens, kufa blāzmā Aža piepeši parādās pie loga.
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4. SKATS

AŽA. Tad MĀTE

AŽA atver logu, iekāpj istabā un aizver atkal logu. Viņš
nāk, viņš nāk — nazis vēl nav ass! izvelk lFelu

nazi no ķešas un trin to pie gultas stakles. Vienreiz

krūtīs — otrreiz krūtīs, trešreiz krūtīs... Pērkons.

Klusu, Dieviņš baras, un melnais gailis sāks dziedāt...
pusnakts klāt... Noslēpjas.

MĀTE ienāk no saimnieka istabas. Man tā bij, kā kad

būtu dzirdējusi troksni. Klausās. Lēnā balsī. Vai te

kāds ir?... Nekā, vētra mani baidījusi, es dzirdu

ar sirdi un ne ar ausīm... Ak Kungs Dievs... Ak

Kungs Dievs... Iziet. Vētra.

5. SKATS

AŽA. KRUSTIŅŠ. Tad ROPLAINS un MĀTE. Pēdīgi
ILZE

AŽA pieceļas un noslēpjas citā vietā.

KRUSTIŅŠ parādās pie loga, atver to un iekāpj istabā.

Pērkona spēriens. Logs paliek vaļā. Krustiņš stāv

brīdi istabas vidū, atņemdams elpu. Tuvojas apdo-

mīgi skapjam, tausta pēc atslēgas cauruma un at-

slēdz skapi. Paņem naudas maku un grib skapja
durvis atkal aizvērt.

AŽA gāžas iekliegdamās Krustiņam virsū. Rokā, rokā!

KRUSTIŅŠ iekliedzas. Ā! Grib bēgt. Laid vaļā!

AŽA, viņu saturēdama. Papriekšu krūtīs — krūtīs līdz

pašai spalai! Grib durt.

KRUSTIŅŠ. Sātan! Lūko no viņas atsvabināties.

MĀTE istabā. Kas tur? Tēv, tēv!

KRUSTIŅŠ atsvabinās no Ažas, nosviež to gar zemi un

bēg uz logu.

ROPLAINS ienāk ātri ar pistoli rokā. lerauga skapi vaļā
un Krustiņu logā. lekliedzās briesmīgi. A! Šauj.

KRUSTIŅŠ nokrīt, sirdī ķerts, un mirst.
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MĀTE ienāk ar sveci rokā. Dievs, stāvi mums klāt. —

lerauga mironi, atkāpjas soli atpakaļ un uzliek sveci

uz galda. Šaušalu pārņemta. Kas tas?

ROPLAINS kā sastindzis, dobji. Nošāvu zagli...
MĀTE ieskatās mironī. lebrēkdamās. Krustiņš!... mans

dēls... ā... Nokrīt uz miroņa. Manu dēliņ... manu

mīļo dēliņ... manu dēliņ...
ILZE ienāk no saimes istabas, iesaucas, mironi ierau-

dzīdama. Viņš ir beigts — ?

AŽA pieceļas lēnām ceļos, roku pār Krustiņu un māti

izstiepdama. Melnais gailis dziedāja...

Priekškars
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INDRĀNI

PERSONAS:

INDRĀNU TĒVS

INDRĀNU MĀTE

EDVARTS, abu dēls

lEVA, viņa sieva

VECAIS KAUKENS

ZELMIŅA
LĪZE

NOLIŅŠ

EDŽIŅŠ

GUSTE, levas māsa

IRBE

Notiek Vidzemē, Ērgļu apgabalā, tagadnē

PIRMAIS CĒLIENS

Istaba Indrānos ar galdu, krēsliem un gultu.
Durvis vidū un pa labai un kreisai rokai.

1. SKATS

MĀTE. TĒVS. Tad ZELMIŅA

MĀTE sēd un lāpa vīrieša kreklu. Nopūlas, gribēdama

diegu ievērtadatā. Uz kreisajām durvīmpagriezdamās.
Ka tevi tukšā... Zelmiņ, Zelmiņ! Tēvs ienāk pa vidu.

Nāc, tēv, nāc, palīdzi man savu kreklu lāpīt!
TĒVS. Kreklu lāpīt! Nu, nu! Vai tu man šorīt palīdzēji

linus sēt? Tuvojas skapim.
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māte. Ja nu tev tās linsēklas tāpat skrēja birzei pāri
kā man tas pavediens acei garām, tad jau palīga

gan vajadzēja. Nāc nu, iever. Nevaru saredzēt. Acis

vai ar katru dienu metas tumšākas. Nelīdz vairs ni

Ābrama dotās brilles, ni. Noņem brilles no acīm.

TĒVS. Un tomēr pie ārsta nebrauc. Gaidīsi laikam,
kamēr šis pie tevis mājā būs jāved.. Nu tad dod ar

šur.

MĀTE, viņam adatu un diegu iedodama. Ko t' nu arī

ārsts daudz var! Tāpat cilvēks vien ir!

TĒVS. Bet ja nu viņš teiks: Indrānu māt, ja tu pusgadu

agrāk būtu nākusi, tad es tev gan būtu varējis pa-

līdzēt, bet nu ir par vēlu... Ko tad?

māte. Ak, es jau arī vienmēr taisos braukt, bet, lūk,
tā pati nauda... te tā ienāk, te tā atkal projām...
un tad tu, cilvēks, domā: lai nu vēl paliek.

tēvs. Kad nauda mājā, tad tev vienmēr tas Kārlis

prātā.
māte. Vai nu viņam, nabaga zaldātiņam, tās naudiņas

arī nevajaga!
TĒVS, veltīgi mēģinājis diegu ievērt adatā. E, bez brillēm

es arī nekā nevaru izdarīt. Kur tad tas skuķis?
Zelmiņ, Zelmiņ!

ZELMIŅA ienāk no kreisās puses, atlocītās rokas priekš-
autā slaucīdama. Nu?

tēvs. Še, iever... Ko tad tu pa ķēķi?

zelmiņa. Bijām ar Līzi pļavā purenos. Ir gan šopa-
vasar noauguši: kāti kā īkšķi, un ziedi tādi kā dūres.

tēvs. Pļavās daudz ūdens.

ZELMIŅA iedod mātei adatu.

māte. Daudz atnesāt?

zelmiņa. Divas nastas.

TĒVS. Tu nu man ap tām nastām vēl nestīvējies!
Zelmiņa. Ak, ko nu, tēt: man jau tāda rāda vien bij.

Bet tad redzēsi, ķas nu būs par dzeltānu sviestu!

Rīgas madāmas bez prasīšanas desmit kapeiku dos
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vairāk nekā par salmu sviestu!... Vēl visi pureni
nav katlā. Projām.

TĒVS, pie skapja pieiedams un pa to meklēdams. Meitēnam

par tām zāļu nastām vai kāds lakats no Rīgas būs

jāatved, vai...

māte. Ko nu par lakatu!

TĒVS, sameklējis šņabi, ielej un dzer. Šorīt nemaz lāgā
negribas ēst. Dzer otru šņabi.

MĀTE. Tu pārstrādājies. Ar sauli no gultas ārā un visu

rītu pa tīrumu ar sētuvi kaklā un bērt: tas taviem

veciem kauliem tak nu par daudz.

tēvs. Aha! Vai vējš jau atkal uz to pusi? Neņemsi
sirds drapu?

māte. Dod ar.

TĒVS izņem no skapja mazu pudelīti un graudu cukura

un pilina uz tā drapes.

MĀTE. Lakata Zelmiņai tagad nevajaga. Bet jaunu
svētdienas brunču.

TĒVS. Desmit, vienpadsmit, divpadsmit...
māte. Citādi sāks runāt, ka mēs viņu turam kā jau

daždien bāraini.

tēvs. Deviņpadsmit, divdesmit. Nu še! iebāž mātei

graudu mutē.

māte. Lai tev veselība!

TĒVS, skapi aizvērdams. Kad šūn, tad liec viņai visu

kārtu jaunu uzšūt. Meitēns to pelnījis. Esmu no

viņa vairāk prieka piedzīvojis nekā no paša bērniem.

MĀTE. Nu, nu, nu!

TĒVS. Kas tiesa, tas tiesa. Atlaižas gultā, rokas zem

galvas palikdams. Pauze.

MĀTE. Tu atsnaudīsies?

tēvs apmiegojies. Esmu piekusis. Bet runā vien...

māte. Kā būtu: iešu un nogriezīšu šķēlīti gaļas, lai

Zelmiņa uzcep. lekodīsi ar skābiem kāpostiem un

krējumu.
tēvs. Lai nu paliek!
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MĀTE. Strādāt strādā kā zirgs, ēdin ēd kā gailis. Cik

ilgi tas tā ies?

Tēvs. Kamēr Indrānus Edvartam nebūšu atdevis.

MĀTE jokodamās. E, kā nu mani piezobo... Bete...

šodien jau nu gan tā... tā svarīgā diena ir. Edvartam

jau vajadzēja būt klāt. Skatās pa logu. Vilcinādamās.

Ko tad nu esi nospriedis?
tēvs, nopūzdamies. Nevaru pats saprast. Slikti vienādi,

slikti otrādi. Pauze. Līze ienāk no kreisās puses,

durvis atstādama vaļā.

2. SKATS

TĒVS. MĀTE. LĪZE

Līze pilnu muti. Ar to Noliņu gan vairs nevar izturēt!

Nudie, nevar!

MĀTE, uz tēvu rādīdama, paklusām. Kuš nu, kuš,

klusāk, Līz!

LĪZE. Ko nu pieklusēsi, ko nu pieklusēsi! Nāc labāk

uz stalli un paskaties, ko šis tam jaunajam zirgam
padarījis!

TĒVS piepeši uzsliedamies sēdu. Jaunajam zirgam? Ko

tad?
Līze. Ar sākumiem iegrūda gurnā — nošļakstējās vien.

TĒVS. Traks puika! Projām pa vidu.

3. SKATS

māte. llze

māte. Ej nu, ej, Līz, — kā tad šis...?

Līze. Vai tad tas par ko bēdā! Negriež vairs ceļa ne

cilvēkam, ne lopam!
MĀTE. Es jau gribēju, lai tēvs viņu šogad laiž projām.

Bet paturēja: esot tak šā krustdēls.

Līze. Ekur krustdēls! No dēla viņā nav ne šitik, rāda

ar īkšķi pie rādāmā pirksta, krusts vien jau ir.

MĀTE. Par ko tad šis tā dūra?
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LIZE. Nu — apkopa zirgus, un kad jaunais tūliņ ne-

pagriezās, kā šis uzkliedza, tad tik ar sākumiem!

Es taisni staļļam gāju garām.
MĀTE. Kas i būs, kas i nebūs!

LIZE. Un ko nupat, no pļavas nākdamas, ieraudzījām!
Pakalnē vecajai ābelei vidus izdedzināts!

māte. Kad tad?

Līze. Vai es zinu! Ziemā vēl nebij. Noliņš tur viendien

ara.

māte. Ak tu manu skaisto ābelīti! Un pavisam

beigta ?

Līze. Brīnums, ka nav jau nolūzusi.

māte. Nu tēvam atkal būs ko sirdīties... Nez, vai

tam zirgam tā vaina nebūs jāsasien. Paņem baltu

ielāpu, projām pa vidu.

4. SKATS

LĪZE. NOLIŅŠ

LĪZE grib iziet pa vaļā atstātām durvīm.

NOLIŅŠ piepeši ienāk iekšā un nostājas, rokas sānos ie-

spraudis. Nu, vai tu nu visu esi nokratījusi, kas tev

uz sirds bij sakrājies? Vai varbūt siļķu mucā kādai

siļķei netrūkst galvas, un šie tās nelaimes vēl nezina!

Paokšķerē tak! Dusmīgi. Nē, esi gan tu meitiets!

Ja tu to Indrānu nesakopsi, tad to neviens neizdarīs!

LĪZE. Lai viņus sakopj kas sakopdams! Bet postīt
es jau nu viņu tev neļaušu! Kur vien ko redzēšu —

pastāstīšu, kur vien ko redzēšu — pastāstīšu, mēdies,
cik tu gribi!

noliņš. Un kas tev no tās stāstīšanas būs?

LĪZE. Taisnība būs. Tev te jāpalīdz raust kopā, bet tu

kā gailis ārdīt tikai laukā! Tēvs ienāk.

5. SKATS

LĪZE. NOLIŅŠ. TĒVS

TĒVS. Līz — ej, mātei tevis vajagot. Līze paskatās

nozīmīgi Noliņā un iziet pa vidu.



76

TĒVS staigā pa
;stabu no viena gala uz otru. Nu saki

tak, par ko tu man to ābeli es\ nocirtis?

noliņš. Es nevienas ābeles neesmu nocirtis. Stāv no-

durtām acīm.

TĒVS. E — gribēju teikt: izdedzinājis. Kauna darbs!

noliņš. Es tur viņnedēļ aru... tad, kad tas saltais laiks

bij. Nu, es tur zem ābeles sakūru tādu mazu... vai nu

es domāju, ka tā uguns iespruks tai caurajā celmā!

tēvs. Ak, nerunā nu, tu pats viņu tur esi ielaidis!

NOLIŅŠ, sirsnīgi roku pie krūts pielikdams. Nudie nē,
krusttēv! Tici vai netici. Un nav jau tur ari nemaz

tik daudz ko žēlot, meža ābele vien jau bija. Vezums

malkas.

tēvs. Ap mūsu sētu stāv vesels dārzs koku. No daža

varbūt neiznāk i krietna malka. Vai tie tādēļ jāposta?
Tīrumam vajaga labuma, sētai košuma... Bet kā

tad bij ar to kumeļu?
noliņš. Es viņam ar sākumiem plakaniski drusku

gribēju iesist, šis spēra" un tā drusku uzdūrās. Nav

jau liela vaina.

TĒVS. Tev visur iznāk taisnība!

noliņš. Nu, vai tad ir liela vaina?

tēvs. Pirksta jau nu gan iebāzt nevar... Ak, ak!

Pieiet pie viņa, uzliek viņam roku uz pleca. Ar rūpēm.

Noliņ, Noliņ, tā tas neiet, tā tas neiet!

NOLIŅŠ, ļoti mīļi tēva roku satverdams un elkoni glāstī-
dams. Kā tad lai iet? Vai lai saku, esmu vainīgs,
kad nekā neesmu padarījis?

TĒVS. Un ik dienas kaut kas notiek! Māte ienāk. Un

man tas zaudējums.
noliņš. Nav jau tik traki.

TĒVS. Ej nu. Noliņš projām pa kreisi.

6. SKATS

TĒVS. MĀTE

māte. Tad tāds vien tas bāriens, ko tu viņam teicies

dot! Izskatījās jau tā, it kā tu viņu glāstītu!
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TĒVS. Būtu tu viņu dzirdējusi, tu arī bargāk nebūtu

varējusi runāt.

māte. Vai es simtreiz neesmu teikusi: viņš melo, acīs

skatīdamies!

Tēvs. Es jau nu arī viņam vis neticu. Bet kad pats
klāt neesi bijis, tad tak nevari zināt, vai tā lieta tomēr

tā nenotika, kā viņš stāsta. Un ej nu tad viņu par to

nezin kā rāt!

MĀTE. Tas puika tevi vēl izputinās. Es nesaprotu, ko

tu viņā tā esi iekodies! Priekš paša bērniem tev tik

daudz pacietības nebij.
tēvs. Tie man arī arvien vairāk lēca acīs nekā šis.

Bet esi nu mierā. Ja Noliņš būtu citādāks, nezin, vai

tad tava griba notiktu. Bet nu: lai nāk un ņem arī

tas Edvarts tos Indrānus.

māte. Paldies Dievam!

tēvs. Ka tik tu nākamgad ap šādu laiku pie Debestēva

negriezies ar citādiem vārdiem!

māte. Lai nu būs, kā būs, tak jau būs darīšana pašiem
savā starpā.

TĒVS. Tās rīkstes, ko bērni vecākiem griež, sāp vis-

vairāk, māt.

māte. Ak tad tik nelabi domā gan par to Edvartu?

Kaukens ienāk pa vidu.

7. SKATS

TĒVS. MĀTE. KAUKENS

KAUKENS. Labdien, jūsmājā! Labdien, māt, labdien,

Juri. Nudie — vasarā Indrānos grūta ietikšana.

/ māte. Labdien, Kauken.
(Reize.) ļ TĒVS LasdierL Ceļš tak labs.

KAUKENS apsveicinājies. Bet aiz tiem kokiem, tiem

zariem nemaz neredz, kur istabai durvis. lenāc kā

mežā.

tēvs. Mežā?



78

KAUKENS. Dārzā, dārzā — ienāc kā lielkunga dārzā!

Nupat gribēju apgrēkoties. Žēl, ka neesmu amatnieks:

te tuvumā dzīvodams, es tev pa vētrainām naktīm

vai sniega putenī nočieptu dažu labu lietas koku.

tēvs. Tad es tev pateiktos ar dūšīgu lādiņu skrošu.

KAUKENS. Šautu gan laikam?

māte. Un pašu plinti arī vēl aizsviestu pakaļ. Tie

koki jau viņam kā nezin kas... Piesēsties, Kauken.

KAUKENS smejas. Jā, jā... Apsēstas. Skaisti rudzi

jums šogad. Brangi pārziemojuši. Un auzas arī uz

manas robežas tā smuki sadīgušas.
māte. Tad jau labi. Tad jaunajam saimniekam

rudenī būs pilni apcirkņi.
KAUKENS. Ak tad šitā gan! Tad jau mans nākums

par velti. Vai tad jau viss notaisīts?

tēvs. Vēl nekas nav notaisīts.

KAUKENS. Tā, tā. Tad vēl ar jums kādu vārdu varēšu

pārmīt. Izvelk tabakas maku, sāk ap to rīkoties.

Apķerdamies. Ak, te jau nav brīv! Grib maku atkal

nobāzt.

māte. Pīpē vien, pīpē'vien.
KAUKENS. Tev jau acis dūmu nepanes.
MĀTE. Vai nu rijas krāsni aizkurināsi!

KAUKENS, atkal ar pīpi un maku nodarbodamies.

E — jā, gribēju ar jums kādu vārdu pārmīt. Kamēr

šie vēl nav atnākuši. Jā... Ja jau nu mani šitai

lietā esi aicinājis pār padoma devēju, tad es tev kā

draugs un rada gabals teikšu, Juri: neatdod tu vēl

tās mājas tam dēlam.

MĀTE, cerībās maldināta. Edz še nu!

KAUKENS. Tev nepatīk, māt?... Paklausies: vienreiz

bij tāds vectēvs, tas atdeva visu mantu saviem

bērniem, iesēdās aizkrāsnē un sacīja: ~Nu es te

sildīšos!" Bet bērni viņu tur aizmirsa. Tad šis poda
lauskā sabēra stiklus, pažvadzināja tos pa reizei, un

bērni domāja, ka nauda skanot. Un uzreiz tiem

aizkrāsne palika par mīļāko vietu visā mājā.
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MĀTE. Ak tad mēs ar viltu bērnus lai piegriežot pie
sevis?

KAUKENS. Nē, lai esot tik apdomīgi un savas mantas

aplam lai neizlaižot no rokām.

māte. Bet kad nu man klēts atslēgas palikušas par

smagām un tēvam pirksti priekš arkla balsta par

stīviem, tad tak mēs vieni ni vairs tās mājas valdītāji,
ni, tad tak jāmeklē palīgs.

KAUKENS. Un par to tu esi izraudzījis Edvartu?

MĀTE. Viņš mūsu vecākais.

KAUKENS. Kas jaunākam brāļam deva labu paraugu,
aizgāja no jums, paņēma jums nepatīkamu sievu un

kaitavāja ar jums gandrīz līdz šai baltai dienai.

Neticu, vai jūs i tagad vēl būtu salabuši, ja kungs
sievas tēva no tās mežsarga vietas nebūtu padzinis.
Pasmiedamies. Salabšana! Salabst, kad pietrūkst
pajumtes!

MĀTĒ. Ko nu par pajumti! Mežsargs iepircies Smo-

ļenskas guberņā, un Edvarts aizies līdzi, ja mēs viņa
nepaturam še.

KAUKENS. Kas nevar satikt, tie nekad diezgan tālu

viens no otra nevar aiziet.

māte. Tev divi dēli mājā, tu nezini kā ir, kad pērklis

gluži tukšs.

KAUKENS. Nu, jūsu Kārļam tak drīzi no zaldātiem

jāpārnāk.
Tēvs. Tikai no rudens par gadu.
KAUKENS. Līdz tam laikam jau nu vēl kā nekā varētu

izlāpīties. Kārlis bij lāga puika. To derētu sagaidīt.
Tu paturētu kontraktu un visu uzraudzību, un lai

viņš saimnieko.

MĀTE. Tāpat jau Edvarts arī var.

KAUKENS. Kas tā precējies kā viņš, tas arvien vairāk

stāvēs priekš sievas un bērniem nekā priekš vecākiem.

Pasaulē jau nu tā gan ir: ikkatram jāskatās uz

priekšu. Uz turieni tā dzīšanās, tur tās cerības,

priekš tam tās pūles. Maz tādu, kam gribas pamest
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aci atpaka], sak, kā tiem tur iet, kas man aiz muguras?
Vai tu domā, māt, ka tavai vedeklai būs tik lokana

galva?
MĀTE. Runā kā par zvēriem!

KAUKENS. Par cilvēkiem, māt, par dzīviem cilvēkiem.

Zelmiņa parādās vidus durvīs.

8. SKATS

TĒVS. MĀTE. KAUKENS. ZELMIŅA

zelmiņa. Viesi!

māte.' Vai Edvarts?

