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Gunārs Bībers

PAMATU LICĒJS

Ak tu mīļais, vecais Ādolfs,
Kā es tevi iemīlēju!
Mūsu tautai līdzi manim

Vēri jaunu pasaulīti.

Rainis

Kad Ādolfa Alunāna luga «Mūsu senči», kas piee*

padsmit gadus cenzūras aizlieguma dēļ bija nogu-

lējusi manuskriptā, 1905. gada 22. septembri tika

izrādīta uz Jaunā Latviešu teātra skatuves, Jansons-

Brauns rakstīja: «Kas šo lugu skatīs, tas sapratīs
arī, ka Alunāns savā laikā varēja tuvu stāvēt Ausek-

lim un Pumpuram un ka viņu varēja aizraut tautis-

kās pamošanās laikmeta vīrišķie, dedzīgie akordi.» 1

Pēc G. Merķeļa sacerētās leģendas «Vanems

Imanta» izveidotā Ā. Alunāna luga, kas uzrakstīša-

nas laikā pirmām kārtām pauda kvēlu naidu pret
vācu krustnešu pēctečiem Latvijā, 1905. gada revo-

lucionāro notikumu kontekstā līdzīgi Aspazijas «Sid-

raba šķidrautam» ieguva vēl plašāku sabiedrisku

skanējumu un kalpoja tautas revolucionāro centienu

sekmēšanai.

Šodien Jansona-Brauna augstais «Mūsu senču»

vērtējums rosina domāt par to, vai Ādolfs Alunāns —

mūsu teātra tēvs, pirmais profesionālais režisors un

aktieris, ar savām 22 lugām sabiedriskā nozīmībā

un mākslas spēkā var nostāties blakus J. Alunānam,
Auseklim un A. Pumpuram, brāļiem Kaudzītēm un

1 Jansons-Brauns J. Literatūra un laikmets. R., 1972.

479. lpp.
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Apsīšu Jēkabam. Vai mūsu pirmais dramaturgs savā

daiļradē ir mazāk iezīmīgs par pirmajiem dzejnie-
kiem un prozaiķiem? Un tālab liktenis atpalicības
dzimumzīmi iespiedis mūsu dramaturģijas vaigā, tai

vēl šūpulī guļot? Pašreizējie pētījumi par Ādolfu

Alunānu uz šo jautājumu noteiktu atbildi nedod. Bet

dzīve pati to jau paspējusi atrisināt_ dramaturģijas
tēvam par sliktu. Skolu programmās Ādolfa Alunāna

vārds blakus J. Alunāna, Ausekļa, A. Pumpura, brāļu
Kaudzīšu vārdiem, nerunājot nemaz par R. Blau-

mani, pieminēts tikai garāmejot, galvenokārt teātra

vēstures aizsākumu sakarā. Bet tieši skolā taču tiek

likti pamati attieksmei pret kultūras vērtībām. Mūsu

pārliecība — visā latviešu priekšpadomju kultūras

kontekstā un reizē arī sabiedrības apziņā A. Alu-

nāna dramaturģijai vēl nav ierādīta pienācīga vieta:

Patiesas zināšanas par dramaturga atstāto manto-

jumu aizstājot ar trafaretām frāzēm par vācu pošu
utt. graujošo ietekmi viņa lugās, varam nonākt gluži
vai tādā «pašu audzinātu» lomā, ko pats dramaturgs

ne bez pamata tik kaismīgi apkaroja.
Taču tūlīt ari jāatgādina, ka visai kritiski A. Alu-

nāna dramaturģiju Latvijas Valsts universitātē no-

lasītajā lekciju kursā novērtējis A. Upīts (vispār

dramaturģijas un teātra tēvam te veltītas 12 rindi-

ņas). Atzīstot Ā. Alunāna celmlauža lomu latvju
skatuves mākslā, it īpaši lauku ļaužu pieradināšanā pie
teātra izrādēm, A. Upīts bez komentāriem secina,
ka viņa lugām ir ievērojama kultūrvēsturiska no-

zīme, bet literārā vērtība neliela.

Otrs mūsu lielākais rakstnieks Rainis starp sa-

viem spilgtākajiem saules gadu iespaidiem min vecā

Ādolfa mākslu:

«Ak tu labais Icigs Mozes,
Kā es tevi iemīlēju!
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Ir piecdesmit pieci gadi —

Vēl kā dzīvs tu redzies manim.»1

Rainis te runa par to īpašo, teorētiski grūti apce-

ramo un pierādāmo sirds siltumu, kas suģestējoši
staro no Ādolfa Alunāna lugām. Recenzijā par

Ā. Alunāna lugas «Lielpils pagasta vecākie» izrādi

1888. gadā, izteikdams arī dažus kritiskus spriedu-

mus, Rainis šo skatuves darbu atzīst par «visu labāko

lugu mūsu literatūrā», augstu novērtē tās konflikta

sabiedrisko nozīmi, raksturu atklāsmes meistarību

un kompozīciju. Latviešu teātra vēstures izcilākais

pētnieks K. Kundziņš ar viņam raksturīgo iedziļinā-
šanos un pārliecinošo argumentāciju apcerējumos

par Ā. Alunāna dramaturģiju iejūtīgi atsijā sēklai

derīgos graudus no neauglīgajiem. Un, kad tas izda-

rīts, svaru kausi it kā nostājas līdzsvarā.

No vienas puses, A. Alunāns ievadījis latviešu

dramaturģijas attīstību; divus gadu desmitus bijis
redzamākais darbinieks šai nozarē, savu darbu lie-

lākajā daļā viņš nav tikai vērotājs un atspoguļotājs,
bet reakcionāru parādību atmaskotājs un apkarotājs;
savās labākajās lugās satīriskos tēlus viņš spējis
pacelt reālistiskās tipizācijas līmenī, tā ievadīdams

reālisma attīstību latviešu dramaturģijā.
Tas ir pelnīti augsts vērtējums.

No otras puses, Ā. Alunāna darbu idejiski māk-

slinieciskais līmenis nav nekāds augstais; sociālās

dzīves dziļākas izpratnes trūkums viņu kavē izprast

sabiedriskās pretrunas, tām viņš tuvojas kā morali-

zētājs, idealizējot ne vien savu pozitīvo varoņu ceļu

uz panākumiem, bet arī vācu muižniecības pārstāv-

jus; dziļus un nopietnus pārdzīvojumus viņam reti

izdodas atklāt dabiski un pārliecinoši, vēl retāk

1 Rainis J. Kopoti raksti 30 sēj. R., 1978, 4. sēj., 359. lpp.
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izvairīties no salkanības, raudulīga sentimentālisma

un pārspīlēta patosa; viņa skatiens bieži vairāk pie-
vērsts skatuvei un aktieriem nekā attēlojamai dzīves

īstenībai, un labas lomas, izdevīgi skatuves momenti

viņam dārgāki par dzīves patiesību, kuru viņš ga-

tavs šad un tad ziedot skatuves apsvērumu labā.

Turklāt vēl atzīmēta arī Alunāna pieticība, pat bez-

rūpība mākslinieciskās meistarības prasībās, nespēja
pārvarēt banalitāti.

Arī te nevaram teikt, ka skarbie atzinumi būtu

nepelnīti.
Pēc šo pretmetu konfrontācijas paliekam neziņā.

A. Alunānam bija nozīme savā laikā. Tas ir skaidrs.
Bet šodien? Vai viņa lugas ir tikai mūsu dramatur-

ģijas vēsture? Un tās teātros reizumis iestudē, tikai

apliecinot cieņu teātra tēvam par lielo devumu sa-

vam laikam? Vai tās spēj rast dzīvu atbalsi ari

mūsu laikā un_ ne vien vecajā, bet arī jaunākajā
paaudzē? Vai A. Alunāna lugu tradīcija pie mums

atnāk dzīvā mākslas valodā vai tikai kā citu izcilu

dramaturgu mākslas pamatā likts ierosmes avots?

Atbildi dos laiks, pati sabiedrība. Taču, lai atbilde

rastos, nepieciešami daudz būtiskāki kontakti ar viņa
lugām, nekā to spēj nodrošināt šad un tad mūsu

teātros pavaļas brīžos iestudētās lugas, kas dažu

labu reizi kļuvušas par mesliem mazattīstītu skatī-

tāju gaumei. Un galvenās asociācijas, ko šīs izrādes

spējušas izraisīt sabiedrībā, ir vecās paaudzes no-

stalģiskās bērnības noskaņas.
Lai vērtētu Alunānu, viņš ir jāpazīst. Nevis pa-

starpināti no vecās paaudzes atmiņām un apcerēju-

miem, bet tieši. īr nepieciešams lasītāju dialogs ar

A. Alunāna nozīmīgāko lugu raksturiem. Lai lasī-

tājs savā pieredzē pārliecinātos, vai dramaturga
lugās ietverto ētisko un estētisko vērtību svars ir tik

liels, lai kontakti kļūtu būtiski. Ar šo galveno no-
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lūku A. Alunāna lugu izlase — kā mēdz teikt —

dodas ceļā pie lasītāja.
A. Alunāns gan savā sabiedriskajā darbā, gan

mākslā bija drošs un atklāts vīrs. Viņš nemeklēja

aplinkus ceļus, nemēdza runāt pusbalsī, prata pats
sevi aizstāvēt. Viņam, dzīvam esot, tika daudz pāri

darīts. Tad viņš kļuva nikns, nesavaldīgs un dažu

labu reizi arī lugās mēdza personiski izrēķināties ar

saviem pretiniekiem. Nenemsimies apgalvot, ka viņš
pats arī vienmēr bija bez vainas. Tomēr kopumā

kalpošanu mākslai viņš uzskatīja par cēlu misiju,
augstāko tikumisko pienākumu sabiedrības priekšā.
Nevis lai attaisnotu, bet gan lai saprastu drama-

turgu, gribas vēlreiz lasītājam atgādināt dažus no

tiem objektīva jiem_apstākļiem, kas lielā mērā noteica

pretrunu rašanos Ā. Alunāna lugu idejiskajā koncep-

cijā un mākslinieciskajā risinājumā.
Kad 1870. gada 16. septembrī Ādolfs Alunāns stā-

jas pie sava mūža galvenā darba — latviešu teātra

radīšanas un kopšanas, viņam ir nepilni 22 gadi,
liekas, neiztērējami enerģijas krājumi un nešaubīga
ticība savam talantam.

Turpat četri profesionālajā vācu teātrī pavadītie
aktiera darba gadi ir liecinājuši, ka viņš, būdams no

dabas apveltīts ar smuidru augumu, tumšiem, cirto-

tiem matiem un smaidošām acīm, spēj vienlīdz patī-
kami sevi izteikt gan naivos dabas zēnos, gan izne-

sīgos bonvivānos, gan komiskās raksturlomās.

Pēc Rīgas Latviešu biedrības uzaicinājuma jau-
nais vēl neesošā teātra, kā toreiz teica, «vadons»

ķeras pie darba ar svētu apziņu radīt teātri, kas spēs
nest tautai gara gaismu un cilvēkus pievērsīs labiem

darbiem un domām. Viņš apjauš, ka šī patriotiskā

misija, kuras dēļ viņš atteicies no spožas aktiera

nākotnes vācu teātrī, prasīs daudz neatlaidīga darba.

Rakstā «Kāds vārds par teātri», citus aicinādams
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šai svarīgajā pasākumā līdzi darboties un sevi pie

reizes iedrošinādams, Ā. Alunāns atgādina, ka no

grūtumiem nevajag bēgt, «rieba Lej putru zemē dzī-

vojam, kur ceptas pīles mutē skrien». Tomēr pirma-

jās teātra veidošanas dienās, iejūsminājies no sava

spēka apziņas un sabiedrības dedzīgā atbalsta, viņš

gaidāmās grūtības skatā vairāk romantiskā uzvaras

gaismā nekā visu konkrēto apstākļu sarežģītībā. Pa-

tiesībā jaunā teātra radītājs ir tiešām neapskaužamā

situācijā. No pirmo latviešu valodā rādīto izrāžu

veidotājiem viņš mantojumā saņēmis pāris aktieru,
kas cik necik ielauzījušies skatuves mākā, un piecas

sešas gaužām vājas oriģināllugas vai lokalizē]umus.
Teātris jārada no pašiem sākumiem. Bet teātra va-

doņa līgumā ar Rīgas Latviešu biedrību norādīts,
ka gada laikā jāsagatavo 25 izrādes. Bija vēl arī

citas grūtības. Tās slēpās dziļāk — paša režisora un

dramaturga personībā. Sākumā tās nelika sevi ma-

nīt, bet, no laika attāluma raugoties, šķiet pat vēl

būtiskākas par iepriekš minētajām.
Cik dziļi, cik paškritiski A. Alunāns apzinājās

savu atbilstību tautas tribūna misijai? Cik labi viņš

izprata to skatītāju, kam gatavojās kalpot ar savu

mākslu? Sie jautājumi ir likumsakarīgi, jo A. Alu-

nāna ceļš uz latviešu tautas dzīves, tās progresīvo

centienu un nacionālā rakstura būtības izpratni ir

sarežģītāks nekā vairākiem citiem mūsu 50.—80. gadu
kultūras darbiniekiem. Jau kopš bērnības viņa dzīves

principu izveide pakļauta divu visai atšķirīgu strāvu

ietekmei. Ādolfa tēvs Pēteris ir dzejnieka Jura Alu-

nāna vecākais brālis, dedzīgs,- nepiekāpīgs jaunlat-
viešu centienu aizstāvis, kas arī saviem sešiem bēr-

niem māca cieņu pret savu tautību. Bet viņa māte

Otīlija ir vāciete, Jelgavas pulksteņmeistara un rāts-

kunga Felckes meita. Un tā mazais Ādolfs vasaras

pavada Kaulos pie tēva vecākiem, kur Juris Alunāns
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stāsta par tautas mošanos no garā verdzības miega,
bet ziemās dzīvo vāciskajā Jelgavā, kopā ar rāts-

kungu apmeklē vācu teātra izrādes, iegūst vācisku

izglītību Jelgavas ģimnāzijā, pēc tam kļūst par ak-

tieri vācu teātrī. Visi mūsu ievērojamākie pirmie
kultūras darbinieki turpretim izauguši lauku sētās,
no mazām dienām ieauguši_zemē un tautas liktenī,
pieraduši pie smaga darba. Ādolfs Alunāns aug aris-

tokrātiskos apstākļos. Viņam nav kā Auseklim jāmi-
tinās mājā, kur zem viena jumta ir dzīvojamā ēka,

rija un piedarbs, vai kā brāļiem Kaudzītēm agri
jāsāk ganu gaitas ar aukstu rīta rasu un neizgulētu

miegu. Un viņa dzīvi nepavada Pumpura jaunības
dienās satriektā izglītības sapņa traģika, viņa bēr-

nība ir vecvecāku, vecāku un mazāko brāļu un māsu

apbrīnota un apjūsmota. Viņš ir pirmais ... Sī sajūta

viņu neatstāj visu mūžu. Tā viņam dod pašpaļāvību
dzīves grūtos brīžos. Bet tā var būt arī šķērsi is, Kad

līdz mielēm kā savējā jāizjūt otra cilvēka, jāizjūt
savas tautas sāpe. Arvien dziļāka tautas likteņa ap-

zināšanās — tā varētu formulēt A. Alunāna mākslas

evolūcijas virsuzdevumu. Līdz sirmam vecumam pa-

likdams atsaucīgs pret laikmeta progresīvajiem strā-

vojumiem, viņš arvien skaudrāk redz, ka sociāli

pretmeti iezīmējas ne vien starp latviešiem un vācie-

šiem, bet arī pašu latviešu vidū. Kurš vēl asāk par

Ā. Alunānu mūsu pagājušā gadsimta literatūrā at-

maskojis latviešu buržuāzijas garīgo aprobežotību,
cietsirdību, savtīgos rīkojumus ieņemt atbildīgus ama-

tus sabiedrībā? Viņa mākslā jo spēcīgi savu ieskaņu
rod R. Blaumaņa drāmu motīvs par naudas postošo

varu cilvēka psihē. Un vai Ā. Alunāna lugas atpa-
liek patosa spēkā no Pumpura un Aspazijas dar-

biem, kad jāapliecina latviešu gadsimtos krātā naida

uzliesmojums pret vācu iekarotājiem? Tiesa, cīņā

pret tumsas spēkiem Ā. Alunāns liek vienīgi gara
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gaismas ieročus, piešķirot tiem visvarenības spēku.

Viņa censoņi, uzsākdami cīņu ar redzamu pārspēku,
allaž gūst uzvaras. Var būt, ka šai vēlamajā rezul-

tātā, kas nonāk pretrunā ar objektīvo realitāti,
ietverta tautas pasaku gudrība. Laimīgās beigas
iedarbojas uz progresīvo sabiedrību nevis kā iemi-

dzinošs, bet kā spēcinošs faktors. Tautas vērtības,
tās spēka apziņas stiprināšana bija viens no 19. gs.

otrās puses progresīvās literatūras būtiskajiem uz-

devumiem. Un reizē A. Alunāns meklēja spēkus, kas

varētu nākt latviešiem talkā, — savas dzīves piere-
dzes un Mērķēja tradīciju ietekmē Ā. Alunāns arī

vācu aprindās atrod cilvēkus, kas gatavi iestāties

par latviešu tautas tiesībām lemt savu likteni.

Tāds lugā «Visi mani radi raud» ir, piemēram,
grāfs Konrāds, kas, Vācijā iepazinis apgaismības
idejas, tagad dziļu mīlestības jūtu pārņemts pret
latviešu zemnieka Baltauna meitu Skaidrīti, gatavs
doties latviešiem palīgā. Taču viņa mēģinājums pār-

varēt kārtu aizspriedumus, kas ir sociāli un psiholo-

ģiski pietiekami motivēts, vēl asāk liek apzināt viņa

sapņa neiespējamību. Pār viņu gāžas visas vietējās
vācu muižniecības dusmas. Tā ar «piemēru no pre-

tējā» kā māksliniecisku paņēmienu dramaturgam
izdodas vēl asāk atmaskot vācu muižniecību. Grāfa

iemīļotās Skaidrītes nāve ir vispārliecinošākā liecība,

pie kāda traģiska atrisinājuma noved Konrāda mē-

ģinājums sacelties pret savas kārtas aizspriedumiem.
Alunāna teātris nebija tautai tikai atpūtas un

izklaidēšanās līdzeklis (tiesa, viņš arī šo mākslas

funkciju vērtēja augstu) — tā bija vieta, kur apzi-
nāties savu sabiedrisko esamību,_ kritiski novērtēt

savu vietu dzīvē. Ir uzskats, ka A. Alunāna lugas,

piemēram, salīdzinājumā ar R. Blaumaņa labākajiem
skatuves darbiem, ir gauži vecmodīgas savā jūtu

kultūrā, emociju izpausmes veidā. Cilvēka intīmo
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pārdzīvojumu atklāsmē viņa darbos dominē senti-

mentālais patoss, kas reizumis_ pāriet salkanībā, ba-

nalitātē. Te jāatgādina, ka A. Alunāna estētiskie

uzskati veidojās ne vien tiešā dzīves pieredzes, bet

arī spēcīgā teātrī gūto iespaidu ietekmē. Bet tur liela

vieta bija ierādīta melodrāmām. Tāpēc arī drama-

turga uz dzīves norisēm atsaucīgais talants tomēr

reizēm pakļāvās stampu, ierasto asaraino psiholo-
ģisko attieksmju modeļu varai. Taču Ā. Alunāna

lugu sentimentālajam patosam ir vēl arī citi — bū-

tiskāki cēloņi, vēsturisks izskaidrojums. Un, šķiet,
to nevar kvalificēt tikai kā negatīvu viņa mākslas

iezīmi. Vispirms dramaturgs rakstīja lugas ar tiešu,
konkrētu uzdevumu —■ iesaistīt teātra dzīvē, piera-
dināt pie kultūras plašus ļaužu slāņus. Bet A. Alu-

nāna lugu skatītāju lielākā daļa bija cilvēki ar neiz-

koptu gaumi. Viņiem teātra vārds asociējās ar

«kumēdiņu būdām» Rīgas nomalēs. Inteliģentās publi-
kas slānis teātrī toreiz bija vēl stipri paplāns. Tālab

dramaturgs orientējās uz tām emocionālajām into-

nācijām, kas sava laika sabiedrībā guva vislielāko

atsauci. Bet skatītāju šai laikā vistiešāk elektrizēja

komisms, ar kuru Ā. Alunāns tieši atsaucās uz ak-

tuālām dzīves norisēm, bieži ar kupleju palīdzību
iesaistot lugās dienas notikumus, un sentimentali-

tāte, kas atsedza sava laika cilvēka jūtu kultūras

veidošanās sarežģīto ceļu. Gadsimtu verdzība, dzimt-

būtnieciskā iekārta bija stimulējusi cilvēkā emociju

kūtrību, fatālismu, pasivitāti. Buržuāzisko attiecību

veidošanās saistās ar cilvēka spēju atraisīšanos ga-

rīgai dzīvei. Jūtu pārmērs izlaužas kā opozīcija feo-

dālisma kultivētajām personības nivelēšanas ten-

dencēm. Ar akcentētu jūtīgumu cilvēks sāk apzināt
savu «es», savu tikumisko vērtību. Un reizē senti-

mentālais patoss ietver sevī ari spēcīgu sociālu pro-

testu. Tā ir apsūdzība feodālisma cietsirdībai,
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augošā kapitālisma alkatībai. Sai kāpinātajā emocio-

nalitātē cilvēka gars, viņa dvēsele apliecina savas

tiesības pēc patstāvības un laimes. Arī Baltaunu

Skaidrītes («Visi mani radi raud») afektētā runa

pirms nāves būtībā ir varonīgs personības uzdrīkstē-

šanās akts. Tā ir varonīga sacelšanās pret apstākļu
varu. Tas ir izmisuša cilvēka sauciens pēc palīdzī-
bas, kas rod atbalsi par vēlu. Tiesa, autoram bieži

vien pietrūcis mēra sajūtas, šo patosu ietērpjot vār-

dos. Kaut gan pie reizes viņa lugās atradīsim arī

tādas situācijas, kurās autors ironizē par izpušķotu
jūtu atklāsmes veidu (Veindorfa monologs lugā «Ba-

gātā brūte») vai spēj cilvēka pārdzīvojumu parādīt
bez mazākās uzspēles. Lugā «Priekos un bēdās» An-

niņa un Kārlis sāk savas jūtas noskaidrot skaistos

vārdos, bet tad met visu izlikšanos pie malas un

kļūst savā bērnišķīgā naivumā jauki cilvēkbērni. Sa-

biedrības jūtu kultūras attīstībā un reizē arī mākslā

sentimentālajam patosam ir sava vieta un nozīme.

Protams, arī šo patosu mākslā var izteikt dažādā

kvalitātē. Ne visu šajā tonalitātē doto pārdzīvojumu
arī A. Alunāna lugās varam uzskatīt par neveik-

smīgu. Sentimentālajam patosam ir sava vieta arī

latviešu reālistiskās un romantiskās dramaturģijas
tālākā attīstībā, konkrēti Aspazijas un Blaumaņa
mākslā.

Atšķirībā no R. Blaumaņa, kas saviem radoša-

jiem principiem meklē teorētisku pamatojumu, Ā. Alu-

nāns ir dramaturgs praktiķis, kam vairāk par profe-
sionālu kritiķu spriedumiem rūp publikas atsaucība.

Skatītāju izlutināts, — viņa popularitāte savā laikā

ir apbrīnas vērta, — dramaturgs lugu meistarības

kopšanai nepievērš pienācīgu uzmanību. Tāpēc šai

ziņā R. Blaumaņa kompozīcijā lapidāri izstrādātās,

dialoga uzbūvē daudzveidīgās, valodā krāsainās

lugas asi kontrastē ar Ā. Alunāna skatuves darbiem,
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kuru mākslinieciskajā risinājumā nav grūti samanīt

nevērības un steigas pēdas. Taču dramaturga apbrī-

nojamā improvizācijas prasme arī šai lugu raupjajai
faktūrai piešķir savu neatvairāmu pirmreizīgumu,

savstarpējo kontaktu tiešuma izjūtu. Improvizācija

viņa mākslā veic vairākus uzdevumus. Tā dod rado-

šus impulsus, palīdz māksliniekam viņa daiļradē
uzturēt ciešus kontaktus ar aktuāliem dienas noti-

kumiem. Improvizācija nostiprina teātra mākslas su-

verēnās tiesības attieksmē pret literāro materiālu, ar

tās palīdzību dramaturgs literārajā teātrī ienes folk-

lorā sakņoto uzvedumu tradīcijas ar tautas deju

un dziesmu elementiem. Ā. Alunāna teātris — tas

ir tautas teātris, kas paver plašas improvizācijas

iespējas. Raksturs te kūsā darbošanās azartā. Cil-

vēki nāk uz skatuves ar lielu prieku, it kā sen būtu

gaidījuši brīdi, lai savās domās un jūtās varētu da-

līties ar citiem. Viņa lugas vairāk par R. Blaumaņa
darbiem pakļaujas brīvai radošai interpretācijai, arī

aktualizēšanai ar mūsdienu materiālu. Tāda ir šo

lugu iedaba, to tēlu struktūra. R. Blaumanim rak-

sturs vispirms ir indivīds, kura dvēseles_ dialektika

ir precīzi motivēta, filigrāni izgaismota. A. Alunāns

savos tipos vispirms uztver sociālo raksturīgumu.
Gluži kā klasicisma lugās, viņš katrā raksturā iezīmē

vadošo kaislību, tās sazarotās daudzveidīgās izpaus-
mes atstādams aktiera vai lugas lasītāja ziņā. Ari

peripetijas A. Alunāna lugu raksturos notiek pēkšņi,

negaidītu notikumu ietekmē. Tās ir tik uzskatāmas,
acīm redzamas, ka it kā neprasa tēla psihē dziļāk
sakņotu motivāciju. Taču raksturu galvenās kontū-

ras ir iezīmētas ļoti trāpīgi — paspilgtinātās krāsās,
it sevišķi komēdijās. īpaša pētījuma uzdevums būtu

apzināt komiskā izpausmes formas un paņēmienus

Ā. Alunāna lugās. Meistarīgi veidotas situācijas, kas

pārsteidz ar negaidītiem pavērsieniem, savijas ar



veikli iezīmētu satura un formas konfliktu raksturā.

Bagātīgi izmantoti pārspīlējumi, kuros hiperbola no-

nāk tuvu groteskai, kontrasti, tēlu absurda rīcība,

trāpīgi, asprātīgi izteicieni... Dramaturgs nežēloja
spēkus, lai viņa komiskie raksturi publikā izraisītu

smieklus. Arī pats viņš jautru prātu augstu vērtēja
un prata to saglabāt pat dzīves grūtos brīžos. To-

mēr būtu aplam teikt, ka komisko krāsu lietojumā

dramaturgam būtu pietrūcis mēra sajūtas.
Gadiem ejot, iznācis tā, ka R. Blaumaņa spilgtais

dramaturga talants ir nākamajām paaudzēm liela

mērā aizēnojis A. Alunānu. R. Blaumaņa lugas —

arī viņa vājākos skatuves darbus — esam rūpīgāk

sargājuši no aizmirstības, tie iegūlušies cilvēku ap-

ziņā kā nemirstīga kultūras vērtība. Un tas ir labi.

Slikti, ka dažkārt vienīgi ar R. Blaumaņa mākslā

sakņotiem kritērijiem vērtējam arī mūsu teātra tēva

lugas un ka mūsu dramaturģijas pamatu izjūta reizē

ar A. Alunāna vārdu sabiedrībā krietni vien pabā-
lējusi. Tālab nākotnē tā jo sevišķi rūpīgi kopjama.
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PERSONAS:

Grie t i ņ a

Dji ndurnieks

Jānis

Mārtiņš
Krišus
Pēt c r s

Mucenieku mācekli

Notiek Kurzemē uz laukiem.



Mucenieku amata vieta lielā, platā paspārnē. Skatuves di-

binā izceļas tie stabi, uz kuriem paspārne stutēta un caur

kuriem tālumā lielu ceļu, krūmus un ēkas redz.. Pa kreiso pusi

Grietiņas istabas durvis un logs, pa labo pusi Jāņa un Mār-

tiņa kambara durvis. Uz skatuves mucas, stīpas, dēlīši un daž-

dažādi amata rīki.

1. SKATS

Jānis, Mārtiņš, Krišus, Pēters un mācekļi.

No 1

Jānis skatuves vidū.

, No amatniekiem visiem ir

Tas jautrāks mucenieks,
Pie darba citi sten un pūš,
Bet mūsu darbs ir prieks!
Kas to vēl gribēs liegt,
Tam nevaig roku sniegt.

V i s i, pēc raksta stīpas uz mucām dzīdami.

No amatniekiem visiem ir

Tas jautrāks mucenieks.

Jānis.

Kad mucas pasaulē nebūt',
Kur vīnu liktu tad?

No visiem brangiem dzērieniem

Cik nozustu ik gad'!
Kas to vēl gribēs liegt,
Tam nevaig roku sniegt. .

~ .
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Visi kā augšā.
No visiem amatniekiem ir

Tas jautrāks mucenieks.

Jānis.

Un, kad mums darbs ir veicies,
Mēs mucu pabeidzam,

Tad, zināms, tā tas pieklājas,
Mēs labi iedzeram.

Kas to vēl gribēs liegt,
Tam nevaig roku sniegt.

Visi kā augšā.
No amatniekiem visiem ir

Tas jautrāks mucenieks.

Mārtiņš. Nu redz, Jāni, nupat tu pats dzie-

dāji: no visiem amatniekiem ir tas jautrākais mu-

cenieks! Bet, kas pie tevim gribētu jautrumu meklēt,
tas labāk lai tūlīt uz sauli brauc: ne viņš vienu uz-

ies, ne otru aizsniegs. Nu jau kādas četras nedēļas

būs, ka tu tāds galvu nodūris esi! Kas tev īsti kaiš?

Vai tad tu nevari man, savam labākajam draugam,
visu teikt!

Jānis nopūzdamies. Ak, ko tas palīdzētu!

Mārtiņš. Ej, ej, tādu atbildi es neesmu pelnī-

jis, es, kas tevim jau allaž savu drauga prātu esmu

parādījis. Vai man tagad nebūtu pilnīga taisnība

par tevi dusmoties, ko? Bet es zinu, cik brangs pui-
šelis tu esi, un tādēļ es tev gribu piedot.

Jānis, Mārtiņam roku sniegdams. Piedod, pie-
dod! Tici man, es zinu tavu draudzību cienīt, bet,
bet...

Mārtiņš. Bet, bet, bet — to ticu, kas tavu sirdi

kā nasta spiež, tu man nedrīksti teikt.

■ Jānis. Draugs, es ...

Mārtiņš. Es zinu pasmiedamies, zinu vairāk,
nekā tu domā.



Jānis. Tu nekā nezini. Bet mēs triecot aizmir-

stam, ka svēts vakars klāt. Uz visiem citiem, kas

skatuves dibina strādājuši. He, brāļi, beidziet darbu,
svēts vakars klāt!

P ēters. Bet vai to vienu mucu vēl nepabeig-
sim?

Jānis. Nekas! Tai mucai tik trešdien brauks

pakaļ, un līdz tam laikam tā būs gatava.
Krišus, klātāk nākdams. Sakiet — vai tad tais-

nība, ka rītā mūsu meisterienes vārda diena?

Jānis. Tā ir!

Krišus. Vai nebūtu labi, ka mēs tad mūsu mī-

ļai meisterienei kādu jauku dziesmiņu uzdziedātu?

Jānis aši. Nē, nē, draugs. Ļaudīm ļaunas mē-

les, meisteriene vēl neprecējusies un ...

Krišus. Saprotu, saprotu. Jums taisnība, bet

rītā pie laimes vēlēšanām mēs būsim tie pirmie. Ar

labu vakaru! Uz citiem. Nāciet!

Pēters un citi. Ar labu vakaru!

Mārtiņš ļ re iz labu vakaru!
Jani s J

Krišus, Pēters un visi citi aiziet.

2. SKATS

Jānis, Mārtiņš.

Mārtiņš. Nu mēs esam vieni paši. Vai tu man

tagad vari teikt, kamdēļ tu beidzamā laikā tik bē-

dīgs esi, tu, kam agrāk tik joki vien galvā bij? Pēc

brītiņa. Tu cieti klusu? Ai, ai, tad zinu, kamdēļ tu

izgājušā naktī vairāk kā vienu reizi sapnī izsauci:

«Grietiņa, mana mīļā, dārgā Grietiņa!»

Jānis izbijies. Tā es esot sapnī saucis.?

19
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Mārtiņš pasmiedamies. Jā, draugs, tu, neviens

cits tā sauca. Bet ko tik daudz triecam, tu tagad

zināsi, ka es manu, kamdēļ tu tik bēdīgs; tādēļ ne-

kaunies vairāk un izstāsti savam draugam visu, kas

tavu sirsniņu spiež.

Jānis. Jā, draugs, to es gribu, un nudien man

jākaunas, ka es to jau agrāk neesmu darījis. Kad

Grietiņas māte priekš trim gadiem tur aizgāja, kur

jau gadu agrāk Grietiņas tēvs bij aizgājis, — uz

mūžīgu dzīvi, tad Grietiņa palika viena pa te pasaulē.

Grietiņas vecākie bij tāli no Vidzemes atnākuši

mūsu pusē uz dzīvi nomesties, un, ja Grietiņa i arī

vēl radinieki Vidzemē ir, ne tie no viņas, ne viņa
no tiem ko zin.

Mārtiņš. Jā, jā, to esmu dzirdējis!

Jānis. Mirdama māte bij Grietiņai devuse pa-

domu, lai viņa pieņem krietnu amatnieku vadoni un

lai liek mucenieku darbus uz priekšu strādāt.