ZELMIŅA. Abi divi. lenāk.

māte. Tātad atbraukuši gan. Projām.
TĒVS. Es jau biju noņēmies to māju atdot. Bet nu

atkal... nāc, paskaties, man tur jaunajam zirgam
tāda maza klipa un tad parunāsimies vēl tā drusku.

KAUKENS. Kā tad jūsīsti salabāt pēc tik ilgiem gadiem?
tēvs. Kā nu? Pienāca abi pie mums krogā ap deram-

dienām... plēsušies jau nekad neesam... un tā...
Mātei jau pēc tā Edvarta vienādiņ sirds sāpēja.

KAUKENS. To var manīt. Hm! Abi projām pa

kreisi.

ZELMIŅA, kas pa tam gultu uzposusi, stāv brītiņu domās

nogrimusi, tad nopūzdamās. Kā nu būs, kā nu būs!

lekrīt gultā un noslēpj ģīmi spilvenā. Edvarts un leva

ienāk iekšā.

9. SKATS

ZELMIŅA. EDVARTS. lEVA

ZELMIŅA pietrūkstas stāvu. Mazu brīdi viņa ar levu

■ maina mirkļus. Tad ļoti pieklājīgi Labdien!

lEVA. Labdien! Uz Edvartu pusbalsī. Tā laikam ir tā

meitene?

EDVARTS. Jā.

ZELMIŅA gaida vēl tā kā kaut kā, bet kad ienācēji cieš

klusu, tad viņa, spilvenu uzčubinājusi, lēnām iziet pa

kreisajām durvīm.
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10. SKATS

EDVARTS. lEVA. Tad MĀTE

lEVA. Vai gulēja vai? Nu pagaidi vien, es tev gan

ļaušu dienas laikā tā gulstavāt! Tādēļ jau šie ari

nekur nevar tikt, ka pilna māja atkravas.

Edvarts. Klusu nu!

lEVA. Nedzird jau neviens. Apkārt skatīdamās un lakatu

noņemdama no pleciem. Nekas, patikt man tie

Indrāni patīk. arī var pārtikt. Būs gluži
laba dzīvošana.

EDVARTS. Vēl jau nu neesi iekšā.

lEVA. Sirds man to saka, ka izies labi.

EDVARTS. Lai nu izietu ar! Kas te būtu pārstrādāšanu!
Tie tīrumi, tās pļavas. Es to platību pavisam jau

biju aizmirsis. Te tu cilvēks varētu parādīt, cik tev

spēka kaulos. Nolaista tā zeme arī nav, trūcis tikai

vairāk drošības. Ai, kā es te saimniekotu! Pirksti

jau ņirb, to iedomājot. Nudie.

ieva. „Indrāniete" — tam vārdam pilnīga skaņa!
Māte ienāk ar piena krūzi rokā.

māte uz levu. Še nu, dzer.

ieva laipni. Paldies, paldies. Satver krūzi. Piens!

Vai, māt —es piena nevaru... ja būtu kāda lāsīte

ūdens.

māte. To tūliņ dabūsim, iet. Apstājas. Bet varbūt

tu, Edvart... ?

EDVARTS. Man nekā negribas, māt.

MĀTE. Tūliņ atnesīšu, tūliņ! Atkal projām.

EDVARTS, nosēzdamies. Nesāc nu tās mātes tūliņ tā

komandierēt, lev.

ieva mierīgi. Ko t' šī kā duma: es prasu ko nodzerties,
šī man pienu. Vai nu pienā var atdzerties!

EDVARTS. Nu jā, viņa tak tev to labāko... Līze ienāk

pa vidu.
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11. SKATS

EDVARTS. lEVA. LĪZE

Līze. Te viens mutes autiņš. Pacēlu to istabas priekšā.
Laikam jau tavs.

lEVA, iebāž roku ķešā. Izkritis gan. Paldies, paldies.

Paņem lakatiņu. Nez, vai tas uz labu, vai uz ļaunu?
Līze. Vai nu uz ļaunu! Tad jau uz labu, kad kaut ko

atron.

EDVARTS uz Līzi. Tad jau nu šoreiz tev tas labums.

Līze. Kur nu es pie kā laba tikšu!

ieva. Dabūsi varbūt labu saimnieci.

Līze. Tā jau man ir. Es labākas negribu... Ak tad

tiesa gan, ka jūs atnākšot uz Indrāniem?

ieva. Var būt, ka atnāksim.

Līze. Tak jau ne šogad? Jurģis jau pagājis.
ieva. Kas par to, ka pagājis. Bet tu tā iesaucies, it kā

manis par saimnieci negribētu — ko?

Līze. Es.
.. es... ja nu man taisnība jāsaka: negribētu

gan.

ieva. Par ko tad ne?

LĪZE. Man jau tāda nelaba mute. Es nekā sevī nevaru

paturēt. Kas uz sirds, tas uz mēles. Un tu jau arī

esot tāda špetna. Tad jau mēs nesatiktu.

Edvarts. Es iešu par šķīrēju, kad sanāksiet matos.

LĪZE. Ni jau, es palikšu labāk pie tās pašas vecās Indrānu

mātes.

lEVA. Še kukulis, Līz. Izvilkusi no ķešas atvāžamo nazr

un sieru, nogriež no tā gabaliņu un sniedz to Līzei.

Vēl jau šopavasar siera nebūsi ēdusi.

Līze plati. Nē. Neesam vēl sējušas. Paldies. Paskatās

sierā un patausta to. Labs gan. Bet ar to tu manis

nepielabināsi! Ja tev tas nazis arvien būtu tik ass un

tā roka tik naska uz došanu... bet tā jau neesot vis.

lEVA laipni. Vai, Līz, kā tu par mani runā.

Līze. To jau tu sen būtu dzirdējusi, ja tev aiz muguras
būtu ausis. Noliņš iebāž galvu pa vidus durvīm.
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12. SKATS

EDVARTS. IEVA. LIZE. NOLIŅŠ

NOLIŅŠ ļoti laipni. Labdien! Lūdzu, vai zirgu nojūgt,
vai tam tāpat auzas padot?

LIZE, viņam garām paiedama. Uja, cik tu nasks! Projām.

EDVARTS. Nojūdz ar.

ieva. Lai nu stāv vien tāpat. Ilgi jau laikam te ne-

paliksim.
NOLIŅŠ, tuvodamies, glaimi. Es domāju, jūs te paliksiet

gan ilgi.
EDVARTS. Kā tā?

noliņš. Nu, mēs jau arī tā drusku zinām... Nāciet,
nāciet un palieciet, krusttēvam jau arī te vienam par

grūt.
Edvarts. Redzēsim, redzēsim.

noliņš. Es jau jaunajiem saimniekiem novēlu daudz

laimes! Palokās, projām.

13. SKATS

EDVARTS. IEVA

IEVA dusmīgi. Tas tik ir meitiets! Tūliņ vai ar dūri

pierē! Tās es neturēšu!

Edvarts. Bet varena strādniece!

ieva. Un lai viņa varenāka no varenām! Es tikko

varēju novaldīties, nedevusi pretī. Tā lai man satiek

citā reizē! Māte ienāk pa vidu ar ūdens krūzi. Viņai
seko tēvs un Kaukens.

14. SKATS

EDVARTS. IEVA. MĀTE. TĒVS". KAUKENS

māte. Še nu būs ūdens.

IEVA. Es nu gan tevi par daudz komandierēju, māt.

Ņem trauku un dzer.

māte. Ko nu, ko nu!

KAUKENS. Tā jau veca lieta: jo retāki viesi, jo veiklākas

nama mātei kājas.
māte. Jo mīļāki viesi, jo veiklāka nama māte, Kauken.
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KAUKENS. Var i tā teikt.

ieva. Mums ķēķa galā ir aka. Tur ūdens nāk no zemes.

Pie pirts ir otra, no tās smeļam lopiem.
tēvs. Vai neapsēdīsaties!
EDVARTS. Sēdējām braukdami. Nosēstas.

KAUKENS un TĒVS arī nosēstas.
•

MĀTE uz levu. Sēsties nu tu arī. Nosēstas.

IEVA. Gan jau. Paliek stāvot. Maza pauze.

KAUKENS uz Edvartu. Kam neienāci stallī pie mums

un nepaskatījies Indrānu zirgos? Būtu tev ari tagad
kaut kas ko uzlielīt. Tā valodas vislabāk iesākas.

EDVARTS. Tu sacīji, mēs esot reti viesi. Tādi nelūgti
drīkst virāt tikai istabas durvis. Uz kūti un klēti

tiem jāgaida aicinājums. Bet kas tad te jau kaut

ko uzlielījis?
KAUKENS. Tava sieva nupat slavēja Indrānu ūdeni.

EDVARTS. Ak tā! lesmejas. Pauze.

ieva. Nu, ko tad nu tā...? Valoda visiem tā kā

iesaluši — ar visu lielīšanu. Dod mātei sieru. Vai

nepalūkosi kukuļa?
māte. Ak mīļā, ar acīm gan vēl labprāt, bet nez vai

zobiem nebūs par cietu?

KAUKENS. Jā... Nu tade... ekur tēvs... Jūs jau
nu abi te ciemoties vien neesat atnākuši. Gribēsiet

dzirdēt par to māju.
edvarts. Izrunāties par to lietu jau nu gribējām.
KAUKENS. Tā lieta ir tāda: tēvs tos Indrānus vēl pats

grib valdīt.

tēvs. Jā, tā es domāju.
EDVARTS mierīgi. Pats valdīt? Cik ilgi tad tu pats

viņus vairs valdīsi?

TĒVS. Kamēr... kamēr miršu.

EDVARTS. A!... Tad jau man neatliks cits nekas kā

dzimteni atstāt.

TĒVS. Nākiet uz Indrāniem, strādājiet un saimniekojiet.
Peļņa lai krīt jūsu makā, tikai to mantu es pats

pārraudzīšu.
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iEVA.r Tā, tēv, mēs nevaram. Ja jau divi kaķi vienā

maisā nesader, kur tad vēl nu četri! Tev iznāks

ķildas ar Edvartu, man ar māti. Ni Edvarts zinās,
kad krogā dzert glāzi alus, ni es, cik biezu riku naba-

gam lai griežu. Mēs ar aizbildņiem neesam apraduši
dzīvot.

KAUKENS. Tiesa gan! Priekš kakta ar gultu, kuru

līdz šim mežsarga mājā valdījāt, jums aizbildņu nebij.
Edvarts. Mēs, to kaktu valdīdami, tik daudz esam

iekrājuši, Kaukenu tēv, ka Smoļenskā varam ie-

pirkties.
KAUKENS. Tad jau labi. Tad jau tur jāiepērkas vien

būs, ja tēva noteikumi nepatīk.
lEVA. Es tikai nezinu, kam tad reiz tā māja kritīs!

Mēs jau nu vairs atpakaļ nenāksim. Un Kārlis arī

paliks Pēterburgā.
māte. Ko? Ko?

lEVA. Tā viņš raksta. Izvelk vēstuli no ķešas. Edvarts

uz acumirkli ļoti pārsteigts, saņemas ātri un sēd tad

nolaistām acīm. Viens bagāts krievu kungs viņu esot

iemīļojis un ielikšot viņu pēc zaldātiem labā vietā.

Pelnīšot sākumā piecdesmit rubļu par mēnesi. Tas

jums tad vairs ņems Indrānus!

MĀTE. Un es viņu ar tādu gaidīšanu gaidīju! Slauka

acis.

TĒVS. Tā viņš raksta?! Sniedzas pēc vēstules un skatās

tajā brīdi kā sastindzis. Paskaties, Matīs. Dod Kau-

kenam vēstuli.

KAUKENS, paskatījies. Tā jau gan tur stāv.

tēvs. Un viņš ar savu roku tā raksta?

KAUKENS. Jā, tā es nezinu, es viņa raksta nepazīstu.
tēvs. Kur Želmiņa? Lai tā man to grāmatu izlasa

priekšā.

lEVA, vēstuli Kaukenam izņemdama no rokas. Ni jau!
Svešas ganu meitenes savus degunus lai nebāž mūsu

darīšanās! iebāž vēstuli ķešā. Nāc, Edvart! lesim!

Mūs te tur par blēžiem.
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māte, sabijusies. Kam nu tā, mīļā, kam nu tā?...

Runā tak nu, tēv! Kārlis uz Indrāniem nenāks.

TĒVS sēd, galvu nodūris un pieri delnā atspiedis. Nu, tad

jau cits nekas neatliks — jāatdod jums tie Indrāni

būs.

KAUKENS. Zināms, bez vecāku un brāļa daļas. Tās

jānoraksta pie tiesas.

tēvs. Tās jānoraksta, tā gan.
lEVA uz Kaukenu. Ak tad tu mums to saticību gribi

un gribi izjaukt, Kaukenu tēv! Es tak neatminos,
ka mēs ar Edvartu tev kaut ko būtu noblēdījuši.

KAUKENS smiedamies. Šitāda kalpu sievu valoda tev

nu, jaunā Indrānu saimniece, jāatmet. Tu pie sava

tēva tik daudz gadus esi govis slaukusi un teļus
dzirdījusi, tu zini, kā tie darbi darāmi. Es tādu

laiciņu pie sarkanā galda esmu sēdējis. Es zinu, ka

mājas atdod. Ko tu sauc par jaukšanu, to es saucu

par kārtību. Kur kārtības neievēro, tur bez visas

jaukšanas iznāk juceklis. Un nu atkal tava reize

runāt!

lEVA taisās viņam atbildēt.

EDVARTS. Klusi nu tagad! Līze ienāk no kreisās puses.

15. SKATS

TĒVS. MĀTE. KAUKENS. EDVARTS. lEVA.

LĪZE

Līze strupi. Nē, nu mana reize runāt, Kaukenu tēv,
vai tev vajaga meitas?

KAUKENS. Meitas? Ko tu...? Nepacietīgi. Mēs te

tagad par citām lietām runājam.
Līze. Es arī tikai par tām pašām citām vien. Es te

pie durvīm klausījos — kauna lieta klausīties, jā,
kauna lieta! — bet es, lūk, klausījos un dzirdēju,
ko jūs te runājāt. Tas ir viens. Es pie jaunās Indrā-

nietes ne par ko nepalikšu. Tas tas otrs! Un trešs:

apdomā, tēv, ko tu dari. Kamēr viņiem tās mājas
nevajadzēja, tamēr bij sabozušies kā eži. Tādi tie
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atkal izpletīsies, kad tavos taukos būs iesēdušies!

Piemini manus vārdus!

MĀTE, apsaukdama. Līz, Līz!

LIZE. Jā, tur nekas nelīdz! Taisnībai vajaga būt.

Tu esi man laba bijusi, es gribu tev laba būt, kā jau
nu es, muļķe protu.

EDVARTS pieceļas, uz levu. Nāc projām!

lEVA, zvērošām acīm. Ko nu mums vēl Indrānus atdot,

par tiem jau sen citi valda! Sāk ar lakatu posties.

Līze. Jā, grozi vien tu savas acis — —

tēvs, bargi. Klusu, Līz! Ej! Tev te nav nekādas

darīšanas!

LĪZE nikni uz tēvu. Es tev atsaku! Ar dūri delnā ie-

sizdama. Tur man neviens nekā nevar padarīt!
Projām pa kreisi.

māte, ievu saturēdama. Tā jau nu mēs jūs nelaidīsim

projām, tā nelaidīsim. Vai tad nu mēs tādus vārdus,
vai tad nu otram muti var aizsiet!

EDVARTS ir sataisījies un iet. Ardievu!

KAUKENS. Sveiks!

MĀTE. Mīļie... mīļie... tēv, viņi aiziet!

TĒVS, kad Edvarts durvis jau atvēris, pieceldamies.
Edvart!

EDVARTS pagriežas atpakaļ.

Priekškars
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OTR;AIS CĒLIENS

Pagalms Indrānos. Daudz koku, gan lielu, gan sīku. leva,

ļoti vienkārši ģērbusies,berž mājas priekšā piena trau-

kus ar vīšķi. Slauka pa reizei pieri, pasmeļ ar pavārnīcu

ūdeni no spaiņa, nodzeras un berž atkal tālāk. Edvarts

uznāk no lauka.

1. SKATS

lEVA. EDVARTS

EDVARTS nometas slābani uz sola pie galdiņa. Ech!.
. .

Saulīte tas gudrākais kungs pasaulē. Atņem tev ar

laipnību beidzamo spēka lāsīti. Visa miesa tik smaga.
Pa!... Siens tūliņ būs izārdīts. Pusdienas uz pļavu
nenes. Ēdīsim tepat.

lEVA. Būs ar tūliņ gatava. Edvarts pieceļas. Neskrien

nu vairs projām!
EDVARTS. Jāpieved vēl pie šķūņa vakar saliktās gubas.

Atnācu tikai sakām pakaļ.
lEVA. Tās jau Edžiņš varēja nonest lejā. Es tak viņu

pirmiņ nosūtīju uz pļavu.
EDVARTS. Bija jau ar tādu strēķi. Bet tad ar Noliņu

sāka plosīties un nozuda.

ieva. Hm.

edvarts. Nav gan no viņa kā strādnieka ne velna.

ieva. Pagaidi tak nu, lai paaugas, ko nu jau no tāda

puikas gribi!
edvarts. Ak, es runāju par Noliņu!
ieva. Tur tēvs vainīgs. lelaidis viņu par daudz. Bet

kur tad nu arī šos laikos tie labie! Tālumā norīb šāviens.

EDVARTSpaskatās uz to pusi, no kuras troksnis atskanēja.
Tāds cilvēks stipri atvelk darbu atpakaļ. Un te visas

pamales sauc pēc darba. Gribētos, lai vai vēl divas

rokas būtu pie pleciem.

lEVA berž ar atjaunotu sparu. Grūts mums tas iesākums

gan rādās.
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EDVARTS. Grūts būs gan. Vasarājs nemaz negrib
steigties. Miežu lauki vēl tik tukši.

lEVA. Sviesta ari nekrājas necik. Es jau nu gan taupu,

gan taupu, bet tikpat drīzumā vēl uz Rīgu nav ko

domāt.

EDVARTS. Laime, ka bankas maksāšanas varēju no-

līdzināt ar vecu naudu. Edžiņš uznāk no lauka.

2. SKATS

lEVA. EDVARTS. EDŽIŅŠ

EDVARTS. Vai neredzēji, Edžiņ, kas tur šāva?

edžiņš. Noliņš. Es krūmos iztraucēju zaķi, un šis

gribēja nošaut. Bet netrāpīja.
EDVARTS. Tu biji krūmos? Par ko tad neatsaucies,

kad es saucu? Gribēju, lai tu atnes meļņa sakas.

edžiņš. Es nedzirdēju.
Edvarts. Nemelo nu un nekavē darba ar blēņām.

Kur tad šim tā plinte radās? Laikam tu aiznesi?

edžiņš. Pats bij aiznesis.

EDVARTS. Siena ārdītājs ar plinti plecos! let uz lauka

pusi.
ieva. Neej nu vairs uz pļavu.
EDVARTS. Nu tad nodrāzīšu vēl kādu grābekļa zariņu.

Aiziet ap mājas stūri.

EDŽIŅŠ nosēstas uz galda malas. Man gribas ēst. leva

skalo vannītī traukus. Edžiņš saliek kājas krustiski

un šūpo tās. Māt, ēst gribas!
lEVA. Tūliņ būs pusdiena.

edžiņš. Tā tu vienādiņ saki. Bet jāgaida, ka nevari

sagaidīt!
lEVA. Kad nevari sagaidīt, tad ej uz pagrabiņu un

iedzer kādu krūzīti piena.
edžiņš. Vienumēr to pienu! Vēmas jau nāk! Dod

atslēgas! Pieiet pie levas un izņem no ķešas atslēgas.

leiet istabā.

lEVA, viņam pakaļ nosaukdama. Atstāj nu otrai reizei

arī vēl kādu graudiņu!
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edžiņš, iekšā. Vai nu visus paņemšu! Visu jau nu

neņemšu!

3. SKATS

lEVA. GUSTE

GUSTE iznāk no ķēķa ar lielu bļodu. Biezaputra tā kā

drusku piedegusi. Noliek bļodu uz galda.
ieva. Jau atkal! Tev ari, Guste, tagad domas citur

vien stāv.

GUSTE. Kur nu citur. Tas jau, kamēr es gaļu cepu.

Nebūs jau diezgan gaļas.
ieva. Es tak nogriezu krietnu šķēli.
GUSTE. Iztecēja taukos.

ieva. Kad tik Edvartam kāds gabals. Un to liesumiņu
Edžiņam. Mums citiem ka tik ko nosmeķēties.

GUSTE.' Noliņam tak ari vajaga!
ieva. Tas nu šoreiz nav pelnījis. Bet lai nu iet...

Večiem gan tikai taukus vien. Tie šoreiz var iztikt.

Guste grib atkal aiziet. Nes nu to bļodu istabā. Kas

nu te tagad tādā karstumā ēdīs! Un nepārmij
Edvarta gabalu ar Noliņa, kā viņreiz. Ir darbu pabei-

gusi, noslauka rokas. Pag, es labāk pati... Paņem

bļodu un iet istabā.

GUSTE. Gaļa jau Vēl ķēķī! let atkal uz ķēķi.

NOLIŅŠ, aiz skatuves dziedādams. Fidrā, fidrā, fidralalā!

Un noņem savu cepurīt'!
GUSTE apstājas.