Mārtiņš. To jau visu zinu. Grietiņa tevi pie-

ņēma par vadoni, un tu šo vietu līdz šim tik brangi
esi izpildījis kā reti cits kāds.

Jānis. Es tik savu pienākumu esmu izpildījis.
Bet ko tev vēl daudz lai saku! Es Grietiņu mīlu, tik

karsti mīlu, kā gan vēl neviens cits viņu nav mīlē-

jis. Dien' un nakti...

Mārt i ņ š. Zinu, zinu — manas domas tik pie

viņas ir, es gribētu mirt un tomēr nevaru, un tā

joprojām. Ak, tādas runas es jau allaž esmu dzir-

dējis, tā ka jau viņas no galvas zinu. Bet saki, kas

tad tur par nelaimi, ka tu viņu mīli?

Jān i s. Tā nelaime nu vēl nebūtu tik varen

liela, bet vai man lai sirds nesprāgst pušu, kad es

dienu no dienas skaidrāki redzu, ka viņa mani ne-

mīl, bet citu.
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Mārtiņš. Citu?

Jānis. Jā, citu!

Mārtiņš. Un kā tad to laimīgo sauc?

Jānis. Dundurnieku!

Mārtiņš smiedamies. Dundurnieku, to veco,

izdienējušo zaldātu? lla, ha, ha, ha, vai zini, tādus

niekus tik var ticēt tāds iemīlējies cilvēciņš, kāds

tu esi.

Jānis. Bet kad es tev saku .
. .

Mārtiņš. Nerunā jel niekus. To ticu, ka Grie-

tiņa ar to veco ģeķi joko, bet tikpat labi, kā es to

ticu, es ari zinu, ka Grietiņa Dundurnieku nemūžam

neņems.

Jānis. Bet ļaudis teic, ka Dundurnieks bagāts.

Mārtiņš. Prasi tiesas vīrus, tie tev zinās la-

bāki teikt, cik bagāts Dundurnieks. Tās pāri ietaupī-
tās kapeikas knapi sniegs priekš pārtikas.

Jānis, Mārtiņam roku dodams. Tiešām, tu esi

manai sirdei daudz atvieglināšanas gādājis.

Mārtiņš. Un tu sirdei vēl vairāk atvieglināša-
nas gādāsi, kad tu Grietiņu ar īsiem vārdiem uzru-

nāsi, par piemēru, tā: «Es esmu amatnieku vadons

un jūs — tā saucamā meisteriene. Ja jums mana

vadīšana patīk, tad ņemiet mani arī par vīru.»

Jānis. Tas būtu tik labi, bet (apdomādamies)
man tās dūšas nav.

Mārtiņš. Ej, ej, tu nemūžam ar savu bailību

daudz nesasniegsi pie meitām. Redz, brūti sev iegā-
dāt —■ tā ir maza lieta. Kad man nu, par piemēru,
brūte būtu, es zinātu vienādi tā darīt, ka viņa manis

dēļ vienumēr bēdās, un caur tādām bēdām mīlestī-

bas liesmas tik vairojas. Klausies, ko es, par pie-

mēru, kādam teiktu, kas uz manas brūtes pusi ietu.
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«Nb 2

Kad manu brūti redz,
Dod labu dienu;
Kad tā pras', kā man iet,
Kā man iet, kā man iet,
Sak' — vēl tā lienu!

La, la, la, la, la, la, la, la.

Sak' — vēl tā lienu!

La, la, la, la, la, la.

Kad tā pras', vai es slims,

Teic, ka es miru;

Kad viņa raudāt sāk,
Raudāt sāk, raudāt sāk,
Teic — parit nākšu.

La, la, la, la, la, la, la, la,
Teic — parīt nākšu.

La, la, la, la, la, la.

Neraudi, meitiņa,
Viss vēl būs labi,

Tici, ka būsim mēs,

Būsim mēs, būsim mēs

Laimīgi abi.

La, la, la, la, la, la, la, la,

Laimīgi abi,

La, la, la, la, la, la.

Redz, tā es darītu, un dari arī tu tā, un tu būsi

laimīgs virs pasaules, un daudz, daudz būs to,
kas... bet, kamēr vēl gaišs ir, gribu iet istabā

drusku avīzes palasīt. Un tu? Klausi kungu un sapņo

no mīļākās! Ak, cik jauki tas būs! Aiziet pa labajām
ģurvīm.
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3. SKATS

Jānis viens pats.

Jānis. Brangs zēns, bet drusku vieglprātīgs.
Vai gan kāda sieviete iespētu tādu cilvēku mīlēt?!

Bet vai arī neuziet pie sieviešiem tādu pašu rak-

sturu? Ak, Grietiņa, kā tev lai dodu zināmu, cik

karsti es tevi mīlu? Vai tu zini, ka, kad naktī visi

sen jau dus, es vēl vārtos uz gultas šurp un turp
un nevaru miegu atrast, kā kad baidītos, ka tev

kāda nelaime nenotiek; es naktī izceļos, staigāju
ēkai apkārt, tevi apsargādams, un beidzot tad še

apsēžos tavām durvīm pretī. Ak, kādas daždažādas

domas tad caur manu galvu skrien, kādas jušanas
sirdī ronas. Cik laimīgs es būtu, ja es zinātu, ka

Grietiņa mani mīl, es varētu daudz žiglāki strādāt,
es varētu, bet viss par velti — kā lai viņa manas

sirdsjušanas zin!

No 3

Gan tumšam mežam teicu,
Kamdēļ tik noskumis,
Gan putniņus es lūdzu,
Lai necieš klusu vis:

Pie manas mīļās loga
Lai dzied, cik skumīgs es,
Cik mīļākā man dārga
No visas dvēseles.

Es nedrīkstu tai sacīt,

Cik sāpes tā man dar', ■—

Iz manām acīm lasīt

Tā visu, visu var.

Bet ko es drīkstu cerēt?

Daudz stalti puiši tai,
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Kā es ar varu derēt

Gan tādai meitiņai?

Kā vīrs es gribu panest
Šīs mokas briesmīgas,
Bet mūžam nevar atmest

Tik karstas jušanas.

Un, kad es miris būšu

Un mani paglabās,
Tad vienu asariņu
Tā raudās žēlabās.

Aiziet, domās nogrimis, uz ceļa pusi.

4. SKATS

Dundurnieks viens pats.

Dundurnieks nāk, kad Jānis jau kādu brī-

tiņu aizgājis. Mucenieku zēnus satiku. Hm, hm (kle-

podams), hm, hm. Tie man teica, ka (klepodams), hm,

hm, rītā Grietiņas vārda diena (klepodams), hm, hm,

esot. Esmu tik ātri nācis,, ka klepus uznācis. (Klepo.)

Hm, hm. Kad tik savu jauko balsi nepazaudēju. Ne-

kas (klepodams), hm, hm, pāries ar laiku. iKad tik

zinātu, kādā vīzē Grietiņu vārda dienā iepriecināt?
Kad nemaldos, viņa ar ļoti patīkamām acīm uz mani

skatās. Nu, kādēļ tad ar ne? Vēl vecāki puiši ir

patikšanu pie sieviešiem mantojuši, un, taisnību sa-

kot, man vēl nemaz nav jākaunas spieģelī skatīties.

Cik mīļi viņa arvienu māk ar mani iztriekties, jā,

un reizi viņa teica, ka izskatos pēc vienas lietas,
kuru mūsu kaimiņš melderis lielā cieņā turot. Jānis

nu gan saka, ka Grietiņa, to sakot, esot meldera

ēzeli domājuse. Bet tas laikam ir nieki. Viņa gribēja
mani ar meldera skaisto vecāko dēlu salīdzināt. To
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Jāni es tā kā tā nevaru ieredzēt. Viņš ari tīko uz

Grietiņu, tā man šķiet. Bet, ahu, zēn, neizdosies vis,

es apprecēšu Grietiņu, un tad jūs vēl visi nāksiet

apakš manas valdīšanas. Kad tik zinātu, kā Grie-

tiņu iepriecināt. Bet vai tad es neesmu muzikants

un labs dziedātājs? Mana vecā klarinete palīdzēs,
un tad es nākšu ap pusnakti viņai kādu jauku dzies-

miņu uzdziedāt. Tad viņa būs mana uz katru vīzi.

Vai tur kas nenāk? Ah, viņa! Paslēpies, Dundurniek,
vēl viņa tevi nedrīkst redzēt. Paslēpjas aiz kādas

lielas mucas.

5. SKATS

Dundurnieks paslēpies, Grietiņa iz kreisām durvīm.

Ne 4

Grietiņa.
Es jūtu katru brītiņu —

Un lai ar būtu tāli tu
—,

Jo sirds man teic ar pukstēšan',
Cik mīļš, cik mīļš tu man.

Dundurnieks paceļas aiz mucas, paklusi. Ah,
redz še! Nu, ko es teicu? Paslēpjas.

Grietiņa.
Es jūtu katru, katru dien',
Kad vējiņš man gar vaigu skrien,
Kad staigāju pa mežu gan,

Cik mīļš, cik mīļš tu man.

Dundurnieks kā augšā. Ūj a vējš!
Grietiņa.,

Es jūtu allaž svētdienās,

Kad ļaudis dievu pielūdzas,

Kad torņa pulkstenīši zvan',

Cik mīļš, cik mīļš tu man.



Dundurnieks kā augšā. Mīlestības
?

liesmas!

Tīri ugunsgrēks.

Grietiņa. Ko palīdz cilvēkam iztikšana, pat
bagātība, kad viņam tas trūkst, pēc kā viņš ilgojas!

Dundurnieks kā augšā. Neko!

Grietiņa. Kur lai paliek tās asaras, kuras mēs,
mīļākam nezinot, raudam?

Dundurnieks kā augšā. Grāpī!
Grietiņa. Vai tad es viņam drīkstu teikt, ka

es viņu mīlu? Ak, kam viņš tik kaunīgs!
Dundurnieks, klāt nākdams. Nē, es nebūšu

vis kaunīgs. Uz Grietiņu. Še es esmu!

Grietiņa izbijušās. Jūs? Ko tad jūs gribiet?
Dundurnieks mīlīgs. Vai es esmu kaunīgs?
Grietiņa. No tā, ko es tagad redzu, jūs ne-

esiet vis kaunīgi, turpretī bez . ..
Dundurnieks ātri. Neizrunājiet, lūdzami, ne-

izrunājiet! Pie sevis. Ā, viņa grib liegties. Dikti. Bet

ko tik daudz, man pirmajam kā vīram pieklājas ru-

nāt, un tātad es jums saku, ka es jūs mīlu, tā mīlu,
kā ...

Grietiņa ātri. Vai jūs ..
.

Dundurnieks ātri. Pagaidiet, vēl neesmu ga-
tavs. Tā mīlu, kā es vēl agrāk nekad neesmu mīlējis,
un taču jau daži gadi pār mani pārrāpušies. Visu,
kas man ir, es dotu, ja jūs gribētu manēja būt!

Grietiņa mierīgi. Vai jūs nu esiet gatavi?
Dundurnieks īsi. Jā.

Grietiņa. Nu, tad dzirdiet, ko es jums teikšu.

Dundurnieks mīlīgi. Ak, nemaz nevaru tos

vārdus no jūsu saldām lūpām sagaidīt.
Grietiņa. Tad dzirdiet, ka es jūs nemūžam

neesmu mīlējuse, nedz mīlēšu, par tik plānprātīgu
meitu jūs mani nevariet turēt. Kad jūs gribiet pre-

cēties, tad meklējat citu kādu, bet es neticu vis, ka

jums tas izdosies, jo jūs gan neuziesiet meitu jūsu

26



27

gados, kura vel grib precēties. Tomēr es no savāš

puses jums daudz labas laimes vēlu.

Dundurnieks, apstulbis, pēc kāda brītiņa —

drusku sašutis. Paldies. Tad jūsu sirsniņa gan lai-

kam jums vairs nepieder, jūs to būsiet citam dā-

vājuši?
Grietiņa dusmīgi. Kā jūs drīkstiet...

Dundurnieks, caur zobiem vilkdams. Varbūt

Jānītim?

Grietiņa dusmīgi. Vai jūs ...
Dundurnieks kā agrāk. Tam dienaszaglim,

tam ...

Grietiņa ļoti dusmīgi. Nu ir diezgan, es jums
saku. Es varu daudz panest, bet nemūžam es necie-

tīšu klusu, kad nevainīgus cilvēkus apvaino. Jānis

nekad nav bijis dienaszaglis, turpretim viņš ir rū-

pīgs cilvēks. Caur savu nepiekusušu strādāšanu viņš
man brangu pārtiku gādājis, jā, viņš vēl vairāk

priekš manis dara, nekā mans tēvs būtu priekš ma-

nis varējis darīt, un, lai jums vairs visā mūžā nenāk

prātā viņu nicināt, es jums saku, ka es Jāni mīlu

(raudādama), jā, šinī brīdī, kur jūs viņu tik grūti ap-

vainojuši, vēl vairāk mīlu nekā agrāk, jo es redzu,
ka tādēļ, ka viņš priekš manis pūlējas, viņam tiek

no citiem — tādiem bezkauņiem gods aizskarts. let

raudādama aši pa kreisām durvīm projām.

6. SKATS

Dundurnieks viens pats.

Dundurnieks pēc kāda brītiņa klusuma, kurā

kā apstulbis stāvējis. Ā, redz še! Tad man taču bij
taisnība. Un Jānis tas laimīgais? Bet kad es tik

zinātu, kā to Jāni varētu aizstumt pie malas? Pag,
kas man tur prātā šaujas? A, redz še, tādā vīzā: es
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būšu mucenieks un muceniece — mana sieviņa. Tā

tā lieta ies. Es Jānim teikšu, ka es Grietinu esmu

uzrunājis un ka tā apsolījuse mani precēt. Tad Jānis

neiedrošināsies viņu uzrunāt, un pa to laiku es atkal

pielabināšos pie Grietiņas. Vēl nakti es Grietinu

iepriecināšu ar kādu jauku dziesmu. Tas sieviešiem

patīk, un tā pie viņām var pielabināties. Ak, redz še!

Ah, mīlestībā es esmu daudz piedzīvojis, jā, es arī

zinu, kā ikkatra tauta mīl.

No 5

Būšanās dažādās

Jau ļaudis mīlējās,
To redz no Ādama,

Kas ar jau mīlēja,
Jo citādi es ar nebūtu;
Bet dažādi, man šķiet,
Ar mīlestību iet

Pie katras tautas,

Kur kazas ļautas.

Par visiem karstāki

Gan mīlē spānieši,
Tur aug ar meitenes

Ātri kā lapenes
Un daža esot ļoti skaista.

Tur gardavoja nav,

Viens otram virsū krauj
Un zēni tīri

Ir lieli vīri.

Turpretim jāsaka,
Ka anglis nemīl tā,
Kur nauda čupām mēdz

Viņš laulību tik slēdz,
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Pie brūtes tēva būt iekš skapja.
Kāds anglis sacīj' man —

Ar' mēs tā darot gan.

Pēc laba pūra
īkkatris lūra.

Cik saldi, mīlīgi
Māk mīlēt vācieši.

Tie sten tik: «O un ah,
Tu mana mīlaka!»

Un brūtgāns uzdzied «Wacht am Rhein».

Pēc kāzām notiekas

Gan daža kaušanās,

Bet tomēr abi

Dzīvo it labi.

Krievs mīlē huctuū,

Tāpat kā latvieši.

Tam sava dījiuenbKa
Par visām pārāka —

Un mūžam no tas negrib šķirties.
Tas brangais dzēriens nav,

To dzer un pasniedz tai,

Bet arī bočkci

Ir laba lieta.

Ar' žīdi mīlēt māk,

Kad meitas pretim nāk,
Tās mīļi pasmaida '
Un nekad nebaida,

Jo žīds ir mūžam ļoti bailīgs.
Kad mīl tik Sorreie,

Tad ari Jozele

Noturēs balle

Ar save kale 1
.

1 Kale — brūte. (Seit un turpmāk A. Alunāna paskaidro

jumi. — Sast.)
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7. škats

Dundurnieks. Jānis caur vidu.

Pamazītām tumsa metas.

Dundurnieks. Ā, Jānīti, jūs nāciet pašu laiku;

labi, tad nevajadzēja man jūs saukt.

Jānis mierīgi. Vai jums man kas jāsaka?

Dundurnieks. Ā, redz še. Sakiet, jaunekli,
vai jūs nevariet iz manām acīm lasīt, kādu prieku

esmu piedzīvojis.

Jānis. Pirmkārt, sāk tumsa mesties, un, ja tie-

šām jūsu acīs vēl ko varētu lasīt, tad jūs dusmas

pārņemtu, ja es jums teiktu, ko vienīgi vien iz jūsu
acīm var lasīt.

Dundurnieks drusku sašutis. Redz, redz, zob-

galis. Bet negribu jūsu ziņkārību par daudz ilgi
kutināt. Tādēļ dzirdiet: es Grietiņu uzrunāju un ...

Jānis ļoti ātri. Nu, un?

Dundurnieks, patīkami pasmiedamies. Un tā

teica, ka viņa tik uz tam gaidījuse un labprāt mani

par vīru ņems, un jau pēc trīs nedēļām būs kāzas.

Pēc brītiņa. Ā, redz še! Jūs jau nemaz nerunājiet.

Nu, vai laimes man nevēlēsiet?

Jānis sapīcis. Ko jums visu vēlu, nevaru teikt.

Dundurnieks. Jā, redziet, tas tā it nevilšus

atgadījies. Bet nekas, būs viss labi, es būšu muce-

nieks, nu, un mucenieks un muceniece arī jūs neaiz-

mirsīs. Ar labu nakti! Zobodams. Vēlu jums saldu

miegu un jaukus sapņus. Ar labu nakti! Aiziedams,
kā spītēdams. A, redz še! Aiziet caur vidu.
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8. SKATS

Jānis viens pats.

Jānis pēc kāda brītiņa klusuma, kā ārprātīgs.
Vai es sapņoju jeb vai esmu nomodā? Grietiņa va-

rēja tādam cilvēkam apsolīties, tādam ģeķim, tādam

pusmuļķim! Un es, nerrs, viņu mīlēju, mīlēju ar visu'

dvēseli, tā ka es katru brīdi būtu savu dzīvību viņai

pasniedzis. Bēdīgi. Mārtiņ, brangais draugs, kam

tu man velti cerības devi! Kad sāk cerēt un pašā
jaukākā cerībā viss, viss zūd, tad sirdssāpes jo grū-
tāki pārciešamas. Bet vai es viņu varēšu aizmirst?

Nē, nē, mūžam nē. Kamēr vēl dzīvība šinī pūlētā

dvēselē, tamēr šī nelaimīgā mīlestība nezudīs, un es

mūžam būšu nelaimīgs cilvēks. Tā ir mana nākamība,

kurai man droši pretim jāskatās.

9. SKATS

Jānis. Mārtiņš.

Mārtiņš lēni caur istabas durvīm pa labai

rokai iznācis un paliek, no Jāņa neredzēts, klauso-

ties pie durvīm.

Jānis. Vai gan kāds cilvēks iespēs tik daudz

sirdssāpes panest kā es! Mārtiņ, brangais draugs,

tagad ari tu vairs neiespēsi man cerību dot.

Mārtiņš ir, viņam nemanot, lēni pienācis un

roku uz pleciem uzlicis. Jautri. Kas zin, draugs, kas

zin.

Jānis brīnēdamies. Ko, vai tu dzirdēji...

Mārtiņš. Es dzirdēju, ka tev cerības trūkst.

Jānis. Kuru ari tu man nespēsi dot.

Mārtiņš. Kas tad tev īsti noticis?
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Jānis. Ar īsiem vārdiem, draugs: Grietiņa Dun-

durniekam apsolījušo to precēt.

Mārtiņš. Vai tu klāt biji, kad tā apsolījās?
Jānis brīnēdamies. Nē!

Mārtiņš. Bet kas tev to teicis?

Jānis. Dundurnieks.

Mārtiņš. Vai tu Dundurniekam visu tici, ko

viņš tev teic?

Jān i s brīnēdamies. Nē,

Mārtiņš. Bet kam tu viņam to tici?

Jānis. Jā, bet...

Mārtiņš. Bet tu domā, ka tādās vientiesīgās
lietās viņš tevi neapmelos. Bet es tev saku — tik

vien tādās lietās mēdz veci ģeķi melot, un, ja Grie-

tiņa tiešām Dundurniekam apsolījusēs, tad viņa to

jokodama darījuse; lai būtu kā būdams, bet tagad
ir laiks rādīt, ka tu esi vīrs un, kur vajaga, zini

runāt.

Jānis. Bet ko tad lai daru, pēc tavām domam?

Mārtiņš. Tev jāiet pie Grietiņas un ar īsiem

vārdiem jāsaka, ka tu viņu mīli.

Jānis. To es nevaru.

Mārtiņš. To tu varēsi gan. Tu arī pie tādiem

iemīlējušiem esi pieskaitāms, kuriem nekad vajadzī-

gās dūšas nav. Bet tādiem nabadziņiem jāpalīdz,
tādiem dūša jāiedod, un to es gribu darīt, ja tu man

nāksi līdzi. Uzdzersim kādu glāzīti uz Grietiņas ve-

selību, un tev būs vairāk dūšas, nekā tev vajadzēs.

Jānis. Gribu visu darīt, ko tu man liksi darīt,

tik nedod man atkal cerības, kuras, kad viņas zūd,
mani nelaimīgāku darīs, nekā es agrāk biju.

Mārtiņš: Nāc tik, nāc! Tagad es tev palīdzēšu,
kas zin, vai nenāks laiki, kur tu man palīdzēsi. Abi

ieiet pa labu roku istabā.
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10. SKATS

Dundurnieks viens pats.

Dundurnieks, kuram vēja lukturs un klari-

nete rokā. Ā, redz še, viss rāms un klusu. Tas ir

labi. Es gan zinu, ka tas nepieklājas — iepriecinā-
šanas dziesmu priekš pusnakts sākt, bet man bij
savs nolūks: kad es pusnaktī dziedāšu, Grietiņa gu-

lēs, nenāks ārā un tad arī nezinās, kas še viņu go-

dājis, kas še dziedājis. Tagad viņa vēl būs nomodā.

Vēja lukturi arī esmu tumsības dēļ līdzi ņēmis, bet

arī še man bija īpašs nolūks. Noliek lukturi un Ma-

rinēti zemē, aizveļ to lielāko mucu Grietiņas logam

pretī un, kamēr tā dara, runā. Lai nu kāds cilvēks

iedrošinājās teikt, ka man gaišas galvas nav. Ha,
ha, ha! Uzliek lukturi uz mucu. Ā, redz še! Kad viņa

tagad pie loga nāks, vai viņa pirmā acumirklī nere-

dzēs, kas tas dziedātājs ir? Ha, ha, ha! Mana gal-
viņa! Bet nu varu sākt. Ņem Marinēti padusē. To

dziesmiņu esmu pats taisījis!

Nq 6

Mīļā meitiņ, atver logu,
Visi sen jau dus.

Neieraugi man par spogu,

Lūdzama, ciet klus'.

Pūš uz klarinetes vienu reizi dziesmiņas

meldiju cauri; ši meldijas pūšana notiek pēc
ikkatras pantiņas.

Dziedot še, sāķ rīkle kalst man, —

Nāc pie manas sirds, —

Nagi, zobi sen jau salst man,

Sirdī man ir pirts.
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Tāluma dzird suņus rejam.

Viss pie debesvelves tumšs jau,

Tavas acis spīd;
Dziedāt var tāds vīrs, kas dumjš nav

Katru acu brīd'.

Suņu riešana jau ir tuvu dzirdama. Dun-

durnieks atgriezies uzsauc suņiem.

Ā, redz še! Kuš, kuš, jūs bezkauņas! Un tad dzied

tālāk.

Tādēļ, meitiņ, atver logu,
Visi sen jau dus.

Neieraugi man par spogu,

Lūdzama, ciet klus'.

Kamēr Dundurnieks meldiju beidz pūst, suņi
jo diktāki rej.

11. SKATS

Dundurnieks. Grietiņa.

Grietiņa iz durvīm pa kreiso pusi. Kas tad te

tādu troksni ceļ?
Dundurnieks pie sevis. Ā, redz še! Taču pa-

līdzēj"! Tā iznāca. Nu tik turies dūšīgi, Dundurniek!

Grietiņa pasmiedamās. Ak tad jūs tas ērms,
kas še spogo?

Dundurn i c k s brīnēdamies. Spogo? Es tik

iedrošinājos jūs ar kādu dziesmiņu iepriecināt. Es

dziedāju . . .
Grie t i ņ a smiedamās. To jūs par dziedāšanu

sauciet?

Dundurnieks. Jā, es ...
Gri-etiņa, gardi smiedamās. Ha, ha, ha, ha, ha!

Bet kas tad jums tur? Tā jau klarinete! Vai jūs arī

pūšiet?
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Dundurnieks. Jā, es pūšu, bet ne visur un

ari ne katru bridi, tik goda dienās. Ak, un, kad jūs

gribētu tā manēja būt, tad es jums pūstu un pūstu

cauru dienu tās jaukākās meldijas priekšā.

Grietiņa. Vai jūs jau atkal sāciet no tādām

nepatīkamām lietām runāt?

Dundurnieks. Ak, neesiet tik cietsirdīgi, ņe-

miet mani!

Grietiņa. Es jums dziedādama izteikšu savas

domas.

Dundurnieks. Labi. Un es dziedādams atbil-

dēšu.

N2 7

Grietiņa.
Kad veci puiši
Mīlēt vēl sāk,
Tad grūtas dienas

Sieviešiem nāk.

Tāds vecīts pielīp,
Neiet vairs nost,
Un tad mums raizes,

Ak, tavu post!

Dundurnieks.

Vēl ir dažs puisis,
Vecāks kā (ar pirkstu uz sevi rādīdams)

šis,

Bet jau dažs skuķis
To mīlējis.

Tādēļ ar, rozīt,
Dari tu tā,
Dod savu rociņ'
Un saki «jā»!
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Grietiņa.
Nedošu roku

Es vecīšam,
Vēlu daudz laimes

Citur kur tam.

Vēl jauni puiši

Atradīsies,
'« Tādi ar mani

I Laulībā ies.

;s ļ Dundurnieks.

Nedošot roku

Tā vecīšam,
Vēl man daudz laimes

Pie meitiņām.
Vēl jauni puiši
Atradīsies,
Tādi ar viņu
Laulībā ies.

Dundurnieks velk beidzamo noti tik gari, ka,

kad orkesters jeb pavadītājs uz klavierēm beidzis,

šis vēl arvienu dzied. Redzēdams, ka mūzika apklu-

suse, brīnēdamies. Ā, redz še!

Grietiņa. Tagad esmu jums atbildi devuse

un ...

Dundurnieks. Ne tik drīz es iešu, mana

dārgā. Tik kas labi aplenc, var uzvarēt, tik kas lū-

dzas, tam tiek vēlēšanās izpildītas.

12. SKATS

Tie paši. Jānis. Mārtiņš. Abi paliek pie durvīm klau-

soties.

Grietiņa. Bet es jūs lūdzu
~.

Dundurnieks. Ari es jūs lūdzu, un es zinu,
ka jūs tik trīs nedēļas noliksiet līdz tam laikam, kur
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es, kur mēs abi būsim laimīgi. Vai tad es jums šo-

dien vien esmu rādījis, cik karsti es jūs mīlu, jā,
redzat še (metas ceļos), es jūs lūdzu, paīsinājiet to

laiku, līdz kuram ...
Jānis dūšīgi, bet nevis iedzēries, no dusmām

pārņemts, stājas starp Grietiņa un Dundurnieku.

Dundurnieks izbijies, tāpat Grietiņa; kādu bridi klu-

sums.

Mārtiņš stāv pie durvīm labajā pusē.

JSfo 8. Recitativ

Jānis. // Man likās tā, // ka drusku tu // mani

ar mīlēji, // bet, kā nu labi redzu,//redzu,//redzu,//
tu godā vecumu, // tu godā vecumu. //

Uz Grietinu. // Ei, kaunies jel! // Uz Dundur-

nieku. Un arī tu, // tu vecais grēciniek, // tev tik

vēl pāri soļi, // soļi, // soļi // līdz tavam kapam
ir, // līdz tavam kapam ir.

Grietiņa mīlīgi. Jānīti!

Jānis droši. Ar jums, jaunkundz, vēlāk pāri
vārdus runāšu. Uz Dundurnieku atgriezdamies. Ta-

gad man še vēl vienam kungam laimes jāvēlē, ko

pirmīt viņam parādā paliku.
Dundurnieks bailīgs. Paldies, paldies; kad

jums viena alga, tad jūs ari vēlāk man variet laimes

vēlēt.

Jānis. Es labprāt nemīlu parādus, bet jūs nu-

pat teicāt, ka es jums arī vēlāk varu laimes vēlēt?

Dundurnieks priecīgs. Jā, tas man būtu ļoti
patīkami.

Jānis. To patikšanu es jums labprāt padarīšu.
Bet jūs man liekaties ļoti kaunīgs, un es ticu, ka jūs
labprāt izbēgtu, lai jums nevajadzētu manas vēlēša-

nas pretī ņemt. Lai nu tas nenotiek un lai es jums
taču varu manas vēlēšanas izteikt, es jūs lūdzu tur
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taru muca, kas pretī logam ir, tik iigi uzgaidīt, ka-

mēr ...

Dundurnieks bailīgi. Bet tā muca ir tik aug-

sta, tur es jau vairs nemaz nevaru iekāpt.
Jānis zobodams. Var būt, ka jūsu mīļākā jums

palīdzēs.
Grietiņa, gandrīz raudādama. Bet Jāni

..
.

Jānis. Nekas!

Dundurnieks ļoti bailīgi. Man nupat vēl da-

rīšanas, kurām līdz rītam vajaga pabeigtām būt,

tādēļ es tagad iešu, ja jūs atļaujiet. Es atkal citu

kādu reizi atnākšu.

Jānis. Ne uz kādu vīzi, dārgais draugs; jūs
kāpsiet acumirklī mucā.

Dundurnieks. Bet apžēlojaties!

Jānis. Bez žēlastības jūs kāpsiet acumirklī

mucā (roku paceldams) jeb es .. .

Dundurnieks, drebēdams no bailēm. Es kāpšu,

es kāpšu! let pie mucas un sāk kāpt, bet nevar

iekāpt. Uz Jāni. Palīdziet man, atstutējiet kāju!

Jānis. Labprāt, mīļais draugs! Palīdz viņam.

Dundurnieks ielec mucā. Bez palīdzības še

nemūžam nevar iznākt.

Jānis. Kas tālāki še mucas priekšā notiek, gar

to jums nav nekāda daļa, un, lai jūs neko nedzirdiet

un neko neredziet, es mucai vāku uzlikšu.

Dundurnieks. Bet es ...

Jānis. Ak jums bailes no spogiem? Nu, še jums
tas vējalukturis, kurš arī laikam jums piederēs, un,

lai jums laiks garš nav, uzpūtiet kādu jautru mel-

diju uz savu stabuli.

Dundurnieks sašutis. Tā nav nekāda sta-

bule, tā ir klarinete.
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Jānis, mucai vāku un vākam kluci uzlikdams.

Dusi mierīgi, draugs, tevi pasaules troksnis vairs

neiztraucēs.

Mārtiņš gārdi pasmejas un ieiet savā istabā.

13. SKATS

Jānis. Grietiņa. Dundurnieks mucā.

Kādu brītiņu klusums.

Jānis. Es esmu savā īsā mūžā daudz piedzīvo-

jis, bet, ko šodien redzēju, tas bij par daudz.

Grietiņa mīļi. Jānīti!

Jānis. Lieciet mani mierā, tā ir tā vienīgā lūg-

šana, kuru jums izsaku.

Grietiņa. Tik strupi!
Jānis. Nerunājiet, dievs zin ko es no dusmām

iesāktu!

Grietiņa drusku pikti. Nu, ko tad jūs iesāktu?

No 9

Jānis.

Ko iespēju, redzi tu!

Sauc mani par niekalbiņu,
Bet rit gribu zaldātos iet,
Tur dzīve man jaukāka šķiet.

Munsterē pēc mūzikas.

Kad mundieriņš būs man it spožs,
Pa ielām kā derēšu drošs,
Un meitiņas visas nudien —

Tās mīlēs tik mani tad vien.

Kā augšā.

Ja trāpītu lode man kad,
Cik dūšīgi mirtu es tad!
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Uz kapa ne puķe man augs,
Pār mani tik jādīs un brauks.

let caur vidu projām.

Grietiņa, rokas izplatīdama, iekliedzas. Jānīti!

Jānis atgriežas atpakaļ, žēli. Grietiņa! Klātāki

nākdams. Vai es to esmu pelnījis? Dievs zin, kā es

jūs ...

ko jūs ...
nē, tevi mīlēju un kā es tevi vēl

tagad mīlu! Nepiekusis es esmu priekš tevis strādā-

jis dien' un nakti, manas domas tik pie tevis ir, un

tu varēji šo balto rociņu citam sniegt.
Grietiņa brīnēdamās. Es citam?

...

Jānis. Dundurniekam!

Grietiņa. Kas to teica?

Jānis. Viņš pats.

Grietiņa. Pirmīt man bij žēl, ka viņš tika

mucā bāzts, bet tagad man viņa vairs nav žēl. Ne-

mūžam es viņam neesmu apsolījuse viņu par vīru

ņemt.

Jānis priecīgi. Vai tiešām?

Grietiņa. Tiešām!

Jānis priecīgi. Ak, cik tas brangi! Bet nu tik

redzu, cik ātri varētu cits kāds mudīgāks būt nekā

es un mani uz mūžīgiem laikiem nelaimīgu darīt.

Man vajaga runāt, lai iet kā iedams. Jā, Grietiņa, es

tevi mīlu, no visas sirds mīlu, un, ja tu tādu prastu
mucenieku gribi par vīru ņemt, tad saki «jā».

Grietiņa priecīgi. Šo «jā» es varu ar prieku

pilnu sirdi teikt! Nevis no šīs dienas vien es tevi

mīlu. Manas acis redz nākamību bez rūpēm, jo jau
līdz šim, kur es tevim vēl nekas nebiju, es redzēju,
cik rūpīgi tu priekš manis proti gādāt un strādāt.

Bet saki — kā tu mani varēji mīlēt, kad man patik-
šana būtu bijuse pie tik nepatīkama cilvēka kā Dun-

durnieka?
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Jānis. Grietiņa, tagad es uz neko nevaru atbil-

dēt, jo par daudz no priekiem esmu pārņemts. Tagad

manas domas tik pie tevis vien ir, un es tev visu

savu mūžu gribu parādīt, ka es zinu atzīt, ko tu

man caur to esi dāvājuse, sacīdama, ka tu ar mani

cauru mūžu gribi pavadīt. Bet nu man jāiet Mārti-

ņam teikt, cik laimīgs es esmu; viņam visvairāk man

jāpateicas par to laimi, kuru es tagad baudu, jo bez

viņa ...
bet to visu es tev vēlāk izstāstīšu. Un nu,

Grietiņa, mana dārgā līgava, vai es drīkstu cerēt,
ka tu man pirmo saldo mutīti dosi?

Grietiņa. Ar priekiem, tu mīļais, mīļais Jānīti.

Dod Jānim mutīti.

Jānis. Tik uz kādu brītiņu paliec viena, es būšu

ar Mārtiņu tūlīt atpakaļ! Aizskrien pa durvīm kreisā

pusē.

14. SKATS

Dundurnieks mucā. Grietiņa viena pate.

m 10

Grietiņa.

Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

Kam drebi, sirsniņa, man tā

Un neesi vis priecīga?
Vai neesmu vēl jauna es,
Un puišiem karstas dvēseles!

Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

Vai priecīga būt drīkstēšu?

Man acis pilnas asaru.

Un, lai ar domas dažas man,
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Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

Es būtu priecīga nudien —

Būt muti bučojis viņš vien,

Bet mutīte līdz sirdei gāj'
Un rūgtas bēdas tur atstāj.

Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

Es debesīs nu gribu kļūt
Un viņa eņģelis tur būt,
Es lūgšu mīļo dievu ar,

Lai viņu laimīgu še dar'.

Viņš bučojis man', viņš bučojis man'!

15. SKATS

Jānis. Mārtiņš kreisā pusē. Grietiņa. Dundur-

nieks mucā.

Mārtiņš priecīgi. Nu redzi, draugs, ko es te-

vim teicu, saņem dūšu, un viss ies labi. Uz Grietiņa.
Vēlu daudz laimes-. Muceniece brangu mucenieku

dabūj'se, to es zinu, jo viņš ir mans draugs.
Grietiņa. Pateicos, pateicos, Mārtiņ. Nu, Jā-

nīti, kad tad mūsu kāzas būs?

Jānis. Lai paliek, ja tev tā patīk, pie Dundur-

nieka sprieduma, kas man teica, ka tu pēc trīs nedē-

ļām būšot precēties.
Grietiņa. Lai paliek tā. Bet vai nu nebūs laiks

Dundurnieku ārā laist?
..

Jānis. Tev taisnība! Aiz priekiem esmu Dun-

durnieku pavisam aizmirsis, un man īpaši viņam va-

jadzētu pateikties, jo es šovakar nebūtu vis tik lai-

42
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mīgs, kā tagad esmu, nebūtu Dundurnieks man stās-

tījis, ka Grietiņa to precēšot. let pie mucas un no-

ņem vāku. Nu, Dundurniek, vai nekāpsiet ārā?

Dundurnieks izceļas stāvus mucā, vienā

rokā vēja lukturi, otrā klarineti; rupji. Es negribu!
Es negribu!

Jānis. Kādēļ jūs negribiet?
Dundurnieks rupji, ar klarineti gražidams.

Gar to jums nav nekādas daļas!

Jānis. Jūs stabuli salauzīsiet gražīdami!

Dundurnieks rupji. Tā nav nekāda stabule,
tā ir klarincte.

Jānis. Jūs pirmīt teicāt, ka jūs būsiet muce-

nieks. Sakiet — vai tas arī ir mucenieks, kas mucā

tupējis?
Dundurnieks rupji. Laidiet mani mierā!

Jānis. Tās laimes vēlēšanas, kuras jums parādā

esmu, es jums izsacīšu, kad jūs pēc trīs nedēļām
Grietiņu un mani mūsu kāzās apmeklēsiet.

Grietiņa. Arī mani jūs caur tādu apmeklēšanu

ļoti iepriecināsiet.

Mārtiņš. Bet neaizmirstiet stabuli līdzi ņemt!

Dundurnieks rupji. Tā nav nekāda stabule,
tā ir klarinete.

Mārtiņš.

Nu, mazais Jānīti,
Ko tagad sacīsi?

Nu tevim cerība,
Prieki un sieviņa.

Jānis uz Grietiņu
Tevi vien mīlēju!
Pie sirds tev' spiedīšu,
Mūžam priekš tevim vien

Pūlēšos katru dien.



Grietiņa.
Nu varu jautra būt,
Nu varu vajā kļūt uz Dundurnieku

No veca bezkauņa,
Kas mieru nedeva.

Dundurnieks mucā.

Ērmīgi vēl jums ies,

Es zinu atriebties,
Pirms jūs to domājiet,
Variet jūs bojā iet.

Visi priecīgi, bet Dundurnieks zobodams.

Viss labi beidzies jau,
Muceniec' viena nav,

Tas tiešām ir liels prieks,
Ka tai ir mucenieks.

Mūzika spēlē tālāki, kamēr visi — katris

priekš sevis pāri taktēs danco.

Aizkaramais noveļas.

lespiests pēc 1904. gada izdevuma.
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1 Teksta: tns nodaļas un sešos cēlienos. (Sast.)





PRIEKŠVĀRDS

Zīmējoties uz «Džon Neilanda» izrādīšanu mazākos teāt-

ros, man še šādi vārdi jāpiemin. Pirmā cēliena beigās parādās
Reinharda tēls kā miglā. Tas top tā izdarīts, ka zofa, uz kura

Leontīne noguļas, atrodas blakus logam jeb durvīm dekorācijā.
Sī vieta top ar vairāk šķidrautiem aizsegta, un aiz šiem parā-
došais Reinhards būs redzams kā miglā. Ja nu vienu šķidr-
autu lēni pakaļ otram kā aizkarājumu uzvelk, tad Reinharda
formas būs arvienu skaidrāki redzamas, it kā kad viņš tuvo-

tos. — Klumpočs nedrīkst savus viesus ieziepēt patiesi ar

ziepēm, bet to izdara ar kādu baltu pulveri, jo ziepu putas
nestāvēs tik ilgi vaigā, cik tas komiska efekta dēļ vaja-
dzīgs. — Mazākas skatuves var cēlienu upmalā tā pārgrozīt,
ka upe nav vis no skatītājiem redzama, bet domājama aiz

kulisēm. Tur arī Upesmāte dzied savu dziesmu cēliena bei-

gās — tāpat aiz kulisēm kā skata sākumā; Neilands, savu

kupleju dziedot, nemet savu makšķeri upē, bet aiz kulisēm, kur

katru reizi vajadzīgā rekvizīta top pie āķa piekārta. Tāpat
varēs mazas skatuves viegli sniega dekorāciju tādā vīzē izrā-

dīt, ka skatuvē nostāda zaļas egles un to zarus apsien ar baltu
vati. Sniega snigšanu izrāda, kad no skatuves virsa ber

smalki sagrieztu baltu papīri zemē. Alus zeidele, iz kuras
Klumpočs tik daudz alus dzer, ir tā ietaisīta, ka viņa sastāv
iz dubultiem sāniem, kuros top lāsīte ielieta, bet zeidelim dod
pildītu izskatu, lai gan viņas vidus tukšs. Tādas glāzes dabo-
namas katrā lielākā stiklu veikalā. — Kur uz laukiem būtu
teātra personāls mazāks, tur var daži aktieri divas lomas

izradīt. Visu citu zinās cien. teātra vadoņi paši nosacīt un

aranžēt.

Rigā 6. aprīli 1884. gadā

Ādolfs Alunāns



PERSONAS

Džons Neilands, materiālveikala īpašnieks

Leontīne, viņa meita

Klumpočs, pilsētas balbieris

Jurģis, rentjes
Eisbein kundze, kāda miesnieka sieva

Anspēka tēvs, vecs zvejnieks

Reinhards, viņa dēls

Felsners ļ
Uprnans [solo kvartete dziedāšanas biedrībā
Dreif c 1 d s

Bauer s J
Upesmāte
Griborskis

Jakobsons

lerēdnis iz guberņas pilsētas
Kāds policijas ierēdnis

Kāds sulainis

Amatnieki. Trīs pircēji. Trīs goda
viesi. Trīs ķīnieši.
Upesmeitas. Dāmas. Kungi

Notiek kada maza pilsētiņa
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Pirmā nodaļa

DIVĪ ZIEDOŠI VEIKALI

PIRMAIS CĒLIENS

ARĪ TIRGOTĀJS

Skatuve: istaba pie Neilanda ar divi zaļām durvīm. Caur dur-

vīm pa labo roku iet Neilanda veikalā (bodē), durvis pa kreiso

roku ved privātdzīvoklī. Priekšā pa labo roku galds un vec-

modes krēslis; vecas mēbeles. Dibinā pie sienas, skatuves vidū,
vecmodes guļamais zofa.

1. SKATS

Leontīne. Jurģis. Amatnieki un naudas aiz-

devēji ar rēķiniem rokās.

N° 1. Koris ar solo

Koris.

Nu, mamzelīt, mēs prasām jūs,
Kā šodien tad ar naudu būs?

Ja nesamaksās tūlīt mūs,

Jums raizes kļūs!

Jurģis lišķīgi.
Ja dievs mīt jūsu krūtīs tik,
Tad pagaidiet vēl cik necik!

Koris.

Ne stundas mēs vairs negaidām,
Nu slikti klāsies Neilandam!

Leontīne pēc mūzikas. Bet, mani kungi, pa-

ciešaties jel vēl drusku. Mans tēvs maksās, tiklīdz

viņam tas būs iespējams.
Kāds amatnieks. Nu, tad mēs varētu gaidīt

līdz pat pastara dienai!
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Otrs amatnieks. Solīt jau Neilanda kungs
vairāk kā gadu sola samaksāt, bet piķis zin kādēļ

viņam tikai neizdodas šo savu prātīgo nolūku arī

tiešām izpildīt.
Visi citi amatn i c k i bez Jurģa. Nē, nē,

mēs vairs negaidām, mums vajaga naudas, jeb mēs

sūdzam.

Jurģis vienmēr lišķīgi. Ak, mani kungi, kam

tik dusmīgi? Mēs, cilvēciņi, esam šai pasaulē tikai

tie viesi, un mums nepieklājas būt šeit dumpiniekiem
un pastrādāt tos darbus tās varas, bet mums jādod
saviem brāļiem laba priekšzīme iekš tās būšanas tās

mīlestības. Tādēļ gaidiet vēl kādu laiciņu, dievs aug-
stais jūs svētīs caur to, ka Neilandam liks atkal

iedzīvoties, un tad tas varēs jums samaksāt savus

parādiņus. Sāņus. Kad šie rakari sāks tagad paģērēt

savējo, kas tad manim atliksies?

Leontī ne. Jā, jā, mani kungi, apmierinājāties
vēl kādas nedēļas. Es tēvam vienumēr atgādināšu,
ka viņam jārauga jūs apmierināt.

Kāds amatn i c k s. Ak, jaunkundzenīt, mēs

zinām, jūs esiet tik laba, no jums jau sen būtum

dabūjuši, kas mums pienākas, bet. . .

Otrs amatnieks. Nu, ko tur vēl tik daudz

spriest, — tad jaunkundzenes dēļ vēl uzgaidīsim
kādu laiciņu.

Citi. Bet arī tikai jaunkundzenes dēļ!
Leontīne. Kā lai es jums pateicos, mani

kungi .. .
Kāds amatnieks. Caur to, ka jūs papiņam

bieži atgādināsiet, ka mēs gaidām uz naudas.

Visi citi. Jā, caur to, caur to.

Jurģis. Es ieslēgšu savās rīt' un vakara lūg-
šanās to lūgšanu tās samaksāšanas to rēķinu, lai

Neilandam tas neizzustu iz pratina.

Visi. Nu tad uz atkalredzēšanos!
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Leon tīne. Uz atkalredzēšanos!

Jurģis sāņus. Kaut piķis jūs visus parautu!
Amatnieki un naudas aizdevēji aiziet

caur bodes durvīm.

2. SKATS

Jurģis. Leontīne.

Leontīne. Kad jel reizi šīs briesmīgās dienas

beigsies! Tiešām man prāti zūd, kad apdomāju par

tēva un savu nākotni.

Jurģis. Jā, es arīdzeinās domāju, ka ar jūsu
tēvu un viņa dzīvi iekš tās izlustēšanās tais biedrī-

bās tas gals nebūs visai patīkams.

Leontīne. Un nu vēl pēdējā laikā pienākuse
klāt tā nožēlojamā kāršu spēle, uz viņu Klumpačs
paskubinājis. Mūsu veikals iau acīmredzot iet atpa-
kaļ. Bet kā tas arī citādi lai iet? Komiju bodē turēt

nākas manam tēvam par dārgu, viņš tādēļ nosēdinā-

jis istabas meitu Trini mūsu bodē, un tai ir tēvam

katru reizi jāpaziņo, kad kāds pircējs iemaldās. At-

gadās dienas, kur neieņemam ne divdesmit kapeikas.

Jurģ i s. Jā, jā, kā tad lai arī var citādi būt?

Dienām un naktīm tikai biedrībā, izbraukšanās, zve-

jošanās un apkārtvazāšanās, un citos tādos pasau-

līgos priekos! Tā nevar arī iemantot tās labpatikša-
nas to ļaužu. Ak, man jau tīri bailes uznākainās,
kad drebošu sirsniņu apdomāju, kā tad es reizi tikšu

pie sava kapitāla un savām procentēm!

Leontīn c. Nu, Jurģa kungs, man šķiet, ka

jums nemaz neklātos par šo tematu daudz runāt. Es

pazīstu tēva parādus, un es arī zinu, ka jūs manam

nabaga tēvam jau divireiz tik daudz procentu izsū-

kuši, nekā aizņemtais kapitāls bija liels,
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Jurģis. Jā, Leontīnes preilenīte. Nu redziet, cik

jūs labi ziniet visas tās būšanas, tās maksāšanas!

Bet vai jūs arī ziniet, ka es varu katru acumirkli

jūsu mīļo papiņu līdz ar visām viņa biedrības pro-

tokolu grāmatām un viņa visu ļaunākajām trumpēm
cietumā iegrūst? To jūs gan laikam nezinājāt, prei-
lenīte? Es neesmu nekad lūdzis jūsu tēvu, lai viņš

ņem no manim naudu, es arīdzan neesmu
..

.
Leontīne. To jums ticu, Jurģa kungs, bet to

jūs varējāt sev paši jau iesākumā teikt, ka mans

nožēlojams tēvs nespēs vis ilgi jums par mēnesi

divpadsmit procentes maksāt. Jūs zinājāt, ka tādā

vīzē nevarētu pat tas lielākais veikals pastāvēt, bet

jūs tomēr tēvam devāt naudu, devāt naudu tikmēr,
kamēr viņš tagad pavisam atrodas jūsu rokās.

Jurģis. Ak, svētā saules puķīte, vai es tad

esmu jūsu tēvam jau ko padarījis iekš tām būšanām

to nepatikšanu? Jums jāsaka — nē, magonīt. Un

jums arī zināms, ka tikai viens vienīgs vārdiņš no

jūsu saldās puses vajadzīgs — un es izstrīķētu iz

savām grāmatām visus jūsu papiņa parādus.
Leontīne. Es lūdzos, Jurģa kungs, nesāciet

atkal...

Jurģis. Bet apdomājaties tikai, Leontīnes prei-
lenīte. Vai tad es būtu tik smādējams? Es esmu

kluss, dievbijīgs vīrs, un Augstais ir manus ceļus

svētījis un man piešķīris ari no tās mantiņas, kuru

mēdz saukt par to pasaulīgo.
Leontīne. Nē, nē, mans kungs! Un, ja jūs

būtu nokārti visas pasaules dārgākajiem greznu-

miem un ja jūsu pilis būtu neizskaitāmas un jūsu

īpašumā nekad nenoietu saule, nē, Jurģa kungs, arī

tad mani neviena vara nepiespiestu pie jūsu sāniem

savu mūžu nodzīvot.

Jurģis. Tā, tā, tā. Tad laikam vēl nebūs pie-
mirsts vecā zvejnieka Anspēka pārgudrais dēls Rein-
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hards ar savu jauko balsi, kas aizgāja pasaulē no-

dziedāt visus tenoristus un man apsolīja pārnākt

mājās tikpat bagāts, cik es tagad esot? Jā, tā, tā, tā!

Tad Reinharda kungs būs
...

Leontīne. Mans kungs, es ceru, ka jūs paši
atzīsiet, cik maz tiesības jums ir no manim paģērēt,
lai es jums izstāstu ko no saviem sirds noslēpumiem.

Jurģis. To jau arīdzan nevaru paģērēt. Bet

tad nebrīnāties par daudz, Leontīnes preilenīt, ja
jūsu papiņam atgadītos kādu dienu kaut kas iekš

tās būšanas to nepatikšanu.
Leontīne. Dariet, ko jūsu sirds jums liek da-

rīt, klusais miera vīrs, kura darbi tikpat tumši kā

melns viņa apģērbs.
Jurģis. Melnā krāsa apzīmē nopietnību, cīnī-

šanos, svēto mieru. Tādēļ arī ģērbos melnās drēbēs.

Leontīne, uz Jurģa sarkano vesti rādīdama.

Bet kādēļ tad jūsu veste nav melna?

Jurģis svarīgi un pacilinātu balsi. Ak, preile-
nīt, kad tik tā dvēsele melna ir! Aiziet caur bods-

durvīm.

3, SKATS

Leontīne viena pate.

Leontīne. Ak dievs, ak dievs, kā lai tas bei-

dzas! Kur vien es skatos apkārt — nekur palīdzības,
nekur cerības. Kaut mīļots tēvs manās sarkannorau-

dātās acīs varētu redzēt, cik nelaimīgu viņš mani

nu pats dara! Bet velti — šī posta dzīve top vien-

mēr turpināta, bez kā apdomātu, kādas beigas mūs

sagaida. Ak, kā viss būtu citādi bijis, ka tēvs man

būtu atjāvis Reinhardu precēt! Reinhards tad nebūtu

vis svešā pasaulē devies iet naudu pelnīt, gribēdams
bagāts pārnākt un tad manis paģērēt otru reizi,
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Viņš būtu palicis še, viņš būtu varējis priekšā stā-

dīties tēva veikalam, tas būtu atkal uzplaucis, un

tēva liga būtu beigta. Bet tēvs nevar Reinhardu
kāda briesmīga atgadījuma dēļ, kā viņš teic, iere-

dzēt un ir cieši apsolījies, ka, kamēr viņš vēl dzīvo,
es netapšot Reinharda sieva. Ja tēvs būtu atkal reizi

pie laba prāta, es tad sāktu otru reizi lūgties. Vakar

biju atkal pie Reinharda tēva, pie vecā Anspēka.
Vecais zvejnieks man ziņoja, ka viņa dēls neesot

īsti vesels un ka tas drīzi pāmākšot. Ak, būs tās

priecīgas dienas! Cik tur pie upes krastiem viss

kluss ir — tikai upīte lēni, lēni burbuļo, vecās sud-

malas tarkšķ vienaldzīgā ritumā, un jaukās un klu-

sās naktīs arī uzdziedot upesmāte ar savām skais-

tām meitām skaistas, skaņas dziesmas, ka uzklausot

neiedrošinājoties ne dvašot. Tā man vecais Anspēks

sacīja. Un tad arī labie rūķi ierodoties mēnesnīcā un

pastrādājot savus labos darbus. Tic palīdzot upes-

meitām apvaktēt kādu lielisku naudas trūbu, kas

senlaikos aukstos viļņos guldināta. Jā, tur es tikai

būtu laimīga, tikai tur, tur es gribētu dzīvot pie

sava Reinharda sāniem un ar viņu dalīties visos

priekos un bēdās. Izceļas no krēsla, uz kura sēdē-

juse. Bet kas tas? Dzirdu solus. Kad tik atkal Jur-

ģis . .. Uzklausās. Es labāk iešu. leiet dzīvokli.

4. SKATS

Džons Neilands,. jautrais vecis rītsvārkos, rokās manu-

skripts, iz bodsdurvīm.

«Nb 2. leiešanas dziesma

Neilands.

Kas nepazīst gan mani

Un mūsu biedrību?
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«Vai redziet skaisto Jāni?»

Sauc, līdz tik ienāku.

Kad eju es uz rātu.

Tad saucam dzirdēsiet:

«Redz še, kur vīrs ar prātu,
Redz še, kur Neilands iet!»

Jā, populārs pie drauga,
Kā ar pie naidnieka

Es esmu, katris rauga

Man piekrist biedrībā.

Un, teāterī spožā

Kad nosēžos es kur,
Sauc dāmas katrā ložā:

«Vai redziet, Neilands tur!»

Kad ziemas laikā reizi

Es ielās parādos,
Man arī iziet greizi,
To daži piedzīvos.
Ar sniega bumbām svaidīt

Man' ielu puikas sāk

Un kliedz, ko būs tur gaidīt:
«Redz še, kur Neilands nāk!»

Jā, jā, kad Neilands nebūtu, nepastāvētu ari mūsu

biedrība! Jā, lai dievs nedod, kas viss guļ uz ma-

niem pleciem! Man to jau neviens netic. Nudien ne-

paliek ne vaļas, ko paēsties, kur tad nu vēl veikals.

Te jāsaraksta protokules skaidrumā, te jāiet komi-

tejas sēdēšanā, tur jālasa dāvanas, tad atkal esmu

dižurnieks biedrības rūmēs, tad jātura runas pie ka-

roga dāvināšanas, un tā tas iet katru dienu. Tad vēl

atgadās godu maltītes, un tādā vīzē nereti paiet

vakars, ka nedabūnu ne savu stukulkas partiju no-

drāzt. Tagad atkal jārīkojas uz goda svētkiem. Uz
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manuskriptu rādīdams. Esmu jau iesācis atklāšanas

runu sapindzeļēt, bet topu vienumēr pie darba trau-

cēts, un tā tad vēl neizdodas pēc labpatikšanas. Ceru

droši vien, ka pēc šis runas mani iecels par biedrī-

bas prezidentu! Vienpadsmit gadus jau esmu savus

spēkus savai biedrībai uzupurējis, bet kā nevaru par

prezidentu tikt, ta nevaru. Vienu reizi jau būtu gan-

drīz ticis, bet te tas nolādēts Reinhards — bet lai

paliek Reinhards. Gan vel tikšu par prezidentu!
Esmu jau bijis danču priekšnieks un pārraugs par
avīžu galdu, arī karogu jau esmu divi reizes nesis,

bet, velns zin, par prezidentu nevaru tikt. Nosēžas

pie galda. Ta sāksim nu savu runu pārtaisīt. Kad

tik atkal kāds netraucē! Zin viņus jupis — ko tie

divi tēviņi pirmīt gribēja? lenāk viens un pa brīti-

ņam otris, vienam skapis, otram kurvis ar dvīņiem

līdz, un abi pastāv uz to, ka es viņiem korteli izīrē-

jis un jau rokasnaudu saņēmis. Nu man ir gan

augšā kambaris izīrējams, bet vēl tas nav iznoniots,

jo .. . (noslēpumu pilns) tur mājojot blaktis. Ņem
atkal manuskriptu un spalvu rokā. Hm, hm, iesākums

ir labs. Lasa. «Mani kungi! Se es nu stāvu un jūs
visi skatāties uz manis. Jūs sagaidiet, lai es . . .; jūs

sagaidiet pukstošām sirdīm . . .; pukstošām sirdīm .. .»

5. SKATS

Neilands. Jako bso n s.

Jakob s o n s. Dažādi rīki padusē, kā zābaku

kalps, pīpe, kādi kreklu krāģi, rokā putnu būrīts; nāk

iz bodsdurvīm. Dievs palīdz!
Neilands strupi. Paldies, kas jums še par

līšanu?

Jakobsons. Esmu še dzīvokli īrējis un nu

gribu
...
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Neilands sāņus. Jau trešais! Vai tad kāda

traku nama durvis ir vaļā atstātas! Dzirdot. Un nu

jūs gribiet še iekrāmēties, un vairāk jums nekas ne-

sāp, un jūsu mēbeles jums ar jau padusē līdz!

Jakobsons. Ak, bija senāk citādi laiki, tad

man arī bij vairāk mēbeļu, bet mani izķīlāja skrode-

ris un . ..

Neilands. Ak, laidiet mani mierā ar savām

pasakām, kas man par dalību pie jūsu privātdarīša-
nām! Es jūs tikai lūdzu mani tagad atstāt vienu

pašu, jo man runa jāpārre. . . gribēju sacīt, man

darīšanu ...

Jakobsons arvienu ļoti tieviņu baisi un bai-

līgi. Bet es še īrēju un jūsu bodē jau samaksāju aiz-

vakar rokasnaudu.

Neilands, viņam klāt pieiedams. Jūs manā

bodē samaksājāt rokasnaudu. Un kam tad, kad es

jautāt drīkstu?

Ja kob sons. Kādam kungam.

Neilands. Jūs melojiet, manā bodē nestāv ne-

kāds kungs.

Jakobsons. Bet atļaujiet. . .

Neilands. Es neatļauju neko, īpaši jums
neko ne!

Jakobsons. Bet kad es jums saku
.. .

Neilands. Ak ko, traki jūs esiet, un raugiet
tagad, ka jūs laikā uzej iet laimīgi izejamo vietu,
citādi es jūs . . .

Jakobsons. Labi, labi, mans kungs, es jau

eju, bet es pie kvartālnieka pavaicāšos, vai...

Neil a n d s izstumj viņu ārā. Pavaicājaties ma-

nis dēļ pie paša velna, bet mani laidiet mierā!
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6. SKATS

Neilands viens pats.

Neilands nosēžas atkal pie galda un nopūšas.
Jau trešais, kas savu prātu zaudējis! Būs jauna

sērga rādījusies — laikam caur karstām un sausām

dienām. Bet nu jāsāk no jauna. Ņem atkal_ spalvu
un manuskriptu. «Jūs sagaidiet pukstošām sir-

dīm ...»

7. SKATS

Neilands. Leontīne.

Leontīne parādās pie sānu durvīm.

Neilands. «Jā, pukstošām sirdīm . ..»
Leontīne sāņus. Sirds man pukst aiz bailēm,

bet tomēr man vajaga. Dzirdot. Mīļo papiņ, viens

pats tu še un ...
Neilands sadusmots. Atkal jau! Nu, kas tad

tev bija vajadzīgs, Leontīne?

Leontīne. Es gribēju ...

Ne i 1 and s. Nu, ko tad?

Leontīne. Es gribēju ar tevim drusku izrunā-

ties, mīļo papiņ.
Neilands. Labi, labi, bet raugi to lietu īsi

izdarīt.

Leontīne nosēžas tēvam blakus. Papiņ, tu

zini, cik neizsakāmi es tevi mīlu.

Neilands. No dieva puses, nesāc nekādus

priekšvārdus, citādi mana runa paliek auksta.

Leontīne. Redz, papiņ, tu dzīvo par daudz

savā biedrībā, un mūsu veikals atrodas pavisam bez-

goža Jurģa rokās.

Neilands. Gan viņam samaksāšu un tad būšu

atkal svabads.
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Leontīne. Bet ar ko tad, papiņ? Es esmu to

pārdomājušo, vai nederētu, ka veikala vadīšanu uz-

ņemtu kāds cītīgs cilvēks.

Neilands. Tā? Un vai tu pie tam neesi domā-

juse uz Reinhardu, kurš atkal drīzi mājās pārnākšot?
Leontīne nokar galvu, lēni. Jā, papiņ.
Neilands uzlec no krēsla un iet lēniem soļiem

apkārt. Tā, tad tu nevari un nevari šo diedelnieku

piemirst?
Leontīne. Bet papiņ!
Neilands. Jā, diedelnieks viņš ir, to es saku

un pie tā es palieku. Kad viņa nebūtu, tad būtu es

tagad prezidents mūsu biedrībā. Ak, labāk jau ne-

maz neatgādini man vairs šā puika neģēlīgo izturē-

šanos! Kur ir tie gadi, kuros esmu pūlējies priekš
biedrības! Neapnicis es esmu apmeklējis visas sēdē-

šanas, neapnicis es likos savās runās apsaukties no

prezidenta — un visu to tik tādēļ, ka cerēju, ka reizi

tikšu par biedrības prezidentu. Jā, tā varēju droši

cerēt. Te nāk jaunas celšanas, ceļ jaunu prezidentu,
man viena puse balss, mūsu vecam prezidentam
Grabažniekam otra puse. Vēl tikai viena balss jāno-

dod, un jaunais prezidents iecelts. Sī balss bija jāno-
dod Reinhardam. Es gaidu, mana sirds taisa lielāku

troksni nekā kalēja āmurs. Es uzskatu Reinhardu,

uzskatu viņu tādām acīm, ka viņš tanīs varēja
lasīt: «Dod man savu balsi, un es būšu tev mūžam

pateicīgs!» Bet šis bezsirdīgais cilvēks cēla Grabaž-

nieku, un visas manas cerības nu bija atkal vējā.

Tā, redzi, Leontīne, un to es nepiedošu Reinhardam,
kamēr vien es dzīvoju! Tādēļ liec visas veltas cerī-

bas pie malas.

Leon tī ne uzceļas, žēli. Tu zini, papiņ, es esmu

tavs paklausīgs bērns. Un, kaut man arī sirds lūztu,
es vienmēr paklausīšu tev. Bet kaut arī tu ieredzētu,
ka šī tava dzīve vairs nevar ilgi turpināta tapt! Mēs
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ejam ātriem un drošiem soļiem briesmīgam bezdibi-

nam pretī. Gan vari tu man aizliegt par Reinharda

sievu, bet nemūžam tu nevari manai sirdei liegt viņu
mīlēt, un mīlēt es viņu mīlēšu līdz pat pēdīgam dva-

šas vilcienam. Apklāj vaigu ar abām rokām. Ak, cik

nelaimīga esmu, cik bezgalīgi nelaimīga! Aiziet.

8. SKATS

Neilands viens pats.

Ar šo nelaimi viņa nomirs! Tas man tikai vēl

trūka, šo Reinhardu — lai dievs pasarg! Nebūtu

viņa, būtu es tagad biedrības priekšnieks. Un kas

es tagad esmu? Tikai prasts karoga nesējs. Bet

mana runa, mana runa! Ja tagad kāds mani trau-

cētu, tad es viņu izsviedīšu laukā. «Jūs sagaidiet
pukstošām sirdīm

..
. pukstošām sirdīm

..
.»

9. SKATS

Neilands. Pirmais pircējs.

Pirmais pircējs ienāk caur bodes durvīm.

Labdien, cienīts lielskungs!

Neilands sašutis. Pie velna ar jūsu lielkungu,
sakiet labāk, ko jūs gribiet.

Pirmais pircējs. Vēlos kādu budelīti zā-

baku smērus, bet meita bodē tik cieti gul, ka tās ne-

var uzmodināt. Tādēļ ienācu raudzīt. ..
Neilands strupi. Uzgaidiet!
Pirmais pircējs. Paldies, cienīgs lielskungs!

Neilands ņem atkal savu runu priekšā. «Jūs

sagaidiet pukstošām sirdīm, lai es savu muti atveru
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un jums ziņoju par tiem varas darbiem, kurus esam

šogad savā biedrībā pastrādājuši. Mani kungi ...»

Pirmais pircēj s. Es gribu lūgt, cienīgs ..
.

Neilands strupi. Apsēžaties!
Pirmais pircējs. Paldies, cienīgs lielskungs.

Apsēžas.
Neilands. «Mani kungi! Pirms jūs man uz-

dziedat «augstu laimi», es gribu pieminēt...»

10. SKATS

Tie paši. Otrs pircējs.

Otrs pircējs. Labdien, cienīgs prezidenta

kungs!
Neilands sāņus. Vai tad šī diena pavisam no-

lādēta ir? Rauj jupis jūs ar visu savu prezidentu,
es neesmu nekāds prezidents, bet tikai karogu ne-

sējs.
Otrs pircējs. Ak ta, cienīgs karoga nesējs,

es gribēju lūgt, vai varētu dabūt kādu mārciņu lapu
tabakas — bet jau labi sausu.

Neilands. Tad cita bodē pie Trīnas, tā jums
dos.

Otrs pircējs. Trīne guļ. Tikai runcis nomodā,

bet tam arī nav vaļas. Viņš tup sviesta sp aim un

ēd speķi.
Neilands. Nu tad apsēžaties un pagaidiet —

es tūlīt nākšu.

Otrs pircējs. Paldies. Apsēžas dibina pie sie-

nas blakus pirmām pircējam.

Neilands skatās tālāk savā manuskriptā.
«Mani kungi! Pirms jūs man vēl uzdziedat «augstu
laimi», es gribu pieminēt. . .»