4. SKATS

GUSTE. NOLIŅŠ

NOLIŅŠ uznāk no lauka ar plinti plecos. Pusdiena gatava?
GUSTE. 1r... Ujā, kur tad tu ar plinti?
noliņš. Sienu ārdīju. Tā tagad jaunākā mode. Kas

būs?

GUSTE. Biezaputra.
noliņš. Kas vidū? Sviests?

GUSTE. Speķis.
noliņš saviebtu ģīmi. A! Sadzeltājis! Pā! Fui!
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GUSTE, viņam tuvāk pieiedama. Es tev*.
. .

tur ķēķī. .
.

bļodiņā... tādu mazu gabaliņu gaļas...
noliņš. Kurā vietā?

GUSTE. Uz plaukta pašā kaktā.

noliņš diezgan vienaldzīgi. Ka tik saimniece nemana.

GUSTE. Nemanīs vis.

noliņš sāk smieties. Fidrā, fidrā, fidralalā! Un satiek

vienu ganu meit'!

guste. Smejas! Ko tu smejies?
noliņš. Tas tā skunstīgi: viena māsa rauš uz vienu

pusi, otra uz otru.

GUSTE. Ko nu es varu pierausti... Gājējam tak arī pa

reizei vajaga sava labāka kumosa. leva jau tā drusku

par cietu.

noliņš. Un par bargu. Es jaunās Indrānietes vārda

citādi nevaru uzrakstīt, kā ar divi i — sit mani nost!

GUSTE. Ar divi i?

noliņš. Jā. Vai zini, kas tad iznāk? Indiāniete.

GUSTE. Noliņ! Nudie, vēl izdzirdēs! Edžiņš iznāk no

istabas.

GUSTE ātri projām istabā.

5. SKATS

NOLIŅŠ. EDŽIŅŠ. Tad MĀTE

edžiņš. Oliņ, Noliņ, klau, es tev kaut ko teikšu!

noliņš. Nu jā...

EDŽIŅŠ novelk viņu uz sola, uzsēstas Noliņam uz ceļgala

un apliek viņam roku ap kaklu. Viņam acīs skatīda-

mies, sirsnīgi. Neprecies vis vēl!

noliņš. Precēties! Es? Kas tad tev?

edžiņš. Ak, es zinu gan! Kad divi tā arvien kopā,
tad drīz nāk kāzas. Man Guste nepatīk.

NOLIŅŠ smiedamies. Man arī ne.

edžiņš. Bet par ko tad jūs tā?
,

noliņš. Vai tad mēs ko? Ko tad? Mēs tak itin nekā...
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edžiņš. Ej tu!... Bet es jau viņai tevis nedošu.

Dzīvosim vēl tāpat. Izvelk cukura graudu no ķešas

un iebāž to Noliņam mutē. Bet ērmoti, ka tie citi

tevis lāgā neieredz!

noliņš. Labiem cilvēkiem arvien tāda liksta.

edžiņš. Vai tu esi labs?

NOLIŅŠ. Nu saki nu tu pats! Māte ar ganu kulīti kaklā

uznāk no lauka puses un ieiet ķēķī.

EDŽIŅŠ, drusku padomājis. Man tu izliecies tāds...

tāds... ak, es nezinu! Man tikai dusmas, ka citi

tevis neieredz. Ka varētu aizbraukt kaut kur tālu

projām, kur mežos var dzīvot un ar plintēm iet un

šaut, cik patīk. Tur mēs uztaisītu tādu būdu un gulētu
uz sausām sūnām. Tad tu būtu tas virsnieks un

nopirktu sev jaunu plinti. Un es ar šito — katram,
kas mums ceļā gadītos: stāvi, citādi šaušu! Katram,
kas ceļā gadītos māti ieraudzīdams, kas no ķēķa
atkal iznāk, un piepeši uz viņu mērķēdams — stāvi,
citādi šaušu!

MĀTE iekliedzas. Vai Die'! Aizvirzās sāņus un nozūd

aiz mājas.
TĒVS tai pašā acumirklī uznācis ir no lauka puses.

6. SKATS

NOLIŅŠ. EDŽIŅŠ. TĒVS. Tad MĀTE

TĒVS. Edžiņ!
NOLIŅŠ, kas Edžiņu aiz elkoņa bij gribējis notvert, reizē

ar tēvu. Ko nu!

EDŽIŅŠ nolaiž apjucis plinti.

TĒVS piesteidzas Edžiņam klāt, izrauj plinti no rokām un

iesit viņam. Dusmīgi. Vai tu negudrs, zeņķi!
EDŽIŅŠ iemetas ātri istabā.

TĒVS, plinti aplūkodams. Ļoti dusmīgi. Nudie, viens
stobrs vēl pilns! Tā tava plinte. Ko velnu jūs ar

viņu gribējāt darīt?

noliņš mīksti. Man viņa bij līdzi... pļavā...
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tēvs. Pļavā? Tu ari cita nekā nezini, Noliņ, kā blēņas

vien, blēņas vien! Es domāju, nu tu reiz mitēsies,
Edvarta rokās nācis; bet nekā. Ko tad tai pļavā
gribēji šaut?

NOLIŅŠ nolaiž acis un cieš klusu. Māte atkal uznāk.

TĒVS, drusku nomierinājies. Ej, nes, liec viņu nost!

NOLIŅŠ paņem plinti un iet. Laipni apstādamies. Tam

puikam tas nāca tā gluži vai negribot. Projām aiz

istabas.

TĒVS. Vai stipri sabijies?
māte. Vecam jau nu no nāves nav jābīstas. Bet no

tās, kas plintes stobrā, man vienmēr pārskrējuši
drebuļi... Biju jau piekususi no ganīšanas, redzēji,
pretī nākdams, kā lopi bizenēja. Bet nu man kājas
kā nosistas. Apsēstas. Un vai nu tās iedomas, vai:

acis arī pēkšņi palikušas tā kā vēl tumšākas.

tēvs. Es runāšu ar Edvartu par dakteri un par to

ganīšanu.
MĀTE. Un par sevi arī, tēv. Tu jau tagad vēl vairāk

noskrienies nekā kad viens pats biji. Vakarnakt tu

tā žēli pa miegam vaidēji.
tēvs. Tā pagrūtāk jau nu gan iet. Edvarts tāds ne-

pacietīgs. Tai naudai, ko viņš bankai samaksājis,
viņš skrien pakaļ kā mednieks zaķam.

māte. Un aizmirst, ka mēs vairs nederampar dzinējiem.
Es ilgāk nevaru. Un par ko? Par ko viss šis jaunais

jūgs? Par tādu paldies! leva iznāk no istabas.

7. SKATS

TĒVS. MĀTE. IEVA

IEVA. Ko tad tu tam puikam, tēv? Par ko tu viņam

siti?

TĒVS. Par to, ka viņš to bij pelnījis.
ieva. No kura laika tad tev brīv tā palaist rokas?

TĒVS. Vai tu ar zini, ko viņš izdarījis, ka šitā runā?
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ieva. Un lai viņš nezi ko būtu nodarījis, tad tomēr tu

neesi tas sodītājs, bet es tā būšu. Liela nelaime, ka

šis drusku plinti pacilāja! Ja jau tev tie pirksti
niezēja, būtu labāk tam otram uzcirtis. Bet kur nu,

tas jau ir tas neaizskaramais!

TĒVS. Liec nu to otru tagad mierā, tas šoreiz nebij
vainīgs.

IEVA. Vai nu tu viņa neaizstāvēsi!

tēvs. Nu ko tad viņš padarījis? Vai viņš'tam puikam
plinti iespiedis rokā, vai uz ko mudinājis?

IEVA. Un tas puika? Vai viņš ko nošāvis, ko aizšāvis?

tēvs. Ak vai tad tik šis būtu apgrēkojies, ja māte būtu

jāliek zārkā?!

IEVA. Tu tā kliedz, it kā viņa jau tur gulētu. Kliedz

vien, kliedz, ja mēles nevari pievaldīt. Bet roku tu

uz priekšu tā vairs nepalaid — to es tev saku!

TĒVS lielās dusmās. Tas taču...! Pie durvīm. Edvart!

Māte. Necel nu naida, tēv, necel nu naida! Man jau
nu nekas nenotika, lai nu tad viss par labu. Edvarts

iznāk no istabas.

8. SKATS

TĒVS. MĀTE. IEVA. EDVARTS. Tad EDŽIŅŠ

TĒVS. Edžiņš te nupat ar Noliņa plinti — —

EDVARTS. Es zinu. Viņš par to dabūja siksnas.

IEVA. Siksnas! lesmejas dusmīgi, ātri projām ķēķī.

TĒVS pēc mazas pauzes, norimdams. Tad nu viņš
šoreiz saņēmis divkārtīgu sodu. Ātrās dusmās man

arī paslīdēja roka.

EDVARTS. Zinu, zinu. Tu redzi, kas no tā izceļas.
Lai tādēļ labāk tādas lietas uz priekšu vairs nenotiek.

tēvs. To jau sevī biju apņēmies, iekams leva sāka

bārties. Viņa mani nupat stipri sarāja.
EDVARTS. Edžiņ!
māte. Nesauc nu, kamēr puikam vēl pilnas acis kauna.

EDVARTS stiprāk. Edžiņ!
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EDŽIŅŠ izlien no istabas un paliek ar nodurtu galvu pie

durvju stenderes stāvam.

EDVARTS pēc mazas pauzes. Nu?

EDŽIŅŠ nekustas. leva atkal iznāk no ķēķa ar bļodiņu
rokā.

EDVARTS, Edžiņam uzkliegdams. Vai būs, vai nebūs?

lEVA. Kas tad? Kas tad? Vai jāpielūdzas arī vēl?

Pagaid, te tūliņ vēl vienam būs jāpielūdzas. Lai

tiek reizē! Uzmet bļodiņu uz galda.

EDVARTS. Ej, nejaucies starpā!
ieva. Nu nu, nu nu, tas puika jau nu man tāpat pieder

kā tev. Bet es par to nekā. Lai nu arī tā paliek tava

darīšana. Sit vai zemē. Man te cita lieta... Māt,

ķēķī pie vadža ir tava ganu kulīte.

māte. Jā, govis sadzinusi, to nupat tur piekāru.
EDŽIŅŠ klusām nozūd.

lEVA. Un ieraudzīdama katliņā uz trikāja gaļu, tu to

liesāko un labāko gabaliņu nogriezi un ieliki ekur še

bļodiņā un nobāzi to kaktā uz plaukta. Hm! dzirdu

arvien: vājas acis, vājas acis — priekš šitādiem

darbiem tad laikam aizņēmies no kaķa?
MĀTE ievaidēdamās. Vai Dieviņ, vai Dieviņ!
tēvs. Vai tad māte vien tur ķēķī bij? Kas to gaļu

cepa?
ieva. Kas cepa?
TĒVS pieiet pie durvīm. Guste, panāc šurp! Guste ienāk.

Noliņš arī parādās un paliek durvīs klausoties.

9. SKATS

TĒVS. MĀTE. lEVA. EDVARTS. GUSTE. NOLIŅŠ

Tēvs. Tu cepi pusdienai gaļu?
guste. Es cepu.

tēvs. Un noliki šito bļodiņu kaktā uz plaukta?
guste. Kurā kaktā? Ķēķī? Es nekādas bļodiņas

neesmu likusi. Cik tur tās gaļas bij, tik es tai katliņā
atstāju.

tēvs. Un tu, Noliņ, arī nekā no tās gaļas nezini?
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noliņš. Es šodien savas kājas ķēķī neesmu iecēlis.

Nozūd. Guste viņam pakaļ.
tēvs. Tad es tev teikšu, lev, kā tā lieta notikusi: tu

pati viņu esi izdomājusi! Tu māti gribēji apmelot.
Kad nevarēji tā puikas nekādi aizstāvēt, tad vismaz

gribēji parādīt: re, kāda viņa zagle. Kauns un grēks.
lEVA. % Negrēko nu vien pats, tik tukšu muldēdams

Bij ar man liela vajadzība viņu nomelnot! Bet prasi
tak labāk, iekams tu man krīti virsū, vai viņa pie tās

gaļas pirksta nav piedūrusi? Vēl jau nekā nav

sacījusi.
MĀTE, asaras slaucīdama. Kad nu man jātaisnojas»

jātaisnojas tās vedeklas priekšā, tad jau jāsaka
skaidri: es ķēķī vairāk netiku aizkārusi, kā to vadzi,
uz kura savu kulīti uzmetu. Bet ja nu es arī to gaļas
gabaliņu būtu paķērusi, vai tad nu tādēļ būtu jātaisa
tāda liela izmeklēšana! Tepat četras nedēļas no vietas

tagad esmu ganos nogājusi un cibiņā sviesta neesmu

redzējusi. Neesmu par to ne vārdiņa ieminējusies.
Tad jau nu gan par tādu gabaliņu gaļas, kas iet pie
sirds, nebūtu jāceļ nekāda brēka. Nopelnījusi to jau
nu gan būtu.

ieva. Nedomā, ka tev vien tas gavēnis bijis. Mēs

visi tikpat maz tā sviesta esam redzējuši, kā tu.

Gribēju tak cik necik iekrāt priekš pārdošanas.
Naudas mājā tikpat kā nemaz nav. Bet kad nu tu

ar to mīksto pienu nevari iztikt, ielikšu tev uz priekšu
arī pa sviesta pikām.

tēvs. Tas nebūs vajadzīgs, jo māte vairs ganos neies.

edvarts. Par ko ne?

TĒVS. Kad Edžiņš saslima, tad viņa gāja tā puikas
vietā. Nu tas jau kopš divām nedēļām vesels, nu

viņš atkal pats var iet.

lEVA. Vai nu viņš bez darba apkārt blandās! Tā-

pat palīdz, kur var: pie siena kašanas, pie gubu ve-

šanas. Tagad katram jādara, cik spējams — pats
lielais darba laiks.
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tēvs. Viņa jau arī darīs, cik spēs, tikai ganos viņa
vairs neies. Viņai jātaupa acis.

māte. Jā, tās man jātaupa.
ieva. Ganos iet tak nav grāmatā lasīt. Vai nu pa-

skaties tukšā norā, vai kad tur desmit, divpadsmit
govju virsū, acīm tak tas viens daudzums.

tēvs. Bet kad vējš pār noru pūš, tad tas nav viens

daudzums, vai māte stāv noras malā, vai sēd istabā.

MĀTE. Un tad jau es arī vairs lāgā neredzu. Tā gan
dažam tāda smiekla lieta. Bet tādēļ viņa nepaliek
nepatiesa. Viss tā kā miglā vien tinas.

EDVARTS. Un šitā migla taisni šodien tā sabiezēja,
ka laikam pat i pēcpusdienas cēlienu vairs neiesi

ganos?
MĀTE. Nē, — neiešu gan vairs. Projām istabā.

tēvs. Un es jau sen gribēju prasīt zirga, ko māti

vest uz dakteri.

edvarts. Arī tūliņ šodien pēc pusdienas vedīsi?

tēvs. Tagad pa siena laiku jau vislabāk iekrīt. Zirgi
stāv brīvā.

edvarts. Bet cilvēku vajaga. Kā tad lai sametam

kaudzi, ja tevis un mātes nebūs?

tēvs. Pabeigsiet rītā.

edvarts. Un ja siens aizlīst? Ērmoti, kā tu runāl

tēvs. Kā mežā sauc, tā atskan.

EDVARTS. Tās nieka gaļas šķēlītes dēļ tu tak netu-

rēsi naida.

tēvs. Jo plānāku tu to šķēlīti taisi, jo biezāki top

viņas dēļ runātie vārdi.

ieva. Jā, nu ievēro, tos nav Noliņš teicis. No tā

viņi jau būtu aizmirsti.

EDVARTS pamāj nepacietīgi, leva grib aiziet, bet paliek

tad pašā dibenā stāvot un klausoties.

edvarts. Es jau nu no savas puses to puiku nopēru
vis... gribēju pat, lai viņš nolūdzas.
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Tēvs. Ja viņš to būtu darījis, tad labums no tā

būtu nācis viņam pašam un ne mātei. Jo lielāka

pazemošanās pēc padarītā nedarba, jo stiprāka sa-

valdīšanās priekš nedarīta. Ja tu to Edžiņu mātes

dēļ siti, tad labāk viņu būtu noglāstījis.
EDVARTS. Šitā runādami, mēs ne pie kāda gala ne-

tiksim.

tēvs. Kāda gala tad mums vajaga? Mēs jau esam

galā.
EDVARTS. Un tad tu mātes par tiesu vairs nelaidīsi

ganos?
tēvs. Nē. Un pats arī vairs tā neiešu kā līdz šim.

Esam par vājiem.
EDVARTS. Tēv, apdomā, tad man jāņem algādzis. Un

ar ko lai viņu algoju? Paskaties manās druvās!

tēvs"""" Tās atzels, lai tik uznāk lietus.

EDVARTS. Un ja neuznāk?

tēvs. Tad tas būs Dieva sods, kas jāpacieš. Tas

katru reizi nav uz ļaunu. Es esmu sauso gadu kā

tukšinieks pārdzīvojis un neesmu izputējis. Un par

to algādzi — tā nevajadzēs, ja neraksi tā lielā grāvja.
EDVARTS. Bet bez tā tas pļavas gabals nekam neder.

Tas ūdens ir jānolaiž.
Tēvs. Izdarīsi to nākamgad.
EDVARTS nepacietīgi. Ak, nākamgads jau manis gaida

ar desmit citiem darbiem!

tēvs. Dari otrtik, ja tev tas spēks. Bet neprasi, lai

es nesu, ko vairs nevaru celt.

edvarts. Un tu gribi, lai es tev to ticu?

Tēvs. Vai es tevi kādreiz esmu apmelojis?
edvarts. Ja to vēl nekad neesi darījis, tad tu to ta-

gad dari. Šorīt vēl dūšīgi gājēji, pēc ķildas uzreiz kā

vētras nopļauti! Vai zini, kā jūsu vājumam īstais

vārds? Spītība! Jūs man gribat iespītēt!

lEVA no dibena. Tiesa gan, iespītēt, vairāk nekā!



TĒVS, ļoti sakaitināts un aizskārts. Ko es nupat sacīju,
tas jau sen bij nodomāts. To tu ritu vai paritu būtu

dzirdējis i bez tās ķildas. Tā tikai man ātrāk at-

raisīja mēli. Mēs iesim, kad atkal varēsim. Tagad
mums vajaga atpūtas, iet. Apstādamies. Kad varēšu

dabūt zirgu?
edvarts. Priekš kā?

TĒVS. Ko uz dakteri braukt.

EDVARTS. Zemniekam siena laikā nav vaļas slimot.

Klēts priekšā ir vecs viegls grābeklis: ņem un brauc

ar to pēcpusdienā pa pļavu!
TĒVS skatās brīdi Edvartā. Tad ar dusmām un sāpēm

Paldies, dēls, paldies! Aiziet uz lauka pusi.

lEVA, uz priekšu nākdama, laipni. Nāc pusdienā, Edvart!

Priekškars

TREŠAIS CĒLIENS

Istaba kā pirmajā cēlienā.

t. SKATS

EDVARTS. IRBE

EDVARTS, cigāru pīpēdams. Es nezinu, Irbes kungs, —

tie koki jums tak priekš drīzas izstrādāšanas būs par

zaļiem.
irbe sēd pie galda un raksta. Man ir laba kaltētava.

Bez tam, tik pārāk drīz man viņu arī nemaz nevajaga.
Kamēr izglābto materiālu sastrādāšu, paies labs

laiciņš.
Edvarts. Laime, ka tas ugunsgrēks atgadījās dienā.

IRBE. Tā ir viena laime nelaimē. Otra ir tā, ka pie
jums tik daudz koku atronu, ko vietā pirkt. Citādi

par tiesu nezinātu, kā savu līgumu ar baronu lai iz-

pildu. Būtu laikam materiāls jāved no Rīgas.

99
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edvarts. Un tas jums iznāktu nāvīgi sālīts!

irbe smiedamies. Nu, par jūsu sāli arī nevaru sūroties.

Pēc pavirša aprēķina es jums vismaz ar saviem simts

rubļiem pārmaksāju.
EDVARTS. Nu, nu!

irbe. A, jūs to paši labi zināt! Ne par velti jūs ar

mežsargu tik ilgi esat dzīvojuši zem viena jumta.
Pārlasa rakstīto un sniedz tad papīru Edvartam.

Lūdzu.

EDVARTS lasa. ~Ar šo apliecinu, ka galdniekam Jāņam
Irbēm esmu pārdevis visus lietas kokus, kuri at-

ronas ap Indrānu māju... viņa balss pāriet neskaidrā

dudināšanā un ka esmu saņēmis piecdesmit rubļu
lielu rokas naudu." Labi. Paņem spalvu un raksta.

Tā, te ir paraksts. Dod Irbēm papīru atpakaļ.

IRBE, to ķešas kabatā ielikdams un Edvartam naudu

dodams. Un te būs rokas nauda.

EDVARTS. Paldies. Pārskaita naudu. Tātad jau rīt-

dien varat braukt pakaļ. Nedēļas laikā viss kā ar

slotu būs noslaucīts.

IRBE. Labi, labi. Pieceļas. Tad jau nu mūsu veikals

kārtībā. Man šodien vēl darīšanas trīs četrās citās

vietās. Tādēļ sveiki!

EDVARTS. Uz redzēšanos! Irbe iet. Edvarts viņu pa-

vada uz durvīm.

EDVARTS. Un ja jūs kādu no mājniekiem ārā sa-

tiekat, lūdzu... par mūsu veikalu... ciešat klusu.

IRBE. Kā vēlaties. Sveiki! Projām.