Otrs pircējs. Vai mēs lai tūlīt dziedam?
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Neilands. Neļurbojaties! Es sagatavoju jaunu
runu mūsu lielajos svētkos.

Abi pircēji gari. Ak tā!

Neil a n d s tāpat. Jā, tā.

Abi pircēji. Bet mēs tomēr vēlētos...

11. SKATS

Tie paši. Trešais pircējs.

Trešais pircējs. Ir nu gan lieliska firma šī

«Džon Neilanda»! Meita bodē liekas būt nomiruse,

kaķis iegāzis petroleuma kannu sviesta spainī, un

godīgam pircējam vajadzētu šaut ar lielgabaliem,
lai kas ierastos, kas viņa vēlēšanos sadzirdētu. Šī

bods pastāv laikam tikai priekš zagļiem!
Neilands. Nu kas tad jums bija vajadzīgs, lie-

lais balamute?

Trešais pircējs. Skrūves man bija vaja-
dzīgas.

Neiland s. Ak tā! Jums gan kādas trūkst

galvā? Bet tādu man nav!

Trešais pircējs. Sakiet labāk taisnību, ka

jums nekā nav.

Neiland s. Vai jūs ar ziniet, ka jūs pavisam

bezkaunīgs cilvēks esiet?

Pirmais pircējs. Vai es nu varbūt varēšu

dabūt savus zābaku smērus?

Otrs pircējs. Un es savu lapu tabaku, bet

sausu?

Neilands pavisam sašutis. Sakāt jūs, dienas-

zagļi, vai tad jūs īsti domājiet, ka man it nekāda

darba nav? Vai jūs gan domājiet, ka mana bods

priekš jums man še atrodas? Jūs man ne vien noka-

vējiet no vajadzīga darba, bet arī esiet vēl rupji!
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Kaunaties! Kā gan lai nosvinam biedrības lielos

svētkus, kad es netopu ar savu runu galā? Ja jūsu

vajadzības tiešām tādas svarīgas, tad variet iedrāzt

citā kādā bodē, bet mani laidiet mierā.

Pirmais pircējs. To jūs man varējāt arī

kādas minūtes agrāk pasacīt, tad nebūtu še velti

n gaidījis!
£ . Otrs pircējs. Ne tabakas nav šim vare-

■~ ) nam karogu nesējam! Kad tik neiebrauc vēl krā-

tiņā ar visu savu runu!

2 Trešais pircējs. Džon Neilands! Džon

Neilands!! Vai redzi, kas par firmu! Meita bodē

jau badā nomiruse!

Neilands. Pa durvīm laukā, jūs negoži, acu-

mirklī laukā, jeb es . . .
Visi trīs. Mēs jau ejam, bet sargāties, gan

jūs redzēsiet — pagaidiet vien! Iziet lādēdami.

12. SKATS

Neilands viens pats.

Neilands nāk skatuves priekšā atpakaļ un

slaukās ar lakatu sviedrus no pieres. To es saku, ja
viens no šiem tēviņiem būtu bijis mūsu biedrības

loceklis, nudien es būtu par to gādājis, lai viņu
izslēdz! Tā, nu atkal miers mājās. Apsēžas pie
galda. Lai būtu kā būdams, bet man vajaga par pre-
zidentu tapt. Pie tam man piepalīdzēs šī runa. Nu

redzēsim, ko tad Klumpočs sacīs, kad mani varēs

apsveicināt sen sapņotā goda amatā! Viņš jau arī,

vīrs, diezgan pūlējās, lai mani ieceltu par prezi-
dentu, bet maz vien var sasniegt, tamdēļ ka par
daudz to sīvo iemet. Viņš teic, ka šim rokas par
daudz drebot, ja neiebrūķējot. Viņa veikals arī jau
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sāk nīkt. Paiet dienas, kur nedabon ne suni cirpt.

Nožēlojams balbieris! Bet nekas — līdz es tikai būšu

prezidents, gan viņu tad atstutēšu. Ņem spalvu un

manuskriptu. Nu čakli pie darba: «Mani kungi!
Pirms jūs man vēl uzdziedat «augstu laimi», es

gribu pieminēt.. .»

13. SKATS

Neilands. Klumpočs.

Klumpočs, nonīcis apģērbā, druska iedzēries,

ienāk caur bodsdurvīm. Visas biedrības vārdā esi

sveicināts, tu mūsu biedrības spožums un saule!

Neilands ir izcēlies un iet viņam pretim.

Sveiks, sveiks, brāl! Kā liekas, esi jau brokastu no-

turējis?
Klumpočs. Kā tad, brāl, kā tad. Šorīt atnā-

kuse ziņa, ka mūsu gaidītais augsts viesis arī ne-

trūkšot svētkos.

Neilands. Vai nebūtu labāk, ka viņam sarak-

stītu kādu adresi un to pats iesniegtu?

Klumpočs. Tas tev labi neizdosies, jo tu jau
neraksti ortogrāfiski visai riktīgi.

Neilands. Kas par to? Es adreses beigās pie-
zīmēšu: «Lūdzu, neļaunojaties, ka es neesmu orto-

grāfiski rakstījis, bet mana spalva ir vainota.»

Klumpočs. Tā tā lieta ies loti brangi!

Neilands. Nu redzi! Jā, tiešām es viņam uz-

rakstīšu to adresi un to pie viena izdarīšu ar vēstuli,
kura man jāraksta vecam Jurģim, tam blēdim. Bet

Jurģis jau var drošs būt, ka viņa vēstule sāksies

tiem vārdiem: «Vecais spicbuks!»

Klumpočs. To viņš arī pelnījis. Es no viņa
reizi aizņēmos pieci rubļus, viņam samaksāju tagad
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gada laikā seši rubļus procentes, un tagad viņš vēl

grib ķīlā ņemt manus pucnažus. Tas notiekot drošī-

bas dēļ, viņš saka. Vai svētku programma jau ga-
tava?

Neilands. Gandrīz. Pulksten astoņos nosacītā

laikā sāksies goda maltīte. Tad rītā ieradīsies pie
tevim mūsu solo kvartete?

Klumpočs. Jā, tur viņi sapulcēsies, es viņiem
bārdas nodzīšu, un tad mēs noturēsim tai istabā,
kura man izīrējama, mūsu provīti.

Neilands. Ak tev ir istaba izīrējama? Tāpat
kā man? Izīrē, izīrē! Nu labi, es arī aiziešu. Ak,

Klumpoč, es tev nemaz nevaru izsacīt, cik es jau

tagad priecājos par mūsu svētkiem! Un, kad nu viss

labi izdosies, tad ļaudis jau no tālienes mani svei-

cinās un sacīs: «Tur iet tas vīrs, kas visu izdarījis.»

Klumpočs. Jā, tā būs gan.

No 3

Neilands.

Kas nepazīst gan mani

Un mūsu biedrību?

«Vai redziet skaisto Jāni?»

Sauc, līdz tik ienāku.

Klumpočam padusē ķerdamies.

Kad eju es uz rātu,

Tad saucam dzirdēsiet:

«Redz še, kur vīrs ar prātu,
Redz še, kur Neilands iet!»

Abi.

Redz še, kur vīrs ar prātu,
Redz še, kur Neilands iet.

Abi ieiet bodē.
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14. SKATS

Leontīne viena pate.

Skatuve paliek kādu brītiņu tukša. Tad sāk pamazām tumsa

mesties, kamēr skata beigās paliek pavisam tumšs.

Leontīne. Man nekur nav miera. Garā es re-

dzu savu nožēlojamo tēvu, kā tas trako savai nelai-

mei pretim, un sirds man tik neizsakāmi ilgojas pēc

iava mīļā, mīļā Reinharda. Nosēžas dibina uz zofa.

Kur viņš gan tagad mīt, mans dārgais Reinhards?

Slims viņš esot, un varbūt neatrodas tālā svešumā

nevienas mīlas rokas, kas vēsinātu viņa karsto pieri,
neviena drauga, kas pasniedz nespējniekam atspir-
dzinādamo lāsīti ūdeņa. Es rītā noiešu pie Reinharda

tēva, var būt, ka tas zinās man ko stāstīt no mīļotā
dēla.

N2 4. Melodrāms

Ak, kaut mani saldais miegs atspirdzinātu! Tad

es pieceltos atkal spirgtāka un varētu vieglāki savas

mokas paciest. Viņa nogulas lēni zofajā. Cik kluss

un rāms še viss ir! Ak, nāc, nāc, saldais miedziņ, un

atspirdzini šīs noraudātās acis, dod tu man jaunus

spēkus, jā, jā, jaunus spēkus! Un jūs, sapņi, lidi-

nājāties jūs mīļi ap manu karsto pieri — vediet mani

pie viņa — pie Reinharda, lai es redzu, kā viņam

iet, lai es viņam atņemu — viņa sāpes. Aizmig-

dama, ļoti lēni. Es nāku, Reinhard, es nāku — ap-

kamp — mani —

es
—

Viņa aizmieg. Mūziķis spēlē tālāk. Aiz zofa

atdarās siena
1

,
un Reinhards kā caur biezu

miglu redzams. Viņš tuvojas, arvienu skaid-

rāk viņš top redzams. Kā svētīdams viņš

1 Skaties priekšvārda.
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pacel abas rokas un ber puķes pie zemes.

Beigās, mūzikai spēlējot, bengāliska uguns
apgaismo viņa vaigu.

Aizkarājamais lēni nolaižas.

OTRS CĒLIENS

lEZIEPĒTA KVARTETE

Skatuve: Klurņpoča veikals. Istaba ar vienām glāžu durvīm,

caur kurām redz ielu. Divi sāņu durvis. Priekšā pa labo un

kreiso spieģeļi ar galdiņiem, virs kuriem atrodas pucnaži, šķē-

res, ķemmes utt. Krēsli. Dibinā pie sienas karājas labi paliela
šilte ar vārdiem: Se ir viens kambars izīrējams,

1. SKATS

Griborskis viens pats.

Griborskis, vīrs no kādiem četrdesmit gadiem,
ar blēža veidu, atver lēni durvis un iebāž galvu caur

šķirbu. Viss kluss, kā jau domāju. Var būt, ka še arī

izdosies. lenāk lēni. Ā, tā jau domāju — tikai reti

kāds šai veikala vietā iemaldās. Te nogaidīšu īsto

brīdi. Apsēžas. Šis.mans jaunākais izgudrojums nav

nemaz smādējams, tikai no policijas jāsargās. Es

uzmeklēju tādus namus, pie kura logiem atrodas

šilte ar vārdiem: «Še ir viens kambaris izīrējams».
Labi! Ja tas nu privātnams, tad gaidu tikmēr priekš-
namā, kamēr ierodas kāds īrnieks. Man par laimi,
mūsu dienās korteli tik grūti dabūjami, ka īrnieks,

baidīdamies, ka cits nepaņemtu korteli, iegrūž rokas-

naudu, bez kā vēlētos korteli pirms aplūkot, un stei-

dzas, cik žigli vien iespējams, saviem krāmiem pa-

kaļ. Labi, tā daru privātkortelos. Bet veikala vietās

tas jau iet daudz vieglāki. Par piemēru, še. Te es
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gaidu mierīgi, kamēr īrnieks nāk. Ja balbieris mani

te pamana, arī nav nelaime: es tam dodu piecas ka-

peikas, lieku bārzdu nodzīt un nāku izdevīgā brīdī

atpakaļ. Bet, lai mani tik viegli nenoķertu un lai

lēti negadītos, ka satieku vienu un to pašu īrnieku

vairāk vietās, tad man vēl četri palīgi, kas arī prot
rokasnaudu noņemt un tad izmukt. Nevaru sūdzēties,
veikals labi iet, un visai grūts viņš arī nav, bet, kā

jau sacīju, tikai jāsargās no policijas. Skatās istabā

apkārt. Redz še! Gudrais balbieris istabas iekšpusē
otru šilti par izīrējamo istabu pakāris. Gluži riktīgi,
krīt kundēm vairāk acīs. Kad mani tikai Neilands

še nesatiek — viņš mēdz bieži še atnākt pie sava

drauga Klumpoča. Ha, ha, ha — mani palīgi liela-

jam karoga nesējam jau trīs reizes viņa blakšu kam-

bari izīrējuši, tukšā bods priekšā tiem izdevīgs
lokāls, un šodien es pats raudzīšu priekš Neilanda

ceturto īrnieku.

2. SKATS

Tie paši. Jakobsons.

Jakobsons tāpat tukšā, durvis. Dievs palīdz!
Griborskis. Paldies, ko vēlaties?

Jakobsons. Ak, piedodiet simts reižu, — vai

tas še ir, kur to kambari izīrē?

Griborskis. Jā, mans kungs (uz silti rādī-

dams), še ir viens kambars izīrējams.
Jakobsons. Vai ar blaktīm jeb bez?

Griborskis. Skaidrs, tīrs un gaišs kambars.

Vai vēlaties viņu redzēt? Viņš atrodas pa vienām

trepēm . . .
Jakobsons. Ak, nē, nē! Vai ziniet, es esmu

par daudz nokusis, un kam velti zābakus plēst. Ak,
es jau blandos kādas trīs nedēļas apkārt un nevaru
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tomēr korteli dabūt. Es vēlētos tādu dzīvokli atrast,
kur mani parāda devēji mani nevarētu tik viegli uz-

iet, vai ziniet tādu — ar priekš un pakaļdurvīm, ka

arvienu vēl laikā var izšmaukt.

Griborskis. Tad šis kortelis jums būs ļoti

derīgs — istabai trīs izejamas vietas, un, ja jums

tas vēl nepietiktu, tad variet arī caur logu.
Jakobsons. Paldies, paldies! Cik tad istaba

maksā?
Griborskis. Desmit rubļus par mēnesi.

Jakobsons. Tad paturēšu. Ak, jūs jau nemaz

nevariet zināt, cik grūti man iet!

Griborskis, kad vienumēr nemierīgi skatījies

apkārt. Mans kungs, man nav daudz laika, dodiet

man ...

Jakobsons. Rokasnaudu? Jā, tūlīt. Rauga
maku. Es jums saku — vairāk kā desmit žīdi meklē

mani.

Griborskis. Bet, mans kungs, es lūdzu...

Jakobsons. Tūlīt, tūlīt. Pie tam mani vēl va-

kar apkrāpa. Vienam jau biju rokasnaudu iedevis,
un viņš man tomēr neļāva .. .

Griborskis sāņus, nemierīgi. Aha, es manu.

Dzirdot. Bet, mans kungs, es jums jau teicu
..

.

Jakobsons. Jā, jā, še jau būs — tā, trīs

rubļi — vai pietiks? Vairāk man nav.

Griborskis ņem naudu. Ir jau labi.

Jakobsons. Ak, kungs, es jums būtu ļoti pa-

teicīgs, kad jūs man varētu to blēdi uzrādīt, kas man

trīs rubļus rokasnaudas noņēma un mani tad pie-
krāpa. Vecais Neilands mani jau izdzina laukā ...

Griborskis ļoti nemierīgi. Bet, mans kungs,
man nav vaļas, man jau ...

Jakobsons. Es jau zinu — bet, redziet, šis

Neilands .. .
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3. SKATS

Tie paši. Jurģis ir galvu un žokja kaulus ar melnu

lakatu apsējis.

Griborskis. Lai velns jūs rauj ar savu Nei-

landu — man nav vaļas!
Jakobsons. Es , zinu, bet, redziet, šis Nei-

Jands...

Jurģis. Mani kungi, esiet sveicināti iekš tā

vārda tās brāļu mīlestības! Es nupat dzirdu, ka še

top runāts no mana drauga Neilanda. Vai drīkstu

piedalīties tai būšanā tās aprunāšanas?

Griborskis. Laidiet mani reizi mierā ar savu

Neilandu, jo es viņu nemaz nepazīstu. Ardievu.

Iziet ātri.

Jakobsons tam pakaļ. Es gan zinu, bet, re-

dziet, šis Neilands. .
.

Iziet.

■4. SKATS

Jurģis viens pats.

Jurģis. Šis Neilands un šis Neilands! Jā, jā,
būs laiks, ka atmetu reizi savu svēto masku un parā-

dos īstā veidā. Kad tagad lieku Neilanda māju ar

inventāru un bodi pārdot, tad nāku vel pie savām

procentēm, pirms viņš iztrako savu pēdējo grasi.

Hi, hi, hi, hi, hi! To esmu labi dīrājis! Divpadsmit

procentes par mēnesi — nav vis smādējami. Kur tā

pelna, tur var ar kādu reizi iegrūst rubli nabagu
un labdarīšanas biedrībām, un tad nāk vārds vēl

avīzēs. Hi, hi, hi! Klumpočs cauru dienu dzer, kun-

des nenāk aiz bailēm, ka tiem kaklus nenogriež. Ir

gan lielisks veikals šis! Bet mani pieci rubļi ar nav

smādējami. Pagaidi vien, Klumpoč, ar tevim netai-
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sīšu nekādas lielas ceremonijas! Pieiet pie galda. Ar

šiem pucnažiem man pietiks, un Klumpočam būs

mazāk skraidīšanu un pavisam maz maksāšanu dār-

gām tiesām. Tā būs paīsināta procese. Tā, mani na-

zīši, nāciet līdzi! letin pucnažus papīri un iebāž tos

kulē. Še jūs tikai garš laiks moca un rūsa sakož.

Pūcē nu, brāl Klumpoč, pūcē nu bārdas! Vari tagad
dzīvot no tās zobu raušanas vien. Vakar viņš mani

izvazāja aiz cangas divi reizes caur visu istabu, ka-

mēr izvilka zobus! Nu vēl reizi pie Leontīnes preile-
nītes. Dumjš skuķis! Ņemtu viņa mani un atviegli-
nātu man tās dieniņas tā vecuma, tad jau liktu

viņas tēvu mierā — lai tas sev lauž kaklu savās

biedrībās! Cik jauki tas būtu (lišķīgi) — glaudīties pie
tāda skuķa sāniem, un tad vienu bučiņu — un vēl

vienu bučiņu — ā, uz tām esmu liels meistars! Es

arī zinu, no kā bučošanās pasaulē cēlās.

N» 5. Dziesma

Jūs, puiši, lieli, maziņi,
Un jūs, jūs, skaistie skuķīši,
Es stāstīšu, nu klausāties,
Kas mācīja mūs bučoties.

Reiz Ādams paradīzē dus,
Ir stiepies zālē zaļā.
Viss ir tik rāmi, viss tik kluss, —

Viņš smejas balsī skaļā,
Jo blakus saldā miedziņā
Snauž levas kundze klusu,
Un Ādams savā jautrībā
Grib traucēt viņai dusu.

Te bitīte it maza skrien,

Zum, zum, tā ir jau klātu,
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Pār levas rožu lūpām lien,
Kas tās lai izsargātu!
Nu vecais Ādams domāt sāk,
Tam uznāk lielas raizas:

Kas var tur būt, ka bite nāk

Un lūpas ēd, un laizās?

Vēl levas kundze dus arvien,

Te bite atstāj viņu,
Uz rožu lūpām, jā, nudien,
Redz saldu medutiņu.

Nu Ādams pieliek lūpas gan
Pie levas mužiņas
Un sauc: «Ak, kā tas patīk man,
Cik saldas lūpiņas!»

Tā bučošana gatava

Bij paradīzē todien,
Dažs puisis, daža līgava
Māk bučoties vēl šodien.

Caur bitīti ir nācis viss,
Kas dar' mums tik daudz priekus.
To vectēvs manim sacījis,
Un tas jau neteiks niekus.

5. SKATS

Jurģis nosēdies sāņus. Neilands caur vidus durvīm.

Neilands, rokā divas lielas, pavisam vienādas,

aizzēģelētas vēstules, padusē biezu sarullētu manu-

skriptu, ieraudzīdams Jurģi, paliek pie durvīm. Sā-

ņus. Kad tevi jupis parautu, nelabs omens, ka pir-

mais, ko šodien satieku, ir šis blēdis! Nu ies atkal

reizi greizi!
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Jurģis. Ā, redz še! Esiet sveicināti iekš tā

vārda tās kristīgas mīlestības! Jau laukā iz paspār-
nes? Bodes durtiņas laikam jau slēgtas, svētvakars

jau pusdienas laikā klāt? Jāiet biedrībā avīžu galdu

noputināt un karogu izvēdināt. Nu, zināms, tas loti
svarīgs darbs, draudziņ. Pie tam pelna daudz.

Neilands. Ak, laidiet mani mierā ar saviem

pātariem! Vai jūs savā aprobežotā redzes aplokā
variet zināt, kā cilvēkiem jādzīvo pasaulē!

Jurģis. Tā, tā. Bet vai jūs arī ziniet, kundziņ,
ka jūs tikmēr pasaulei rādīsiet, kā pasaulē jādzīvo,
kamēr jūs iedzīvosaties tanīs mūros, kurus nosauc

par cietumiņu? Tur būs jums īsta biedrība.

Neilands ir mierīgi apsēdies. Ak tā, jūs zīmē-

jaties uz -tiem pāris rublīšu, kurus jums vēl parādā
esmu. Nu, es ceru, jūs būsiet tik prātīgi un pagai-

dīsiet, kamēr man labāki ies.

Jurģis. Hi, hi, hi, hi, hi! Kamēr jums labāki

ies! Vai tad jūs, draudziņ, esiet pavisam akli, ka jūs
neredziet, ka brauciet stipri vien tai lejiņā, no kuras

vairs nav nekāda atpakajgriešanās. Vēl, zināms, jūs
varētu iegriezties uz tā celiņa tās draudzības, un

viss būtu labi.

Neilands. Nu taču.

Jurģis. Bet tikpat jūs, kā jūsu mīlā meitiņa
Leontīnes preilenīte negrib pieņemt nekādu prātu.

Neilands. Kā, ko jūs grabiet?

Jurģis. Nu, es jums gribēju tikai sacīt, ka

visas jūsu bēdas un rūpes izputētu, ja jūs pieņemtos
iekš tās svarīgas būšanas tā prāta un piespiestu
savu meitiņu mani precēt.

Neilands uzlec no krēsla. Kungs, ko jūs īsti

domājiet no manis? Mans bērns nav vērgs, ko es

piespiest varētu. Un tad, mans kungs, — ha, ha, ha —

jusu stalta persona un jūsu slava pilsētiņā būs
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pirmajam augļotājam — ha, ha, ha! — tiešām

jocīgi — un mana meita lai...

Jurģis. Diezgan, diezgan, mans kungs, saval-

diet savu humoriņu! No slavas vien nevar dzīvot,

vajaga arī to kapeiciņu, to jūs, draudziņ, drīzi pie-
dzīvosiet. Bet tad nepārmetiet man, ka man nav to

būšanu, ko sauc tie ļaudis par to-žēlsirdību. Es jums

esmu rādījis, pa kuru ceļu jums jābrauc, bet jūs
negribējāt. Pauze. Pieiet Neilandam tuvu klāt, ar

īpašu svaru. Rītā es jūs apsūdzēšu!
Neilands. Pindzele, jūs! Sūdziet, man ir

draugu diezgan, kas to mazumiņu manā vietā sa-

maksās. Bet (rāda tam vienu no līdzpaņemtām vēs-

tulēm) redziet še! Tā ir vēstule, kuru esmu jums rak-

stījis, — to jūs saņemsiet, tiklīdz jūs mani sūdzēsiet.

Pavelk Jurģi sāņus, noslēpumu pilns. Viņa sākas

tiem vārdiem — bet, lūdzami, nesakiet to nevienam

citam
—, viņa sākas tiem vārdiem. Kliedz tam ausīs.

«Vecais spicbuks!»
Jurģis. Gan vēl izrādīsies, kas beigās tas spic-

buks būs. Nu, uņ tā otra vēstule? Laikam pārskats

par jūsu parādiņiem?
Neilands. Nē, draudziņ, pateicības raksts

mūsu augstiem viesiem goda svētkos, ierēdnim iz

guberņas pilsētas, kas mūsu biedrību un latviešus

vienumēr stutē. Bet ko jūs no tam protiet?

Jurģis. Kad jūs tāds liels vīrs iekš tās būša-

nas tā latviešu patriotisma, kādēļ tad jūs savu go-

dīgo latvisko vārdu «Jaunzem» esiet pārtaisījuši

par smalko vācieti «N eil an d v»?

Neilands sāņus. Nolādēta būšana, to viņš
arī zin!

Jurģis gari un ironiski. Ardievu, cienīgs ka-

roga nesējs! let līdz vidus durvīm.

Neilands. Veseli, procentnieks! Pauze. Jurģa

kungs, vēl uz vienu vārdu!
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Jurģis nāk atpakaļ. Jūs vēlaties, draudziņ?...
Neilands. Sakiet, jums jau agrāk nekad zobi

nesāpēja —- kādēļ tagad esiet zobus tā sasējuši?
Jurģis. Redziet, draudziņ, tas ir tā: zobiņi man

nu gan vēl nekad nav sāpējuši, bet, tā kā tas bal-

bieris Klumpočs man arvienu vēl naudu parādā un

nemaksā, tad domāju tā savā prātiņā nostrādāt un,

tā domādams, liku viņam izvilkt man divus veselus

zobus; ā 50 kapeikas vilkšanas honorāra iztaisa ve-

selu rubli, ko viņam nu tagad nemaksāju, bet at-

velku viņam no parāda. Tas cilvēku apmierina, kad

tā var tikt pie savas naudas,

Neilands. Apžēlojaties — ha, ha, ha, ha! —

par tik dumju jūs — ha, ha, ha, ha. Smejas bezga-

līgi.

Jurģis. Smejaties vien, smejaties tikai, vai tad

jūs arī ziniet, kā tam cilvēkam jāpūlas iekš tās grēku
pasaules, vai jūs ziniet, kas tas ir — ēst savu die-

nišķu maizīti sviedros?

Neilands. Kas tur nu par lielu zināšanu? Ēd

tikmēr maizi, kamēr svīst.

Jurģis isi. Ardievu! Ātri iziet caur vidu.

6. SKATS

Neilands viens pats.

Neilands sauc viņam pakaļ. Vesels, procent-
nieks! Viņš mani sūdzēs! Viņš? Gan es tam aizbā-

zīšu muti ar. to vēstuli «vecais spicbuks!». Ak, ta-

vām nepatikšanām, kas man tagad vienmēr rodas,
tas jau tīri par traku! Šorīt ienāk atkal viens manā
bodē un grib ievilkties manā kambarī. Viņš saka,
ka to esot īrējis un jau samaksājis. Tas nu jau tas

cetortais. Lai velns tur top gudris! Un tur nelīdz
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nekāda izskaidrošana, — tas cilvēks bij par daudz

dumjš, un ar dumjību neprotu konkurēt. Jā, konku-

rence ir svarīga lieta mūsu dienās. Konkurencē jau
esmu daudz ko piedzīvojis.

N° 6. Kupl c ja

Pie inteljences piederu,
To zin ar mani draugi,
No konkurences nebēgu —

Ja netici, tad raugi.
Bet tomēr dažās būšanās,

Kā katris to var redzēt,
Tur tādas lietas atgadās,
Kur nevar konkurierēt.

Es dziedu labāki nudien

Nekā daudzi citi vīri,

Es lūdzu, uzklausāties vien,

Cik dziedu skali, tīri.

Bet, ja nu .. -1 priekšā nāk,
To patikšanu padar
Un dūšīgi še dziedāt sāk,
Tad nevar konkurierēt!

Uz jauno gad', kā pienākas
Un kā gaid' katrās mājās,
Pulks grāmatu mums parādās —

Tā labās, kā ar vājās.
Bet rakstniekiem ir jāmukt sāk,
Vairs rakstīt nevar provēt,

Jo, līdz Buš' «Kalenderis» nāk,
To nevar konkurierēt!

1 Se var kāda ļoti pazīstama dziedātajā vārdu piesaukt.
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Mans sētas puisis — pieminot —

Ir tēviņš rupjš kā rets kāds;

Viņš katru krietni lamāt prot,
No goda maz ko zin tāds.

Bet, ja nu sāktu Jurītis

Ar viņu reizi provēt, —

Tiklīdz kā Juris lamājis,
Tad nevar konkurierēt.

Pie sultāna reiz Turcijā
Kā viesi daži brauca,

Es biju līdz, un harēmā

Turks sievas savas sauca.

Ar katru kaunīgs runāju,
Mēs sākām dancot, spēlēt;
Es domāju: ar sultānu —

Tur nevar konkurierēt.

7. SKATS

Neilands. Klumpočs. Griborskis.

Klumpočs, drusku iedzēries, velk Griborsku aiz

apkakles iekšā. Tikai tuvāk, mans kungs, tikai tuvāk!

Tad iūs tas lielais meistars bijāt?

Griborskis. Bet esiet jel prātīgi
..

.

Neilands. Pie velna, ko tas lai nozīmē?

Klumpočs. Dzirdi, draugs! Vakar un aizvakar

ieradās pie manis divi tēviņi, kas ar varu gribēja
ievilkties manā istabā, kura man augšā izīrējama.

Viņi teic, ka to īrējuši. Nu sēžu tagad šepat blakus

kneipē un iemetu brokastu. Te dzirdu ārpus durvīm

lēni runājam. Klausos. Ko domā, brāl? Dzirdu

skaidri, kā šis tēviņš izīrē manu korteli kādam sve-

šam cilvēkam. Tagad sapratu, no kā tie bij īrējuši,
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kas jau vakar un aizvakar gribēja še iekortelēties!

Pagaidi vien, draudziņ, tagad dabūsiet ar mūsu po-

liciju drusku iepazīties!
Griborskis. Bet atļaujiet jums izskaidrot...

Neilands pieiet Griborskim tuvāk. Paga, paga,

mans kungs! Griborsku aiz auss vilkdams. Cik es

tagad jums esmu parādā par jūsu laipnību un jūsu
pūliņiem, ar ko jūs veselas četras reizes esiet manu

korteli izīrējuši?
Klumpočs. Tā, tavu ar?

Neilands. Jā, manu ar.

Griborskis. Bet, mani kungi, tad uzklausā-

ties jel...

Klumpočs. Es tagad iešu pēc policijas, tu

viņu vari tikmēr sargāt.
Neilands. Gan es viņu sargāšu.
Klumpočs. Bet, no dieva puses, neļauj viņam

izmukt!

Neilands. Vai tu pie prāta! Tas putniņš man

nu gan neizbēgs!
Griborskis. Kamdēļ tad bēgt, kad nav ne-

kādā ziņā noziedzies?

Neilands. Nu, to mēs vēl redzēsim!

Klumpočs. To jums policija laipni izskaidros.

Neiland, esi uzmanīgs!
Neilands. Vari bez bēdām būt!

Klumpočs. Nu tad labi. Uz Griborsku. Uz

redzēšanos, cienīgs «makars»! Izstreipuļo ārā.

Neilands. Ir gan makars!

8. SKATS

Neilands. Griborskis.

Neilands uzlūko Griborsku, šis atkal viņu.

Pauze. Apsēžaties, mans kungs!



Griborskis. Paldies, mans kungs! Apsēžas
skatuves vienā pusē.

Neilands apsēžas skatuves otrā pusē. īpaši
tas nu gan nebija vajadzīgs, ka jūs apsēžaties, jo
drīzumā dabūsiet diezgan sēdēt un, kad jūs būsiet

savu sēdēšanu noturējuši, tad tikai zināsiet, kas

tāda tupēšana ir. Fui, kungs, kaunaties! Kad jums
nebija naudas, jūs varējāt nākt pie manis prasīt.

Griborskis. Ak tā!

Neilands. Man nu ar nebija, bet jūs varējāt

jo vairāk pavaicāties.
Griborskis. Jūs liekaties būt pārlieku gudris.
Neiland s. Turiet muti un neaizmirstiet, ka jūs

esiet mans arestants!

Griborskis. Ak, negrabiet niekus, pats velns

ir jūsu arestants!

Neilands brīnās. Pats velns? Klausāties! Jūs

taču domājiet uz mukšanu? Vai ziniet ko? Paīsinā-

simies laiku, kamēr svētā bermandāta nāks. Vai jūs
spēlējiet stukulku?

Griborskis. Mana visumīlākā spēle.
Neilands izvelk kārtis iz ķešas. Nu, tad sper-

sim vienu tūru!

Griborskis. Bet mēs divi vien?

Neilands noliek divus krēslus ap galdu. Kas

par to? Lūgtu, sēžaties! Tā. Lūdzu kārtis nocelt. Pal-

dies! Cena trīs kapeikas, un pirmo reizi jāiet visiem

līdz.

Griborskis ņem izdotās kārtis. Bet mēs tikai

divi vien esam?

Neilands. Kas par to? Kurat vaļā! Tā!

Griborskis ņem vienu kāvienu. Mans ...

Neilands ņem viņam to atpakaļ. Nē, nē, lūgtu,
jums jākauj ar trumpi.

Griborskis. Bet man nav trumpa.

79
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Neilands. Bet jums ir gan! Izrauj viņam
vienu kārti iz rokas. Kas tad tas?

Griborskis. Ak tā.

Neilands. Fui, kaunaties, mans kungs, jau no

paša iesākuma tādu cūcību laist vaļā! Bet ko no

tāda rakara lai paģēr?
Griborskis. Nepalieciet bezkaunīgi, kungs!
Neilands. Kungs, jūs esiet tīri blēdis, to es

tagad skaidri redzu!

Griborskis paceļ roku. Ja jūs nebeigsiet drīzi,
tad es jūs pamācīšu.

Neilands. Jūs mani? Jūs! Nepiemirstiet, lū-

dzami, ka es še tas kungs esmu un jūs katrā acu-

mirklī varu izsviest caur durvīm laukā!

Griborskis sāņus. Tas tik būtu labi! Jākai-

tina! Dikti. Jūs mani gribiet izsviest laukā? Jūs

mani? Provējiet tik!

Neilands. Jā, es jūs — es jūs! Krāpnieks tāds!

Griborskis. Pats krāpnieks! Bauerfengers uz

kārtīm!

Neilands. Tas bij par daudz! Ķer Griborsku

aiz apkakles. Tagad jūs paši esat pie tam vainīgi,
kad es jūs izdzenu! Pa durvīm laukā, blēdi, — es

tev' mācīšu, tāds rupjš tēviņš, — laukā, laukā, tā!

Izgrūž to laukā.

Griborskis kliedz pa to laiku. Liecieties

mierā! Trumpenieks tāds! Pats saukšu policiju. Top
izstumts laukā.

9. SKATS

Neilands. Klumpočs.

Neilands nāk pūzdams skatuves priekšā. Tāds

bezkauņa! Ar manim tā apieties! Bet es viņam parā-

dīju, kur būvmeistars izejamo caurumu atstājis.
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Rakaris izvēlās ārā kā pelavu maiss. Tas tik drīzi

vairs nenāks atpakaļ, to es zinu droši.

Klumpočs ārpusē. Uzgaidiet tikai še, mani

kungi, šīs ir tās vienīgās durvis, caur kurām viņš
var laukā tikt. Nāk iekšā.

Neilands iet Ķlumpočam pretim. Labi, ka tu

nāc, tas nolādēts blēdis ...
Klumpočs skatās apkārt. Bet kur tad viņš ir?

Neilands. Es tam tēviņam parādīju. Viņš pa-

lika rupjš, un es viņu izsviedu laukā.

Klumpočs. Cilvēks, vai tu pie prāta! Un poli-
cija gaida ārā!

Neilands. Kad tevi jupis! To biju dusmās

pavisam piemirsis. Nu blēdis no soda vaļā. Ai, ai,
ai! lešu policiju drusku apmierināt. Meklē ķešās. Tas

bija dumjš joks. Būšu drīzi atpakaļ. Aiziet.

Klumpočs. Tādus jokus es nevarētu ne pilnā
dūšā izrīkot, un viņš to padara tukšā prātā! Kad

tevi velns parautu! Izvelk no ķešas pudelīti un

iedzer. Tā, tas dod spēku. Citādi dreb roka par

daudz pie bārdu pucēšanas.

10. SKATS

Felsners. Upmans. Dreifelds. Bauers

Visiem četriem notēs padusē, ienāk caur vidu.

Visi četri reizē. Mojen! Labrīt! Sveiks! Ā,
Klumpočs!

Klumpočs līgodamies apsveicinājās. Ā, labrīt,
mani kungi, tas labi, nu prove var sākties.

Felsners. Liekas, ka Klumpoča kungs jau no-

turējis brokastu.

Upmans. Bet, pirms sākam provi, varētu

Klumpoča kungs mums bārdu nodzīt.
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Dreif c 1 d s. Tas būtu ļoti derīgi!
Bauer s. Jā, ļoti!
Felsners. Bet vai arī būs iespējams šai trīs-

cetorkšņa taktē?

Klumpočs. Nebīstaties tik! Jūs pazīstiet mānu

roku! Un, kad arī iegriežu, tad tas nenotiek pirmo
reizi. Lūdzu, apsēžaties!

Visi četri. Paldies!

Klumpočs aizsien Felsneram servjeti priekšā
un ieziepē viņam bārdu; tai laikā tie citi trīs kungi
aizbāž paši servjetes katris aiz savas krekla apkak-
les. Būs gan mums lieliski svētki! Alus vien apstel-
lēts par rubļiem sešdesmit. Šņabjus ņemot iz akciju

spirta fabrikas. Sāņus. Kur, velns, tie pucnaži? Ska-

tās istabā apkārt, tad dikti. Goda viesi dabūšot

stipru groku. Sāņus. Kas tad tos nažus
...

Kamēr

uziešu, ieziepēšu arī tos trīs citus. let pie Upmaņa
un ieziepē to.

Felsners. Vai jūs, Klumpoč, ari sēdēsiet pie

goda viesiem?

Klumpočs. Nē, jo es būšu par kārtības vīru.

Visi smejas.

Klumpočs. Kas tur ko smieties? Bez tam es

arī garderobu uzglabāšanu izīrēju. Bet, ja kāds mē-

telis nozūd, tad tā nav mana vaina, jo kam viesi paši
neglabā savas drēbes.

Visi smejas.

Klumpočs sāņus. Vai tad tie naži ellē ieskrē-

juši? let pie Dreifelda un ieziepē tam vaigu.

Upmans. Vai jums zināms, Klumpoč, cik

gaņģu cepešu sniegs viesiem?

Klumpočs. Ēdieni nestāv manā resorā. Tikai

dzerts top zem manas vadīšanas. Bet, kas mani aiz-

kaitinās, to es vairs nebalbierēšu. Tādēļ sargājaties
mani aiztikt! let pie Bauera.
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Dreifelds. Nu, viss cits laikam kārtībā, lai

svētkus varētu krietni svinēt?

Klumpočs. Domāju gan. Tikai kateders ir aiz-

vests izlāpīt, jo vicepriekšnieks, pēdējo reizi izskaid-

rodams par misionu, bij iedauzījis caurumu pultē
un iespārdījis divus dēļus grīdā. Sāņus. Pie joda,
kur tie nolādētie naži!

Felsners. Nu, kas ir, Klumpoč, vai nesāk-

siet, — ziepes kož vaigā.
Tie citi nemierīgi. Jā, jā, sāciet, laiks ir!

Klumpočs. Acumirkli, mani kungi! Skatās

visapkārt, sāņus. Kā nav, tā nav! Var būt, ka būšu

uznesis augšējā istabā, jāiet raudzīt. Dikti. Tikai uz

acumirkli, mani kungi, būšu tūlīt atpakaļ. Aiziet pa

sānu durvīm.

11. SKATS

Felsners. Upmans. Dreifelds. Bauers.

Felsners. Vai viņš tiešām aizskrēja?
Bauers. Kā tad!

Upmans. Ar to cilvēku nevar vairs neko iesākt!

Dreifelds. Bet vienīgais balbieris pilsētā. Gai-

dīsim!

Pauze. Visi četri svilpo.

Bauers. Viņš nenāk.

Felsners. Būs jāsauc.
Dreifelds. Kur tad viņu uzies!

Upmans. Gaidīsim labāk vēl.

Pauze. Visi četri svilpo.

Felsners izceļas un nāk uz priekšu. Cik ilgi
lai mēs gaidām!

Upmans tāpat. Lai piķis viņu parauj!
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Dreifelds tāpat. Ko viņš iedrošinājās!
Bauers tāpat. Lai viņš tik nāk, es viņam parā-

dīšu!

Felsners sauc dikti. Ehē, Klumpoč!
Visi citi sauc. Klumpoč! Klumpoč!

No 7. Kvartete 1

Felsners.

Nu sakiet jūs —

Kur balbiers mūs'?

Upmans.
Tas tiešām prot
Mūs izzobot!

Dreifelds.

Vaig mācības

Tam krietnīgas!
Bauers.

Es šaušu ar

Tam, cik tik var!

Felsners un Upmans.
Vai iesim viņu meklēt nu?

Dreifelds un Bauers.

Jā! Citādi tas izmuktu!

Visi četri.

Kaut pēriens viņam kļūtu,

Viņš pelnījis to būtu!

12. SKATS

Tie paši. Jakobsons caur vidu.

Jakobsons, dažādi rīki padusē, kā zābaku

kalps, pīpe, kādi kakla krāģi, rokā putnu būrīts.

Dievs palīdz!

1 Stāv šādā kārtībā: Felsners, Upmans, Dreifelds, Bauers.
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Visi četri tam virsū. Vai jūs neesiet Klum-

poču redzējuši?
Jakobsons. Es nepazīstu tā kunga, es nācu

ievilkties tai jaunā kortelī, kas tur augšā.
Felsners. To jūs īrējuši?
Tie .citi trīs. Tas nav tiesa, jo tas mūsu

provju lokāls!

Jakobsons. Bet piedodiet, mani kungi, tas ir

gan tiesa!

Visi četri. Bet mums tūlīt augšā prove.

Jakobsons. Es tomēr ievilkšos.

Visi četri. Nē, to jūs nedarīsiet vis!

Jakobsons. Mani kungi, vai tad jūs bez

prāta?
Visi četri. Ko? Tam tik vajag parādīt! Grābj

Jakobsonu aiz apkakles un stūmi to ārā. Bezkauņa
tāds. Ko viņš iedrošinājās! Laukā, laukā! Viņš top
ienākušam Jurģim uzgrūsts virsū.

Jakobsons tikmēr kliedz. Es atrodos traku

namā, tādēļ tie arī iepindzelējušies! Top izgrūsts.

13. SKATS

Tie paši. Jurģis.

Jurģis iekliedzas. Apžēlojaties, nesaspiediet
mani! Ā, labdien, mani cienīgie kungi, esiet sveici-

nāti tai kristīgā mīlestībā! Bet ko redz manas nie-

cīgās acis? Vai mani prāti maldās? Vai Klumpočs
būtu iedrošinājies ar jums jokoties?

Felsners. Tas blēdis mūs ieziepējis un tā ir

dievs zin kur aizmucis.

Tie citi. Bet tādēļ viņam būs jāatbild!

Jurģis. Rāmi, mani kungi, arvienu rāmi! Klum-

počs, kas nu jau tā kā tā tai lielajā grēku bedrē

iekritis, iz kuras vairs nav nekādas izlīšanas, būs,
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dievam žēl, nodzēris savus nažus. Kamēr nākošus

vārdus runā, viņš noslauka visiem četriem kungiem

ziepes. Bet tā jau nevariet rādīties, mani kungi, tās

grēku pasaules priekšā. Atļaujiet, ka es, niecīgais
tārps, jūs apdienu. Ak, posts nāks pār viņu, kamēr

viņš nonāks tur, kur būs tā mūžīgā zobu irīcēšana

un tā pakurināšana tās uguns apakš tā lielā katla!

Viņa dvēsele degs jo spožāki dēl tiem iebaudītiem

šnabīšiem.

14, SKATS

Tie paši. Neilands.

Neilands. Ā, tas ir labi, mani kungi, ka jūs
vēl še sastopu. Uz savu biezo manuskriptu rādīdams.

Es jums gribētu likt priekšā savu runu, ko turēšu

goda svētkos, un tad mēs varētu kopā apspriest, vai

viņa būs tā derīga jeb ne. Vairāk galvu, vairāk

prātu. Ā, Jurģa kungs, jūs arī vēl še? Vai esmu jau

apsūdzēts?

Jurģis. Nezobojiet, draudziņ, nezobojiet! Rīt

jūs vilksiet pavisam citu meldiņu.
Neilands. Nekas, nekas. Bet tagad parādiet

man to godu un esiet arī viens no maniem tiesne-

šiem, t. i., no tiem, kas apspriež manu runu. Es ceru,

ka šis darbs izpelnīsies vispārīgu ievērošanu un taps
vēlāk nodrukāts biedrības orgānā. Vai drīkstu lūgt,
mani kungi, piesēsties.

Felsners. Labprāt, bet kad tik par daudz ilgi
nedūrētu.

Upmans. Man ar nav daudz laika.

Bauers ļ m Mums ar nav laika.
Dreifelds J

Jurģis sāņus. Nu dabūs atkal krietnas muļķī-
bas dzirdēt.
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Neilands ir tikmēr galdu ierīkojis, kur nosēs-

ties. Es ceru, ka jūs nedabūsiet sūdzēties par garu
laiku. Lūdzu piesēsties. Kritizierējiet tikai krietni

manu runu, un, kur būtu kas jāpiemin, tur lūdzu to

darīt bez kādas šaubīšanās.

Visi. Bet nevelciet tikai par daudz ilgi!
Neilands. Lūdzu tagad uzklausīties — es

kuršu vāļā. Klepo. Hm, hm. Lasa iz manuskripta.
Mani kungi! Še es nu stāvu un jūs visi skatāties uz

manis. Jūs sagaidiet pukstošām sirdīm, lai es savu

muti atveru un jums ziņoju par tiem varoņa dar-

biem, kurus esam šogad savā biedrībā pastrādājuši.
Mani kungi, pirms jūs man vēl uzdziedat «augstu

laimi», es gribu ko pieminēt.
Felsners krata galvu, izceļas un aiziet ne-

manot.

Neilands. Mūsu pretinieki runājuši, ka tā ne-

esot nekāda lielā māksla — pie pilnām bļodām un

vēl vairāk pudelēm būt lielam patriotam. Kam vē-

ders pilns, tas labprāt dziedot. Tā spriež mūsu pre-

tinieki.

Upmans iziet nepamanot.

Neilands. Bet, mani kungi, lai gan mēs dzie-

dājām «Tur es dzēru, tur man tika, tai mazajā kro*

dziņā», tad mēs tomēr neesam vēl nekādu krogu
nodzēruši. To mūsu priekšnieku kungs pierādīja ar

pārskatu biedrības rēķiniem.
Dreifelds iziet nepamanot.

Neilands. Ir gan pazīstama lieta, ka naba-

dzība nav kauns, bet bagātība arī nav negods. Tā

tad arī mēs esam dzīvojuši, turēdamies starp naba-

dzību un bagātību jeb esam staigājuši vidus ceļu.

Bauers iziet nepamanot.
Neilands. Un par miljonāru vēl neviens nav

piedzimis. Cilvēkam ir jāpūlas cauru nedēļu, un
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priekš atpūšanās ir pirts. Tas ir cirķelis, ap kuru

griežas visa mūsu tautas dzīve.

Jurģis iziet nepamanot.
Neilands nav pamanījis klausītāju aiziešanu.

Aizkarājamais jau sāk lēni nolaisties, bet Neilands

lasa savu runu tikmēr, kamēr aizkar ājamais jau pa-

visam zemē nolaidies. Jā, mani kungi, šī ir tā pie-
rādīšana, ka visām būšanām pasaulē jāmainās, kā

mēs to jau redzam pie mēneša, kas savu ārīgo formu

zin tik bieži un mākslīgi pārgrozīt un kas pierāda
Ben Akiba vārdus: «Viss jau vienu reizi bijis.» Šos

vārdus mēs varam arī uzsaukt, befsteku apēzdami

jeb ar noskumšanu tukšu vīna pudeli aplūkojot. Tā-

dēļ, mani kungi, es jums . ..

Aizkarājamais lēni nolaidies.

Otrā nodaļa

IZRĪKOTĀJS

Notiek mēnesi vēlāk.

TREŠAIS CĒLIENS

PIE UPESMĀTES

Skatuve: upes malā, sāņus Anspēka mājiņa, kuras priekšā tīkli

žūst. 1

1. SKATS

Upesmāte. Upes meitas neredzamas. Tad Ansp ē k s,

Reinhards, Leontīne.

N° 8. Dziesma

Upesmāte neredzama.

Baltie gulbji, peldiet lēni,

Vizinājiet upesmāt',

1 Skaties priekšvārdā.
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Upesmeitas, dziediet, zēni

Klausīdamies pienāk klāt.

Sargājiet, sargājiet,
Lai neviens pie naudas iet!

Iz Anspēka būdiņas iznāk A nspēks, Rein-

hards un Leontīne paliek durvju priekšā un

klausās.

Upesmeitas neredzamas.

Sargājiet, sargājiet,
Lai neviens pie naudas iet!

An spēks, sirms, bet spēcīgs vīrs zvejnieku ap-

ģērbā, gari ūdens zābaki v. c. Nu, vai jūs nu dzir-

dējāt? Bet redzams atkal nekas nav.

Leontīne. Un tā bij upesmāte.
Reinhards. Un tad tās viņas meitas, kas tik

skaisti dziedāja?
An spēks. Jā, bērni. Jau daži gadi patecējuši,

kamēr es viņas še dziedam dzirdu, lai gan es viņas
redzējis vēl nekad neesmu.

Leontīne. Un viss, ko ļaudis par viņu stāsta,
varētu būt patiesība?

Reinhards. Es to neticu, Leontīne.

An spēks. Dēls, tu nezini, kādas nesaprotamas

lietas notiek pat vēl mūsu dienās. Es pazīstu dabu

un viņas noslēpumus labāki nekā jūs, jaunekļi, un

ticu dažiem parādījumiem. Vai nu šai upesmātei ir

miesas jeb tikai gars, to es nezinu, bet uz to es pa-

stāvu, ka viņa ir.

Leontīne. Un ka viņa apsarga milzumu daudz

zelta?

Reinhards. Ko še noguldījis kāds nelaimīgi
mīļodams sieviets.

An spēks. Jā, bērni, tā ir, un tā arī runā viss

apgabals. Bijis skaists sieviets gaišiem matiem un

ļoti, ļoti bagāts, bet kāds negodīgs jauneklis bija
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meitiņu piekrāpis un tad atstājis, jo pie visas viņas
bagātības viņš bija iemīlējies citā. Nu skuķis nācis

katru dienu še pie upes un raudājis, un iz meitiņas
asarām upe pieplūduse tā, ka ūdens aizrāvis no viņa
krasta pat vecās pilsdrupas projām.

Leontīne. Jā, to visu man vēl nelaiķa māte

stāstīja. Upesmāte esot beigās apžēlojušās par na-

baga meitiņu un to ņēmuse pie sevis, savā slapjā

pilī.
Reinhards. Un kur tad meitas zelts palicis?
Anspēks. To meiča devuse upesmātei glabāt.
Reinhards. Un tā tad šī nauda paliks mūžam

upes dibinā.

An spēks. Nē, dēls, tur viņa nepaliks vis. Jo,
līdz gadīšoties šai apgabalā pāris, kas īsti un šķīsti

mīlas, kas prot pārvarēt visus šķēršļus, kurus tiem

ceļā liek, un kas ne caur kādu pasaules spēku neļauj

šķirties, tad viss tas bagātums tiks no upesmātes
un viņas meitām dāvāts tādam pārim.

Reinhards. Pasakas, nekas vairāk kā tikai

pasakas!
Leontīne. Bet Reinhard

...

Reinhards. Jā, pasakas, Leontīne, kurām prā-

tīgs cilvēks nedrīkst ticēt. Es gribētu labprāt zināt,
ko tavs tēvs sacītu, kad viņam gribētu tādus stāsti-

ņus ieteikt?

Leontīne, grūti nopūzdamās. Ak, mans tēvs,
mans nožēlojamais tēvs!

Ansp ēk s, kas nosēdies un sāk tiklus lāpīt. Ta-

vam tēvam, Leontīniņ, ir kādu nedēļu atpakaļ ne-

laime gadījusies. Es nezinu, vai tu no tās lietas jau

ko dzirdējuse. Kāds radinieks tava tēva, ļoti bagāts
vīrs Spānijā, ar vārdu Ansis Jaunzemis, ir piepeši
miris un atstājis daudz mantas. Starp daudz citiem

ari tavs tēvs ir pieteicies kā mantenieks, bet tas ne-

varējis pierādīt, ka tiešām nelaiķa radinieks, jo ga-
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dus atpakaļ viņš ar daudz citiem mūsu tautas tra-

kiem locekļiem bija savu godīgo vārdu Jānis Jaun-

zemis pārvērtis par Džon Neilandu. Te nu ir tāda

darba augļi! Viņu tagad atraidīja no mantošanas.

Leontīne. Es to zinu, lai gan viņš par to lab-

prāt nerunā. Ak, un īsti šai acumirklī viņam bija

palīdzības vajadzīgs. Neģēlis Jurģis ir tēvu apsū-
dzējis pie tiesas, bet tēvs neliekas ne zinot. Viņš
neiet ne uz vienu termiņu un arī citādi nerauga

Jurģi apmierināt. Viņš teic, ka šo nedrīkstot tagad

traucēt, jo šim jāsagatavojot biedrības gada svētki.

Ak dievs, kā tas lai beidzas!

Reinhards, viņu skūpstīdams. Apmierinājāties,

dārgā, gan arī mums reizi saulīte pasmaidīs. Ap-
lūko zilās debesis. Arī viņas nav vienumēr zilas un

gaišas, bet bieži mākoņi tās aptumšo. Tā arī cilvēks

nedrīkst izsamist, kad viņam tumsi un rūgti laiki

jāpalaiž, un saule nevar mūžam slēpties, tai ir atkal

jāparādās.
Leontīne. Tu mīļais, mīļais Reinhardi Tu jau

esi mana vienīgā cerība šinīs bēdu dienās!

Visi ieiet namā.

2. SKATS

Neilands. Klumpočs.

Neilands, ģērbies baltā apģērbā, salmu cepure

galvā, uz pleciem makškeris un citi zvejnieku rīki,
kā tārpju pods v. c. Tas man tīk, ka nu reizi viss

kārtībā. Pēdējās naktīs es jau nevarēju vairs ne aiz-

migt. Viss uz maniem pleciem krauts. Ko būtu mūsu

goda viesi sacījuši, kad svētku izdošanās būtu pa-

vāja bijuse!

Klumpočs drusku iereibis. Kad tik zinātu, kur

vajadzīgo fraku izpumpēt. Pats velns jau vairs
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nedod uz parādu, un kā kārtības virs jau nedrīk-

stēšu bez frakas rādīties.

Neilands. Klumpoč, neiebaudi tik vakarā atkal

par daudz! Vai vēl atminies, kā pērngad gāzies ar

visu katederi gar zemi? Būsi šodien atkal pudeles
desmit iesūcis.

Klumpočs. Nevar jau nemaz būt, jo es skaidri

zinu un esmu izmērojis, ka manā vēderā tikai devi-

ņas pudeles ieiet.

Neilands. Nu, tad jau riktīgi. Deviņas pudeles

iegājušas vēderā un desmitā galvā.
Klumpočs. Neizsmej manis! Man jau nemaz

neatliek laika dzert, jo man diezgan darba.

Neilands. Jā, jā, darbs dara dzīvi saldu, bet

slinkot arī rūgti nav. Vai jau mūziķis paziņots un

sludinājumi apgādāti?
Klumpočs. Kā tad. Sludinājumos vēl esmu

pieminējis, kā to tagad visur mēdz darīt: «Vēlāk

dancošana pie krietnas mūzikas.» Kad tikai tā

fraka . . .

Neilands. Un goda viesiem apgādā jau laikā

labākus ēdienus un dzērienus nekā tiem citiem.

Klumpočs. Tiem būs šņabis desmit grādus

stiprāks nekā tiem prastiem viesiem. Kad tikai tā

fraka . .
.

Neilands. Kā jau vakar redzēju, ir skatuve

biedrības rūmēs jau gatava. Bet vai visi uzaicināti,
kas ņems pie svētku izrādīšanas dalību?

Klumpočs. Būs visi. Kad tikai tā fraka ...
Neilands. Liecies jel reizi ar savu fraku

mierā! Ja citādi neiet, tad būs svētku komitejai fraka

jāsamaksā. Ak, kas man vēl krīt prātā: vai tu pa-

ņēmi abas manas vēstules līdz?

Klumpočs. Ir jau viss riktīgi.
Neilands. Tad zini: to vienu vēstuli, kurā

atrodas pateicības adrese, — to dabūn mūsu goda
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viesis, un otru ar iesākumu «Vecais spicbuks!» — to

nododi Jurģim.

Klumpočs. Es jau zinu. Jurģi šorīt satiku.

Viņš teica, ka savu sūdzību neņemšot atpakaļ un ka

tu līdz goda svētkiem ko piedzīvošot.

Neilands. Jurģis var mani mierā laist! Vai šā

blēža dēļ lai izput visi goda svētki? Tas tik būtu

brangi! Ej nu mājās, dzer tā, ka līdz vakaram vēl

vari stāvēt kājās, un izdari visu, kas vēl vajadzīgs.
Es raudzīšu rītdienai vēl kādas zivis noķert. Bet,
lūdzams, neej pudelēm par tuvu!

Klumpočs. Nu, nu, nebaidies tik! Kas labi

neprot dzert, tas ar nevar strādāt. Nu, uz satikšanos

tad! Aizstreipuļo.

3. SKATS

Neilands viens pats.

Neilands. Kad tik rītā viss labi izdotos! Vē-

lāk būs pat maniem ienaidniekiem biedrībā jāsaka:

«Jā, kad Neilanda nebūtu bijis, tad arī no mūsu

svētkiem nekas nebūtu iznācis!» Un tad nedēļu pēc
tam! Ahu, brālīt! Katrā laikrakstā sludinājumi, kā:

«Augsta laime Neilanda kungam par krietnu izrīko-

jumu» un «Bazūnīgs urā!», un «Dimdošs urā», un

vēl citi tādi urā. Tas glaimo, tas cilā sirdi un pa-

skubina uz jauniem tādiem darbiem. Te nu viss būtu

labi, bet ar Spāniju man nav laime. Divdesmittūk-

stoš rubļi nākot uz manu mantošanas daļu, bet, sa-

zin velns, nevar dabūt. Vai mani toreiz nelabais

dīdījis, ka likos uz cienīgā priekšlikumu pārtaisīties

par Džon Neilandu! Šis Neilands man iznācis drusku

dārgs.
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4. SKATS

Neilands. Reinhards.

Reinhards iznāk lēni iz mājas. Sirsnīgi. Lab-

vakar, Neilanda kungs! Vai gribējāt šovakar vēl

zvejot?
Neilands strupi. Es jūs nepazīstu!
Reinhards. Jūs mani vairs nepazīstiet? Esmu

Anspēka Reinhards.

Neilands. Kad jūs tiešām tas esiet, tad jums

vajadzēja zināt, ka jums nav nekādas tiesības mani

apsveicināt.
Reinhards. Vai tad nevariet veco naidu, kas

gandrīz pavisam bez iemesla cēlies, piemirst?
Neilands rūgti. Bez iemesla! Tiešām tas ir

labi! Jūs man izputinājāt to, pēc kā visu savu mūžu

džinos, un tad man nebūtu iemesla jūs ienīst! Kam

nepalikāt svešatnē, kam nācāt atkal mājās slinkot?

Vai varbūt vēl ceriet tapt par manu znotu? Kungs,
tādas domas tikai atmetiet pie malas! Un, kad es

būtu übags, kas ar spieķi rokā vazājas no vienas

sētmalas uz otru, maizes kumosiņu sevim sapātaro-
dams, tad jūs tomēr nekad, klausāties, es saku —

nekad nedrīkstētu cerēt manu Leontīni dabūt.

Reinhards. Tas skan rūgti, Neilanda kungs.
Bet visiem spēkiem gribu pūlēties atkal iegūt jūsu

labpatikšanu, jo no Leontīnes es vairs nevaru

šķirties.
Neilands. Nu, to mēs jau redzēsim. Bet ko

tur tik daudz vārdus zaudēt! Es jums tagad esmu

savu pēdīgo vārdu sacījis un jūs tikai vēl lūdzu

mani turpmāk vairs nepazīt.

Reinhards. Nē, Neilanda kungs, tā mēs ne-

drīkstam šķirties. Gan cerēju pārnākt mājās kā sla-

vens vīrs un tad lūgties pēc Leontīnes, bet liktens
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to nebija tā nolēmis, jo saslimu, un, kad atkal izve-

seļojos, tad viss mans laimības sapnis bija uz mū-

žīgiem laikiem iznīcināts. Bet esmu ko mācījies un

protu strādāt. Tā ceru iegūt vietu, kuras dēļ man un

Leontīnei nebūs kaunēties, un tad nākšu vēl reizi...
Neilands. Un tad es jūs vēl reizi atraidīšu.

Reinhards. Es redzu, ka es tagad neīstā brīdī

esmu nācis. Dzīvojiet veseli, Neilanda kungs! Pa-

saulē viss pārvēršas, un tā arī jūs nepaliksiet mū-

žīgi pie savām tagadējām domām. Pieklājība paģēr,
lai tagad atkāpjos. Bet tik taisni, kā es neiespēju
bez Leontīnes dzīvot, tik taisni es nākšu atpakaļ
un ceru jūs tad pie labāka prāta atrast. Paklanās

viegli un ieiet mājā.

5. SKATS

Neilands viens pats.

Neilands. Ej pie velna! Tas vēl trūka! Gan-

drīz šis visu manu jautrību paņēma līdz! Bet ko,
nieki — vai tāds puika lai mani traucē manos prie-

kos!? Nebūt nē. Vakars tāds patīkams, tāds rāms,
zivis labi kodīs āķī. Nosēžas pie krasta un met mak-

šķeri upē. Redzēsim, vai nu šodien laimēsies un ko

izvilkšu. Pasmiedamies. Varbūt to lielo maisu ar

zeltu, ko še upes pūķis jeb velns zin kāda ragana

glabā. Jeb arī kā viņnedēļ — sapuvušu pastalu.

No 9. Kupleja

Katram vīram savi prieki,
Tas jau visur pazīstams,
Šim tik šādi tādi nieki,
Otram tas nav patīkams.
Tā pie upes malas sēžu,
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Mīlu auklu iekšā mest,
Tā var lielu pulku vēžu

Jeb ar zivju mājās vest.

Izvelk zivi.

«Meitiņ, meitiņ, saki — kāda

Esi tu, raud' asaras?

Agrāk nebiji tu tāda,» —

Tā teic māt' uz meitiņas.

«Kas zin likteni man' sīvo,»
Saka skuķis bēdīgi,
«Kas man sirdī mājo, dzīvo,
Noslēpums tas mūžīgi!»

Izvelk zaldātu cepuri (ķiveri).

Nāburgos — tur skaistā Māra

Lasa labprāt «Asins nakts»,
Ne tā mazgā, ne tā vāra,
Netīrs katris kamb'ra kakts.

«Tādus romānus nu lasīt!» —

Tā sauc daži draugi jau.

«Atļaujiet nu manim prasīt,
Vai tai cita darba nav?»

Izvelk adekli.

Daži bļauj, ka bailes tīri,
Kā tas dzirdams katru dien':

«Mēs tie īstie tautas vīri,

Kas uz priekšu vienmēr skrien!»

Bet, ja masku neraus tādam,

Kamēr baros to un kops,
Tad būs brīnums dažam tādam

Un tas sauks: «Ak, tāds tas lops!»
** Izvelk lielu vēzi.

Gada svētkos sabrauc viesi,

Priecīgi tos svin šur tur,
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Runas svētkus ceļ patiesi,
Runām bez jau nav nekur.

Bet vai «augstu laimi» — lūgtu —

Uzsauktu tik daudziem ar,

Ja tur viena lieta trūktu,
Ko ikkatris cienīt var?

Izvelk lielu šnaba pudeli.

Pārīts kāds, ak, kur tie gadi,
Dzīvo bēdīgs, noskumis.

«Kas jums kaiš,» pras' draugi, radi,
«Ka jūs jautrus neredz vis?»

Sieva nosarkst, nesāk' vārdu,
Vīrs tik teic un nopūšas:
«Mums trūkst, kas dar' dzīvi gārdu,
Par ko katris priecājas.»

Izvelk maza bērna cepurīti un satinamo jos-

tiņu un aiziet, visus savus krāmus lidzpa-

ņemdams.

6. SKATS.

Anspēks. Reinhards. Leontīne.

Tumsa jau sākuse mesties, vēl Neilandam kupleju dziedot.

Tagad atspīd sarkana vakara blāzma1
un mēnesis vēl bāls

redzams. Arī vakara blāzma pamazītiņām nozūd, kamēr cē-

liena beigās mēnesis pavisam gaiši atspīd.

Anspēks. Tā, tā, tad viņš negrib, viņš tevi

atraidīja, dēls, bez iemesla?

Reinhards. Viņš vēl arvienu nevar piemirst,
kad es gadus atpakaļ pie biedrības priekšnieka cel-

šanas tam nebiju savu balsi devis.

1 Skaties priekšvārda.
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Leontīne. Nē, Reinhard, to viņš tev nemūžam

nepiedos! Būtu tu labāk mani paklausījis un nebūtu

tagad viņam rādījies!
Anspēks. Vienalga, bērni, vai agri vai vēlu,

Reinhardam bija reizi jāzin, kā Neilands tagad par

viņu domā. Bērni, jūs esiet gan nožēlojami, bet vēl

vairāk viņš, kas savā aklībā un savā trakulībā min

sava vienīgā bērna laimi ar kājām. Pats redzēdams,
ka viņam jau posts un bads durvju priekšā stāv,

viņš vēl izturas augstprātīgs un lepnis pret citiem,

kuri tomēr vēl augstāki stāv par viņu. Ah, neraudi,

Tīniņ, mani vārdi tevi aiztikuši, es nedrīkstēju tā

tavā klātbūšanā runāt, bet taisnība paliek taisnība

un arī tad, kad viņa allaž par daudz rūgti skan.

Leontīne. Ak, kā lai es to pārciešu! Es nevaru

un nevaru no Reinharda šķirties!
Reinhards, viņas skūpstīdams. Mana saldā

Tīniņa!
Anspēks. Tev arī nebūs šķirties, Tīniņ. Visām

lietām savas robežas. Dievs pats gribējis, lai jūs pie-
deraties viens otram, jo citādi viņš nebūtu gribējis,
ka jūs abi tik šķīsti mīlaties. Bet dieva gribai nebūs

mums, cilvēkiem, pretim strādāt. Jums būs savieno-

ties — bet, zināms, ne ātrāki, pirms Reinhardam ne-,

būs krietnas vietas. Tik tā mēs spēsim Neilanda

stūrgalvību lauzt, tik tā mēs varam cīnīties pret viņa

gara aklību. Tu žēlīgais dievs, cik ilgi vēl būs, un

Neilandam vairs nebūs dienišķas maizes, un ko lai

tu tad iesāci, Tīniņ, kas tu pie visas viņa nelaimes

pavisam nevainīga esi?