EDVARTS nāk atpakaļ un pārskaita vēlreiz naudu. Māte

un Kaukens ienāk no saimes istabas.

2. SKATS

EDVARTS. MĀTE. KAUKENS

EDVARTS ātri nolaiž roku ar naudu, pieiet pie skapja
un ieslēdz naudu skapī.

KAUKENS. Labdien.
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EDVARTS strupi. Labdien. Māte apgiiežas, it kā gribētu

iet atpakaļ, bet pa tam Edvarts ātri pa vidus durvīm

atstāj istabu.

KAUKENS. Šur braukdams domāju, papriekšu runāšu

ar Edvartu un tad tikai tev piesolīšu zirgu. Bet kā

redzams, tad runāt vēl par agri. Tādēļ sataisies, ka

vari braukt uz dakteri. Nosēstas.

MĀTE. Tu mani gribi vest! Vai Dieviņ!
KAUKENS. Jā, es pats tevi aizvedīšu.

māte. Paldies, paldies, Kauken, bet nez, vai tomēr

nebūs labāk, ja es nebraukšu. Tēvs tā pirmās dusmās

aizsteidzās uz tevi, ka nemaz nepaguvu atģisties. Vai

nu es nedēļu agrāk vai vēlāk aizbraukšu, tur liela

nelaime nebūs. Bet ja tagad tev paklausīšu, tad Ed-

varts paliks vēl niknāks. Un es gribētu miera. Vai

nu uz visiem laikiem nīdušies! Gan jau atkal salabs,
un tad es gan to zirgu dabūšu. Tādēļ paldies vēl reiz

par tavu... tu esi braucis mūs apciemot, un tā viss

būs labi.

KAUKENS. Lai Dievs dod. Ir jau nu tā: jo mazāk vāti

plēš, jo ātrāk tā sadzīst. Ja tikai tēvs būs ar mieru.

māte. Gan es viņu pierunāšu.
KAUKENS. Nu, kā tad citādi iet?

MĀTE. Labi, labi, nu jau man tas saimnieces slogs no

kakla nost, nu varu atpūsties.
KAUKENS. Tēvs stāstīja, tev bijis jāiet ganos.

māte. Pāri dieniņu, kamēr Edžiņš bij slims.

KAUKENS. Neielaižat vien to jauno saimnieku. Ko

jūs tagad darāt aiz laba prāta, to tie vēlāk prasīs kā

pienākumu.
māte jokodamās. Mums jau nu viss kontraktā stingri

norakstīts.

KAUKENS tāpat. Tikai par to naidu tur nekā nestāv.

Tas nav nodrošināts, un tādēļ atkal gluži negaidīts,
kā lapsene no pūžņa var izsprukt un iedzelt. Zelmiņa
ienāk.
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3. SKATS

MĀTE. KAUKENS. ZELMIŅA

KAUKENS. Skaties! Zelmiņa! Tu arī te! Nu, kā iet

jaunā vietā? Vai skolotāja kundze dod tikpat daudz

darba kā pamāte pelnrušķei ?

zelmiņa. Tad jau es tagad nevarētu būt šite.

KAUKENS. Labi, ka māti apciemo. Kukuli tak arī at-

nesi?

zelmiņa. Vai nu bez kukuļa.
KAUKENS. Kamēr māte to palūkos, tikām es kādu

vārdiņu ar tēvu. iet. Ak jā, gandrīz būtu piemirsis:
labas dienas, māt, no Līzes.

māte. Paldies.

zelmiņa. Vai Indrānus vēl bieži piemin, Kaukenu

tēv?

KAUKENS. Gaužas pēc tiem arvienu vēl kā bērns pēc

nozagta šūpuļa. Iziet pa saimes durvīm.

ZELMIŅA piesteidzas pie mātes un nobučo tai roku un

vaigu. Māt, mīļo māmiņ!
MĀTE. Meitiņ, meitiņ!
ZELMIŅA, viņā ar žēlumu noskatījusies. Es jau tikos ar

tēvu... Tu brauksi ar Kaukenu?

māte. Nē. Negribas tak tūliņ pasaulē izlaist, ka mēs

nīdušies. Vēl jau jālūko salabt. Ak Zelmiņ, mums

neiet labi! Raud.

zelmiņa ļoti mīksti. Neraudi nu.

māte. Laid, laid, sirds citādi noslīks asarās. Tēva

priekšā man jau jāsaturas, un šiem es tak arī savu

žēlabu nevaru rādīt.

zelmiņa. Vai tad viņi par tiesu tik slikti?

MĀTE. leva priekš manis tik salta kā ledus gabals
sprēgoņā. Un tas Edvarts, tas ar visu varu grib
palikt bagāts, un kad nu tā neiet, kad tā neaug, tad

tam ari sanāk dusmas, kur nevajadzētu.

zelmiņa. Labi, ka visu pie tiesas norakstījāt.
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māte. Jā, tur jau nu viss norakstīts, i par rūmi,r i

par uzturu. Līdz šim jau gan tāpat kopā ēdām.

Es arī savas govs neslaucu. Tikai vakar vakarā

leva sacīja, lai ejot savu govi apkopt. Tad nu šorit

arī pati savu katliņu izvārīju, kā jau daždien ie-

būviete.

zelmiņa pieglauzdamās. Vai zini ko, māt? Kad es

būšu izmācījusies šūt, tad noņemsim kaut kur ista-

biņu, un tur mēs visi trīs dzīvosim. Tēvs vīs, tu

adīsi, un es šūšu. Tad redzēsi, kā būs!

MĀTE. Kaut jel tas Kārlis pārnācis!

zelmiņa vilcinādamās. Man... man no Kārļa vēstule.

Māte ātri. Ej jel! Ko tad šis raksta?

zelmiņa. Tā savādi raksta... ka nekā no tā labā

krievu kunga un tās vietas nezinot. Un kas jums to

esot stāstījis? Es izlasīšu priekšā. Bāž roku ķešā.

māte. Nē, nē, pagaidi... Ak tā viņš raksta! Un ko

tad šie stāstīja! Dievs Tēvs, Dievs Tēvs... Vai

tu par to grāmatu tēvam jau minēji?

zelmiņa. Netiku vēl.

māte. Nu tad nesaki arī nekā. Viņam vēl pilna sirds

dusmu par vakardienu. Lai pāriet tās. Un grozīt tur

tā kā tā vairs nekā nevar. Dievs Tēvs, Dievs Tēvs,
tāda Edvarta, tāda Edvarta!

zelmiņa. Es nemaz nezināju, ko lai daru. Vai tev

par to lietu stāstīt, vai nē.

māte. 8 Kā nu nestāstīt! Ja es nezināšu, ko Kārlis

domā, kas tad lai zina? Vai viņš neraksta, ka par
mums ir dusmīgs? Beidzamā laikā nekādu ziņu nav

laidis.

zelmiņa. Viņš jūs piemin tikpat mīļi kā arvien.

māte. Izlasi man tak to grāmatu priekšā. Zelmiņa
velk vēstuli no ķešas. Nē, nē, šite nē... Aiziesim kaut

kur... Tēvs ienāk.
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4. SKATS

MĀTE. ZELMIŅA. TĒVS

TĒVS, redzēdams, ka Zelmiņa vēstuli ātri iebāž atpakaļ

ķešā. Nu, Zelmiņ, ko tad tu tur? Nebāz nu tā kukuļa
atpakaļ.

māte jokodamās. Tāds kā... Kur tad šī lai ņem
kukuli?

zelmiņa. Nu, kad tēvs jau pamanījis... izvelk vī-

stoklīti no kabatas tad še arī, māt.

MĀTE attaisīdama. Cukurs!

zelmiņa. Tu viņreiz sacīji, ka neesot priekš drapām,
tad bodē tādu drusku paņēmu.

MĀTE. Paldies, paldies. Viendien uzpilināju uz rupjas
maizes. Bet kur tad to naudu?

zelmiņa. Bij viena brūtes kleita jāpasteidz. Šuvām

cauru nakti. Un tad man arī drusku atkrita.

māte. Kad tēvs rudenī savus miežus būs pārdevis,
es viņam kaut ko pateikšu. Še nu noliec, tēv. Mēs

ar Zelmiņu... es viņu drusku pamielošu. Abas pro-

jām.
TĒVS paņem paciņu rokās un noskatās tajā. Vai man tā

vajadzēja?... Nobāž cukuru gultas pagalvī. Noliņš
ienāk.

5. SKATS

NOLIŅŠ. TĒVS

noliņš ar lielu zāģi. Grābstās pa skapja augšu.
TĒVS. Kā tu meklē, Noliņ?
noliņš. Te reiz bij tāda vīle.

TĒVS. Vīle? Ko tad vīlēsi?

NOLIŅŠ. Zāģim zobus, krusttēv.

tēvs. Un ko ar zāģi?
noliņš. Nezinu. Saimnieks tikai tā lika. Atron vīli.

Aha, te viņa ir. Tēvs grib aiziet. Krusttēv! Tēvs

skatās Noliņā. Ko nu raksta zaldāts no Pēterburgas?
TĒVS. Kārlis mums tagad ilgu laiku nekā nav rak-

stījis.
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noliņš. Nav? Es tak svētdien krogā redzēju, ka ka-

zaks saimniecei priekš tevis iedeva vēstuli.

tēvs. Ej nu! Kam tu man agrāk to nesacīji?
noliņš. Es jau domāju, ka tu viņu esi dabūjis.
tēvs. Nekā neesmu dabūjis. Tas tak ērmoti. Var

būt, ka mātei... bet tad viņa man būtu stāstījusi.

Jāpaprasa. Projām.

NOLIŅŠ vīlē zāģi un svilpo jautri. Guste ienāk.

6. SKATS

NOLIŅŠ. GUSTE

GUSTE. Klau, klau, Indrānos salaidušies strazdi! Par

ko tad šie tik jautri?
noliņš. Viņi nupat saimniecei ielaida uguni pakulās.

GUSTE. Tas jau nu vairāk sarkanā gaiļa amats. Ar

ko tad šī tādu sodu izpelnījusies?
noliņš. Ar savu skopumu. Ja es nesvilpotu, tad tu

tagad dzirdētu manu vēderu gaudojam.
GUSTE. lesācēju būšana. Maz pie rokas. Es tev

arī tagad nekā nevaru nolikt, leva visu tur aiz atslē-

gas. Laikam manījusi.
noliņš. Labāk ar ir. Iznāktu atkal kādreiz tāds

pat troksnis kā ar to gaļas bļodiņu. Man jau mute

plētās vaļā ar izskaidrošanu.

guste. Tad tu gan no manis būtu dabūjis!

noliņš. Ko tad?

GUSTE. Gan jau redzētu.

NOLIŅŠ satver viņu aiz rokas. Nu, ko tad, ko tad? No-

bučo viņu.
GUSTE. Noliņ! Tā ne! Grib atsvabināties, bet atstāj

savu roku Noliņa rokā. Esi gan tu man...!

noliņš. Nu kas tad?

GUSTE. Esi gan tu...! Paklausies, es izgājušnakt
redzēju tādu ērmotu sapni: peles manos papīros bij

ietaisījušas migu. Nez ko tas nozīmē?

noliņš. Papīros? Kas tad tev par papīriem?
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GUSTE. Šis laikam nezina, ka man divi lieli naudas

papīri?
noliņš. Skaties, skaties! Divi lieli papīri! Simt-

nieki? Grib viņu no jauna bučot, bet tad atgrūž

piepeši atpakaļ. Fui, kas tad tas! Ar ko tu savus

matus saziedusi? Kas par smaku! Nospļaujas un

iet atkal pie zāģa. Fui, tāda... tāda... laikam no

sviesta? Vīlē.

GUSTE apjukusi. Man... es šorīt tā drusku...

noliņš. Es reiz baznīcā tikko nepaģību no tādas sma-

kas. Gaņģī man viena bij nostājusies līdzās...

Edžiņš ienāk pa vidu. »

GUSTE ļoti aizskārta. Kas tu par smalku kungu! Projām
saimes istabā.

7. SKATS

NOLIŅŠ. EDŽIŅŠ

noliņš. Tu mājā? Un lopi?
edžiņš. Guļ. Saguldīju visus norā aiz meža.

noliņš. Tas labi, tad mātei vakarā nebūs tik daudz

pūļu ar slaukšanu.

edžiņš. Ak, man tā ganīšana traki apriebusies! Kad
* būšu tik liels kā tu, tad nekā nedarīšu.

noliņš. Ar ko tad maizi pelnīsi?
edžiņš. Saime pelnīs.
NOLIŅŠ smejas.

edžiņš. Vai tu pie manis nenāksi?

noliņš. Par ko ne. Bet nez vai priekš mums abiem

varēšu nopelnīt! Man, lūk, neveicas.

edžiņš. Ka varētu kaut kā citādi!

noliņš. Ar mašinām! Ko domā par lopu ganāmo
mašinu? Smejas.

edžiņš, līdzi smiedamies. E, tā tad būtu dzīve! Uz-

vilktu tikai un gulētu noras malā atgāzies! Bet es

tak nemītu ar šaunamo mašinu. Kur tava ir? Uz-

gāju vienu lielu pērkli. Nevaru tikt klāt. Jāsašaun.
noliņš. Plinte nav pielādēta.
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EDŽIŅŠ. Tad pielādē. Esi tik labs!

noliņš. Izdarīsi atkal kādas blēņas.
edžiņš. Ni jau. Pielādē vien. ieva nāk.

8. SKATS

NOLIŅŠ. EDŽIŅŠ. lEVA

lEVA. Ujā — vai tā lopus gana, Edžiņ!
edžiņš. Man nazis bij aizmirsies. Noliņš ar zāģi un

vīli projām.
lEVA. Kas tā nu par aizmiršanu! Un pa tam lopi saies

nedarbos.

edžiņš. Noras malā aiz meža ēd kā piesieti.
ieva. Neguldi tu to lopu tik daudz, nāk maz piena.
edžiņš. Šī grib tik sausā laikā daudz piena! Ej pati

ganos!
ieva. Runā vien tā, pastāstīšu tēvam.

EDŽIŅŠ. Stāsti! Projām Noliņam pakaļ.

lEVA ar vieglu balsi, it kā jokodamās. Ak esi gan tu

man biezgalvis! Ak tu Dievs, ak tu Dievs! Māte ie-

nāk no saimes gala.

9. SKATS

lEVA. MĀTE

MĀTE. Es ar tevi drusku gribēju parunāt, lev.

lEVA salti. Runā vien, runā.

māte. Nupat te bij Kaukens

ieva. Un nedeva zirga. Gluži prātīgi.
māte. Deva, bet es neņēmu.
lEVA. Tad tu esi misījusi.
māte. Es tak domāju, ka Edvarts sev un mums ne-

darīs tā kauna un neļaus mums ap svešām sētām

übagot, kamēr vēl viņam pašam zirgi! Es tad nu

tev gribēju sacīt, lai tu arī no savas puses palīdzi Ed-

varta dusmas noklusināt. Es atkal salabināšu tēvu.

ieva. Vai tu atkal iesi ganos?
māte. Tu tak redzi, ka vairs nevaru. Tici jel ma-

nai acu vainai un nespēkam.
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ieva. Tātad tu vari palikt pie savas tiepās, bet Ed-

varts lai padodas. Nē, māt, tā nebūs!

MĀTE. Vai Dieviņ, vai Dieviņ! Kā lai tā dzīvojam!
lev, lev, apdomā jel Dievu un neliec viena grēka pie
otra.

ieva. Nu, nu! Kas tad tā par runāšanu! Vai tu man

sāksi sprediķi sacīt! Ko tad es tā reiz uz reizes sa-

grēkojusi?
Māte. Ak tavu cietu sirdi! Nu tad dzirdi ar: Kārlis

nevienam nav rakstījis, ka no zaldātiem nepārnākšot,
un tu tā varēji melot!

lEVA stāv acumirkli pārsteigta, tad stingri. Kas tev to

stāstīja? Māte neatbild. Jā, es tā meloju gan. Jūs
Indrānus gribējāt atdot jaunākam dēlam, bet māja
krita manam vīram. Es viņam palīdzēju dabūt savu

tiesu. Tas ir mans darbs. Vai tas kāds grēks?
MĀTE loka galvu, it kā brīnumos, it kā sāpēs.

lEVA. Laikam jau tēvam arī tā lieta izstāstīta?

MĀTE. Viņš vēl nezina.

ieva cieti un naidīgi. Nu, tad es tev saku, māt, gādā,
ka viņš arī uz priekšu paliek tādā pašā nezināšanā.

Ja tu viņam par šito lietu vienu vārdiņu iepūtīsi
ausīs, tad nebūs labi. Tad es tev par to atdarīšu, kā

vien varēdama. Nudie, atdarīšu — jā, nudie.

māte ar sāpīgām dusmām. Vai nu cirvim vēl jāzvērē,
ka tas koku saēdīs, vai tev jādievojas, ka tu mani

nīdīsi! Nīdi, nīdi, meit! Bet zini, ka no tava naida

vis nebīstos. Ja tu man kā bērns būtu teikusi: māt,
esmu pie vainas, bet dzīvosim nu un kopsim mieru

mājā, tad es tēvam nekā nebūtu stāstījusi. Tā bij
mans nodoms. Bet tu manā sirdī savu viltus darbu

ar nikniem vārdiem gribi noslogot. Tas tev neiz-

dosies. Tavi akmeņi par viegliem. Nu es tēvam iz-

stāstīšu tavus melus. leiet saimes istabā.

lEVA šņākdama. Ej, ej, Stāsti. Savelk pirkstus dūrēs,
it kā kaut ko nospiezdama. Tu jau neuzvarēsi! Ed-

varts ienāk pa vidus durvīm.
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10. SKATS

lEVA. EDVARTS

lEVA aizklāj ģīmi ar priekšautu.

edvarts. Kas tev?

lEVA. Es vairs nevaru izturēt! Tu, cilvēks, skrieni

un plēsies un neredzi no tā nekāda prieka. Jau tas

sirdi kremt kā tārps. Bet kad vēl nāk starpā tā-

das lietas, tad apnīk i darbs, i dzīve.

EDVARTS. Par ko tu runā?

ieva. Ak, par tiem pašiem vecajiem! Miera jau nu

ar tiem vairs nebūs. Ko domā, māte sadzirdējusi
par to vēstuli... to nerakstīto... un nu to tūliņ
tēvam.

Edvarts kaitināts. Mūžīgi jau nu tā lieta nebij noslēp-

jama! E, vai es nesacīju, ka tur iznāks karš.

lEVA. Tādēļ ka māte tā grib. Ni viņa apdomā tās

netaisnības, kad Indrāni būtu atdoti Kārļam, ni tā

pieņem padomu, sak, lai mājas miera dēļ tēvam nekā

nestāsta. Un darīt viņi arī vairs nekā nedarīs. Tā

svēta lieta. Ni viens,- ni otrs.

EDVARTS. E!

lEVA. Es gan nekad netiku cerējusi, ka man kopā ar

tavu māti būs patīkama dzīve. Bet es domāju, ka

viņa kā prātīgs vecs cilvēks man visur būs pa rokai.

Nekā. Visur tikai pretī vien, pretī vien.

EDVARTS iet pa istabu apkārt.

ieva. Tu jau nu esi un paliec tas atstumtais dēls.

Kad nu tev tā māja tā pret viņu gribu iegadījās, iega-
dījās, tad viņi tev tagad vismazāk nepalīdzēs tikt uz

priekšu. Tupēs gultā, kājas uz ķeblīša salikuši, ēdīs

savu maizi un noskatīsies, kā mēs cīnāmies. Un kad

varēs, tad iemetīs mums pa sprungulim starp kājām.
Būs gan jauka priekšzīme mūsu puikam. Tēvs ienāk

no saimes gala.
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11. SKATS

EDVARTS. lEVA. TĒVS

TĒVS nosēstas smagi. Maza pauze. Edvart, kur ir tā grā-
mata, ko Kārlis rakstījis par t0... par to, ka no

zaldātiem nenākšot mājā?
ieva droši un bezkaunīgi. Tādas grāmatas nemaz nav.

To es izdomāju.
tēvs. Un tās citas? Un tā, ko svētdien kazaks ie-

deva?

lEVA. Tajās nekā svarīga nebij iekšā. Tādēļ es tās

paturēju.
Tēvs. Tātad mans dēls mani piekrāpj, un mana ve-

dekla bez manas ziņas mani tur aizbildniecībā, ie-

smejas īsi.

lEVA. Liec tak Edvartu mierā. Es tak sacīju, ka es

tā vainīgā!
Tēvs griezīgi. Cik jauki! Vājais kā sargs stiprajam

aizstājas priekšā! Kur tad Edvarts bija?
lEVA. Tas pa to laiku apbrīnoja to tēva taisno sirdi,

kas māju novēlēja jaunākam dēlam.

Tēvs. Tā taisnā tēva sirds —*— Bet es ar tevi ne-

ķildošos! Edvart, man ar tevi divatā jārunā. Saki

savai sievai, lai tā mūs atstāj vienus.

EDVARTS. Kas man jādzird, to viņa ari var dzirdēt.

Runā vien, kas tev sakāms.

TĒVS pieceļas un grib iet. Viena alga. Nosēstas atkal.

Jūs neliegsaties arī Kaukena priekšā apliecināt, ka

jūs mani ar to grāmatu piekrāpuši?
EDVARTS. Mēs nekā neapliecināsim svešiem cilvē-

kiem. Tādām lietām jāpaliek pašu starpā.
TĒVS. Tad tik daudz kauna tev vēl sirdī ir gan, ka ne-

gribi laist pasaulē slavas, kā tu Indrānos ieticis.