Leontīne. Pie visas viņa nabadzības es savu

tēvu tik sirsnīgi mīlu, ka es viņu nekad, nekad ne-

gribētu apbēdināt.
Anspēks. To es arī zinu un ticu, Tīniņ. Bet

atgadās dzīvē būšanas, kur nedrīkst jušanas vien

valdīt, bet arī prāts. Un tādā būšanā mēs tagad
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atronamies. Palaižaties tikai uz manim, bērni, jūs

ziniet, ka jūs man abi vienādi mīļi un ka es vienīgi
dzīšos pēc jūsu labuma. Redziet, vakars ir klātu, lai

Reinhards tevi pavada mājās līdz pilsētai, tavs tēvs

jau nedrīkst manīt, ka tu mūs še apmeklē, lai dievs

sarga, tad jau nelaime būs liela.

Leontīne. Dzīvojiet veseli, Anspēka tēv! Ak,
kā lai es jums pateicos, ka jūs ļaujiet manim še

atnākt pie Reinharda! Man jau nav neviena, neviena

cilvēka, kam drīkstu uzticēties, es esmu nabaga, no-

žēlojama vientule. Ardievu, ardievu, Anspēka tēvs!

Aiziet ar Reinhardu saķērušies.

7. SKATS

Anspēks viens pats.

Anspēks. Ardievu, vesela, meitiņa! Vai lai es

vēl ilgāki mierīgām acīm skatos, kā tas nožēlojamais
bērns dienu no dienas nīkst kā puķīte, kurai trūkst

atspirdzinādamas rasas, kamēr viņas bezdievīgais
tēvs trako uz priekšu un pats, bezdibeņa malā stā-

vēdams un vēlāk krizdams, ieraus savu nelaimīgo
bērnu līdz savā grēku peklē? Vai es to visu mierī-

gām acīm lai redzu, rokas klēpī turēdams? Fui, es

tad nebūtu vērts, ka mani par cilvēku sauc, un man

vajadzētu pašam priekš sevis kaunēties. Tādēļ jā-
gādā aši, ka Reinhards dabūn krietnu vietu, kurā

viņš var Tīniņai labu pārtiku gādāt, un tad — vai

Neilands grib vai ne, viena alga —, un tad jātop
Tīniņai par Reinharda sievu. Se nav daudz, ko pār-
domāt, še jāstrādā aši, un, jo drīzāk mērķi sniedz,
jo labāki. Tā ir veca lieta. leiet savā mājiņā.
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8. SKATS

Upesmāte. Upesmeitas neredzamas.

Mēnesis iznāk gaiši spīdošs iz mākoņiem un spīgulojas upes

viļņos, par kuriem brauc upesmāte, sēdēdama lielā zelta čau-

malā, kuru divi balti gulbji velk.

JNTe 10. Dziesma.

Upesmāte.
Baltie gulbji, peldiet lēni,

Vizinājiet upesmāt'!
Upesmeitas, dziediet, zēni

Klausīdamies pienāk klāt.

Sargājiet, sargājiet,
Lai neviens pie naudas iet!

Upesmeitas neredzamas.

Sargājiet, sargājiet,
Lai neviens pie naudas iet!

Aizkars nolaižas lēni.

CETURTAIS CĒLIENS

GADA SVĒTKI

Skatuve: neliela zāle biedrībā. Dibenā maza skatuve. Priekšā

pa kreiso roku klāts galds ar visādām pudelēm; priekšā uz

labās puses mazs galds. Istaba ar puķēm, karogiem v. c. puš-
ķota. Ir vakars. Sveces deg uz galda un kroņa lukturī.

1. SKATS

Neilands. Jurģis.

Neilands melnā frakā. Beidziet reizi savus pā-

tarus! Pirmkārt, jums nav it nekāda tiesība mani

biedrības rūmēs traucēt, un, otrkārt, jūs variet savus
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ziņojumus paši priekš sevis paturēt. Ja es jūsu sū-

dzības lietā jau tiešām notiesāts esmu, tad es to

laikā pats dabūšu dzirdēt.

Jurģis ar svaru. Kad jūs to tik nedabūtu vēl

ātrāki dzirdēt, nekā tas jums patiktu! Cilvēciņ, cil-

vēciņ, apžēlojaties, kā jūs dzīvojiet virs šis grēku

pasaules! Tiešām būtu jādomā, ka nu atkal nāks

drīzi tie lielie grēku plūdi, ja neparādītos vēl bieži

tā spīdošā varavīksne.

Neilands. Sakiet — vai jūs jau kādu reizi

redzējuši, kā tā varavīksne izskatās no pakaļas?

Jurģis. Dumjš jautājiens! Ve!

Neilands. Te atkal redzams, ka jūs ieraduši

katru lietu tikai no vienas puses aplūkot.

Jurģis. Un jūs esiet grēku čupa no visām pu-

sēm. Nu jau te arīdzan to teāteri uzbūvējuši, kas

līdz šim bija mūsu dievbijīgā pilsētiņā pavisam
svešs putnis. Te nu Belcebuls atvērs savus vārtus,
un te viņā skries iekšā un upurēs to naudu, un mi-

siones draugi varēs tikmēr badu mirt...

Neilands. Jeb noguldīt savu kapitālu uz aug-

ļotāju procentēm!

Jurģis. Bet gan nāks tie laiki tās atriebšanas,
un tad kritīs jūsu teāteri drupās un jūsu mūziķi ap-

klusīs, un tad sāksies jauna dzīvība tai patiesībā tās

kristīgas mīlestības.

Neilands. Kā tad, no draugiem ņem tikai des-

mit procentes par mēnesi. Tas notiek viss aiz kristī-

gas mīlestības.

Jurģis svarīgi. Cilvēks, nāks drīzi stunda, kur

tava mute apklusīs, un tu varēsi klusumā un vientu-

lībā pārdomāt par saviem darbiem. Vēl nav šīs die-

nas beigas. Aiziet.
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2. SKATS

Neilands viens pats.

Neilands. To es pats zinu, un, kad būs šīs

dienas beigas, tad es būšu pavisam citāds vīrs! Tad

būšu apkrauts tik daudz godu, ka būs jāsaņem viss

spēks, lai tādu nastu panestu! Pinzele tāds! Kas

man par bailēm! Vēl man diezgan draugu, kas iespēs
manus parādus samaksāt. Izvelk ķešas pulksteni.
Goda viesi var katru acumirkli klāt būt. Pēc rāts-

kunga Fuhšen priekšlikuma esmu še tikai priekš

goda viesiem vien licis galdu klāt. Viņš teica: nepie-
klājoties, ka rātskungi sēžot un dzerot ar visu baru

kopā. Varot kādam notikt kāda nelaime, un tad otrā

dienā zin viss pilsēts. Gadus atpakaļ esot jau vienu

reizi tā bijis. Pilsētas sekretārs stipri pievilcies šam-

panju un sadzēris ar kādu fūrmani brālību. Otrā

dienā to visā pilsētā zinājuši, un sekretārs vairs ne-

drīkstējis klubā nākt.

3. SKATS

Neilands. Klumpočs.

Klumpočs aizņemtā, viņam par daudz lielā

frakā ar piespraustu lielu kārtībnieku zīmi pie krūts,
balts kakla auts, rokā alus zeidele. Atkal piedzēries.
Ar izīrēto garderobu es kritīšu šodien cauri. Tie paši,
kas līdz šim sapulcējušies lielā zālē, negrib savus

piecus kapeikus maksāt, un no goda viesiem nedrīkst

vēl ne prasīt.
Neilands. Atkal pilns! Esi gan īsts svētku da-

lībnieks! Laikam neesi šodien nevienai kneipei ga-
rām gājis?

Klumpočs. Jā, vienai gan.

Neilands. Tā?
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Klumpočs. Bet tā bija konkursa dēļ aizzie-

ģelēta.
Neilands. Tas ir brīnums. Bet nu taču esi

frakā iekūlies?

Klumpočs. Jā, tā pieder mūsu dziedātāju va-

donim. Viņš manim to pumpējis līdz pulksten des-

mitiem, bet tad man fraka jāvelk ārā, jo viņam tā

vajadzīga, kad viņš dirijierēs.
Neilands. Kad priekšnieks būs savu atklāša-

nas runu lielajā zālē beidzis, tad liec muzikantiem

uzpūst goda viesiem krietnu maršu, un, to spēlējot,

es viņus še sagaidīšu.
K1 umpo č s. Vai tos muzikantus?

Neilands. Nē, goda viesus.

Klumpočs. Bet, brālīt, tad tu tikai dzirdēsi

mūziku! Ir tā krietnākā visā apgabalā.
Neilands. Labi, labi! Vai tā būšana ar abām

vēstulēm kārtībā?

Klumpočs. Kā tad! To vienu, kas iesākas «Ve-

cais spicbuks!», esmu jau nosūtījis Jurģim, un otra,
tā sauktā adrese priekš ierēdņa iz guberņas pilsē-
tas, ir še.

Neilands. Dod šurp! Tā! Es ceru, ka šis raksts

man diezgan labi izdevies un ka goda viesi redzēs

iz to, ka arī še zin, kas pieklājas.

Klumpočs. Man vēl briesmīgi slāpst. Jāiet

viens zeidelis iebaudīt. Esi tik pavisam mierīgs: kas

bus mans pienākums, to visu izpildīšu. Aizstreipuļo.

4. SKATS

Neilands viens pats.

Neilands sauc viņam pakaļ. Esi jau savu pie-
nākumu izpildījis: pilns kā muca. Kā tas vēl
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beigsies! Apžēlojies, viņi jau klāt! Un šo mūziku

Klumpočs sauc par krietnu! Nu, Neiland, saņem
tikai dūšu!

5. SKATS

Neilands. lerēdnis iz guberņas pilsētas. Pir-

mais goda viesis. Otrs goda viesis. Trešais
goda viesis. lerēdnis un goda viesi frakās. lerēdnis —

stalts cilvēks, trīs goda viesi, mazas pilsētiņas birģeļi, loti
komiskam maskām. Klumpočs, vienā rokā kurvis ar puķēm
un vienu lielu lauru kroni, otrā — alus zeidele. Kāds su-

lainis ar servjeti rokā.

Neilands. Vai cienīgi kungi būs tik laipni šai

sānu zālē drusku pakavēties, kur esmu iedrošinājies
dažas pārsteigšanas sagatavot? Lūdzu vietas pie
galda ņemt.

Visi apsēžas.
Neilands sāņus uz Klumpoča. Liec jel tiem

dūdelniekiem vienu reizi klusēt!

Klumpočs. Beidziet maršu! Mūzika apklust.

Klumpočs sniedz sulainim tukšo zeideli, kas

to paņem, iziet, pielej un tad atnes atpakaļ. Klum-

počs to izdzer vienā vilcienā 1
.

lerēdnis. Vai jau ilgi, kamēr jūsu biedrība

dibināta?

Neilands. Būs jau divi gadi. Bet strādājuši
mēs esam tik daudz, ka cita biedrība to nebūtu pa-

spējuse desmit gadu laikā.

Trīs goda viesi dzer un ēd stipri. Sulainis

tiem pilda vienumēr glāzes un nes vienumēr jaunus

pildītus šķīvjus, kurus tie ātrumā atkal notukšo.

lerēdnis. Jūs laikam savu darbu lauku bū-

siet arī dalījuši vairāk komisijās?

1 Skaties priekšvārdā.
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Neilands. īsti nogruntēta mums līdz šim tikai

viena komisija, un tā ir izmeklēšanas komisija.
lerēdnis. Kā tas nāk, ka īpaši šai komisijai

tik daudz darba?

Neilands. Jā, redziet, mūsu biedrībā grib kat-

ris būt tas pirmais, un tad jau šis tos apgādās.

Klumpočs kā augšā.
lerēdnis. Un jūsu biedrības mērķis?
Neilands. Ir tautu aplaimot.
lerēdnis. Kādus līdzekļus jūs pie tam lieto-

jiet?
Neilands. Dažus. Bet svarīgākie gan ir danči

pie krietnas mūzikas.

lerēdnis. Vai jūs arī dziedāšanu kopjiet?
Neilands. Kopjam gan, bet nevaram neko

daudz izkopt. Pirmām tenoram balss kā vērsim, bet,
kad dziedātāju vadons viņam negrib atļaut visus

citus dziedātājus pārbļaut, tad šis teic, ka viņš vairs

nemaz nedziedāšot.

Klumpočs kā augšā.
lerēdnis. Skāde. Vai jūs arī priekš kādiem

labdarīgiem mērķiem pūlējaties?
Neilands. Kā tad. Pēdējā sezonā izrīkojām

divus humoristīgus vakarus misionei par labu. Es

ceru, ka arī man biedrības sadzīvē daži nopelni. Man

jau neviens netic, kā es pūlējos. Labākā liecība par
to ir mans veikals, kas dienu no dienas vairāk nīkst.

Klumpočs kā augšā.

lerēdnis. Kā redzu, jūs nodomājuši mūs caur

kādiem priekšvedumiem uz skatuves iepriecināt?

Neilands izceļas. Ja atļaujiet, mēs varam

tūlīt sākt. leiet garderobē.

Klumpočs sāņus uz sulaiņa. Vai dzirdiet, ķel-

ner, vai nevariet man līdz rītdienai trīs rubļus
aizdot?
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Sulainis. Bet, kungs, es jus nemaz nepazīstu.

Klumpočs. Nu akurāt tamdēļ, jo, kas mani

pazīst, tas man nedos ne trīs kapeikas.

lerēdnis. Bet kādēļ tad biedrības priekšnieks

neņem dalību pie še pasniegtiem priekiem?

Neilands. Viņam ir lielajā zālē diezgan darī-

šanu ar prasto publiku. Tur tam jāsaņem un jālasa
telegrammas, jāapsauc dažus runātājus un sulaiņus
un jābūt par liecinieku, kad kāds strīds izceļas. Bet

man, cienīts kungs, nav nemaz mazāk darba, es, kā

redziet, dzīvoju pavisam nosvīdis. Grib ar ķešas
lakatu sviedrus noslaucīties, bet, to izvelkot, izkrīt

iz lakata kāršu spēle. Ah, lūdzu piedošanu!

lerēdnis. Kā liekas, jūs cienāt arī vēl citu

mākslu?

Neilands sajucis. Nē, nē, nē, — es tikai —

tikai — tāpat domāju ...

Klumpočs. Ir jau riktīgi. Kā augšā.

lerēdnis. Vai mums vēl kādas pārsteigšanas
sagaidāmas?

Neilands, kārtis uzlasīdams. Jā, jā, tūlīt —

trīs ķīnieši, kalps, ķēniņš, dūzis, — viņi nemaz nav

īsti ķīnieši, bet savā mākslā vareni.

lerēdnis. Ā, es jau iepriekš priecājos.

Neilands. Nē, bez jokiem, ir vareni tēviņi!

lerēdnis. Ticu, ticu.

Otrs goda viesis ir aizmidzis.

Neilands. Jūs atļaujiet, ka es ķīniešiem saku,
lai viņi sagatavojas.

lerēdnis. Lūdzu, lūdzu.

Neilands. Es būšu tūlīt atpakaļ. Tas ir mans

pienākums, kā francietis saka. Peter dc plaisir. leiet

garderobē.
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lerēdnis sāņus. Ērmots kukainis šis vecis. A,
šiem diviem kungiem neliekas nemaz gara laika būt.

Sulainis ienes Klumpočam jaunu zeideli, pa-

klusu. Dziedātāju vadons liek lūgt, lai jūs viņam to

zināmo fraku atdodot, viņam tūlīt jādirijierē.

Klumpočs, zeideli izdzēris. Lai viņš pagaida,
kamēr mana kārtības uzraudzība beigsies. Atnesiet

jaunu zeideli! Sniedz viņam tukšo.

Sulainis, iziedams sāņus. Sazin velns kur šis

tos zeideļus iegāž!

Neilands aiz kulisēm. Saņemiet tikai dūšu un

nepadariet man kaunu! Kad viss labi izdosies, jums
atlaidīs maksu par biedru kārtīm. Iznāk. Tūlīt

sāksies.

Sulainis ienes Klumpočam pildītu zeideli, ko

šis izdzer. Še būs!

6. SKATS

Tie paši. Trīs ķīnieši uz skatuves.

N° 15. Lielie dziedātāji

Trīs ķīnieši.

Mēs esam lieli vīri

Un dziedam skaidri, tīri,
Tā ķīnieši, kā mori

Jau slavēj' mūsu kori.

Mēs dziedājām jau Piltenē,
Tur Vārnu kroga stedelē,
Un klausītāji sauc:

«Vai aklis, kā tie kauc!»

Un Lestenē kāds podnieks

Bij mūsu lielais godnieks,



108

Mums ordeņus iz svina

Ap kaklu katram pina.
Un Slokas biržā glabājām
To naudu, kas nu šim un tam.

Un mūsu bildes ar

Tur krogā redzēt var.

Ar' Sasmakā mēs bijām
Un dzērām tur un rijām,
Mūs pacienīja kādi

Ar cūku karbonādi.

Tad mums par godu dancoja
Un lielu balli rīkoja,
Bet beigās krāva mums

Par ausi katram. Bums!

Mēs braucam tad ar varu

Uz dziedāšanas karu.

Līdz mūsu banda kauca,
Tad ārā visi brauca.

No tūkstoš ļaudīm kasieris

Bij vienīgais tik palicis.
Ar to uz tu un tu

Mēs dzeram brālību!

Aiziet.

Neilands. Vai tas nebija smalki? Un to visu

esmu es pats izgudrojis!

Klumpočs kā augšā.
Trešais goda viesis aizmidzis.

lerēdnis, pasmiedamies un uz aizmigušiem
zīmēdams. Kā liekas, tad jūsu pūliņi atrod visu lie-

lāko atzīšanu pie šejienes pilsētas tēviem?

Neilands. Vecs ieradums klubā. Bet tas neko

nekaiš, jo, pirms biedrības rūmes slēdz, viņi top
celti.

lerēdnis ironiski. Gauži teicama kārtība.
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Klumpočs lēni uz Neilandu. Vai tevi tagad
lai kronēju?

Neilands. Tagad liekas būt īstais brīdis.

Klumpočs paņem lielo lauru kroni un runājot
to uzliek Neilandam galvā. Mani kungi, tikpat no-

modā būdamie, kā dusošie, nu tad atļaujiet, ka es

parādu šim biedrības moceklim sen izpelnīto godu

un dodu tam, kas viņam pienākas, — šo kroni! Lai

viņš pūlējas turpmāk un pūlējas, un pūlējas ...
Neilands klusu. Beidziet jel reizi! Kliedz.

Urā!

lerēdnis. Saņemiet arī manas laimu vēlē-

šanas!

Neilands. Ā, jūs man parādiet par daudz

goda!

Sulainis ienes atkal pilnu zeideli, kuru Klum-

počs izdzer. Paklusu uz Klumpoča. Dziedātāju va-

dons jums liek sacīt, ka, kad jūs viņam tagad fraku

neatdosiet, viņš sāks skandālu.

Klumpočs. Nu tad es viņam labāk ar godu
atdošu. Es negribu šo fraku uz savas skaidras sirds-

apziņas kraut. Aiziet ar sulaini.

Neilands uz ierēdņa. Tad man vēl viena lūg-
šana. Daži no mums nezināja, kā pateikties cienītam

kungam par to godu, kuru viņš mums caur savu

atnākšanu parādījis. Tad mēs nospriedām šo mūsu

pateicību rakstā izsacīt, kuru es tik drošs esmu jums
še pasniegt. Dod viņam vēstuli. Es lūdzu to izlasīt

un būt pārliecinātam, ka tās stundiņas, kuras mēs

jūsu klātbūšanā pavadījām, mums visiem paliks ne-

aizmirstamas.

lerēdnis vēstuli atdarījis un lasa. «Vecais

spicbuks!» Brīnīdamies. Vecais spicbuks? Ko tas lai

apzīmē?
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Neilands. Vai dieviņ, Klumpočs ir vēstules

pārmainījis!

Klumpočs aiz kulisēm. Kad jūsu sarunāšanās

ar Neilanda kungu tik loti steidzama, tad jūs viņu
variet šai istabā atrast. Nāciet vien man līdz, es

jūs pavadīšu.

7. SKATS

Tie paši. Klumpočs bez frakas, kreklos. Jurģis.

Policijas ierēdnis.

Jurģis uz policijas ierēdņa. 5e viņš stāv, tas

kundziņš, kuru mēs meklējam un kurš svin savus

goda svētkus tai būšanā to prieku.

Policijas ierēdnis uz Neilandu. Vai man

ir tas gods ar Neilanda kungu runāt?

Neilands drusku izbijies. Jā, mans vārds ir

Neilands.

Policijas ierēdnis rāda tam tiesas sprie-
dumu ar lielu zēģeli. Jurģa kunga sūdzības lietā

kontra jums. Jūs neesiet nevienu termiņu ievērojuši,
un tādēļ tiesa nosprieduse jums maksāt jeb arestā iet.

Neilands izsamisis. Bet acumirklī es nevaru

tik lielu naudas summu gādāt.

Policijas ierēdnis. Tad ir mans uzdevums

jūs pavadīt līdz cietumam.

Neilands. Tagad, acumirklī?

Policijasierēdnis. Jā, tagad, acumirklī.

Jurģis. Tā beidzas tie pasaules prieki, un

mums jāceļo tas ceļš to bēdu.
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Klumpočs, kas bija ienācis ar pilna zeideli

rokā, tagad to izdzer. Fui! Pat šai lāsītei rūgta
garša, kad tāds blēdis {uz Jurģa) tuvumā!

Neilands. Tad lūdzu, kungs, pavadiet mani!

Policijas ierēdnis. Es lūdzu! Iziet ar Nei-

landu.

lerēdnis. Vai tad tur nevar palīdzēt? let tiem

pakaļ.

Klumpočs ker Jurģi pie apkakles un to izgrūž
laukā. Blēdi, še tava alga!

Trīs goda viesi noliekušies uz galda un

snauž.

N2 16. Mūzika cēliena beigās.

Aizkarājamais loti ātri nogāžas.

Trešā nodaļa

ATKAL PASPĀRNĒ

Notiek 16 mēnešus vēlāk.

PIEKTAIS CĒLIENS

ÜBAGS

Skatuve: ziemā. Sāņus pa labo roku baznīca. Vakars. Otrā
skatā sāk tumsa mesties.

1. SKATS

Griborskis. Anspēks.

Griborskis. Ticiet man, Anspēka tēvs, es viņu
redzēju — tik taisni, kā esmu veselu gadu cietumā

nosēdējis un tagad palicis par krietnu cilvēku. Jā, es

viņu redzēju.
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Anspēks. Ko, Neilandu pašu?

Griborskis. Jā, viņu pašu. Viņš likās panīcis.

Nedrošiem, īsiem soļiem-viņš gāja uz priekšu un bai-

līgi skatījās visapkārt.

Anspēks. Tad mājās, tad Neilands mājās, mā-

jās kā nabags un nespējnieks!

Griborskis. Jā, vājš jau gan liekas būt.

Anspēks. Bet vai nu būs lauzta viņa stūrgal-
vība, viņa augstais prāts? Kad viņu priekš kādiem

pusotra gadiem aizveda no pašiem gada svētkiem

cietumā, kurā nelietis Jurģis viņu lika iegrūst, un

kad pēc tam viņa māju un visu mantu pārdeva un

Neilands palika pliks kā žurka, tad viņam vēl reizi

tuvojās mans Reinhards un lūdzās pēc viņa Leon-

tīnes.

Griborskis. To jau dabūju dzirdēt, kad iznācu

no cietuma. Neilands bija jūsu dēlu savā augstprā-
tībā un lepnībā izdzinis laukā.

Anspēks. Jā, un pēc tam, kad mans dēls bija
vīrs vietā un savā veikalā.

Griborskis. Ak, stāstiet manim, Anspēka

tēvs, — kā tad jūsu dēls tik bagāts ticis?

Anspēks. Bija vēlu rudenī, rīti bija auksti un

tumši. Tādā rītā es gribēju izņemt tīklus. Es pacēlu
vēl gulošu dēlu, lai tas vadītu laivu, kamēr es ar

tīkliem nodarbošos. Auka plosījās, lietus kapāja vai-

gus kā rīkstēm, un upes viļņi sacēlās putodami

gaisā. Vilkām vienu tīklu, vilkām otru, trešu — visi

tukši. Likās, kā kad upes iedzīvotāji būtu slēpušies
no negaisa. Te vilkām ceturto tīklu, viņš smags —

būs krietnis loms, domājām. Izvelkam tīklu, un laivā

ieveļas kas apaļš, ko ieskatām tumsā par akmeni. Es

dzirdu, kā Reinhards lād, es redzu, kā viņš uzceļas,

paņem akmeni un grib to atpakaļ sviest; bet te kāda
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putodama banga paceļ laiviņu tik augstu, ka Rein-

hards atkrīt ar visu akmeni atpakaļ. Gaisma aust,

nu braucam pie krasta. Izmetam tīklus laukā, te arī

akmens izveļas, un nu mēs redzam, ka tas nav vis

akmens, bet maišels, piebāzts pilns cietiem zelta ga-
baliem.

Griborskis. Lai nu nedomā, ka pasaulē mīt

labi gari!
Anspēks. Neesmu māņticīgs, bet pie tam nu

vienu reizi palieku, ka visa šī laime ir upesmātes
dāvājums, — lai netrūkst gudrinieku, kas saka, ka

esot it prasts un ikdienišķs atgadījums — uziet kur

naudu. Lai viņi uziet, ja to var. Tas bij upesmātes
dāvinājums Leontīnei un Reinhardam, kas zināja tik

karsti mīlēties, kā tas mūsu dienās nemēdz bieži

notikt.

Griborskis. Un tad jūsu Reinhards atvēra

savu veikalu, kas tik labi iet?

Anspēks. Jā, un, būdams vīrs vietā, viņš vel

reizi lūdzis pēc Leontīnes. Bet Neilands, kas nu bija
tikai prasts übags, to ļauniem vārdiem atraidīja.
Leontīne stāvēja bez kādas stutes pasaulē, un uz

manu pierunāšanu Reinhards viņu apprecēja bez

Neilanda atļaušanas.

Griborskis. Tas būs vecim stiprs spēriens
bijis.

Anspēks. Jā, likās gan, jo viņš vēl to pašu
dienu atstāja pilsētu, un nevienam nav zināms, kur

viņš palicis.

Griborskis. Es jums saku, pārnācis kā übags

viņš ir. Bet jūs jau paši redzēsiet.

Anspēks. Lai dievs dotu! Tad arī Leontīne pa-

liktu prātīgāka, jo viņa pie visas labklāšanās un

pilnības sūdzas, ka viņa pie tēva nelaimes vainīga.
Tamdēļ nāku tik bieži pilsētā viņas apmierināt.
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Griborskis. Vai tad jūs, Anspēka tēvs, nedzī-

vojiet pie dēla?

Anspēks. Nē, to nu gan ne. No savas būdiņas
nevaru šķirties un tur gribu aizmigt pēdējā dusā.

Griborskis. Un kā tad stāv ar Neilanda man-

tošanas lietu Spānijā?

Anspēks. Ar to lietu stāv pavisam vāji. Rein-

hards lielas naudas summas izšķērdis, gribēdams
pierādīt, ka Neilands tas īstais mantenieks, bet tur

nākas grūti pierādīt. Tas ir tas lāsts, kas sperts uz

savas tautas un sava godīga vārda pārdevējiem!

Griborskis. Es tagad gribu iet un lūkot, uz

kurieni Neilands īsti devies.

Anspēks. Ejta un paklaušinājaties ko neko.

Bet, pirms sniedzat man roku, atļaujiet man izsacīt

savu prieku par to, ka esiet atkal palikuši godīgs
cilvēks. Un, kaut mums trūktu mantas un pārtikas
vis un mums mājotu gods krūtīs, tad tomēr būtum

bagāti un apskaužami. Lai dievs jūs vada turpmāk

uz īsto ceļu! Uzliek viņam kā svētīdams roku uz

galvas.

Griborskis. Paldies, Anspēka tēvs, paldies!

2. SKATS

Anspēks viens pats.

Anspēks. Tad mājās reizi pēc ilgas apkārt-
blandīšanās! Pārnācis, kā esi gājis, nabags, nespēj-
nieks, ar rūgtām jušanām krūtīs. Jā, lepnais Nei-

land, kur palika tavi draugi, no kuriem biji pārlie-

cināts, ka viņi būs katrā acumirklī gatavi tavus

parādus samaksāt? Kur viņi palika? Dzīvo tikai na-

badzībā, tad redzēsi, cik tev būs draugu! Aiziet.
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3. SKATS , .

Neilands viens pats.

Neilands nāk no otras puses. Viņa uzvalks ir

vasaras apģērbs un ļoti nabadzīgs. Tā saukta vasku

cepure galvā. Rokā spieķis. Bāls vaigs, kā kad būtu

grūtu slimību pārcietis. Pamaziņām top arvienu tum-

šāks. Baznīcā atspīd uguns. Salst, gauži salst. Uz

baznīcu rādīdams, rūgti. Tur iekšā būs siltāks, bet

viņi jau nelaidīs übagu iekšā, ka viņš nelūdz dāva-

nas. Tur viņi pirmīt sabrauca — liels bars kāznieku,
kāda bagāta saimnieka meita svinot kāzas. Es še

gaidīšu. Kas zinās, ka vecais übags ir Neilands, kas

agrāk šai apgabalā priekos dzīvoja. Varbūt atradī-

sies kāda žēlsirdīga dvēsele, kas übagam pasniegs
dāvanu, es tad varēšu paēst un siltumu baudīt. Ak,
cik grūti man nācās iet atpakaļ savā dzimtenē, bet

bads spiež un dara cilvēka prātu mīkstu. Var būt,
ka viņi še būs žēlīgāki pret veco übagu nekā sve-

šatnē. Viņš apsēžas uz kādu apsnigušu beņki. Ak,
kā agrāki viss bij citādi! Cik laimīgs es biju, kad

mana nelaiķa sieviņa vēl dzīvoja!

No 18. Melodrāms

Bija jauks vasaras laiks. Sieva, bērns un es sē-
dam pie atvērta loga. Mēs bijām laimīgi, ak, cik

laimīgi! Birzītē lakstīgala pogāja tik skaļi, skaļi, un

mūsu sirdis aiz laimes un priekiem ātrāki pukstēja.
Es apkampu savu laulāto draudzeni un nobučoju
savu ziedošu meičiņu. «Vai tu dzirdi, kā lakstīgala

pogā? Tā dzied no laimes un no mīlības. Tu, bērns,

augsi liels un būsi laimīgs un savu vecāko prieks
un stute.» Viss sapnis nu bijis — tikai lakstīgala
vēl pogā. Viņš apsedz abām rokām vaigu. Sniegs
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sāk snigt. Pauze. Kur palika šī laime? Izceļas. Kas

es tagad esmu? Prasts übags baznīcas priekšā, vien-

tulis savā postā, kam nav ne vietas, kur savu sirmo

galvu guldināt, kam nav ne bērna, kura rokās varētu

mirt. Auksts, auksts!

4. SKATS

Neilands. Leontīne.

Leontīne ziemas drēbēs nāk iz baznīcas, iz

kuras dzird līdz cēliena beigām ērģeļu skaņas. Svētā

ceremonija beigta, viņi vīrs un sieva, svētīti no sa-

viem vecākiem. Ak, cik laimīgi viņi var būt! Tiem

netrūkst svētības! lerauga Neilanda. Nabadziņš, viņš
salst! Tam jāpalīdz. Meklē naudu.

Neilands lēni, drebošu balsi. Leontīne!

Leontīne iekliedzas. Mans tēvs! Nometas pie
zemes un apkampj viņa ceļus! Mans tēvs, mans tēvs,

viņš dzīvo un var piedot savam nepaklausīgam
bērnam!

Neilands paceļ viņu. Nāc, pie manām krūtīm

ir tava vieta!

Leontīne izceļas un apkampj Neilanda. Vai tu

vari man piedot? Vai tu mani gribi atkal saukt par

savu Leontīni? Vai tu atkal gribi būt man mīļais
tēvs?

. Neilands. Bads un posts ir lauzis manu stūr-

galvību un atdarījis manas acis, es redzu, cik ciets

un netaisnis es biju.

Leontīne. Ak, nu vari atkal sākt dzīvot, nu

esmu bagāta un laimīga, jo man nu atkal ir karsti

mīļots tēvs!
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Neilands piespiež to pie savam krutim uti no-

bučo tai pieri. Mana mīļā, mīļā Leontīne!

Aizkarājamais noveļas.

SESTAIS CĒLIENS

JAUNA FIRMA

Notiek kādas dienas vēlāk.

Skatuve: plašas rūmes Reinharda namā. Griesti un sāni izgrez-
noti puķēm un kroņiem. Klāti galdi. Liels skaits sveču izplata

spožu gaismu.

1. SKATS

Klumpočs. Anspēks. Pulks viesu, kungu un

dāmu. Visi svētku drēbēs. Leontīne. Sēž visi pie klātiem

galdiem.

No 19. Koris

Lai visi tad nu uzdziedam

Pie glāzēm pildītām
Mēs mājas kungam laipnīgam
Sauc balsīm skanošām:

Lai augsta laime vienmēr tam,

Mūs mīļam draugam Reinhardam!

Anspēks. Nu, Klumpoča kungs, mēs vienu glā-
zīti varētum abi iebaudīt.

Klumpočs, kas ir skaidrā prātā un glīti ģēr-

bies. Nē, nē, paldies, Anspēka tēvs, man pietiek —

viss jāpadara ar mēru.

Anspēks. Bet vienu glāzīti...
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Klumpočs. Ne, pateicos, kad man atkal ta

notiek "kā gadu atpakaļ...

Anspēks. Kur jūs bijāt krietni iekurinājuši un

iekritāt akā?

Klumpočs. Jā, un tad nogulēju vairāk kā

sešus mēnešus slims, un tikko mani izglāba. Nē,
paldies, esmu palicis reizi prātīgs.

Anspēks. Tas ir labi, un tādēļ jūsu veikals

atkal zied.

Kāda dāma pie cita galda, uz Leontīni, kas

tai blakus sēž. Bet es arvienu vēl nesaprotu. To gan

zinu, ka jūsu mīļais papiņš nu atkal reizi sveiks un

vesels mājās, bet ko lai šie svētki īsti nozīmē?

Leontīne. To jums varēs Anspēka tēvs visu

labāki izskaidrot.

Visi izceldamies. Jā, jā, Anspēka tēvs, lūdzami,
izskaidrojiet!

Anspēks izceļas un nostājas skatuves vidū,
visi tam apkārt. Nu tad dzirdiet! Šodien mums du-

bulta prieka diena. Ne vien, ka Leontīne ir dabūjuse
savu mīļotu tēvu atpakaļ, bet vecais Neilands ir arī

pārnācis kā bagāts vīrs, kas mūsu pilsētiņā uzsāks

jaunu veikalu.

Visi. Neilands bagāts?

Anspēks. Jā, bagāts. Netaupot ne naudu, ne

pūliņus, manam Reinhardam izdevies reizi pierādīt,
ka Neilands bijis tas tuvākais radinieks Spānijā no-

mirušam Jaunzemam, un tātad Neilands ir mantojis
šinīs dienās daudz naudas.

Visi. Urā, Neilands!

Anspēks. Ak, palieciet man, lūdzami, nost ār

savu «Neilandu», kas katrā ziņā tikai postu un nela-

bumu nesis!



119

Eisbein kundze uz Leontīni. Ak, vēlu jums
daudz laimes, Anspēka kundze.

Leontīne. Tā visu lielāka laime ir, ka mans

mīļotais tēvs atkal mājās.

2. SKATS

Tie paši. Jurģis.

Jurģis pavisam bez elpas un lielā izsamišanā.

Palīdziet, palīdziet, apžēlojaties, esmu übags — pa-
visam übags!

Vi si. Kas tad noticis?

Jurģis. Biju izgājis atspirdzināt savu garu,
tikmēr ielauzušās bezdievīgas rokas manā būdiņā un

ir man aiznesušas projām tos skapjus tās naudas.

Visi smejas.

Klumpočs. Tā bij gan grūti pelnīta nauda!

Anspēks. Vareni. Tā bij gan krietni izpelnīta
piemeklēšana!

Jurģis. Jūs smejaties, bet jums jau nav to bū-

šanu, ko sauc par to sirdi tā cilvēka. .Ko lai es nu

iesāku, kas man nu lai palīdz! Ai, ai, mana nauda,

ai, ai, mana naudiņa! Aizskrien.

3. SKATS

Agrāk a j i c.

Eisbein kundze. Ak, man tā cilvēka žēl...

Klumpočs. Tad jūs to cilvēku vēl nepazīstiet.
Visi citi. Nē, nē, jūs viņa nepazīstat!
Anspēks. Tas ir viens no tiem, kam dieva vārdi

vienumēr mutē, bet velns sirdī.

Visi smejas.
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Klumpočs. Un dividesmit procentes par mē-

nesi — mazumiņš.
Leontīne. A, tur nāk mans tēvs. let tam pretī.
Visi. A — Neilands! Atkāpjas.

4. SKATS

Tie paši. Neilands. Reinhards.

Reinhards. Tikai tuvāku, Neilanda kungs,
tikai tuvāku! Še sapulcētie viesi vēlas jūs apsvei-
cināt.

Neilands, tagad labi ģērbies. Vēlu visapkārt
labu vakaru!

Visi. Labvakar, Neilanda tēvs!

Neilands. Beidziet, mani kungi, es lūdzu, ar

savu Neilandu. Lai taptu aizmirsts pavisam tas laik-

mets, kas mani tik nelaimīgu darīja, tad atmetu šai

brīdī savu neīsto un nederīgo, manim tikai uzkrauto

vārdu «Džonu Neilandu» un topu atkal par to, kas

es biju un caur ko es topu atkal pie spēka, — par

Jān Jaunzemi. Tā arī turpmāk saukšu savu firmu.

Visi. Augsta laime Jān Jaunzemam! Urā!

5. SKATS

Tie paši. Jakobsons.

Jakobsons ar putnu būrīti v. c. Dievs palīdz!

Lūdzu, vai nevar še kādu korteli dabūt izīrēt, bet

tādu — vienām priekšdurvīm un vienām paka}dur-
vīm.

Visi smejas skaļi. Ha, ha, ha, ha!

Anspēks. Korteli jūs gan nevariet dabūt, bet
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jautri jūs variet būt līdz ar mums, un ko paēst un

padzert arī netrūks. Dibinā ir nolikts augstāks, uz

pakāpiena stāvošs krēslis, uz kura Neilands top ap-
sēdināts. Viņa priekšā nometas ceļos Reinhards un

Leontīne. Neilands tos svētī. Dibinā pāri pār Nei-

landa galvu atspīd gaiši apuguņots transparents vei-

kala šiltes formā, uz kura lasāms «Jān Jaunzems».

Kad koris sāk dziedāt, birst zelta putenis no augšas
un viss top ar bengālisku uguni apuguņots. .

Klumpočs ir sev glāzi pildījis. Neesmu gan

vairs nekāds liels dzērājs, bet, dievs lai soda mani,
uz šī laimīga atgadījuma un uz to, ka Jurģim sava

grēku nauda nozagta, — nudien uz to būšanu jādzer
no visas sirds! Izdzer glāzi pavisam tukšu un ap-

griež to uz otras puses, rādīdams, ka ne lāsīte nav

palikuse iekšā.

Neilands. Lai jums mūžīgi, mūžīgi labi klā-

jas, mani sirdsmīļoti bērni!

Anspēks. Tā, tā, nost ar galdiem! Visi palīdz.
Un nu būsim visi priecīgi un, ko vēl savās sirdīs

jūtam priekš jaunās firmas «Jān Jaunzem», to uz-

dziedāsim!

Visi. Jā, to uzdziedāsim!

N» 20. Beigu dziesma

Eisbein kundze.

Lai vecās bēdas piemirstam,
Tās nedrīkst mums vairs grasīt,
Lai citu firmu uzņemam, —

Nāks atkal pirkt un prasīt.

Anspēks.

Jā, nost ar veco Neilandu,
Tam nava latvju daba,
Jān Jaunzem sauksies firma nu,

Un tā būs firma laba!



Koris.
Urā! Jān Jaunzem, laime tam,
Tā būs tik krietna firma,

Lai zeļ tā mūsu Jaunzemam,

Kamēr tā veca, sirma!

Aizkars noveļas.

lespiests pēc 1885. gada izdevuma.



Kas tietādi,kas dziedāja

1888

Skatu luga piecos cēlienos



PERSONAS

Grāfenes lielmāte
Grāfs Konrāds, viņas dēls, muižas īpašnieks
Hard c r s, muižkungs grāfa muižā

Ba 11 aun s, saimnieks

Skaidrīte, viņa meita

Ģederts, dārznieks muižā

Labrencis } ieļ , Baltaunamājās
Veca Margrietiņai
Ansis], , .
Dāvs /

kal P*

Kads sulainis

Puiši, meitas, kalpi v. t. j. pr.

Notiek: Kurzemē, gadus trīsdesmit pēc dzimtbūša-

nas atcelšanas.

NB. Pa labo un kreiso — no skatītāju puses.
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PIRMAIS CĒLIENS

Skatuve pirmā cēliena: Baltaunu maju pagalma.

Mežs jeb arī izskats uz kaimiņu mājām.
Priekšā pa kreiso zemnieku dzīvojamā ēka, pa labo — klēts

ar solīšiem nosēšanai. Dibinā šķērsu pāri pār skatuvi vienkārša

sēta ar vārtiņiem vidū. Tālumā mežs redzams. Pie klēts nostā-

dīti visādi zemkopības rīki. Dzīvojamās ēkas priekšā baltu
autu apklāts galds, nokrauts ēdieniem un dzērieniem.

PIRMAIS SKATS

Vecais Labrencis un vecā Margrietiņa sēž

priekšā pie galda, viņš taisni pretim viņai. Tālāk nometušies

pie tā paša galda Ansis, Dāvs un citi puiši un

meitas, noturēdami pusdienas maltīti. Visi glīti ģērbušies
kā jau nosvinot linu talku. Klēts priekšā uz ■ solīša sēž
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Skaidrīte, nodarbodamās ar āboļu lobīšanu; viņai blakus

Ģederts, kas tai palīdz. levada mūzikai nobeidzoties, aiz-

karam uzejot, sākas.

iK ori s, talcinieki pie galda.

Puiši meitas apsūdzēja
Superdentam Jelgavā, tralala v. t. j.pr.

(Cimzes «Dziesmu rotā», II daļā, 12. numurā. Koris

dzied tikai 1., 2., 5., 6. un 7. pantu.)

Vecais Labrencis pēc dziesmas. Tā, bērni,
vienmēr līgsmi, jo tādas linu talkas atgadās katru

gadu tikai vienu reizi!

Ansis, Lai nepiemirstam, ka šodien nav jāiet
nekādās klauslbās!

Dāvs. Šodien nav jābaidās ne no prūšu muiž-

kunga, ne no vagara spieķa!

Vecais Labrencis. Šodien esam paši liel-

kungi un ēdam un dzeram, kā jau daždien bramaņi.

Toreizi, kad dzīvoju vēl Rundālē, tad, zināms ...

Vecā Margrietiņa. Mīļo, labo Labrencīt,
lūdzams, nesāci atkal lielīties! Līdz tikai pa druskai

iebaudi sīvo un alutiņu, tad jau arī piemirsti, ka

muguriņa izkulta tikpat robaina kā rijas plāns spri-

guļiem.

Vecais Labrencis. Pēriens krietnākā mā-

cība, mīļo Margrietiņ, un bez belzieniem nepiedzīvos
neviens godīgu vecumu. Sveika, Margrietiņ! Paceļ

glāzi. Tu manas sirds magonīte, lai mūsu mīlestība

zaļo ari turpmāk! Abi saskandina un izdzer.

Vecā Margrietiņa. Ko tad nu vairs runāt

no zaļošanas, kur jau sniegs iesnidzis matiņos.
Ģederts, pa visu to laiku lēni sarunājies ar

Skaidrīti. Bet vēlāk, kad jaunekļi koposies uz jautro

deju, tad tu, Skaidrīte, dejosi ar mani?
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Skaidrīte. Kāds tu aušīgs puisis, Ģedert! Vai

tad visi jaunekļi tik kārīgi uz dejošanu kā tu? Redzi

it labi, ka sagatavoju talceniekiem gārdos saldumus

un ka man abas rokas pilnas darba, bet tomēr gribi
mani pavest uz deju! Vai citu skuķu trūkums?

Ģederts. Ak, nerunā jel tā! Tu zini it labi, ka

uz citiem skuķiem ne domāt nedomāju. Vienīgi tu

esi tā, uz kuru viss apgabals var būt lepnis. Tavs

daiļums, tavs gaišais prāts ...
Skaidrīte. Ej, Ģedert, tāda glaimošana nav

cienīga vīrieša, tā tikai meitenes teic cita citai. Pa-

līdzi labāk ābolus lobīt, nāksi uz prātīgākām do-

mām! Še otrs nazis. Bet neiegriez pirkstā: citādi vari

vēlāk lielīties, ka izlēji savas asinis priekš manis.

Ha, ha, ha!

Ģederts. Tu esi pavisam nežēlīga. Tādi auksti

joki mani noskumdina. Turpretim viens vienīgs mī-

līgs vārdiņš
...

Skaidrīte. Ak, ko nu — lobi ābolus.
Vecais Labrencis uz Margrietu. Vecene!

Vecā Margrietiņa pikta. Vai dzirdi, to es

tev saku: nesauc tu mani par veceni — vēl neesmu

tava sieva, vecais tāds!

Vecais Labrencis. Nu, labi jau, brūtīte!

Gribēju tikai sacīt: aplūko to jaunekli, kā tas lak-

stojas!
Vecā Margrietiņa. Nu, vai tad tu nelak-

stojies?
Vecais Labrencis. Bet ne tik kaislīgi, mana

dārgā brūtīte.

Dāvs. Kādēļ, Labrenča tēvs, sauciet vienmēr

Margrietiņu par savu brūti? Kā sveša pagasta cil-

vēks nespēju to izprast.
Vecais Labrencis. Ko, to tu nezini? Tad

laikam līdz šim gulēji aizkrāsnē, jo jūdzes trīs ap-
kārtnē zin katrs bērns, ka Margrietiņa mana brūte.



128

Dāvs. Bet jums jau gadi astoņdesmit mugurā,

un viņa arī jau pārlieku veca, tad domāju ...
Vecā Margrietiņa. Vai stāvēsi klusu, pie-

napuika! Vienīgais vecais pasaulē ir velns — vai sa-

proti? Un vēl skraida daudz meitas apkārt, kas ve-

cākas par mani.

Vecais Labrencis. Uzklausies labāk, Dāv,
ko tev pastāstīšu. Toreizi, kad tu vēl nebiji pasaulē,
mēs visi bijām dzimts]audis, tas ir, mēs visi piede-

rējām ar miesām un dvēselēm saviem kungiem, un

saproti labi: tā, kā tev tagad pieder suns, ar ko tu

vari darīt, kas vien tev patīkas, — tā mēs piederē-

jām saviem īpašniekiem, tikai, kad suņi gulēja un

izdusējās mīkstos midzeņos, mēs turpretim mitrās

un piekvēpinātās būdiņās.
Dāvs. Jā, jā, tā jau esot bijis!
Vecais Labrencis. Margrietiņai bij savs

kungs, man atkal cits, tomēr kaimiņos jau abi dzī-

vojām un tā ne visai reti satikāmies. Es biju muižā

par kučieri, Margrietiņa atkal pie sava kunga par

ķēkšu. Biju krietns kučieris un Margrietiņa — izvei-

cīga vārītāja, bet tā bija mūsu nelaime.

Dāvs. Kā tad' tā?

Vecais Labrencis. Uzklausies vien! Mar-

grietiņa un es mīlējāmies viens otru tik šķīsti un

neizsakāmi kā gan neviens cits pāris pasaulē. Bet,
lai varētum doties kopā, bija vajadzīgs, ka nu viens

vai otrs kungs atlaiž savu dzimtscilvēku. Te nu sā-

kās mūsu nelaime. Tā kā es biju uzticams zirgu ko-

pējs, mans kungs teica, ka nespējot mani atlaist ne

par kādu maksu. Drīzāk atdošot savu simts dālderus

dārgo raibo kurtu nekā mani. Tāpat izgāja Margrie-

tiņai. Sevišķi vienu ēdienu viņa prata izgatavot sa-

vam kungam tik gārdu, ka šis liecināja — bez tādas

ķēkšas tas nevarot iztikt un gan vecam Labrencim

pāriešot precēšanās liga.



J. Skaidrītei dāvinātās galda lampas pamatne —

J. Skaidrīte Skaidrītes lomā lugā «Kas tie tādi,
kas dziedāja». Pirmizrāde 1888. gada 28. augustā

Ļ. Lindholma foto



T. Valdšmita Labrencis «Kas tie tādi, kas dzie-

dāja» iestudējumā Nacionālajā teātrī 1922. gadā
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Vecā Margrietiņa. Un vai jūs ziniet, kas

tas bija par ēdienu, ko kungs rija laizīdamies? Tas

bija tāds savāds klopsis — vērša gaļa, plāniņa izkla-

pēta, ne par daudz piparu, ne par daudz virces,
drusku cukura, smalki, smalki sakapātus sīpolus,
skābu krējumu un pāri pilienus vīna. Bija tikai pāris

graudiņu piparu par daudz klāt, tad kungs aizrijās
lādēdams — tur jau bija jāsargājas kā no paša
velna! Bet bija viss labi izdevies — tad atļāva ista-

bas meitai atdalīt arī priekš manis. Tā tad savu

kungu ar laiku nobaroju tik treknu un apaļu, ka

ļaudis viņu iesauca par «bumbu».

Vecais Labrencis. Tomēr precēties mums

neļāva. Gribējām gan iet žēloties, bet kur tad?

Vecā Margrietiņa. Reizi atspīdēja gan

mūsu savienošanās iedomai mazs cerības stariņš, bet

tas paplātījās tikai īsi kā rūsa.

Ansis. Vai gadījās jauni šķēršļi?
Vecā Margrietiņa. Kā tad nu nē! Labrenča

lielkungam bija zirgs, slaiks, labas vaislas, krietnas

sugas. Uz šo zirgu mans kungs tīkot tīkoja, bet otris

to negribēja pārdot ne par kādu naudu pasaulē. To-

mēr mans kungs bija tā iekārojies zirgā, ka viņš
solīja tā vietā dot mani, to slavenāko ķēkšu visā

apgabalā. To dzirdot, nezināju aiz prieka, kur dēties,
jo, kad tiku pie Labrenča kunga, tad mūsu savieno-

šanai nestāvēja vairs nekādi lieli šķēršļi ceļā. Jau

bij diena nosacīta, kurā izmišanai bija jānotiek, jau
gavilējām un raudājām prieka asaras, te zirgs me-

dībās pārlauza priekškāju, viņu nošāva kā nederīgu,
un mēs palikām katrs savā vecā vietā kā senāk.

Labrencis nolādēja neveiklo zirgu, bet es raudāju
dienām un naktīm, ka acis sāka slimot.

Vecais Labrencis. Tad pienāca ziedonis.
Bij tā ap vasaras svētkiem. Ilgošanās pēc Margrie-
tas mani dzina nakts laikā turp pie viņas, muižas
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parkā. Mēnesis spīdēja jo gaiši, kad redzēju, ka

viņa, slaika kā stirniņa, tecēja uz kalpu namu. Aiz-

steidzos tai priekšā un vedu Margrietu atpakaļ
parkā. Te apkampu viņu, vienīgo un dārgāko, kas

man bij pasaulē, un lēni sacīju: Margrieta, rādīsim,
ka esam stiprāki par savu likteni, kas mums liedz

savienošanos. Se, klajā dabā, savu senču dievu

priekšā apsoli man, ka neiesi nekad pie cita vīra!

Vec ā Margri cti ņ a. Jā, un to es viņam ap-

solīju. Lakstīgalas pogoja, mūs svētīdamas, visa

daba smaržot smaržoja: tās bija mūsu kāzas!

Vecais Labrencis. Kad cilvēces draugs
Aleksanders I pasludināja latviešu tautai: tu esi

brīva, — tad šis saldais vārds atskanēja mūsu ausīs

tikai tad, kad jau sākām sirmot. Ko nu vēl iet pie

mācītāja? Vai nebijām tā kā tā uzticīgi viens otram?

Ļaudis būtu smējušies par veco brūtes pāri. Tādēļ
nolēmām palikt brūte un brūtgāns kā līdz šim, par

spīti mūsu bārgajam liktenim.

Vecā Margrietiņa. Un to jūs, jaunā paau-

dze, iegaumēj aties: tāda ir patiesīga, debešķīga mī-

lestība. Bet nevis kā pie jums: šodien Krišus ar

Annu iepazīstas, un parīt tos pirmo reizi uzsauc.

Ģederts. Nē, Skaidrīte, tu prasi par daudz no

manis! Tā stundām sēdēt tavā tuvumā, bez kā tu

manis ieskatītu par cienīgu viena laipnīga vaibsta, —

tas ir nežēlīgi! Tu zini, viens vienīgs saldais vārdiņš

no tavām lūpām ..
.

Skaidrīte. Se tev ābols — tas ir daudz, daudz

saldāks!

Ģederts. Cietsirdīgā!

V.ecais Labrencis, izdzēris kannu, nupat kā

to noliek uz galda. Tā. Tas padarīts! Un nu, Mar-

grietiņ, vienu mutīti, tas darīs spēcīgāku dūšu!
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Vecā Margrietiņa. Ūja, kas šim par do-

mām galvā iešāvušās! Še tev pīrāgs, tas darīs vēl

spēcīgāku dūšu.

Vecais Labrencis. Cietsirdīga! Bet, ja būsi

turpmāk tāda, es tevi atstāšu un tad paliksi par vecu

jumpravu.

OTRS SKATS.

Tie paši. Baltauns.

Ba 11 aun s caur vidu; viņš glīti ģērbies. Nu,

bērni, vai jautri un līgsrni? Kā dzīvojiet Baltauna

linu talkā?

Skaidrīte izcēlušās, piegājuse tēvam; arī visi

citi izceļas cits pa citam un nostājas ap Baltaunu.

Tēt, kas tad muižā tik steigšus bij vajadzīgs, ka tev

nelika mierā ne linu talkā, bet aicināja muižkunga

priekšā?
Baltauns. Tu jau zini, bērns, tā pate vecā

dziesma: kungs pats dzīvo pa ārzemēm, un muižas

pārvaldnieks tikmēr spīdzina ļaudis. Šodien viņš iz-

gudrojis, ka es izrīkojot linu talku, bez kā šis to at-

ļāvis. Šim pietrūkstot muižā strādnieku, un lai tam-

dēļ sūtot savus talceniekus pie viņa k!aušībās.

Skaidrīte. Tas neģēlis! Un viss tas notiek

tamdēļ, ka neesmu pret viņu tik laipnīga, kā viņš
to vēlas!

Ģederts. Bet lai viņš no manim sargājas!
Baltauns. Ko nu, dārzniek, par jums viņš maz

ko bēdā...

Ģederts. Tomēr — mazs cinītis gāž lielu ve-

zumu. Lai viņš tikai nepiemirst, ka tas jau bieži pie-
dzīvots.

Baltauns. Kungs žēlīgais, kā tagad saimnieko

pa muižu, tur skaidri bailes, un, to redzot, katram
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godīgam cilvēkam žults aptekas! Pats kungs trakuļo
ārzemēs, viņa māte padevusēs pilnīgi muižas kunga

gribai, un tā viss pagasts sten kā zem grūta jūga.
Tagad diemžēl pienākuši tādi laiki, ka muižkungam
viss iespējams, ko vien tas vēlas. Tā šis cilvēks pil-

nīgi piemirsis, kas viņš īsteni tāds bijis un kā viņš
atnācis mūsu zemē.

Vecais Labrencis. Vai dieviņ — to jau vēl

atminos tik skaidri, it kā tas būtu noticis vakar. Ne-

laiķis lielskungs pārbrauca mājās no prūšu zemes

un pārveda viņu līdz kā piķieri. Vai, ļautiņi, kas

jums tas bij par piķieri! Cauri zābaki, cauri kamzoļi,
izkaltis no bada, aiz aukstuma klabošiem zobiem —

tādu viņu atveda ziemas laikā.

Baltauns. Bet, lūk, tikko bij atēdies mūsu

maizē un kunga cepešu atliekās, te jau sāka vilkt

pavisam citu meldiņu. Sis esot daudz gudrāks par

mums, mēs neprotot saimniekot, tikai viņa zemē dzī-

vojot tie īstenie gudrenieki, bez viņu mācībām mēs

nevarot iztikt — un, zini jupis, ko vēl ne!

Ģederts. Jā, un kā nelaiķis viņu iecēlis par

muižkungu, tā viņš valda vēl šodien.

Skaidrīte. Bet vai tad jaunais lielskungs ne-

var atcelt vīru, kas nevienam nav pa prātam?

Baltauns. Ko tas, bērns, zin! Jau pieci gadi,
kamēr viņš dauzās pa ārzemēm, un tamlīdz viņam

viendaudz, kas spiež un spaida viņa pagasta ļaudis.

Skaidrīte. Bet teic, ka jaunais kungs esot

labs un lēns, kas neesot lepns pret saviem apakš-
niekiem.

Baltauns. Labs! Lūk, kur labais, kas noliek

Vāczemē uz vienu vienīgu trumpu tūkstošus naudā,
zemnieku sviedrus, labais, kam vienalga, vai paša

ļaudis smilkst un sten muižkunga jūgā, kad tik pats

palīgsmojas vieglprātīgu draugu starpā.
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Vecā Margrietiņa. Ak, neuzkraujat viņam

par daudz vainas! Kas viņam stāstīs, kā muižkungs
še strādā? Vai viens no mums ir tik augsts, ka viņš

var notikt līdz kungam?

Baltauns. Nav arī vajadzīgs; bet viņam pa-

šam — viņam jānāk un jārauga, kā klājas tiem viņa
apakšniekiem, kas labprāt strādā sviedros, pietiek
bez miega un ar plānu azaidu, lai tikai paspētu to,
ko no viņiem prasa. No rīta agri, dziedādams līdzi

ar cīruli, latvietis ceļas pie darba; viņš nenogurst

cauru dienu, dziesma un atkal jauna dziesma dara

viņam katru darbu vieglu, un, kad jau nokusis iet

migā, viņš vēl jautrā dziesmā slavē savu radītāju
un piemirst bārgo likteni. Vai atceries, Skaidrīte, kā

senči dziedāja tavā mīļākā dziesmiņā, ko tu skan-

dini rītos un vakaros? Viņi sacīja:

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?

Tie ir visi bāra bērni,

Bārgu kungu klausītāj'.

Tomēr vairāk šie bāru bērni neprasa kā vienu

sirsnīgu vārdu, vienu atzīstošu: «Jā, labi, mans

bērns!» Tāds vārds viņiem dod jaunus spēkus. Bet

kam rūp mūsu pagastā ļaužu liktenis! Nevienam un

simtsreiz nevienam! Vecā lielmāte atkārto tikai to,
ko lišķis muižkungs tai iečukst, un viņas dēls —

mūsu kungs... bet ko tur tik daudz: mums nav

kunga! Un tā tas vienīgais, kas mums atliekas grū-
tās dienās, ir tas: palaisties uz dievu. Nepalīdzēs

viņš, nepalīdzēs mums neviens!

Vecais Labrencis. Un kas būs beigās?
Pārbrauks kungs mājās, un iesim žēloties pie viņa —

te viņš mūs vairs nesapratīs, jo būs aizmirsis mūsu

valodu.
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Baltauns. Par to nu gan nebēda, vecais, lat-

viski viņš prata vienmēr tik skaidri, ka to nepiemir-
sīs tik drīz. Bet mūs pašus — mūs viņš, kā liekas,

jau sen piemirsis. Ak, ko līdz sēroties un laiku ka-

vēt? Labāk pie darba, tas padzen visas bēdas un

raizes. Ejat pie liniem, pirms muižkungam neuznāk

prātā jūs saukt muižā. Un tu, Skaidrīte, tu pasniedz
viesiem to labāko un gārdāko, kas atrodas klētī. Nā-

ciet, bērni! Visi aiziet aiz dzīvojamās ēkas, Skaidrīte

nama durvīs. Baltauns aiziet kā pēdējais visiem

pakaļ.

TREŠAIS SKATS

Ģederts. Baltauns.

Ģederts sauc tam pakaļ.- Baltauna tēvs, man

bij kāds vārdiņš jāpārrunā ar jums!
Baltauns nāk atpakaļ. Ko vēlaties, dārzniek?

Ģederts. Bez gariem pātariem, Baltauna tēvs:

pazīstu gandrīz visu Latviju, tikpat Vidzemi, kā

Kurzemi, bet tik daiļas jaunavas, kāda ir jūsu
Skaidrīte, vēl neredzēju nekur.

Baltauns. Nu, nu?

Ģederts. Ja ieskatiet mani par godīgu cilvēku,
kam varētu uzticēt savu vienīgo bērnu, tad dodiet

man Skaidrīti kā sievu. Visu savu mūžu gribu cen-

sties, lai spētu jums pierādīt, ka esmu cienīgs tādas

laimes.

Baltauns. Tā, tā? Nu, un ko tad saka Skaid-

rīte uz to?

Ģederts. Domāju, visupirms jārunā ar jums

un tad ...

Baltauns. Nē, mīļie, tad jūs maldāties. Mana

vienīgā bērna laime ir arī mana laime, un tamdēļ

apņēmos Skaidrīti nekad nepiespiest uz tādu soli.
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Grib viņa iet pie jums — labi, tad priecāšos par to,
bet piespiest — nē, to tik nē. Tamdēļ griežaties
taisni pie viņas, kā viņa nolems, tā būšu mierā.

Ģederts. Pateicos ir par šo atbildi. Ceru, ka

man izdosies tā izturēties, kā tas vajadzīgs, lai

iemantotu Skaidrītes cienīšanu un viņas sirsniņu.
Savā amatā esmu derīgs, un tā varu savai sievai

apgādāt nākamību bez bēdām. Būtu vienmēr lepnis,

ja manim izdotos pārvest sieviņu mājās, kas ir tā

daiļākā visā Latvijā! Paldievs par cerībām, Baltauna

tēvs! Prom pa vārtiem vidū.

CETURTAIS SKATS

Baltauns viens pats.

Baltauns jautri. Domāju gan, ka tā tev būtu

sieva, kas cienīga, ka viņas dēļ atbrauci tālu ceļu.
Tas ir meitēns, kas prot vaira k neka est! Un tomēr —

ja mana Skaidrīte ietu pie Ģederta, vai manim būtu

iespējams šķirties no viņas, kas manim īsteni kā

pieauguse pie sirds?

PIEKTAIS SKATS

Baltauns. Hard cr s.

Harders pa vārtiem vidū. Viņš — pusmūža
vīrs, tukls, cietu seju un uzpūties. īsi svārki, gari
zābaki, platmale, spieķis (niedre) rokā. Ja šīs lomas

izrādītājs vēlētos runāt vācu izloksnē, tad jāsargājas
no pārspīlēšanas, jo lomu nedrīkst ne kariķēt, nedz

citādi darīt smieklīgu. Nu, tev jau vareni daudz

darba! Slinko dienas laikā, bet negrib ļaudis sūtīt

muižā. Tā tu un visi citi pagastā rūpējas par sava
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kunga labumu! Bez tam tu vari but tik laipnis un

noņemt cepuri, jo es runāju tava kunga vārdā.

Baltauns, zobus sakodis, noņem cepuri. Ko

mans kungs licis pavēlēt?
Harders. Tavs kungs licis pavēlēt, lai tavi

kalpi iet šodien ārkārtīgās klausībās uz muižu.

Baltauns. Vai mans kungs zin, ka manim šo-

dien linu talka?

Harders. To viņš būtu ievērojis, ja tev patiesi
būtu tik daudz darba, kā šorīt muižā sacīji. Bet pār-

liecinājos pats, ka tu mājās slinko, un tad tavi darbi

nav nekādi steidzošie. Tādēļ sūtīsi uz vietas divus

cilvēkus muižā.

Baltauns. Kungs, taupiet mani šo reizi — ne-

izjauciet ļaudīm talkas priekus.

Harders. Tas neiet, Baltaun, jau tamdēļ ne,

ka tu esi tas stūrgalvīgākais visā pagastā.
Baltauns. Tikai šodien, kungs, taupiet mani

šodien! Rītā sūtīšu divus cilvēkus un iešu pats līdz.

Nolieciet mani tad pie grūtākā darba.

Harders. Tas paliek, kā jau sacīju. Un, ja tev

kas nepatīk, tad vari sūdzēt pie kunga.

Baltauns. Pie kunga? Kur tad lai viņu at-

rodu?

Harders. Tad sūdzi lielmātei; tā solījās, ga-
rām braukdama, ienākt tavās mājās.

Baltauns. Lielmāte? Kā tieku pie tāda goda?

Harders. Laikam tā vēlas pate pārliecināties,
cik nabadzīgi dzīvo tas vīrs savās godībās, kas zin

vienmēr smilkstēt, ka šim jāmirstot badā. Redz,
galdi vai līgojas, tik pilnus nabadziņš tos nokrāvis!

Baltauns pēc brīža, kā apdomājies, īsi. Labi,
sūtīšu ļaudis muižā.
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Harders, viņu aplūkojis. Pienāc tuvāk! Balt-

auns paklausa. Tu esi nelga! Vai tu nezini, ka stāv

manā varā tevi taupīt, cik un kur es vien gribu. Kā-

pēc tava meita nenāk pie manis kalpot?
Baltauns. Kungs, nevaru šķirties no viņas.
Harders. Gribi laikam izaudzināt muižnieci

no sava skuķa? Nelga tāds — zemnieks biji, zem-

nieks paliksi un tamdēļ vari lepnis būt, ka tādam

kungam, kāds es esmu, tava meita patīk. Bet savā

stūrgalvībā aiziesi laikam tik tālu, ka tevi izdzīšu

no mājām.
Baltauns. Kungs, mūsu mazā tauta nupat kā

atmodusēs no ilga un grūta miega. Daudz, daudz

viņa zaudēja — savas dziesmas, savus dievus un

savu brīvību. Bet viena maza rota palika viņas īpa-

šums, noslēpts un nenolaupāms īpašums, kas tai

palika visos gadu simteņos un kas mirdzēja spožāki

par zeltu un dimantu. Arī vēl šodien šī rota atrodas

katra latvieša krūtīs: mēs viņu saucam par savu

godu. Kungs, savas mājas paspēlēšu labprāt, savu

godu nekad!

Harders. Dari, kā pats zini. Bet nepiemirsti,

lūdzams, ka manim līdzekļu tavu godu vēl vairāk

nostiprināt: tu zini, ka spriguli var dancināt arī

citur nekā tikai rijas klonā. Jums, draudziņiem, diez-

gan platas muguras, tās jāizlieto.
Baltauns. Jūs ziniet, kungs, ka mūsu pienā-

kums ir klusu ciest. Es izpildīšu jūsu pavēles. Aiziet
līdz namam, sauc un met ar roku. Hē, puiši, meitas,
šurpu, muižkungs sauc! Žigli, steidzaties. Uz Har-

dera atgriezies. Liku atnākt visiem, paša un sve-

šiem, lai kungs varētu izredzēties, kuri viņam šodien

derēs visulabāk.
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SĒSTAIS ŠKATŠ

Tie paši. Vecais Labrencis. Vecā Margrieta.
Ansis. Dāvs. Puiši. Meitas. Vēlāk Skaidrīte

iz nama.