EDVARTS. Mūsu izdarītā krāpšana ir tikpat liela, kā

tava neizdarītā netaisnība. Ja nebūtu mēs tagad tie

vainīgie, tad tu par tādu būtu palicis, un tad es va-

rētu jautāt, cik kauna tavā sirdī!
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TĒVS. Kādus likumus tad es būtu pārkāpis? Vai

es savas mājas nebūtu drīkstējis atdot gluži vai

svešam?

EDVARTS. Tikai traks varētu atdot svešam. Latvietis

ar pilnu prātu māju arvien atstāj vecākam dēlam.

tēvs. Ja vecākais dēls arī tas krietnākais.

EDVARTS. Vai es kāds nekrietnelis? Vai es tev savus

jaunības gadus neesmu nokalpojis kā paklausīgs dēls?

Vai nearu, vai necēlos pirms saules, vai nesvīdu pļavā
un netvīku rijas dūmos un putekļos? Visu to laiku

tu man ļāvi ticēt, ka es te reiz tavā vietā rīkošos,
un tad tu mani pēkšņi atstūmi.

TĒVS. Es tevis neatstūmu. Tu pats aizgāji, apkraudams
mūs ar sirdēstiem.

Edvarts. Ko tad es padarīju? Es apprecējos! Vai

man puisī bij nodzīvot?

Tēvs. Nē, bet paņemt tādu, kas nestājas starp mums

un tevi, kas tevis nepataisītu par citu cilvēku. Par

cilvēku, kas mums svešs.

edvarts. Jūs viņas vēl nemaz nepazināt, kad jau

notiesājāt. Kā tad zinājāt, ka viņa tāda?

Tēvs. Vai mēs vīlušies? Tu tagad stāvi manā priekšā
un nenolaid acu. Vai cits kā viņa /tevi tādu pada-

lījusi?
EDVARTS. Tēv, nemal nu vienmēr to pašu. Saki

skaidri, ko tu īsti gribi?
Tēvs. Es Indrānus no tevis gribu atpakaļ.
lEVA iesmejas skaļi.

TĒVS, uzbrēkdams un roku atvēzdams. Nesmejies!
EDVARTS mierīgi, bet pilns verdošu dusmu. Mierā, mierā,

tēv, ne tik dikti! Un necilā tās rokas tā... Tad tu

tos Indrānus gribi atpakaļ? Kādēļ? Vai viss pie
tiesas nav norakstīts kā nākas? Vai tev nav savas

rūmes, vai tev jābīstas, ka nedabūsi savu gads-

kārtīgo nodevu? Skaties še tai cietajā ādā rāda savu

delnu, tā ir tas drošības vekselis, uz kura stāv rakstīts,
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ka tev nekas neputēs. Kādēļ tad atpakaļ? Tādēļ, ka

tev uznācis vecuma untums, un tu tajā nieka lietā,
sacīt jokā, ieraugi nezin kādu noziegumu. Taviem

untumiem es nepadošos. Bērnam tikai atļauj ar

vienu roku dot, ar otru ņemt atpakaļ, ne vīram.

Tu mani pasaules priekšā esi uzcēlis zirgā un tagad
prasi, lai es izskaidrojot, ka es to zadzis. Dari, ko

gribi, bet tā tu no manis nesagaidīsi! Noliņš ienāk.

-12. SKATS

EDVARTS. lEVA. TĒVS. NOLIŅŠ

noliņš. Zāģis izvīlēts. Ko tad nu darīs?

EDVARTS. Ej un zāģē klēts galā tos ošus nost. Lai

Guste palīdz. Vēlāk iešu pats.
noliņš. Ošus klēts galā? Vai visus?

edvarts. Visus no vietas!

noliņš. Labi. iet.

TĒVS. Noliņ!
NOLIŅŠ nāk' atpaka|.
tēvs. Tu to ošu nezāģēsi.
EDVARTS. Tā, tā... Ej vien, zāģē.
tēvs. Pagaidi! Uz Edvartu. Priekš kā viņi jāzāģē?
edvarts. Lietu kokiem.

TĒVS. Lietu koku pilna klēts augša.
edvarts. Ne man vien, Irbēm arī tādu vajaga.
TĒVS. Tu viņus pārdosi?
EDVARTS. Nē. Esmu jau pārdevis. Visu to mežu ap

māju.
tēvs. Ko?! Visu... visus manus kokus?

edvarts. Manus kokus. Tie, tēv, pieder pie mājas
un nevis pie tava kakta!

tēvs. To mēs redzēsim, to redzēsim! Noliņ, ej nu un

liec tūliņ to zāģi nost. Ej!
lEVA. Nu viņš par tiesu saimi arī vēl sāks rīkot! Klausies

tak, Noliņ, ko saimnieks saka. Rīko tak, Edvart!

edvarts. Ej un sāc strādāt!

TĒVS. Zāģi nost, Noliņ!
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EDVARTS. Beidzamo reizi, Noliņ: vai nu ej un zāģē
tos ošus, vai atstāj manu dienestu. Viens no diviem!

tēvs. Noliņ — ej, ieslēdz to zāģi savā skapī. Ej, dēls.

NOLIŅŠ grib iet un paliek atkal stāvot.

EDVARTS. Tātad nezāģēsi?
NOLIŅŠ pēc tam, kad vēl ar sevi īsu brītiņu cīnījies. Nē,

nezāģēšu.
EDVARTS. Labi. Mēs esam šķirti ļaudis!
NOLIŅŠ iziet.

13. SKATS

TĒVS. EDVARTS. lEVA. Tad GUSTE. Vēlāk MĀTE

ieva. Tas tak par daudz! Tas tak par daudz!

Edvarts. Tava griba jau nu nenotiks, tēv. Meklē zem

skapja. Pie saimes durvīm. Guste, Guste!... Saimi

pret mani sarīdīt! To jau nu nepieļaušu! Guste

parādās durvīs. Vai mana cirvja neesi paņēmusi?
guste. Ar vienu ķēķī cirtu žagarus.
EDVARTS. Atnes! Guste projām.

edvarts. Man rokas sasiet... Tas jau nu nenotiks!

TĒVS. Edvart, tu tā cirvja neaiztiksi.

lEVA. Jāsmejas!
GUSTE ienāk ar cirvi. Tēvs steidzas viņai klāt un grib to

satvert, leva aizstājas priekšā.

ieva. Nedod viņam, nedod viņam!
EDVARTS grib Gustei tuvoties, bet redz, ka tēvs viņu

nelaidīs. Guste — klēts galā tiem ošiem, apkapā
viņiem mizu! Visapkārt.

lEVA. Es palīdzēšu! Izstumj Gusti pa durvīm un iziet

pati līdzi. Tēvs viņām grib doties pakaļ, bet Edvarts

viņu aiz rokas attur.

edvarts. Paliec!

TĒVS. Vaļā laid!

Edvarts. Es šai mājā tagad esmu kungs, un es viņā
valdīšu!
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TĒVS. Vaļā laid! Atsvabinās. Tu te kungs! Nebēdnieks

te tu esi, blēdis tu esi! Ar blēdību tu te esi ielauzies,
ar nebēdību tu mani tagad gribi izpostīt! Ārā dzird

dobji cērtam.

MĀTE, vidus durvis pavērdama, ātri. Tēv, tēv, tavus

ošus.. klēts galā — —

TĒVS lielākā uztraukumā. Edvart, tu pavēlēsi viņām
mieru mest!

EDVARTS pārskaities. Kaktā, iebūviet, un muti ciet!
māte. Edvart, Edvart!

TĒVS. Es iebūvietis! A, tāda tava valoda! Tāds tavs

gala vārds! Tev atkal gribas tikt kaktā atpakaļ!
Labi, labi! Ņem sievu un bērnu un ej, kur esi nācis!

EDVARTS, lieliski iesmiedamies. Mani aizdzīt! Paņem
tēvu pie rokas un ved viņu uz durvīm. Vai zini, kur

ceļš uz pirtiņu? Atver durvis. Ja nevari satikt ar

saimnieku saimnieku galā, tad palūko, kā sviežas

vienam pašam tur!

TĒVS, galvu saņēmis rokās, iziet pa durvīm.

MĀTE grib runāt, bet nevar. Paņem it kā nesamaņā segu

un palagu no gultas un iet lēnām uz durvīm. Ciršana

turpinās.
Priekškars

CETURTAIS CĒLIENS

Kāda pagalma da|a Indrānos. Pa kreisai rokai no skatītāja

pirtiņa, pa labai nocirsti koki un sazāģēti bluķi. Aiz

tiem māja. Arī dibenā daži nolīsti koki. Šur tur vēl stāv

pasīkam kociņam. Pie pirtiņas divi trīs lielāki akmeņi.

1. SKATS

LĪZE. MĀTE

Līze. Nudie, tur vai acis no pieres jāizraud laukā.

Raud.
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MĀTE. Manas jau arī ir gluži pagalam. Neredzu gandrīz
vairs nekā. Ek, te man spieķītis. Es tēvam stāstu,
ka nespēka dēļ ar viņu staigāju, bet tas nav tiesa.

Es jau vairs ceļa neredzu. Jātausta.
LIZE. Kungs tētīt! Kā tad vēl viņu vari apkopt?
MĀTE. Kas tur nu daudz ko apkopt. Staigāt jau vēl

pats var un ēdin nekā neēd.

Līze. Kad tad saslima?

māte. Jau tai dienā, kad tos kokus sāka līst, palika
tāds kā pamiris. Pirmo nakti pirtiņā abi neēduši

aizgājām gulēt. Man otrā rītā tā drusku iegribējās,
bet tēvs vēl i to dienu ēdamā laika nemaz neievēroja.
Sēdēja un domāja, sēdēja un domāja. Tikai trešā

rītā pamānījās ar pienu un maizīti un aizgāja uz

tiesas māju. Vakarā pārnācis, kā likās gultā, tā i

ar to.

Līze. Būs par daudz sagājies.
māte. Sagājies, sažēlojies — tur viss kopā.
Līze. Un ko tēvs tiesas mājā? Uzdevis Edvartu pie

tiesas?

māte. Uzdevis jau, uzdevis.

LĪZE. Tad nu levai tie gredzeni no tiem pirkstiem atkal

būs jānomaucl
māte. Ak Līz, nerunā tā! Kad tu zinātu, cik naids ar

bērniem rūgts! Es jau arī Noliņu tikai tādēļ vien

sūtīju uz Kaukeniem, sak, lai Kaukens to lietu lūko

kā nekā salāpīt. Nez, kur nu palika?
LĪZE. Aizgāja zirga apraudzīt. Klausās uz pirtiņas pusi.

Vai neaizkāsējās?
MĀTE. Tad jau laikam būs pamodies, ieiet pirtiņā.

2. SKATS

LĪZE. NOLIŅŠ

NOLIŅŠ.nāk no labās puses, abās rokās lādīti nesdams.

Grib mātei sekot pirtiņā.
LĪZE. Kur nu! Tēvs guļot.
NOLIŅŠ noliek lādīti līdzās durvīm. Nu tad jāuzgaida.
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LĪZE. Kas tad tā par lādīti?

noliņš. Tas mans mantas kambaris. Aiziedams viņu
atstāšu pie krusttēva.

Līze. Re nu, Noliņ! Krusttēvs pirtī, es Kaukenos, un

tu aizej pasaulē. Ja tu būtu bijis krietns puika —

viss vēl ietu pa vecam!

noliņš paviegli. Ja es... ? Ej tak! Tu esi barga,
Līzīt!

Līze aizturētām asarām. Ak, man sirds pret tevi pilna
niknu dusmu!

noliņš sajucis. Vai tad es jau nu par tiesu tik vainīgs?
Nodur galvu un koda lūpas. Ej nu, ej!

GUSTE uznāk no labās puses.

3. SKATS

NOLIŅŠ. LĪZE. GUSTE

Līze. Nāc nu, nāc, izbar tu arī vēl to Noliņu beidzamo

reizi. Tavi vārdi viņam vairāk ķersies pie sirds nekā

citu.

GUSTE ieskatās Līzē izbrīnējusies. Mani vārdi?

Līze. Ko nu izliecies! Es jau zinu gan... Bet divatā

vien jau labāk... ieiet pirtiņā.
GUSTE grib gar pirtiņas stūri aiziet.

noliņš. Ko nu skrien projām! Guste! Tu tak laikam

kaut ko gribēji teikt?

GUSTE aiziedama. Ej tu!

NOLIŅŠ aizsteidzas tai pakaļ, apliek roku viņai ap vidu,
atvezdams viņu lēnām atpakaļ. Par ko tad nu tā?

Vai tad es vainīgs, ka vina tā izrunājās! Ko gribēji
teikt?

GUSTE. Ej tu!

NOLIŅŠ. Nu, kad ne, ne. Tava vaja! Atvelk roku at-

pakaļ, pieiet pie lādītes un ņem no tās harmonikas

laukā.

GUSTE, vilcinādamās. Tad tu aiziesi gan par visu tiesu?

NOLIŅŠ, pret viņu galvu pagriezdams. Nu ko tad citu!
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GUSTE. Varētu jau varbūt palikt. Ja tu saimniekam

un pašai pateiktu kādu mīkstāku vārdu.

noliņš. Bet man ar viņiem nemaz vairs negribas
salabt. Par ko tad lai salabstu?

GUSTE. Vai tad tev nemaz nav žēl no šejienes šķiities?
NOLIŅŠ, ar harmonikām klabinādams. Nē. Skatās Gustē.

Vai tad tev būs manis žēl? Noliek ātri harmonikas un

satver Gustes roku. BŪS žēl? Mīksti. Vai zini ko,

Guste, man tā traki maz algas iznāca pie aprēķinā-
šanās. Tu kā tāda liela bagātniece man gan varēji
izpalīdzēt ar ceļa naudu.

GUSTE. Un kā tad lai viņu dabūju atpakaļ? Nezin kur

tu aiziesi. Un rakstīt man tikpat nerakstīsi.

noliņš. Par ko tad nerakstīšu? Zināms, ka rakstīšu.

Nudie, rakstīšu.

guste. Nu —ja nu rakstīsi, tad... tad... Man taisni

divi piecnieki tā kā atliek, to vienu tev varētu aizdot —

ja tu gribi.
noliņš. Dod nu labāk abus! Abus gan! izstiepj roku.

GUSTE. Vai nu man te! Klētī, lādē.

NOLIŅŠ. Nu tad aiziesim. Velk Gusti projām. Tēvs,

Līzes atbalstīts, iznāk no pirtiņas.

4. SKATS

NOLIŅŠ. GUSTE. TĒVS. LĪZE

TĒVS. Noliņ!
NOLIŅŠ uz Gusti, paklusām. Tūliņ iešu. Guste aiziet pa

labi, Noliņš atgriežas atpakaļ. Tēvs pamāj Līzei, lai

tā iet atpakaļ pirtiņā.
TĒVS. Tā tava lādīte? Nosēstas smagi uz tās.

NOLIŅŠ. Jā, tā mana lādīte. Pauze. Nedroši. Es viņu
pie tevis gribēju atstāt, krusttēv!

TĒVS. Pirtiņā? Un ja mani apzog? Tu redzi, durvis

tikko turas eņģēs.
noliņš. Vai nu tu te ilgi būsi, krusttēv!

tēvs. Nē, es ilgi nebūšu. Edvarts man būvēs jaunu
istabu. Baļķus jau nocirtis.
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NOLIŅŠ, mierinādams. Saimniekam tas darbs pašam jau
nu arī lāgā vairs nepatīk.

TĒVS. Ak nepatīk vis vairs? Vai tā sacīja?
noliņš. Nē, bet var tāpat manīt.

TĒVS. Vai nemierīgs?
noliņš. Jā, ir tāds...

tēvs iekāsējas. Ak tad nemierīgs gan? Tur es viņam
nevaru palīdzēt!... Kur tad tu nu aiziesi?

noliņš. Šaušos uz Rīgu.
TĒVS. Ko tur?

noliņš. Lūkošu kādu darbu... Es jau tā labi tās

armoņikas... varbūt kādā traktierī...

TĒVS. Kādā traktierī? Loka nepiekrizdams galvu.

noliņš. Es zinu, krusttēv, tu jau atkal domā ko sliktu.

Tas jau nav pēc tava prāta. Bet man tas zemes

darbs, nudie, tā ir apriebies... Un par saimnieku

man arī negribas palikt, ja i reiz nauda būtu.

Tēvs. Uz ko tad tas prāts īsti silst?

noliņš klusām. Es pats nezinu... es... gribu dzīvot...

tēvs. Dzīvot... Noskatās viņā ilgi. Tu tak kā puika
esi stāvējis pie dzirnavu slūžām un esi kādreiz iemetis

dadža lapu ūdenī. Un esi redzējis, kā straume viņu
ātri un ātrāk raun uz kritumu. Lapa nozūd putās,
un tu zini, nu viņa tumšajā ratu kambarī ies pār
ratu zobiem. Un tad tu redzi, kā viņa sapaisīta un

saplosīta pa grāvi aizpeld projām. Tāda dadža lapa
tu esi, Noliņ. Esmu tevi gribējis izraut no straumes,
bet tu peldi un peldi uz ratu kambari.

noliņš, deniņus spiezdams. Bet ko tad lai daru, krust-

tēv? Es tak no savas ādas nevaru izlēkt laukā!

tēvs. Mūsu nelaime ir, ka mēs nekad skaidri nezinām,
kur mūsu nevarēšana beidzas un mūsu negribēšana
iesākas. Kaukens uznāk no kreisās puses. Tu gribēji
no manis atvadīties?

noliņš. Jā, bet man papriekšu vēl no tiem citiem...

TĒVS. Nu tad ej. Noliņš pa labi projām.
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5. SKATS

TĒVS. KAUKENS

KAUKENS ar vīna pudeli rokā, paliek tādā mazāattālumā

stāvot.

Tēvs. Tuvāk nenāksi? Es jau nu tas esmu gan.
KAUKENS. Kad jau nu pats saki, tad jātic ir. Nu

skaties, nu skaties! Un slims ari vēl esi palicis.
Dod viņam roku.

tēvs. Tā drusku. Piesēsties. Te uz tiem akmeņiem
būs par cietu, bet ek tur uz tiem kokiem...

KAUKENS nosēstas uz akmens. Līdumu te nu gan esat

iztaisījuši. Gluži tā, kā man Irbe stāstīja.
tēvs pēc pauzes. Labi, ka esi atnācis. Mātei un man

piektdien jātiek pie tiesas ar... ar jauno Indrānu.

Es laikam nevarēšu. Tad jau nu tu manā vietā māti

aizstāvēsi.

KAUKENS. Labprāt, ja jūs, kā sacīt jāsaka, nelīgsiet
ar labu. Bet man tā vien ir, ka tiesas durvis nebūs

jāvirā. Uz tām cerībām es jau arī ek šito pudeli
paņēmu līdzi. -Pirts durvis paveras.

TĒVS. Tad viņa laikam paliks nedzerta.

KAUKENS. Nu, nu! Vai tad nu Edvarts būs tik ne-

pievarams!
Tēvs asi. Edvarts? Prasi, vai es pieļaušos! Kāsē.

MĀTE iznāk no pirtiņas.

6. SKATS

TĒVS. KAUKENS. MĀTE

māte ļoti laipni. Ko nu tu teatkal sāc kāsēt un tiepties,
tēv! Kas tad lai pieļaujas, ja ne prātīgākais!

Tēvs. Tam jāpazemojas, kas nepatiesi paaugstinājies.
Pie tā es palikšu.

KAUKENS. Pareizi jau nu tā ir. To es ari saku, to es

arī saku. Bet kas tade... kas tad Edvartam būs

darāms, iekams tu viņam atkal sniegsi roku.

tēvs kaisli. Lai viņš man manus kokus sastāda atpakaļl
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KAUKENS. Mīļais — miroņi paliek miruši — neprasi
ko nevar!

Tēvs. Miroņi — tiesa gan! Man tagad pilna māja
miroņu. Visapkārt tāds klusums, tāds plikums!
Kad zāļu zariņu gribi redzēt, tad galva jāgroza un

jāmeklē, kur būs... Un vairāk par četrdesmit

gadiem esi apradis ar tādu dzīvu kuplumu!
KAUKENS saudzīgi. Necirta jau nu aiz viegla prāta.
māte. To jau es arī saku.

KAUKENS. Tā pati naudas vajadzība —

TĒVS, viņu pārtraukdams, rūgti. Naudas vajadzība!
Kam nav naudasvajadzīgs! Vai man tās nevajadzēja!
Vai es nekā nezināju par oša krēsliem un ozola gal-
diem! Bet es nošķīru tos Indrānus, kas pilda manu

maku, no tiem, kas iepriecina manu sirdi. Sēklu

tīrumā kaisīt var visur pasaulē. Zeme paliek zeme,

ar viņu Vidzemē vai Igauņos. Bet tas māla paugurs
tur noras malā, tā upīte pirts gravā, tas sērmūkslītis

te ceļmalā, tie pieder tikai Indrāniem. Noroc to

pauguru, aizlaid to upīti citur, nocērt to kociņu,
un tu būsi sapostījis šīs mājas dvēseli! Sakiet, vai

tie vairs ir Indrāni, vai kāda sveša mala? Slauka acis.

KAUKENS. Tu te pie visa no bērna kājām tā cieši esi

pieradis, tev tad arī katra pārmaiņa vairāk sāp
nekā cits to var iedomāt.

Tēvs. Vai Edvarts manis nepazīst? Vai viņš ar mani

nevarēja aprunāties! Bet viņš tiem kokiem uzbruka

kā laupītājs. Nevis uz pirtiņu vien — viņš mani

pavisam no Indrāniem aizdzinis. Kas nu vairs

stāstīs, ka es te dzīvojis? Mani liecinieki ir beigti,
un es līdz ar tiem!

KAUKENS. Dēls ir tēva stiprākais liecinieks. Ar mīļu

prātu visus tos kļavus un ošus un ozolus tu atdotu

par šito vienu liecinieku. Neapspied savas sirdsbalss,

Juri. Tā koku grēda jau nu vēl nav tik augsta, ka

pār viņu vairs ceļa uz Edvartu nevarēsi atrast.

tēvs. Nevarēšu gan vairs!
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Māte. Mīļo tēv!

TĒVS. Nevarēšu gan vairs!

māte. Tēv!

TĒVS pēc grūtas cīņas. Nu, es lūkošu — — nē, es ne-

varu!

MĀTE. Mīļais — mīļais!
tēvs. Tevis dēļ, māt. Es sakodīšu zobus un lūkošu

viņam to lietu piedot. Bet no ka es neatkāpšos;
uz pirtiņas slieksni ar pirkstu rādīdams te — te viņam
uz ceļiem būs lūgties, lai es to māju ņemu atkal

atpakaļ.
māte. Vai Dieviņ!
Tēvs. Uz ceļiem, ne citādi par tādu manu izkaunēšanu!

KAUKENS. Viņš jau to arī varbūt darītu. Bet vai nu

tas tiešām vajadzīgs! Vai nebūtu labāk, ka tāpat
kā vīri sadotos rokas un noderētu mieru! Tā, nudie,
būtu labāk.

TĒVS. Nē, viņam būs pazemoties!
KAUKENS. Bet tā zemojas Dieva, ne cilvēka priekšā.

Ko tu no viņa tagad vairāk par vajadzību saņemsi,
to viņš tev vēlāk atkal atprasīs. Tādi parādi nepel.
Klausies mani un esi mierā ar roku un pazemīgu
vārdu.

māte. Klausies nu Kaukenā, tēv, klausies nu viņā!
tēvs. Kad jūs tā gribat, gribat — lai notiek.

MĀTE klusām, atvieglinātu sirdi. Ak tu Kungs!
tēvs. Tās mājas, zināms, es pats vairs nevaldīšu, bet

atdošu Edvartam atkal atpakaļ. Paturēšu tikai

saimnieka vārdu.

KAUKENS. Ak tad tu... Nu jā, bet... es... es gan
tavā vietā visu atstātu kā jau nu reiz ir. Tā staigāšana,
tā rakstīšana — —

tēvs. Vai Edvarts tevi nopircis, ka tu pa viņam vien,

pa viņam vien! Es viņa gaidīju vienu dienu, otru,
lai nāk un saka: „Tēv, aizmirsti manas ātrās dusmas,
lai nu viss atkal iet pa vecam." — „Lai iet arī,"
es viņam tad būtu atbildējis. Bet viņš nenāca. Un
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viss rāda, ka viņš mani te grib atstāt. Vakar pat tas

puika pēra suni par to, ka tas no manas rokas bij
ņēmis gabaliņu maizes. Vai es lai to ciešu!

KAUKENS. Bet ja nu Edvarts, kā sacīt, tās mājas...
tās mājas... teiksim... negribētu atdot?

TĒVS. Tad tu piektdien iesi pie tiesas. Izstāsti visu

galu no gala,, gan tad viņi zinās, kas darāms. Viņi
taisnībai neļaus palikt pagaldē. Un tā nauda, kas

man dēlam būs jāatmaksā, tā bagātīgi ienāks par
tiem kokiem.

māte. Ak, tēv, nerunā nu par tiesāšanos!

tēvs. Vai tev atkal tā puikas plintes galā gribas stāvēt!

Pieceļas. Nē! Man Indrānus atpakaļ! Tikai tā

Edvarts iemācīsies valdīt par māju vien un nevis

ari par saviem vecākiem! ieiet pirtiņā, kur viņu gari

un smagi dzird nokāsējamies.
MĀTE. Paldies, simtreiz paldies, Kauken, par tavu

palīdzību! Tu tak vēl ar viņu māki sarunāt!

KAUKENS, nopūzdamies. Vēl jau nekā neesmu panācis.
Man bail, māt, ka Edvarts nepadosies.

MĀTE. Ej nu runā, ej nu vien, runā — izskaidro viņam,
ka tēvs jau tās mājas negrib paturēt. Lai Edvarts

viņam tikai dod to godu.
KAUKENS. Jādzird ir, ko viņš teiks. Aiziet pa labi.

māte. Ak Kungs, Kungs! Tāda krusta, tādu bēdu!

Edžiņš uznāk no lauka ar ganu kulīti kaklā un rīksti

rokā.

7. SKATS

MĀTE. EDŽIŅŠ

edžiņš. Nu, veco māt, kā nu ir labāk? Ganos iet vai

uz lāvas kūkot?

MĀTE grib ieiet pirtiņā, bet neatron durvju.
edžiņš. Vai kājas jau nav palikušas stīvas? Sit ar

rīksti uz zemes un šmīkstina ar to.

MĀTE ieiet pirtiņā.

EDŽIŅŠ nosvelpj viņai pakaļ. Noliņš uznāk no labās

puses ar plinti rokā.
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8. SKATS

EDŽIŅŠ. NOLIŅŠ

EDŽIŅŠ ļoti priecīgi, bet arī steidzīgi. Tu vēl tepat!
Es jau nobēdājos, ka būsi aizgājis!

NOLIŅŠ. Tūliņ gan ari iešu. Noglabāšu vēl tikai to

plinti.

edžiņš. Jā, āboliņa šķūnī aiz trešās spāres kreisajā
pusē. Tici — tiklīdz man būs nauda, dabūsi.

noliņš. Gan jau, gan jau, ko nu par to.

edžiņš. Ka tu zinātu, kā man tevis būs žēl! Un cik

garš laiks man būs! Un kā man te nepatīk! Ņem
mani līdzi!

noliņš. Nu nāc, nāc!

edžiņš. Nē, par tiesu! Vai tu domā, ka te ilgi palikšu!
Lai viņi te plēšas, man tās mājas nevajaga! Es viņu
tāpat pārdošu kā tēvs tos kokus. Un tad projām!
Klausies ,— ja tu uz kuģiem vai uz Ameriku, tad

viens pats gan ne. Tad mēs abi kopā.
noliņš. Nu labi, labi.

edžiņš. Un nu sveiks! Tur nāk māte! Man jau aiz-

liedza ar tevi... Nobučo Noliņam vaigu un muti.

Uz redzēšanos, uz redzēšanos! Ātri projām pa labi.

NOLIŅŠ. Sveiks, Edžiņ! Noskatās viņam pakaļ un

griežas tad, gribēdams pa kreisi aiziet. Līze iznāk no

pirtiņas.

9. SKATS

NOLIŅŠ. LIZE. Tad lEVA

LĪZE, vīna pudeli paņemdama, kura bij palikusi uz

lādītes. Vai to kramenīcu līdzi ņemsi? Varēji Kau-

kenam atstāt ko zvirbuļus biedēt.

noliņš. Tai jau cits kungs saderēts.

lEVA parādās skatuves dibenā ar kāšiem un diviem spai-

ņiem pār pleciem un trešo spaini rokā.
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LĪZE. Skaties, skaties, Noliņ, kas tur par spoku: kab

tam lopi jādzirda, tad tam trīs rokas, kad slimi

vecāki jāapkopj, tad nav nevienas. Ja tev tai plintē
sudraba lode, laid virsū, ļaunajam jau ar sudrada

varot trāpīt. leva projām. Jāienes tas vīns. Nez,
vai drīkst dot, vai ne. Būtu jel dakteri atveduši —

necilvēki! leva uznāk.

noliņš. Kaukens gan laikam vedīs. Aiziet.

lEVA bez nesieniem, dikti. Vai tā Spoka aizdzinēja vēl

tepat?
Līze tikpat nikni. Ir gan vēl tepat. Nāc vien, nāc

tuvāk, te ir celiņš, kura tu vēl neesi staigājusi. Eku

tas — tas te. Nāc, es viņu tev parādīšu.
lEVA. Vai tu man par to kāda pārmetēja!
Līze. Par ko ne! Ja es cietīšu klusu, tad jau te tie

akmeņi sāks raudāt. Raudādama. Divi veci cilvēki

slimi, akli, — tur viņi kunkst un vaid bez palīdzības.
Un tu: atēdušies, atraugājusies viņu labuma, tu

viņiem tais kvēpos liec vārtīties kā übagiem, kas

nez no kādas pasaules atklīduši!

lEVA, briesmīgā niknumā. Es tevi gan te apsaukšu!
Paga tik drusku! Dodas uz mājas pusi. Edvarts un

Kaukens uznāk tai pretī.

10. SKATS

lEVA. LĪZE. EDVARTS. KAUKENS

ieva uz Edvartu. Kas te īsti ir mājas kārtības turētājs,
tu vai kāds cits? Ja tu tas esi, tad gādā, ka te reiz

tiek miers! Tā te ilgāk vairs nav izturams! Ja nav

tie veči paši pa kājām, tad tev lec acīs tādi, kurus

viņi sakūdījuši! Kaut kādu nepatikšanu ik dienas

vajaga kā sāls pie putras!
EDVARTS īgni. Kas tad nu atkal?

ieva, uz Līzi rādīdama. Atnākusi uz svešu māju un

ņemas mūs zākāt, ka i suns vairs maizes tai vietā

neritu!
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LĪZE. Patiesību runāju, nezākājos. Nemelo!

KAUKENS. Ej nu, Līz, iekšā, mums te darīšanas.

Nepacietīgāk, kad Līze vilcinās. Klausies jel! Līze ar

vīna pudeli ieiet pirtiņā. Par viņu nav daudz ko

skaisties, saimniec. Labu domādama, tā bieži slikti

izrunājas.
lEVA, arvien vēl karstu dusmu pilna. Tas man alga viena,

ko viņa domā! Es gribu mājā mieru un cita nekā!

KAUKENS. Par to mieru mēs ar saimnieku jau arī

nupat spriežam. Ar tiem vecajiem būtu atkal jā-
salīgst.

ieva naidīgi. Jā, un mēs lai esam tie labiņie, kas

pielūdzas!
kaukens. Taisnība reiz vienā, reiz otrā pusē. Loka-

nākās muguras arvien pie jaunajiem.
ieva. Vai nu no Kaukena citāda valoda sagaidāma!

Jau no paša sākuma tu mums laba neesi vēlējis.
KAUKENS. No paša sākuma jau tikai bijos, ka izcelsies

ugunsgrēks, pie kura arī man svārki apsvils. Vai tu

nemani gruzduma?
ieva. Mēs jau nu nelūgsimies! Uz Edvartu. Tu tak

nenāc lūgties?
edvarts. Es jau Kaukenam saku: ko nu vairs pa

kaktiem ložņāsi lūgdamies, kad tā lieta izlaista pa-

saulē. Kā nu tiesa spriedīs, tā būs.

kaukens. Tiesa dos spriedumu, miera nedos.

ieva. Mums pietiks i ar spriedumu vien.

kaukens. Vai tad jūtat gan tik maz pašu vainas pie
šitā naida?

edvarts. Lai jūtam daudz vai maz — tomēr viņu tā

vērst uz labu nevaru, kā tēvs grib. Indrānus viņam
vairs atpakaļ atdot nevaru.

lEVA. Ko? Vai tad šis vēl arvienu dzied to pašu

negudro dziesmu? Un tad grib izlīgt ar labu!

kaukens. Viņš tikai grib to saimnieka vārdu atpakaļ.

Viņš tikai to veco cienību grib atpakaļ. Cits viss lai

paliek jūsu rokās.



126

EDVARTS aizturētās dusmās. Tā ir tāda bērnišķīga ru-

nāšana, Kauken. Tu labi zini, ka pie saimnieka vār-

da un goda ir arī viņa vara. Kā tad nu vienam būs

tas gods, otram tā vara? Un caur ko man tad tā

vara būs nodrošināta? Tagad zinu, kas to māju vien-

reiz no manis mantos. Vai tad arī vēl būs šitā dro-

šība, kad kontrakts atkal piederēs tēvam? Un tad:

kā būs ar visiem tiem darbiem, kas man nodomā?

Ja man neviens liegdams un kliegdams nestāsies ceļā,
tu Indrānu pēc desmit gadiem vairs nepazīsi. Tagad
te strādā pieci cilvēki, tad te pelnīs savu maizi div-

desmit. Uz paugura, kur tas sīkstais māls, kūpēs
podnieka krāsnei skurstens, noras malā būs mazmā-

jiņa, un pirtiņas gravā dambis ar zivīm bet ko

es runāju! Ja jau es arī citādi visādi būtu ar mieru,

sava dēla dēļ es no tās mājas nedrīkstu atsacīties.

Es nedrīkstu sava dēla tiesas mazināt, Kauken.

kaukens. Kas tad ir tavs beidzamais vārds?

EDVARTS, saskatīdamies ar levu. Tas pats, kas bij mans

pirmais: lai iet caur tiesu!

KAUKENS. Nav mīkstākas atbildes?

EDVARTS cieš klusu.

KAUKENS ieiet pirtiņā.
lEVA. Es tak to Kaukenu turēju par gudrāku. Viņš

laikam domā, mēs nemanīsim, ka viņi tagad to māju
labprāt gribētu iespēlēt tam zaldātam.

EDVARTS strupi. Es nezinu, ko viņi domā. Staigā apkārt.

ieva. Un pret tiem večiem tu arī citās lietās neat-

laidies. Tie vēl nav izmācījušies. Kad tu pirmiņ to

meitieti būtu dzirdējis! Tas tak viss nāk no viņiem.

Nudie, es aiziešu, ja tu viņus atkal Māte iz-

nāk no pirtiņas,

11. SKATS

EDVARTS. lEVA. MĀTE

MĀTE pirtiņas priekšā. Edvart!... Edvart!...

EDVARTS īsi. Nu!
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MĀTE, viņam pēc balss drusku tuvodamās. Mīļais dēls,
saderi tak nu atkal mieru ar tēvu. Jūsu naids no-

žņaudz manu sirdi. Es esmu kā grauds starp diviem

dzirnavu akmeņiem. Raud. Es tikām lūdzu, tikām

lūdzu, kamēr tēvs bij ar mieru, lai tu viņu pats ar savu

roku atkal aizvedot uz istabu. Vairāk viņš negrib.
Nāc, Edvart, mīļo dēliņ, ved viņu atpakaļ! Tu

dzirdi: vairāk viņš negrib.

lEVA. Bet ja nu tiesa jums piespriež visu māju atpa-

kaļ! Nogaidiet taču labāk spriedumu. Piektdiena

jau vairs nav tālu.

māte. Es runāju ar tevi, Edvart, vai tu pats man ne-

gribi atbildēt?

edvarts. Es... es... neiešu, māt. Es neiešu.

Man.
. .

Grib vēl ko teikt, bet leva viņu pa labi aizvelk

projām.

MĀTE klausīdamās, bailīgi. Vai tu aizej? Esi tak tik

labs... vai tu aizej? Edvart! Tēvs iznāk no pirtiņas,

Kaukena atbalstīts. Viņiem pakaļ Līze.

12. SKATS

TĒVS. MĀTE. KAUKENS. Tad NOLIŅŠ

Tēvs. Laid, laid, es gan pats... tā. Nosēstas. Nu,

māt, vai nu tev pa prātam: Edvartam pat solis pār
pirts slieksni nebūs jāsper. Acis paceldams un vis-

apkārt apskatīdamies. Nu, kur viņš ir?

MĀTE neskanīgi. Viņš... nenāks.

TĒVS. Nenāks?

MĀTE šņukstēdama. Nenāks.

Tēvs. Tā... Pauze. Nu tad piektdien kopā ar māti

UZ tiesu, Kauken. Dod viņam roku, acis nepacel-

dams. Sveiks šoreiz!

KAUKENS un LĪZE aiziet klusām. Māte atslīdējusi uz

akmeņiem. Gara pauze.
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tēvs. Vai tu atminies, māt, mums reiz bij tāds

mazs puisītis ar baltu galviņu. Es viņu učāju uz ceļ-
gala un nēsāju pa pagalmu kukaragās. Un viņš ieķē-
rās koku zaros, un tam atlūza nadziņš. Tad es no-

griezu nadziņu, un tu appūti pirkstiņu. Tu atmi-

nies.
..

Vai tas ir tas pats, kam tagad roka tik stīva,
ka tās vairs nevar izstiept pret savu veco tēvu, jeb
vai tas ir kāds cits? Es esmu gluži dums palicis,
māt.

MĀTE mēmās sāpēs ir saņēmusi galvu rokās.

NOLIŅŠ uznāk no lauka. Paklusām, nospiesti. Mana

stunda nu arī pienākusi.
TĒVS. Tu iesi?

NOLIŅŠ. Jā... Ardievu, māt! Nobučo viņai roku.

MĀTE. Ardievu, Noliņ! Dari citiem vairāk prieka
nekā mums! Staigā laimīgs!

NOLIŅŠ gandrīz čukstēdams. Ardievu, krusttēv! Satver

viņa roku, tur to acumirkli savā un noslīd tad pēkšņi

viņa priekšā ceļos. Apslēpj galvu viņa klēpī un liek

viņa roku sev uz galvas.

TĒVS, ne vārda nesacīdams, noliecas pār viņu un no-

glauda viņa galvu.

NOLIŅŠ pieceļas, paķer savas harmonikas un aiziet

šņukstēdams.

tēvs, kad Noliņš nozudis. Māt, vai neiesim iekšā?

Man... paliek tā salt...

Priekškars
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PIEKTAIS CĒLIENS

Pirtiņa. Gar vienu sienu lāva ar dēli, ko pakāpties. Pirts

krāsns, kura sakrauta no vaļējiem akmeņiem. Noliņa
lādīte kaut Kur nolikta. Daži drēbju gabali uz lāvas.

Gulta pret pirtiņas vidu. Pie galvgaļa skapītis, kas iz-

pilda galdiņa vietu. Skapītis apklāts ar priekšautu.
Mazs lodziņš ar četrām rūtīm, no kurām viena izsista.

Otrs lodziņš ir tā saucamais suta logs. Griesti, sienas

un durvis stipri nokvēpušas. Pa stikla lodziņu iespīd
tumšsārta vakara blāzma.

1. SKATS

TĒVS. ZELMIŅA

TĒVS guļ gultā, acis aizmiedzis un rotājas ar saviem

pirkstiem, it kā pie tiem kaut ko skaitītu. Pēc brīža

ienāk Zelmiņa ar trumuli rokā.

Tēvs vāji. Kur tu tik ilgi biji, Zelmiņ?
zelmiņa. Vai tev pa tam kā vajadzēja?
TĒVS. Nē,, nē. Es tik tā prasu.

zelmiņa. Biju pie ķēķa akas. No tās vārās tāda

laba tēja. Te pirts akā par daudz brūns ūdens. Liek

trumuli krāsns priekšā uz trijkāja un iekur uguni.
tēvs. Ak, kad apron, tad nekas... Šo vēl nejūt

braucam?

zelmiņa. Nē.

tēvs. Ērmoti... Cita arī neviena neredzēji?
ZELMIŅA. Edžiņš te pirmiņ aizskrēja garām.
TĒVS. Ak Edžiņš... Te kaut kur zemē vajaga būt

kādam akmenim. Pameklē.

ZELMIŅA skatās, meklēdama apkārt un ierauga akmeni

dūres lielumā. Kur tad... ? Tas nav no krāsns no-

vēlies. Nav nemaz apkvēpis. A, te jau viena rūts iz-

sista.

tēvs. Padod man to akmeni un tad salasi stiklus, lai

mātei neieduraskājās.
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zelmiņa. Še. Laikam jau tas palaidņa puika... Vai
nesatrūkies?

TĒVS. Nē. Pieceļas grūti puszvilu un skatās akmenī, it

kā uz sevi runādams, kamēr Zelmiņa salasa stiklus.

Tātad tikdaudz man atkal pieder no Indrāniem...

Diezgan... diezgan... nu pats uz savas zemes

varēšu mirt... Zelmiņ!
ZELMIŅA, kas stiklus salasījusi un sabērusi krāsns cau-

rumā. Jā.
Tēvs. Paliec man šo akmeni pagalvī.
zelmiņa. Pagalvī?
TĒVS. Liec vien. Un tad, kad gulēšu zārkā, tad tu

viņu man paliec zem galvas.
ZELMIŅA, nobāzdama akmeni pagalvī, aizturētām asa-

rām. Tēv, nerunā jau nu tagad par miršanu. Tev vēl

ilgi jādzīvo.
Tēvs. Kas var zināt, kad jāaiziet! Nāc, dod man

roku... Man žēl, ka tev nekādas mantas nevaru

atstāt. Tas viss tā noticis... Bet tu manis tādēļ
par sliktu nepieminēsi?

zelmiņa. Vienmēr tev pateikšos. Tu biji man kā

tēvs. Tu mācīji mani tik uz labu vien.

Tēvs. Uz labu vien... Tad tak tu gluži bez manto-

juma nebūsi, Zelmiņ!
ZELMIŅA noskūpsta viņa roku un slauka acis.

tēvs. Es domāju: es nomiršu, mani apraks, un es

būšu beigts. Bet nu es tomēr vēl drusciņ dzīvošu

caur to labu, ko tev esmu mācījis. Tie citi visi mani

apraks. Arī Noliņš. Maza pauze.

zelmiņa. Tēv, ja tu domā, ka esi tik slims, tad tak

Kaukenam vajadzēja atvest dakteri.

Tēvs nelokāmi. Neviena daktera, ja tas nav vests ar

Indrānu zirgiem! Atlaižas atkal slābans. Un kad

Kārlis pārnāk no zaldātiem, tad saki, kas es viņam
liku teikt labas dienas, un lai viņš arvien turas pie
krietniem cilvēkiem. Ar rūpēm. Nez, kāds viņš tur

svešumā palicis. Nopūšas. Uzlej nu tēju.
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ZELMIŅA, pieiedama pie skapīša. Liepu ziedus?

Tēvs. Jā — tie ir labi, tie man atņem kāsu.

ZELMIŅA ieliek baltā kanniņā ziedus, uzlej no trumuļa
ūdeni un uzliek kanniņu uz trumuļa.

Tēvs. Vai nu nepiebrauca?

zelmiņa klausās. Nē, nedzird nekā.

TĒVS. Man pirmiņ tā bij, it kā man kāds iečukstētu

ausī: Edvarts vinnējis, un nu es mātes vairs nevaru

sagaidīt mājā. Tev arī būs jāiet projām. Uznāks

tumsa.

zelmiņa. Lai nāk. Viena es tevis neatstāšu.

Tēvs. Par ko ne? To īso brītiņu. ledod tikai man

spičkas rokā... viņām tepat kaut kur vajaga būt...

un pieliec lampiņu tā, ka varu sasniegt... Zelmiņa

viņam pasniedz spičkas. Tā.
. .

zelmiņa. Es tak labāk vēl kādu brītiņu palikšu, ir

. iztinusi no brūna papīra sveču paku, izņem vienu

sveci un iestiprina to tukšā četrkantainā tintes pu-

delītē.

tēvs pa tam runā. Tu sacīji, ka esot steidzams darbs.

Aizkavēsi vēl to, un būs pa nakti jāiet sliktais meža

ceļš... Tu esi sveces nopirkusi?
zelmiņa. Māte jau lampiņas gaismas nevar panest

Durot acīs.

Tēvs. Tu arī par visu iedomā. Jā, ar viņas acīm

nav labi. Reizēm liekas, ka nekā vairs neredz. Bet

kad prasu, tad liedzas... lelej nu tēju.

ZELMIŅA. Vai jau būs ievilkusies? lelej baltā krūzītē

un uzliek uz skapīša. Vēl gan tāda gaiša. Cukuru ar

ņemsi?
TĒVS. Nē.

ZELMIŅA. Nu gan viens nāk! let un skatās pa durvīm

laukā.

TĒVS. Māte?

ZELMIŅA. Nav vis. Atkāpjas un ielaiž Gusti.
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2. SKATS

TĒVS. ZELMIŅA. GUSTE

GUSTE čukstēdama. Es te tēvam atnesu putru un drusku

maizes.

TĒVS. Es dzirdu gan. Paldies, Guste. Zelmiņ, nu tev jāiet.
Tagad pie manis paliks Guste, kamēr māte atbrauks.

zelmiņa. Ja nu viņa paliek, tad varu ari iet. Apsien

lakatiņu.
GUSTE. Ej vien. Es palikšu.

ZELMIŅA. Nu tad ardieviņu nu līdz svētdienai. No-

glauda tēva roku.

TĒVS, Zelmiņas roku satverdams un to brīdi savās tu-

rēdams. Ardievu, Zelmiņ, ardievu!

ZELMIŅA aiziet līdz durvīm, apgriežas tajās, pamet vēl

mīļu skatu uz gulētāju un iziet.

Maza pauze. Sārtums logā sāk nobālēt.

GUSTE. Vai drusku neiestrēbsi, tēv?

tēvs. Nē. Lai stāv mātei.

GUSTE, pie gultas uz ķeblīša apsēzdamās. Nu, kā iet?

TĒVS. let tā... nekas... Vai saimnieks jau mājā?
GUSTE. Nava vēl. Esot aizbraucis uz krogu.
TĒVS. Uz krogu...? Kas stāstīja?
guste. Te pirmiņ Irbe aizgāja garām. Tam arī tur biju-

šas darīšanas. Tā ugunsgrēka dēj. Tas visu dzirdējis.
tēvs. Un... kā tad mūsu lieta... un kur māte?

GUSTE. Mātei pie tiesas uznācis tāds vājums. Tā

palikusi pusceļā — pie Kaukena. Jūsu lieta norai-

dīta pie miera.

TĒVS. Pie miera?!...

guste. Saimnieks izskaidrojis, ka viņš jums maizes

un rūmes neliedzot, bet jūs tik negribot ar viņu sa-

tikt. Tad mātei devuši padomu, lai dzīvojot klusi

un mierīgi, un ar to tā lieta nobeigta.
TĒVS murminādams. Nobeigta... klusi un mierīgi...

nobeigta...
GUSTE. Vai tev neuzčubināt pagalvi, tēv?

TĒVS. Nē, nē... Ej tagad, Guste.
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GUSTE. Vai tad tu viens pats . .

.?

TĒVS. Man nekā nevajaga. Ej vien.

GUSTE. Pirms gulētiešanas vēlrēiz paskatīšos.
tēvs. Ja tevi saimniece sūta, tad labāk nenāc.

guste. Tā mani sūtis! Pasaulē tā mani varbūt aiz-

sūtīs kā dažu labu! Prasi, vai man jel maz brīv uz

pirtiņu nākt? Jāzogas šurp kā uz kādu burvi! Aiziet.

TĒVS guļ brītiņu kā casalis, saiiek tad rokas kopā un vēcina

tās, it kā viņas sāpētu. levaidas dziļākā izmisumā; ~Vai —

vai — vai!" un paliek mierā. Grib tadkāpt no gultas laukā,

bet nopūlas par velti. Murminādams. Svins... Svins...

Atslīgst atpakaļ un mek!ē ar roku pēc krūzītes. Padzeras,

liek trauku atpakaļ, bet tas nokrīt un saplīst. Pauze. Tad

viņš piepeši atkal paceļ gaivu, klausa -,un atlaižas no jauna

gultā atpakaļ. Saliek rokas un skaita izdziestošā ba'sī.

Sirds vēlas saraut saitu

Ar nikno pasauli
Un viņas viltus gaitu,
Jo nepatīk man šī.

Uz spožo debess ēku

Stāv ilgodamies prāts,
Kas šeitan nīda grēku,
Tas tur tiks godināts.

Gaišums logā pa tam pilnīgi izdzisis. Pirtiņā valda dziļa krēsla,

tikai zem trumuļa vēl gailējās ogles. Pēc maza brīža ārā

dzird runājam. Tēvs uzrauj spičku un tūļīgi aizdedzina sveci.

3. SKATS

TĒVS. MĀTE

māte ārā. Paldies, puisīt, paldies, nu jau es viena

pati... brauc nu vien atpakaļ... un lai Kaukens rītā

tēvu apciemo...

Kāda zēna balss. Nu tad ar labvakaru.

MĀTE. Ar labvakaru. lenāk. Klausās brītiņu, panāk,
ar spieķīti taustīdama, drusku uz priekšu, klausās

atkal. Čukstēdama. Vai tu guli?
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TĒVS. Nē, māt.

MĀTE pieiet pie gultas, noliek spieķi, noņem lakatu un

noliek to uz gultas kājgalī. Apsēstas. Laikam jau
nu gan stipri gaidīji mājā?

Gaidīju gan. Maza pauze.

MĀTE. Vai tad neprasīsi nemaz, kā mums izgājis?
tēvs. Es jau zinu visu. Tev nav saticības, māt.

MĀTE. Nav saticības... Piepeši visā galvā ieraudāda-

mās. Mēs esam nekrietni vecāki, tēv! Mēs bērniem

neļaujam dzīvot! Tiesa mani pamācīja, kā jādzīvo!
Tēvs satriekts. Klusu, klusu... taupi savas acis.

māte. Ak, es ar viņām tikpat nekā vairs neredzu!

TĒVS uzslienas ar pēdējiem spēkiem sēdus. Tu neredzi?

māte. Migla vien... viss ietīts kā tumšā miglā.
TĒVS. To postu, to postu. . .

Grib no gultas kāpt laukā.

MĀTE nesaprazdama. Ko tu dari, tēv.
..

?

tēvs. Palīdzi man... es vairs gultā nevaru... man

jāstaigā... jāpastaigājas...
māte. Paliec nu gultā...
tēvs. Jāpataisa zemē cisas...

MĀTE. Paliec nu gultā, paliec turpat.
TĒVS. Nē, nē.

. .
zemē cisas.

. .

Ir izkāpis no gultas un

turas pie skapīša. Uz viņa sabrukdams, caur neval-

dāmām asarām. Māt, tu esi akla!

MĀTE glauda viņu mierinādama. Nesaki nu nekā, nesaki

nu nekā!

TĒVS dobji. Tu esi akla... Saņemdamies. Un mēs to-

mēr dzīvosim! Uzslienas stāvu. Pagaidi tikai... Grī-

ļojas, ķer pēc skapīša malas, sagrābj tikai priekšautu

un norauj to ar visu sveci zemē. Māt! Nokrīt gar zemi.

Svece nodziest. Melna tumsa.

MĀTE. Tu pakriti? Paga, es tūliņ... es tūliņ...
Grābstās pa tumsu apkārt. Kur tu esi? Tēv.

. .
kur

esi?... Klusums. Vai Dieviņ... palīgā... Edvart!

Palīgā... Edvart! Zelmiņ... Zelmiņ!...

Priekškars
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SESTDIENAS VAKARS

MADE, saimniece

MARENICA, viņas meita

BUNGATIŅŠ

PUPIŅA

PIETERS dienestnieki

LAURIS

VECAIS TĒVS

GUSTIŅŠ

VECĪTIS

VIENA PARĀDĪBA

1. SKATS

MADE. MARENĪCA. BUNGATIŅŠ

MADE velk plāceni no krāsns. Marenīca ņem kukulīšus

no lizes un liek gultā, uz kuras virs deķa uzklāts liels

balts auts. Uz galda liela iejava bļoda, galds pats ar

miltiem.

MARENĪCA, pirkstus zem kukulīša ņirbinādama. Karsts,

karsts, vih, cik karsts! Ak tu, pagāns! lemet kukulīti

gultā.
MADE. Nesadedzini nu pirkstus! Velk jaunu kukulīti

laukā. Tāds kā sakrities. Es teicu, nav lāgā izrūdzis.

marenīca. Tas jau no miltiem, māt. No tiem kviešiem,
kas bij veldē, jau nekad neizdodas.

MADE. Nu, gan būs labs. Gan aprīs.
marenīca. Vai — var gan tas Pieters klīmāt!

MADE. Tam iet kā ar ekselmašinu! Ka jel tā strādā-

jis ar!
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MARENĪCA. Jā, pagaidi! Šodien pat, sestdienas diena —

bet gorās pa tīrummalu, ka kauns skatīties. Es

novaktēju.
made. Ka tik tās vaktēšanas nepamana. Vai apars?
MARENĪCA. Kur nu! Pietiks pirmdienai varbūt līdz

pusdienai. Tūliņ jau arī zvanīs svētam vakaram.

made. Slinkais maiss! Rīt ies pie dievgalda. Tad jau
nu jāpagavējas, ja ne ar vēderu, tad ar rokām.

marenīca. Un to Lauri velk arī uz savu pusi.
made. Ko nu to te, vēja pātagu! Tādi paši viņi visi

velni! Skaties, pēdīgais iekrita pelnos uz mutes.

marenīca. Būs bēres.

MADE. Kas tad te nu mirs? Pret Bungatiņu stipri.

Bungatiņ, vai tu mirsi?... Gribas mirt?

BUNGATIŅŠ. Mirt? Gribas ij mirt, gribas ij vēl dzīvot.

marenīca. Vai tad nav apnicis tā no mājas uz māju
— ik nedējas? Un tad gultā trupēt?

BUNGATIŅŠ. Apnicis? Ir gan apnicis. Bet katram

jau vēl sava cerība.

made. Un kāda tad tev tā?

BUNGATIŅŠ. Es domāju: uzcels nabagu māju, nevazās

vairs tā apkārt. Būs savs mierīgs silts kaktiņš...
made. Nu, tā tu gan nesagaidīsi. Pagastam tagad nav

naudas. Vēl nav pabeigta skola, kas pērn nodega.
Kur ta' nu nabagu māju.

BUNGATIŅŠ. Tad jau nu jāpakrīt vien būs kaut kur

ceļmalā! Nopūšas.
marenīca. Kam, jauns būdams, nesakrāji naudas?

Nu varētu griezt procentes un dzīvot kā kungs!

bungatiņš. Naudas!... Jā, tās es gan netiku krājis...
made. Patika laikam zaļi uzdzīvot, ko?

bungatiņš. Kādreiz jau nu uzdzīvoju ar. Bet kroga
brālis jau nebiju vis.

made. Nu kur tad tava peļņa palika? Meitām at-

grūdi?
BUNGATIŅŠ. Meitām? Patiku tām tāpat ij bez naudas.
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MADE. Tad jau laikam būsi zemē noslēpis un nezini

vairs, kur apraki.
bungatiņš. Hm! Uz to pusi jau gan iznāk.

marenīca. Es palīdzēšu uzminēt — uzmeklēt, ja dosi

pusi.
BUNGATIŅŠ. Nē — nevarēsi vis uzminēt. Pauze.

MADE pārlauž plāceni un tausta ar pirkstu. Tāds melns.

Bauda. Un tāds kā par liesu.

marenīca bauda. Ir gan tāds. Kā nu ne: es pie tā

nolaistā piena piešāvu vēl stopu ūdens.

MADE. Būsi gan tu reiz trakota saimniece, Marij!
Bauda vēl. Nekas. Iztiks. Rītu pēc dievgalda būs

izpaurējušies, aptiesās, i ka nemanīs, vilki.

marenīca. Pieters jau sakās rītu no rīta ēst pilnu
vēderu. Citādi baznīcā mute smirdot.

made. Rīma! I lūk to vienu rītu nevar iztikt neēdis.

Gatavs cūka.

marenīca. Es nu ar gan ar gluži tukšu vēderu neiešu.

ledzeršu kādu glāzi piena.
made. Tu! Tev jau tāda švaka daba. Ko nu par tevi.

Pieiet pie gultas, dod Bungatiņam pus plāceņa. Še nu

tev ar, ko norīt sliekas. Atkāpjas.
marenīca. Tik daudz iedevi! Tāpat vien nosmulēs,

neapēdīs jau.
MADE. Atmetīs sivēniem. Paņem sietu, kurā ieliek at-

dzisušos plāceņus un iziet. Daži kukulīši paliek gultā.

2. SKATS

BUNGATIŅŠ. MARENĪCA

MARENĪCA slauka galdu. Klusums. Slauka solu. Nu,
Bungatiņ, dosi pusi, ja palīdzēšu atrast? Mūsmājā
jau arī esi dzīvojis. Vai ir Skuru tiesā?

bungatiņš atmet ar roku. Nav jau zemē, nava, nava.

MARENĪCA. Nu kur ta' liki?

bungatiņš. Kādi zelta kalni tad jau nu man piede-
rējuši!
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marenīca. Ak, negribi vis stāstīt! Vai par velti tagad
kājas tik stīvas, ka bez vedēja ne soļa nevari paspert.
Tak jau nu tas no pārskriešanās. Nauda kā zaķis.
Ar sparu jādzenas pakaļ.

bungatiņš. Saki labāk, kā varde. Tā jau arvien lec

linu mārkos. Un tad mums kalpiem jāvelk laukā.

Reizēm pat no ledus apakšas. Pie tā darba mans

lokanums palika. Pupiņa ienāk.

3. SKATS

BUNGATIŅŠ. MARENĪCA. PUPIŅA

PUPIŅA, ļoti mīlīga vecenīte, ar ganu kulīti plecos. Edz,
edz, edz, edz, c ka nu es arī mājā. Pakar kulīti pie
vadzīša.

MARENĪCA. Vai t' lopus labi pieganīji, Pupiņ?
pupiņa. Vai nu ne, mīļā, vai nu ne! Atnāca mājā, ij

ka purniņa pie zemes vairs negribēja piedurt. Tikai

pie krustābeles Sniedze ar Sarķi, manas palaidnītes,
ieskrēja kaimiņa auzās.

marenīca. Ak, tam jo vairāk izdangā, jo labāk aug.
Tikai tos mūsu tīrumus tu stipri sargā.

pupiņa. Vī — es jau visus kā savu aci. Vī Die', mīļā.
Brauka kreiso roku.

marenīca. Nu jā — dabūsi atkal nākamsestdien

sviesta riku. So sestdien neiznāca. Sagāja viss

spainītī. I mums pašām nepalika ko nosmēķēt.
pupiņa. Ko nu, ko, vai nu es sviesta neēduse, mīļā.

Pieiet pie gultas. Ko tad nu Bungatiņš šo cēlienu?

Skatās. Klusām. Aizmidzis.

marenīca. Nupat vēl runāja.

pupiņa. Žēlojās par kaut ko?

marenīca. Ni jau. Runājām tāpat vien. lesākām

par naudu. Bet nestāsta vis, kā savu izkroģējis.

pupiņa. Vai, mīļā — ko t' lai šis ar stāsta? Silta cilvēka

rociņā nauda izkūst kā sniedziņš saulītē.

marenīca. Silta cilvēka? Kas tad šis bij par siltu?
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pupiņa. Nu sila jau — arvienu uz to labu. Reiz, kad

tur apdega — ek tas c — kā viņu vilki sauc — iedeva

savu jauno kažoku un zābakus. Kad brāļa dēlam pie-
trūka naudas, ko nobeigt skolas — šis iedeva. Tāpat,
kad māsas vīrs bij pagasta lādē — nu — tur tā

drusku — šis palīdzēja izglābties no cietuma. Un tā

vēl dažam labam.

MARENICA. Sliktam, tu gribēji teikt. Ja tie būtu bijuši
labi cilvēki, tad tak tagad par viņu drusku iedomātu.

pupiņa. Ak Marīt, i laba cilvēka makam vāja atmiņa.
Un tad — ko brāļa dēls zin par Bungatiņu? Tas

krievu zemē ceļ tiltus —

marenīca Kurā vietā? Vai kādā pilsētā?

pupiņa. Ņitšemurdā, vai kur tur!

marenīca. Nu tad vajadzēja aizlaist ziņas uz to

Ņitšemurdu! Es rakstītu, ja man par to kaut kas

būtu.

pupiņa. Ko nu pierakstīsi, ko! Bungatiņam jau tā

krievu mēle tāda sveša — varbūt to vietu sauc par
Mitšemurdu, un tad tā grāmata tikpat neaizies.

MARENĪCA. Vai zini ko, Pupiņ! Man tā Bungatiņa bij
tā kā žēl, sak, akls cilvēciņš dzīvojis, dzīvojis, ka-

mēr izdzīvojis malā. Bet pasauli lāpīt ar savu ādu!

Nudie. par tādu — — Smejas. Projām.

4. SKATS

PUPIŅA. BUNGATIŅŠ

PUPIŅA sēd brīdi, bēdīgi salikuse rokas klēpī. Berzē

kreiso roku.

BUNGATIŅŠ. Pupiņ!
PUPIŅA mīļi. Nu?'

bungatiņš Kam tu stāstīji!
PUPIŅA. Tu dzirdēji?

bungatiņš. Kam tu stāstīji!

pupiņa. Ak — es jau nedomāju, ka viņai tie vārdi tā

viegli izskrien — un tie smiekli — —
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bungatiņš. Jā, jā. Tie smiekli. Kad sirds tāda pilna
un galvā ceļas domas: tavs mūžiņš norietējis, ka

pašam itin nekā nav palicis, laikam jau aplam esi

dzīvojis, — tad tādi smiekli pieber dvēseli kā ar

kvēpiem. Sak: citi, lūk, arī tāpat domā, tiesa jau
būs.

pupiņa. Jau atkal tu tā runā! Ko tad tu nožēlo?

bungatiņš. Ko nožēloju? Kāda atsevišķa darba

gan negribētos nožēlot. Bet viss mūžs — Pupiņ,
viss kopā, viss kopā, tas ir kas cits.

pupiņa. Skaties nu! Siena laikā katra dieniņa bijuse
sausa un silta, bet viss siena mēnesis slapjš! Kā tas

izprotams?
bungatiņš. Nu tu tak redzi: vārtos apkārt citiem pa

kājminām.
PUPIŅA. Bungatiņ, brālīt. Viņa roku satverdama. Tie

taisnie to pasauli uzvar, tiem — citiem viņa pieder.

bungatiņš. Pupiņ — kad tu biji jauna, tad tu dziedāji
skaisti kā lakstīgala, nu kad esi veca, nu tu runā gudri
kā balodis. Kas tad tā pasaule ir?

pupiņa. Viss, mīlīt, kas nepušķo dvēselītes: lepnums,

kārums, dusmas, viltība, citu sviedri, greznums,
skopums. Kā jau lūgšanas grāmatā stāv. Visam

tam tu esi aizgājis garām.
BUNGATIŅŠ. Un šai kaktā sabrucis. Slauka acis.

PUPIŅA satriekta. Pēc brītiņa. Bungatiņ, kas tev ir?

bungatiņš. Kas man ir? Es jau tev vakar sacīju, —

nava miera. Tādi pārmetumi. Esmu tik netīrs

palicis, pa šiem kaktiem vārtīdamies.

pupiņa. Vai, brālīt, par to jau šodien arī sestdiena.

Būs pirts. Nomazgāsies, izpērsies.

bungatiņš. Kas to dos?

pupiņa. Nu Lauris jau tevi solījās aizvest.

bungatiņš. Lauris, puika, gan solījās, bet, launagu
ēdot, Pieters aizliedza.

pupiņa. Par ko?
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bungatiņš. Tāda apkraupējuša pasaules gājēja
godīgu ļaužu pirtī nedrīkstot laist.

pupiņa. Apkraupējuša?
bungatiņš. Tiesa jau ir. Nezinu gandrīz pats vairs

nemaz, kad esmu pēries. Vienā vietā pirts nemaz

nav, otrā nekurina tai sestdienā, kad es tur esmu,

trešā negadās, kaš aizved. Visu nedēļu es tā priecājos,
sak, te Skurās nu brangi izsvītēšos, un nu atkal

nekā.

PUPIŅA brauka kreiso roku. Ja man būtu tas Spēks. ..

Nomazgāsi muti un rokas un uzvilksi baltu kreklu.

Būs i tā labi, Bungatiņ. Es apgādāšu siltu ūdeni un

ziepes. Un balts krekls arī būs. Es izvelēju.

bungatiņš. Tu izvelēji? Skaties! Kur tie laiki, kad

es tevis velētos kreklus ik sestdienas vilku mugurā.
Meklē viņas roku. Pauze. Pupiņ.

PUPIŅA atļauj viņam savu roku.

bungatiņš. Tu staigāji arvien tādos pelēkos lindrakos

ar rozatu jaciņu, un sestdienās tev arvien uz elkoņa

bij dvielis un krekls un rokā zaļa bērza slota. Še nu,

Jāni, tu sacīji. Toreiz vēl saucāmies pie vārda:

Jānis un Anniņa... Tāda tu man esi palikuse at-

miņā.
PUPIŅA aizsedz ar priekšautu acis. Pauze.

BUNGATIŅŠ. Anniņ! i

PUPIŅA nolaiž rokas atkal klēpī.

bungatiņš. Vai tu arī piederi pie pasaules?
pupiņa. Es vai?

bungatiņš. Jā, tu. Klusām. Es jau tev arī esmu

aizgājis garām —

PUPIŅA noglauda mēmi Bungatiņa plecus.

bungatiņš. Paldies Dievam, ka tev ar savu Juri labi

satika.

pupiņa. Slikti jau nedzīvojām.

BUNGATIŅŠ. Tikai visi apmira.

pupiņa. Ja, aizsauca Dieviņš ij bērnus, ij pašu.
Lauris ienāk.
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5. SKATS

BUNGATIŅŠ. PUPIŅA. LAURIS

LAURIS ienāk bezbēdīgi, nosēstas ātri un sāk steidzīgi
aut kājas nost. Nu, Pupiņ, vai balts krekls būs?

pupiņa. Vai tad tas no Pupiņas jāprasa? Ko tad teiks

Milda, ko Marenīca.

LAURIS. Milda neteicās sakult, sanīdāmies, un no

Marenīcas negribu.
pupiņa. Par ko tad negribi?
LAURIS. Negribu, negribu, negribu!
pupiņa. Nu tad jau jāsakuļ būs, ja tu mani arī pa-

klausīsi.

LAURIS. Kas tad būs jādara? Tev ūdens uz pirti
jāaiznes.

pupiņa. To jau es vēl pati, Laurīt. Bete, ek še, aizved

to Bungatiņu uz pirti.
LAURIS. Nevedīšu vis. Pieters negrib.
pupiņa. Kas tad tev par Pieteri, kad saimnieks nekā

nesaka.

Lauris. Mēs ar Pieteri esam draugi.
pupiņa. Vai, Laurīt, kāds nu Pieters tev draugs!
LAURIS. Kas t' šim kait?

PUPIŅA. Viņš jau priekš tevis par vecu. Tu tāds jaūniņš,
smuks puisītis...

LAURIS. Un tu tāda veca, glīta raganiņa. Tad jau mēs

varbūt labāk saderētu kopā?
pupiņa. Ak mīlīt, kā tu nu tā. Ap Jurģiem, kad

ienāci, tad biji vēl tāds kluss un godīgs.
LAURIS. Jāmācās, jāmācās, Pupiņ. Tie klusie un

godīgie pie meitām brāķa cenā.

pupiņa. Ka tevi tukšā! Tu jau par meitām.

LAURIS. Ko var darīt, ka superdents Jelgavā izdevis

tādu jaunu likumu: agri iesākt, vēlu nobeigt.

pupiņa. Puisīt, vai tev māmiņa vēl dzīva?

LAURIS. Pupiņ, tava sūdzība nāks par vēlu. Es jau —

bet kas bij ar to kreklu?

nesaka.
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PUPIŅA. Nu tad jāsakuļ jau būs. let uz durvīm.

Atgriezdamās. Bet varēji gan to Bungatiņu —

LAURIS. Ej nu vien, ej!
pupiņa. Es tevi par to aplāpīšu — —

LAURIS. Nevajaga. Ir pašam sava aplāpītāja. Māj,
lai iet. Pupiņa projām.

6. SKATS

BUNGATIŅŠ. LAURIS

LAURIS nosēstas savā gultiņā, šūpojas ar kājām. Šļaukās
un iegāžas gultā.

BUNGATIŅŠ mazliet iekāsēdamies. A, vei!...

LAURIS, pagriezdamies pret Bungatiņu, gulēdams. Ak

ta' gribas gan stipri uz to pirti?
bungatiņš. Būtu jāizvītējas. Tad paliek arvien

tāds vieglāks un lokanāks, tāds kā jauns. Un svētāks.

Vai esi dzirdējis, ka saka, pirts tikpat svēta kā

baznīca. Uz kāzām jāiet, un kāznieks netīrs. Trin

rokas, it kā mazgādams. Netīras, netīras.

lauris. Uz kāzām?

bungatiņš. Jā... Trīs dienas... Varēji gan mani

ar to balto zirgu...
LAURIS pieceldamies. Balto zirgu? Kādu zirgu?

Tuvojas Bungatiņam, redz, ka tas, acis aizvēris,

snauž. Nokrata galvu. Hm! Marenīca ienāk.

7. SKATS

BUNGATIŅŠ. LAURIS. MARENĪCA

MARENĪCA pieiet pie bluķa un sāk savīstītu kreklu

puncāt.

LAURIS. Ujā, iesitīsi vēl bluķī dobi.

marenīca. Jo stiprāk sitīšu, jo mīkstāks būs tavs

krekls.

lauris. Vai tas mans?

MARENĪCA. Nu taVS.

LAURIS. Mele; Pieiet, izraun viņai kreklu no rokas un

attin to vaļā. Nudie, kur tad tu to — — ?
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marenīca. Dod nu šur.

LAURIS. Ei nu, neāksties. Es nu šai savu kreklu!

marenīca. Par ko tad ne?

LAURIS. Žurka! Atgrūž viņu un sāk kreklu tīt kopā.
MARENĪCA. Ka ne, ne! Projām.

LAURIS puncā kreklu. Pupiņa ienāk.

8. SKATS

BUNGATIŅŠ. LAURIS. PUPIŅA. Vēlāk PIETERS

PUPIŅA. Ek, Marenīca neļāvās — —

LAURIS. Labaļa! Kreklu zin mīkstu pataisīt, pienu nē.

Kad ieliek bļodiņā, tad jādomā, ka no zvirgzdu dobes

grābts! Puncā nikni. Bungatiņš jau arī palicis gluži
vājš. Ko tad nu šonedēļ ar te redzēja: gavēni ap

Jāņa dienu! Klusām. Nupat tā savādi izrunājās.
Nez, vai nav slims?

pupiņa. Izvītēšanās vaina, Laurīt... Paskaties —

ja jau nu par aplāpīšanu ne — lādes dibenā atradu

vēl tādu vecu rubli — par to tu to Bungatiņu gan

varēji aizvest, kad citi izpērušies. Vai nu Pieterim

viss jāredz! Bāz kulē!

lauris. Bāz nu vien savā atpakaļ. Nez, vai vairs otru

tādu savā mūžā nopelnīsi.

PUPIŅA. Puisīt, puisīt, cik tu nežēlīgs.
Lauris mēda. Pepepepepe! Es viņu tāpat aizvedīšu.

I bez tava sudraba gabala. Nu, pietiks?

PUPIŅA. Paldies, paldies! Grib viņa plecu noglāstīt.

LAURIS atkāpdamies. Ujā, ujā, neņagājies nu ap jau-
niem kungiem!

PIETERS iebāž galvu pa durvīm. Puisieši, UZ pirti!
Projām.

LAURIS paņem savu kreklu un aiziet.

9. SKATS

PUPIŅA. BUNGATIŅŠ. Tad MADE un MARENĪCA

BUNGATIŅŠ. Pupiņ!
PUPIŅA pieiet pie viņa gultas.
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bungatiņš. Palika atkal tāpat savādi kā vakar un

aizvakar.

PUPIŅA, viņa plecu glaudīdama. Būsi izstaigājis pirti,
būs labi.

BUNGATIŅŠ. Nu jā, jā. Pauze. It kā pa miegam. Tas

baltais zirgs...
PUPIŅA iztrūkusies. Kas par zirgu?
MADE ienāk. Ek še, Pupiņ, cirkuliers; saimnieks pie-

mirsis dienvidū uz kaimiņiem nosūtīt. Aizteci tu

tos pāra solīšus. Kamēr mums būs jāiet uz pirti,
būsi atpakaļ.

PUPIŅA. Aiznesīšu, aiznesīšu. Paņem kuvēru, pieiet
vēl pie Bungatiņa gultas, pastāvas brīdi, projām.

MADE parīkojas drusku ap galdu, uzliek plāceņus. Sāk

svētam vakaram zvanīt. Made aiziet.

Garāka pauze

MADE atkal ienāk ar vakariņām, nesdama paniju bļodu.

Viņai seko Marenīca ar karotēm un piena bļodiņu.

made. Manu kreklu sakūli?

MARENĪCA. Vai — kā aizmirsās! Iziet. Made pārskaita

plāceņa kukulīšus. Kur tad es vienu par daudz

esmu uzlikusi! Marenīca ienāk. Zvanīšana nostājas.

marenīca puncā kreklu. Ek, Pieters jau šovakar

atkal lieliski taisoties uz savu Līzi.

made. Kas mums tur! Iznāks kāda ķeza, būs pašam
jāatbild.

MARENĪCA. Bet viņš to Lauri... Turesot tādaskuķe...
Tā Laurim patīkot dikti. To Lauri viņš arī samaitās.

Viņš Lauri ņemšot līdz. Vai nebūtu jāaizliedz!
MADE. Traka tu neesi! Kas mums gar dienestnieku

darīšanām! Vai mēs viņu tikuma sargi! Bet es ne-

zinu, ko tu vienmēr par to puiku...

marenīca. Nu, viņš tak vēl tāds jauniņš.
MADE draudoši. Nu, nu! Paņem par lieku noteikto

kukulīti un aiziet.

MARENĪCA dusmīgi puncā.
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Ārā jautras vīriešu balsis, cita caur citu, zvanīšana

apklust.

10. SKATS

BUNGATIŅŠ. PIETERS. LAURIS. VECAIS TĒVS.

GUSTIŅŠ. Vēlāk MADE

LAURIS svelpj meldiju ~Ej, saulīte, drīz pie Dieva".

lenāk Pieters, Lauris, vecais tēvs un Gustiņš. Visi

krekliņos, pietvīkuši, tīri. Marenīca iziet.

pieters. E, ta nu bij atkal izpēršanās! Nu varēs ēst!

Nosēstas pie galda, sāk strēbt. Jā, nu tās pašas pa-
naras! Rītu jāiet pie dievgalda — būtu jel saldenu

pienu uzlikusi!

MADE ienākdama. Būtu jel kāds darbs arī saldens

bijis... Kur t' man tas ziepes gabals... Meklē ap

krāsni.

pieters. Būsi sviesta vietā uz maizes uzziedusi.

Smejas.
MADE. Bezkauņa!
pieters. Pati bezkauņa! Šī lepetka te esot plācenis!

Kalkūņu barība! Aizspriedies jel kaklā pašai kāds

klucis!

made. Un tāds ies rītu pie dievgalda! Pfu! Projām.

PIETERS. Tāds rītā ies gan! Nomet karoti, iegāžas

gultā.

LAURIS ēd pie galda, pieceļas un nosēstas gultā pie

Pietera.

VECAIS TĒVS un GUSTIŅŠ arī ēd.

gustiņš. To pasaku, veco tēv, kuru tu pirtī iesāki...

Tas vecītis tai pameitai sacīja, izkurini man pirti ar

veciem kauliem, uzmet mani ar sākumiem uz lāvas,
brucini mani ar vārītu ūdeni — nu, kā bij tālāk?

vecais TĒVS. Un noper mani ar egļu skujām. Bet

pameita tā nedarījusi vis. Izkurinājusi pirti ar bērza

malku, uzlikusi pati ar savu roku vecīti uz lāvas,

nomazgājusi ar siltu ūdeni un nopērusi ar mīkstu

bērza slotu.

gustiņš. Un kas viņai par to ticis?
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VECAIS TĒVS. Liels labums ticis: bagāta palikuse.
GUSTIŅŠ. Un kas ar īsto meitu? Ko tā?

vecais tēvs. Ak blēdi, tu jau gan zini, kā tā darīja.
gustiņš. Bet pastāsti.
VECAIS TĒVS, ēšanai mieru nometis. Nu labi, labi.

lesim savā galā. Lūk, tā īstā meita, tā... Abi projām.

11. SKATS

BUNGATIŅŠ. PIETERS. LAURIS

PIETERS, it kā valodu turpinādams. Un Ilzīte ar būs.
. .

LAURIS. Ko? Ilzīte arī būs! Nudie, tad jāiet. Tad

jāiet!
PIETERS. Mana Līze viņu ataicinājusi!
LAURIS. Tas feini! Tas feini!

pieters. Nu tad iesim, ģērbsimies!
lauris. Jā, jā... Nē, tu nezini, cik man tas skuķis...

Bet ja es tāds neizveicīgs, tad tu man slepen ar duku

sānos!

PIETERS. Gan jau... Abi projām.

12. SKATS

BUNGATIŅŠ. Ārā MADE, MARENĪCA un LAURIS

BUNGATIŅŠ, kas galvu pacēlis un skatam sekojis. Nekā,
nekā... Nolaižas gultā. Pupiņ, Pupiņ!

Pauze.

Ārā dzird spaiņus ar kāšiem noliekam, un MADES balss

saka:

Bet laba siltuma bij gan. letina kā mīkstā vilnā...

marenīcas balss: Tikpat siltu varēja izkurināt i ar

mazāk malkas.

MADES balss: Kur tās Pupiņas vēl nejūt. Pauze.

Harmonikas iežverkstas. Dzird uzspēlējam īsu dejas

gabalu, kas vidū pārtrūkst. Tad LAURIS ātri sāk

svilpot meldiņu ~Ej, saulīte, drīz pie Dieva" un turpi-

nājumu godīgi dziedāt. Dziedāšana attālinās: U-U-u!

U-U-U-u! Dziedāšana noklus.
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bungatiņš. Zirgs gan balts... bet tas kāznieks...

Berzē, it kā mazgādamies, rokas. Pauze.

VECĪŠA BALSS aiz durvīm. Jāni Bungatiņ!
BUNGATIŅŠ paceļ galvu un klausās.

VECĪTIS. Jāni Bungatiņ!
BUNGATlŅŠ.priecīgi. Mani sauc!

VECĪTIS. Jāni Bungatiņ!
bungatiņš. Es dzirdu — nāc iekšā!

lenāk vecītis. Krēsla, kas jau istabā bij iestājusies, piepeši

nozūd, un telpu pilda maiga zaļgana gaisma.

13. SKATS

BUNGATIŅŠ. VECĪTIS. PARĀDĪBA DURVĪS

bungatiņš. Tu tas esi: vecītis.

VECĪTIS. Jā. Un pameita mums abiem izkurināja pirti.
Nāc iesim. Viņa gaida pie durvīm.

bungatiņš. Es jau nevaru, mīļais. Kājas...
vecītis. Gan varēsi. Aiztiek viņa kājas. Celies augšā!
bungatiņš. Cik vieglas. Brīnums... Un es būšu

tīrs... reiz nu es būšu tīrs.

VECĪTIS, viņu saņemdams aiz rokas. Tu būsi tagad tīrs

un šķīsts caur un caur... Abi aiziet.

BUNGATIŅŠ apstādamies. Bet vai tu tik esi vecītis

vien? Vai tu neesi kaut kas cits arī vēl?

vecītis. Es esmu tavs labākais draugs no jaunības
dienām bijis.

bungatiņš. Jā, nu es atminos... pie labākā drauga...
tīrs... tīrs...

Durvis atveras, tajās redz stāvam jaunavu pelēkos lindra!

kos, rozā jaciņā, ar dvieli un kreklu uz elkoņa, zaļu
bērza slotu rokā — gluži tā, kā Bungatiņš Pupiņu ap-

rakstīja. Abi aiziet. Gaisma nozūd.

Tālumā izdzisdama, noskan Laura uvināšana: U-u-u-

U-u-u!

Priekškars



RUDOLFA BLAUMAŅA DRAMAS

Latviešu drāmā Rūdolfs Blaumanis sasniedzis tādus kalngalus,
kādus līdz šai dienai nav sasniedzis nevien kāds cits mūsu drāmu

rakstnieks, bet ar kuriem mēs varam droši dižoties arī cittautu

labāko dramatiķu starpā. Latviešiem Blaumanis — drāmu

rakstnieks ir nepārspēts. Nepārspētas ir viņa joku lugis (Ļaunais
gars, Skroderdienas Silmačos), kas sprēgā latviskā humorā gan
asprātīgos dialogos, gan komiskās situācijās, nepārspētas ir

Blaumaņa drāmas (Indrāni, Ugunī) un bēdu luga (Pazudušais
dēls), bet viņa viencēliens Sestdienas vakars jau ir īsts viencēlienu

šedevrs.

Dramatiskie raksturi, koncentrētā izteiksme, veiklie dialogi,
lieliskā drāmas technikas pazīšana ir tas, kas padara Blaumani

par mūsu lielāko dramatiķi. Raksturu izraisīšanā un darbības

izkārtojumā Blaumanis ir stipri objektivs. Tā, piemēram, stāsta,
ka Blaumanis esot ilgi raudājis par to, ka Krustiņam (Pazudušais
dēls) jāmirst, bet tas ir nenovēršami, — Krustiņam jāiet bojā.

PAZUDUŠAIS DĒLS

Drāmā Pazudušais dēls (1893.) Blaumanis risina vecuveco

pazudušā dēla problēmu, aizsniegdams atrisinājumā galējo robežu

— nāvi. Šis Blaumaņa pazudušais dēls ir divu paaudžu maiņas
upuris, kuru aizved bojā sliktie draugi, dispozīcija, kuru tas

ieguvis no mātes un audzināšanas trūkums. Ļauna un laba atziņa,
kas Krustiņā ir, viņu nespēj glābt, šī morāliskā bāze rada tikai

viņa traģismu.
INDRĀNI

Indrānos (1903.) Blaumanis tēlojis vecās un jaunās paaudzes
sadursmi (Indrānu tēvs un Edvarts), kas norit gan saimnieciskā,

gan morāliskā plāksnē. Ja Indrānu tēva dzīves un pasaules
uzskats ir izveidojies zināmā reliģiskā pasivitātē, Edvartu raksturo

jauna aktiva reliģija — darbs. Šā darba vārdā Edvarts upurē
estētiskās (koku izciršana ap māju) un ētiskās jūtas (vecāku
krāpšana ar Kārļa vēstuli). Blaumanis Indrānos nostājies Indrānu

tēva pusē: kaut gan uzvarētājs drāmas nobeigumā ir Edvarts,
Blaumanis liek saprast, ka jau nākamā paaudzē, kad māju mantos

Edvarta dēls Edžiņš, Indrāni būs izputināti.

SESTDIENAS VAKARS

Viencēlienā Sestdienas vakars (1908.) Blaumanis, gribēdams
rādīt, no kā atkarīga dzīves vērtība, atkāpjas no savas parastās
objektivitātes un tēlo sava mūža vakara uzskatus un izjūtas.
Bungatiņam, kam ārēji dzīvē viss zudis, nav ko nožēlot kādu

atsevišķu darbu, viņš vērtē dzīvi tās kopumā un piemin to bez

rūgtuma. Palikušas vienas vienīgas ilgas — būt tīram, bet nav,
kas aizved uz pirti: visiem mājniekiem savi darbi un savas iešanas.
Bet tad nāk vecītis — Bunģatiņa labākais draugs no jaunības
dienām — un ved Bungatiņu uz pirti. Skaidrība nāk

— Bunģatiņa
pēdējās ilgas ir piepildītas: uz kāzām viņš varēs iet tīrs.

M. Gr.



IZNĀKUŠI

RŪDOLFS BLAUMANIS Dzejoļi
Lugas: Pazudušais d!ls, Indrāni,

Sestdienas vakars

SAGATAVOŠANA

RŪDOLFS BLAUMANIS Noveles

PLODONS Darbu izlase

AUSEKLIS Dzejoļi

AUGUSTS DEGLAVS Vecais pilskungs

JURIS NEIKENS Stāsti

KĀRLIS SKALBE Dzejoļi
Pasakas

Kā es braucu Ziemeļmeitas
lūkotie*

ANNA BRIGADERE Dzejoļi
Stāsti

L,ugas: Sprīdītis, Princese

Gudega un karalis

Brusubīrda, Maija
un Paija.

EDVĀRDS VEIDENBAUMS Dzejoļi

Apgāds Zelta Ābele, Rīgā, Kr. Barona ielā 32
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