Baltauns. Nāciet tuvāk, bērni! Muižā stei-

dzošs darbs, diviem no jums būs jāiet muižā, kungs

pats teiks, kuriem.

Visi kurnēdami, cits caur citu. Bet īsteni šo-

dien. — Priecājamies uz deju vakarā. — Vai neva-

rētu rīt. — Tā tik tāda spītēšana — v. t. j. pr.

Harders. Kas uzdrošinājās pretim runāt manā

klātbūšanā? Kas tā par ņurdēšanu kaktā? Kam dūša,
tas lai nostājas manim priekšā un lai bubina tad —

gan es viņu pārmācīšu. Bet visupirms: cepures no

galvām, kad es runāju ar jums kunga vārdā!

Visi vīrieši noņem ņurdēdami cepures; tikai

Labrencis patura to galvā.
Harders. Nu, vecais, vai dzirdēji, ko sacīju?
Vecais Labrencis. Dzirdēju gan.

Harders. Un kādēļ nepaklausi?
Vecais Labrencis. Vecs vīrelis, balti ma-

tiņi — ko saldēt galviņu!
Harders. Bezkauņa — uz vietas cepuri nost!

Vecais Labrencis. No tāda kunga nebīstos.

Es paklausu tikai muižniekam!

Harders. To redzēsim! Nosviež tam ar spieķi

cepuri no galvas. Tā, nu tu zināsi, kas stāv tavā

priekšā!
Vecā Margrietiņa iet pāri pie Hardera,

rokas sānos iespieduse. Vai dzirdi, tā tu nedari vis,

uzpūties varmāka!

Harders. Ko šī vecene uzdrošinājās?
Vecā Margrietiņa. Nesauc tu mani par

veceni, jo tikai pats velns ir vecs! Bet to es tevim

saku — manu Labrencīti tu atstāj mierā, tas saticies
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jau ar citiem kungiem, ne kāds tu esi, atdauzījies

plukata tāds!

Harders. Ko tas apzīmē?
Vecā Margrietiņa. Tas apzīmē, ka Labren-

cis, vēl jauns būdams, iepazinies Rundālē ar Napo-
leonu Pirmo tais gados, kad Prūsijā vēl nezināja,
ka viņiem reizi piedzims tāda varena zvaigzne, kāda

tu esi!

Harders lielās dusmās. Sieva, vai tu pie pilna

prāta — vai tu zini, ar ko tu runā, vai tu mani pa-

zīsti?

Vecā Margrietiņa. Kā tad nu tevi nepazīšu,

putniņ? Pazīstu tevi vēl no tā laika, kad nelaiķis

lielskungs tevi pārveda kā piķieri.

Ļaudis kā jau agrāk, tā arī tagad smejas.
Harders pavisam sašutis. Buntavnieki, es jūs

mācīšu! Baltaun, uz vietas sūti šos abus pārdrošos
večus muižā pie darba! Tur atradīšu līdzekļus viņiem

atgādināt, kas ir pieklājība un paklausība.

Baltauns. Kungs, viņi tik ļoti veci, dzīvo pie
manis no tā mazumiņa, ko nelaiķi kungi viņiem atli-

cināja vecām dienām, — še citi, jauni un spirgti,
sauciet tos muižā, jo jūs, protams, variet lietot pie
darba tikai spēcīgus cilvēkus. Ko jums varēs pastrā-
dāt nespējnieki vecīši?

SEPTĪTAIS SKATS

Tie paši. Lielmāte. Livrejots sulainis.

Lielmāte nostājas atvērtos vārtos un noklau-

sās. Sāņus sulainis.

Harders. Pārdrošais, vai tu mani mācīsi? Vai

tu esi man kāds padoma devējs? Sargā pats savu

ādu! Kā teicu, tā paliek: vecie ies acumirklī UZ
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muižu. Tur viņi saņems to mācību, no kuras, ka

liekas, jaunībā par maz baudījuši.

Ļaudis cits caur citu. Vai to atļausim? Ko

viņš grib darīt veciem cilvēkiem? Mēs neļausim

viņus vest muižā!

Harders. Vai jūs uzdrošināties pretoties! Jūs

to nožēlosiet rūgtām asarām! Paliek tā: Baltaun, tu

būsi atbildīgs par to, ka veči ierodas bez kavēšanās

muižā!

Skaidrīte nometas Hardera priekšā ceļos.

Kungs, ņemat mani līdz — es gribu strādāt, cik stā-

vēs manos spēkos, bet šos vecīšus taupiet!
Lielmāte nāk uz priekšu, ļaudis atkāpjas uz

abām pusēm, Skaidrīte paceļas. Harders noņem plat-
mali un pazemīgi paklanās. Lielmāte skatuves vidū,
blakus Harders. Baltauns un Skaidrīte labajā stūrī.

Labrencis un Margrieta kreisā stūrī. Jau noklausī-

jos, ļaudis. Atkal un atkal tā vecu vecā nepaklausība
un pretošanās muižas kunga nosacījumiem! Un ko

viņš prasa no jums? Vairāk nekā kā tikai to, kas ir

jūsu pienākums: viņš sūta divus cilvēkus muižā pie
klausības darbiem. Ja jums tas nav pa prātam, tad

sūdziet manam dēlam, kad tas pārbrauks; bet, do-

māju, viņš jums sacīs to pašu, ko es. Jūs, iedzimtos,
mēs pazīstam it labi: jūs turiet ļaunu prātu uz tiem

kungiem, kuriem viss, ko redziet, pieder. Jūs turiet

ļaunu prātu uz mums visiem un tomēr lokāties mūsu

priekšā un lūdziet žēlastības, līdz pamaniet, ka jūsu

ļauniem darbiem pienāk alga. Dariet, kas jūsu pienā-

kums, un nepiemirstiet, ka viss nāk no dieva.

Harders lišķīgi. Būs prātīgāki, kad piekāpjos.
Uz lielmāti. Augstība, piedodiet tiem šo reizi! Balt-

aunam šodien linu talka; dāvājiet savu žēlastību

tiem, kas to nav pelnījuši! Raudzīšu muižā iztikt

bez tiem divi cilvēkiem.
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Lielmāte. Nu, kad muižas kungs tā vēlas, lai

notiek. Ari tagad jūs redziet mūsu laipnību tur, kur

jūs parādiet spītēšanas garu un nepaklausību. Tā

jūs, aklie, negribiet un negribiet ieredzēt, kas ir jūsu
īstenie labdari un draugi. Nāciet, mīļais muižas

kungs, netraucēsim šo ļaužu priekus. Esiet līgsmi,

bērni, linu talkā un paklausiet citu reizi tiem, kas

jūs tiešām mīl. Aiziet pa vārtiem, pavadīta no mui-

žas kunga. Visi dziļi paklanās. Sulainis aiziet pakaļ.

ASTOTAIS SKATS

Tie paši bez lielmātes, Hardera un sulaiņa.

Baltauns. Melns, draudošs mākonis aizvilcies,
un saulīte atspīd tikpat jauki kā senāk. Jā, esiet līg-

smi, bērni, priecājaties par katru acumirkli, kas ne-

atnes skumjas! Nepiemirstiet, ka esam dziedātāju

tauta, kas dziedādama žāvē savas asaras. Dziedā-

šana un deja ir manta, ko senči mums dāvāja. Go-

dāsim viņus, atgādinādamies šīs dāvanas. Tādēļ —

jauni, veci — visi uz deju! Jaunekļi un citi sakārto-

jas uz deju, nogrūzdami sāņus jeb aiz kulisēm gal-

dus, solus v. t. j. pr.

Vecā Margrietiņa tikmēr. Vai zini, Labren-

cīt, būtu viņi tevi aizveduši uz muižu — plāni tev

būtu gan izgājis.
Vecais Labrencis. Un tevim, vecenīt?

Vecā Margrietiņa. Klausies, Labrenci, tikai

velns ir vecs, to tev sacīju jau simtsreiz, un, ja tu

mani vienmēr tā kaitināsi, tad atstāšu tevi!

Vecais Labrencis. Nu, tad precēšu jau-
navu!

Vecā Margrietiņa. Vecais lakstotājs!



Baltauns. Nu, bērni, uz deju! Visi nostājušies

pa pāriem uz deju, ari Labrencis un Margrieta. Deja
notiek dziedot.

Koris un deja.

Tūdaliņ, tā gadiņ,
Pastalnieki danco;
Cits ar "kurpēm, cits ar vīzēm,
Cits ar basām kājām.
Tūdaliņ utt.

Es ar būtu līdzi lēcis,
Mana kurpe pušu.

Tūdaliņ utt.

Ņem to siksnu, sien to kurpi,
Lec ar citiem līdzi!

Tūdaliņ utt.

(Sk. Cimzes «Dziesmu rotā»,
111 daļā, 122. numurā.)

Ļaudīm dejojot, aizkars noveļas.

OTRS CĒLIENS

Skatuve: klaja vieta biezā mežā.

Skatuves vidū klints. No klints stiepjas laipa uz kādu milzīgu
akmeni sāņkulisē. Vēlu vakarā; skata beigās parādās mēnesis.
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PIRMAIS SKATS

Konrāds. Skaidrīte.

Skaidrīte dzied aiz kulisēm, tālumā.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?

Tie ir visi bāra bērni,

Bargu kungu klausītā]'.

Konrād s ceļotāja uzvalkā, bise plecos. Vai

maldījos? Man likās tā, kā kad tālumā skanētu

jauka sieviešu balss. Tā dziedāja tik melankoliski

un pardabīgi kā nāra. Laikam pārklausījos. Jo mā-

jas tuvumā, kā liekas, nav, un kas tik vēlu rudens

vakarā staigās pa mežu! To var tikai tāds apmaldī-

jies ceļa virs, kāds es. Jautri. Tā lieta tiešām jocīga!
Te nu es pēc daudzi gadiem griežos atpakaļ uz savu

īpašumu, un pirmais, ko daru, ir, ka apmaldos pats
savas muižas robežās! Bet kamdēļ man vajadzēja

izkāpt no ratiem un kučierim likt braukt uz priekšu?

Ak, nieki, atspīdēs mēnesis, gan tad atradīšu izeju
no meža. Līdz tam varu atpūsties. Atsēžas uz kāda

celma. Ka nu apradīšu ar vientulīgo dzīvi savā

muižā, kur trokšņoju jautru draugu starpā ārzemju

galvaspilsētās? Vai neilgošos pēc grāfenes Bertas,
kas mani tik neizsakāmi laimīgu darīja, manim dā-

vādama savu mīlestību? Un es — vai es ar cienīgs
tādas skaidras sirds?

Skaidrīte dzied tuvāk.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?

Tie ir visi bāra bērni,

Bargu kungu klausītāj'.

Konrāds, pa to laiku uzmanīgi klausījies, lūko-

damies uz to pusi, no kurienes dziedāšana atskan.
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Nē, nē, es nemaldījos, tur pakalniņā kāpuļo jauna
meičiņa, viegliem soļiem kā stirnīte. Nudien, tā tuvo-

jas, un mēnesnīcā tā poētiski skaista kā nāra.

Skaidrīte stāv tagad klints galā un dzied.

Tie ir visi bāra bērni,

Bārgu kungu klausītāj'.

Konrād s. Saki, skaistulīt, — kas ir tas laimī-

gais, ko tu še mežā meklē?

Skaidrīte. Tu, mazākais, ne — to vari manim

ticēt.

Konrād s. Nu, nu, kas vēl nav, var turpmāk
notikt. Parādies tik pirms tuvāk, lai varu ieskatīties

tavās actiņās, tad vēl paliksim labi draugi — to tu

redzēsi!

Skaidrīte. Vai, kāds tu aušīgs un lepnis! Vai

jauneklim vajaga būt tādam uzbāzīgam? Kaunies!

Konrāds. Bet nāc jel zemē, lai tevi apsveicinu

tā, kā tas pienākas.

Skaidrīte. Vai zini, manim daudz patīkamāki,
ka tu mani sveicini, kamēr stāvu še augšā. Tā jūtos
dubultā ziņā augstāka par tevi.

Konrād s. Šķelmīte! Ja nenāksi, tad kāpšu
tevim pakaļ un nonesīšu savu mazo nāru zemē.

Skaidrīte. Vai, kā tu maldies! Sī ir vieta

mežā, kuras klintis, alas un tekas tikai es zinu, kas

izaugu liela šai vietā. Neatradīsi otra cilvēka visā

plašā apgabalā, kas zinās še spert drošu soli. Bet

es — es zinu še nozust un atrast, ja vajadzīgs, des-

mit izejas.

Konrāds. Tad atrod tikai vienu un nāc, lai

tevi apbrīnoju tuvumā.

Skaidrīte. Kas tur nu ko apbrīnot no tādas

vienkāršas latvju meičas! Tomēr iešu, bet apsoli man

uz sava vīra goda, ka tu man nedarīsi neko ļauna.
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Konrāds. Bailulīte, ko lai tev daru? Vai izska-

tos kā ļaundaris?
Skaidrīte. Vienalga! Pirms apsoli man!

Konrāds. Pie sava vīra goda — es sargāšu
tevi no visa ļaunuma.

Skaidrīte. Tā ir labi — nu nākšu tūlīt. Viņa
nozūd augšā.

Konrāds. Nejaušs, bet patīkams atgadījums.
Kad tādas satikšanās atjaunosies bieži, tad manim

trūks iemesla sūdzēties par garu laiku uz laukiem.

Bet vai tā mazā mani nepievils? Kur viņa paliek?

Ā, tur tā klāt.

Skaidrīte nāk no sānu kulises.

Konrāds tai pretim. Esi sveicināta un saņem

manu pateicību par to, ka tu man dāvāji savu uzti-

cību.

Skaidrīte. Kā tev to liegšu, kad tu ieķīlāji
savu vīra godu.

Konrāds. Redz, tas ir jauki! Nu noslēgsim
draudzību un iepazīsimies viens ar otru. Mani

sauc — sauc... nu, vai vēlies zināt, kā mani sauc?

Skaidrīte. Zināms.

Konrāds. Mani sauc Mārtiņu. Un kā skan tavs

vārds?

Skaidrīte. Esmu Skaidrīte. Tas ir: baznīcā

mani nokristīja par — pag, kā? Domāju — par

Magda lienu jeb arī Madlienu. Bet vecie ļaudis vēl

allaž ilgojas pēc saviem veciem vārdiem, ar kuriem

tie saukājās kuplos mežos un zaļās pļavās, un tā tad

tēvs un kaimiņi sauc mani jau no bērnu dienām par
Skaidrīti.

Konrāds. Skaidrīte — cik jauks un ap zīmīgs
vārds!

Skaidrīte. Vai tiešām?

Konrāds. Tiešām, mans bērns. Bet kas tev

priekšautā par nastu? Tā smaržo kā pats ziedonis.
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Skaidrīte. To varu tevim tūlīt rādīt — nāc

apsēdies man blakus tepat uz celmiem! Abi apsēžas.

Lūk, tās ir visādas zālītes, ar' saknes un ziediņi.
Ikkatru gadu ap šo laiku tās jasalasa un jāuzglabā

ziemai, jo, kad kāds saslimst mājās vai kaimiņos,
tad tēvs ārstē tāpat kā mūsu senči, un tādas zāles

dod slimiem un vājiem jaunus spēkus.
Konrāds. Kur dzīvo tavs tēvs, Skaidrīte?

Skaidrīte. Dzīvojam Baltaunu mājās. Vai tu

nekad nedzirdēji minam manu tēvu?

Konrāds. Nekad.

Skaidrīte. Brīnums. Mans tēvs izslavēts visā

apgabalā par to gudrāko zemnieku. Kam uznāk rū-

pes, kam bēdas nospiež sirdi, tas nāk pie mana tēva

prasīt padoma.
Konrāds. Un no kādām grāmatām tavs tēvs

mācījies smelt savus padomus?
Skaidrīte. Vai, Mārtiņ, cik aušīgi tu atkal

jautā! Kas mums dos augstas gudrības grāmatas?

Viss, ko zinām, ir atliekas no mūsu senču zināša-

nām. Tie bijuši senāk laimīga un lepna tauta. Viss,
ko mēs šimbrīžam vēl zinām, ir tas, ko tēvs mācījis
saviem bērniem un tie atkal nākošai paaudzei. Tā

senču gars nav nekad pilnīgi «iz mums zudis. Pat

mūsu dziesmiņas ir vienmēr vēl tās pašas, kuras

latvieši jau gadu simteņus atpakaļ skandināja zem

zaļiem ozoliem. Bet nu dzīvo sveiks, man jāsteidzas

mājās.

Konrāds. Palaidīšu tevi gabaliņu — lūk, va-

kars klāt, tev, vienai ejot, uznāks bailes.

Skaidrīte. Ej, ej — kas tad mani palaiž citām

reizām? Nē, jūtos mežā tikpat droša kā mājās un

pat no nakts nebaidos.

Konrāds pasmiedamies. Bet es — es baidos

gan. Vai zini, Skaidrīte, es vēlētos, ka tāds sargs,

kāds tu esi, tik dūšīgs un tik gudrs, būtu katru dien',
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jā, pat katru acumirkli manā tuvumā. Nopietni. Man

ir, it kā kad tava mīļā seja, tava jaukā balss nekad

vairs nezustu iz manas atmiņas, tādu iespaidu tu

darīji — dziļu, dziļu manā dvēselē. Nu, kā paliek,
vai drīkstu tevi pavadīt?

Skaidrīte. Nu, ja īsti vēlies
.. .

Konrāds. Un atļauj, ka pārguļu tava tēva

mājās; nomaldījos no ceļa un nezinu, kur palikt. Rīt

agri došos tālāk.

Skaidrīte. Bet kas tu īsteni tāds esi? Tevis

nekad neredzēju visā mūsu apgabalā.
Konrāds. Es — lūk ■— nu, vai tev to jau ne-

teicu? Esmu jaunais mežakunga palīgs, ko grāfa

lielskungs pieņēmis dienestā.

Skaidrīte. Tā, tā? Vai mūsu grāfs — tas, kas

dzīvo ārzemēs un kuru tamdēļ gandrīz nemaz nepa-
zīstam?

Konrāds. Tas pats.
Sk a i dri te. Vai zini, tad nenāc labāk tēva mā-

jās. Tēvs neieredz nedz grāfu, nedz viņa ļaudis.
Konrāds. Vai grāfs tam padarījis ko ļauna?
Skaidrīte. Tēvs teic — grāfs esot īstens pa-

laidnieks, kas dauzoties apkārt ārzemēs un izkaisot

tur naudu, kas še rūgtos sviedros pelnīta. Viņš
teic —■ grāfam neesot sirds priekš saviem apakšnie-

kiem, tamdēļ viņš atļaujot valdīt necilvēkam, kas

zogot, dīrājot un bendējot. Tā runā vispārīgi par

mūsu kungu, un to vari droši ticēt, ka ir vairāk to,
kas viņu lād, nekā to, kas viņu slavē.

Konrāds. Skaidrīte, teic tu pate visu to grā-
fam, līdz viņš pārbrauc, teic pate; tu redzēsi, viņš
klausīsies uz taviem vārdiem un dibinātiem pārme-

tumiem, un tā tu paliksi visam pagastam par īsteno

labdari.

Skaid r ī te. Jā, kad es būtu princese un viņš
mani mīlētu no visas sirds un es atkal viņu, tad
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zinātu gan, kā viņam pietikt: es pieslietos tam klāt,

noglaudītu un noskūpstītu viņu — nu, un gan jau
es to izdarītu.

Konrāds. Nu teic, kā tu to izdarītu!

Skaidrīte. Jā, lūk: vārdiem to nevar tā izstās-

tīt, bet (rāda uz sirdi) te — te es visu to it skaidri

sajūtu. Ar vārdu sakot...
Konrāds ātri. Teic, teic, mana Skaidrīte!

Skaidrīte. Ar vārdu sakot (ļoti sirsnīgi): es

dzīvotu tik priekš viņa! Un tad — to tici man —

viņš nebūtu cilvēks, ja tas nesāktu dzīvot arī priekš
manis. Bet ar to sasniegtu visu: turētu viņš uz mani

labu prātu, tad viņš nepiemirstu arī nabagus lat-

viešus un mūsu noskumušā pagastā atspīdētu atkal

saulīte. Lūk, tā es darītu — nu, un grūta māksla

tā nav! Ja vēlies, nāc nu līdz! Viņa aizskrien pa-

priekš, Konrāds seko tai.

Pārvēršanās aizkars.

PĀRVĒRŠANĀS

Skatuve: zemnieku istaba Baltauna mājās.

Pa kreiso pusi priekšā galds un solīši, dibinā vienkāršs skapis.
Ap istabas vidu ratiņi un solīši, blakus tā saukts «lākturis»

un skali. Ir vakars, un pie griestiem karājas maza, aizdedzi-

nāta eljas lampīte.

OTRAIS SKATS

Baltauns. Ģederts. Abi istabas vidū.

Baltauns. Ej, ej, mans dēls, kas tā par nevī-

rišķīgu izrunu; tev nav dūšas! Vai tad tas meitēns

tevi kodīs, kad izrunāsies ar viņu?

Ģederts. Jā, es nezinu, kā tas nāk, bet, līdz

esmu viņas tuvumā, tad visi jaukie vārdi, kurus
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gribēju viņai sacīt, vēja un es stāvu viņas priekša
kā apburts. Skaidrītei ir tāds it savāds spēks.

Baltauns. Un nu tu vēlies, lai es tev nāku

talkā? Nē, dārznieciņ, tas nebūs pareizi, un tādu

amatu uzņemties tēvam nemaz nepieklājas. Katram

vajaga būt pašam savas laimes nodibinātājam.

Ģederts. Ak, viss būtu tik jauki! Paliktu

Skaidrīte par manu sieviņu, un jums abiem vairs ne-

tiktu šis viducis, kurā strādā plēsīgam zvēram

līdzīgs cilvēks, tad nāksiet manim līdz uz Vidzemi,
kur reizi mantošu mājiņas. Arī tur dzīvo tagad brīvi

ļaudis, kas nav vairs saistīti ne pie viena kunga, bet

ir tikai sava ķeizara uzticīgie pavalstnieki kā kurš

katrs kungs.

Baltauns. Lūk, puis, savu Kurzemīti, dievze-

mīti, nevarētu atstāt ne par ko! Tas būtu tas pats,
kā kad bērns atstātu savu māti un skrietu pasaulē.
Zinu, arī Vidzemē dzīvo brīvi latvieši; tur esot kalni,

augstāki par mūsējiem, un meži, kuplāki nekā še;
bet tomēr — tie nav tie meži, kuros es uzaugu, tie

nav manas dzimtenes kalni. Un vai tur atradīšu to

gaisu, kas manim jāelpo, lai spētu dzīvot? Un vai

tur būs tie paši cilvēki, ar kuriem uzaugu skumjās
liels un no kuriem senči jau dziedāja, ka tie dzied:

Kurin' ugun', silda gaisu,
Slauka gaužas asaras.

Skaidrīte turpina aiz kulisēm dziesmu. Sk.

Cimzes «Dziesmu rotā», 111 daļā, 67. numurā.

Krimta cietu pelavmaizi,

Avotiņā mērcēdam'.

Ģederts. Tā Skaidrīte.

Baltauns. Labi, ka tā reiz pārnāk, — sāku jau
bažīties viņas dēļ.
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Ģederts. Steigšos projām. Šim brīžam trūks

pavisam dūšas viņu uzrunāt. Baltauna tēvs, dariet,
ko paši atrodiet par labu, tikai gādājiet, ka Skaid-

rīte top tā manēja. Aiziet sāņus pa labo.

TREŠAIS SKATS

Baltauns. Skaidrīte. Konrāds.

Baltauns. Tas jau pavisam savāds kukainis,
šis dārznieks. Brīžam lēns kā jērs, bet sargi dievs,
ja kāds viņu aizkaitina: tad viņš var palikt par
zvēru. To reizi pats redzēju.

Skaidrīte caur vidu. Nāc tikai te iekšā, tā, tā.

Labvakar, tēti

Baltauns izbrīnējies. Ko, tu nenāc viena?

Skaidrīte. Nē, ciemiņš līdz, ko sastapu mežā,
kur tas apmaldījies. Viņš lūdz naktsmājas.

Baltauns. Vai tad latvietis tās liegs? Esiet

ar mieru, ciemiņ, ar to, kā ir un ko spēju. Vai esiet

mednieks? Un laikam nekāds šejienietis? Neatceros

vaigu redzējis.
Konrāds. Esmu no cita apgabala, bet tagad

pieņemts par mežakunga palīgu grāfa lielkunga
muižā.

Baltauns. Tā, tā — tad muižkungs atkal lai-

kam izēdis jūsu priekšgājēju amatā. Nekas, pienāks
arī jūsu reiza. Pie mums iet pa rindai. Man tas

žēl — jūsu dēļ.
Konrāds. Ko lai dara!

Baltauns. Jūs, jauns cilvēks, nemācīsieties tur

muižā neko laba.

Konrāds. Jā, tā jau runā.

Baltauns. Kas runā?

Konrāds. Nu, Skaidrīte,
Baltauns. Mazā pļāpa.
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Konrāds. Jā, to nu zinu, ka neturiet labu

prātu uz grāfu.
Baltauns. Labu prātu? Es? Vai ziniet, tam

vēlu, lai . . . bet pietiek. Jūs būsiet noguruši un izsal-

kuši. Skaidrīte, pasniedz ciemiņam ko neko uzkost.

Lūdzu, piesēž aties pie galda!
Konrāds lēni uz Skaidrīti. Ko tad grāfs darī-

jis ļaunu tēvam, ka viņš tāds sapiktots?
Skaicl r ī te. Redz, kā lai es to zinu, — prasi

pats! Aiziet sāņistabā.
Baltauns. Tur sāņistabā (rāda uz kreiso) jums

sagatavos gultu. Iztieciet, kā nu būs, un dodaties pie
miera, līdz tīkas. Šai istabā paliksim vēl nomodā,

jo, līdz saime būs paēduse vakariņas, viņa nāks pie

vērpšanas un striķu vīšanas. Ko darīt, muižā iesver

katram zināmu svaru, un nedēļas sestdienā darbam

vajaga būt gatavam. Tas lai sargās, kam iztrūks

pusmārciņas. Tādēļ neļaunojaties, kad traucēsim jūs,
bet ziniet: darbs paliek darbs. Nu, un jaunam cilvē-

kam ciets miegs. Tagad jāpārvērš nakts par dienu,
kad grib izkulties veselu ādu cauri, un no muiž-

kunga jau nedzirdēsi citu neko kā tikai — dod un

atkal dod, un simtsreiz dod! Bet ko tur tik daudz —

ar labunakt! Aiziet sāņus pa labo.

CETURTAIS SKATS

Konrāds viens pats.

Konrāds. Kas notiek ar mani? Vai viss, ko

redzu un dzirdu, ir sapnis jeb kādas romantiskas

pasakas sākums? Ja tiešām sapņoju, tad, likteni, ne-

modini mani un gādā, ka tikai tas viens, ko redzēju
sapnī, paliek arī tad pasaulē, kad esmu nomodā!

Gādā, ka šis eņģelim līdzīgais radījums nenozūd kā

migla no mana redzes aploka!
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PIEKTAIS SKATS

Konrāds. Skaidrīte.

Skaidrīte pa vidu, apklāj galdu baltu autu

un nes iz skapja škivjus utt. Tā, ēdi nu, ko dievs

devis. Ar vairāk kā ar maizīti, sviestu un sieru neva-

rēšu tevis pacienīt. Bet pag — medu pavisam pie-
mirsu! Vai, kas es par latvieti, ka piemirsu ciemi-

ņam pasniegt medu! Tā, te būs jauns medutiņš, nu-

pat šoruden kā izņemts. Nu apsēdies un atspirdzinā-

jies! Un, ja vēlies dzert, vari dabūt piena — bet tas

ir viss, vairāk mums nudien nav.

Konrāds piesēžas pie galda. Ko tad vēl? Tu

mani pacieni kā īstu kungu. Un pienu — to jau
dzeru labprāt.

Skaidrīte atnes pienu. Tas ir jauki! Vai zini,
nevaru arī ieredzēt tādus vīrus, kas dzer reibinošus

dzērienus. Tie tādi pļāpas, un nav arī nekāda paļau-
šanās uz viņiem.

Konrāds. Nu redzi, tad es būšu tevim īsteni

derīgs vīrs!

Skaidrīte. Tu? Tu? Vai zini, tas nu ir tāds

sirds jautājums!

Konrāds. Bet vientulis es būšu tāds pats bāra

bērns, kādi tie, no kuriem tu savā jaukā dziesmiņā
dziedi.

Skaidrīte. Vai tanī? Dzied.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?

Tie ir visi bāra bērni,
Bārgu kungu klausītā]".

Konrāds. Cik jauka šī dziesmiņa! Vai latvie-

šiem daudz tādu?
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krietns tautas dēls! Latvietis nezin latviešu dzies-

mas! Kaunies! Zināms, ka mums daudz tādu dziesmu,
bet šī tā visujaukākā, un viņas vārdi izsaka to, ko

mūsu tēvu tēvi sajutuši, raudādami rūgtas asaras.

Konrāds. Nu, ko tu, šķelmīte, zini no saviem

tēvu tēviem?

Skaidrīte. Ai, tie bija varonīgi un gudri vīri,
pirms viņus padarīja par vērgiem, un viņu gars atro-

dams vēl arvienu mūsējos. Kad man būs vairāk va-

ļas, tad tevim reizi pastāstīšu, cik dūšīga bij latvju
tauta. Un tēvs saka, ka tagad, kur esam atkal brīvi

un spēcīgs ērglis mūs apsargā saviem vareniem

spārniem, latvieši iemantos to pašu cienīšanu un stā-

vokli, kas tiem bij, pirms vīri dzelžu drēbēs mums

nolaupīja brīvību un tautību. Bet ko tev stāstu — to

visu tu jau pats zini. Guli vesels!

Konrāds. Ak, paliec vēl, tikai acumirkli — uz

taviem vārdiem varētu klausīties mūžīgi.

Skaidrīte. No tam nekas labs neiznāktu. Bet,
lūk, tai dziesmiņā, kas tevim tik ļoti patīk, runā vēlu

vakarā no kādas saulītes, kas rītu agri lec. Esi tu

tagad šī saulīte — ej tagad pie miera un celies rit

agri.

Konrāds. Nu, Skaidrīte, tad uzdziedi man šo

jauko pantiņu!

Skaidrīte. Uzklausies! Dzied.

Saulīt vēlu vakarā (i)
Sēžas zelta laiviņā,

Rītā agri uzlēkdama,

Atstāj laivu līgojot.

Un nu ar labu nakti — sapņo saldi un daudz! Prom

pa vidu.

153
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SESTAIS SKATS

Konrāds viens pats.

• Konrāds. Tikai no tevim! Ar labunakti Uz

redzēšanos rīt agri! Pie miera, tik pie miera — miegs
atnesīs aizmiršanu. Prom sāņistabā pa kreiso.

SEPTĪTAIS SKATS

Baltauns no sāņu durvīm pa labo; tad pa vidu. Vecais

Labrencis, vecā Margrietiņa, puiši, meitas.

Visi saliek ratiņus un solīšus skatuves vidū un nosēžas grupā.
Meitas vērpj, puiši vij striķus. Margrietiņa, lielām brillēm uz

deguna, lāpa zeķes. Viņai blakus sēž Labrencis, skalus dedzi-

nādams «lākturī». Pie galda Baltauns, pīpi aizkurinādams.

Vecais Labrencis. Nu tikai čakli pie darba.

Rītu sestdiena, tad jāiet muižā ar to, kas pastrādāts.
Un jūs, meitas, esiet prātīgas, lai jums iznāktu pil-
nais svars, dariet, kā mēs darījām jaunībā!

Kāda meita. Nu, kā tad jūs darījāt?
Vecais Labren c i s. Vērpām linus, tad lai-

dām spalus pavedienā, cik vien uzgāja. Zināms, no-

ķēra, tad jau bij par ādu; bet vaģare skatījās vairāk

uz svaru nekā uz pavedienu.
Vecā Margrietiņa, mēģinājuse pa to laiku

pavedienu ievērt adatā. Pavediens, pavediens! Tas

laikam apburts — nevar un nevar ievērt! Diezin kur

tai adatai tā acs palikuse!
Vecais Labrencis. Jeb ar tev! Brilles de-

gunā un nevar ne diegu ievērt! Manim tas būtu

nieks!

Vecā Margrietiņa. Nu, nu, balamute, — mē-

ģini tu, ka esi tāds meistars, še būs!

Vecais Labrencis. Dod tikai šurp — ta, nu

būs tūlīt! Toreizi, kad dzīvoju vēl Rundālē un iepa-
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zinos ar Napoleonu Pirmo, tad, zināms (nopūlas velti

ar diega ievēršanu), — tad, zināms, — kaut tu izči-

bētu, nevaru un nevaru notrāpīt!
Baltauns. Kā tad tu iepazinies ar Napoleonu

Pirmo? Tu vienmēr lielies un_ nekad nestāsti.

Vecais Labrencis. Ā, ar Napoleonu Pirmo

tikām krietni pazīstami, — vai tad pats nelabais ma-

nas acis apbūris! — vēl tagad runā Rundālē par

šo notikumu.

Baltauns. Nu tad pastāsti jel!
Vecais Labrencis. Pagaidiet drusku — vai

tad tas nolādēts pavediens neies iekšā, kad tevi

jupis! Varu saredzēt lielo gaili baznīcas tornī un tad

nu nepamanīšu nieka actiņu mazā adatiņā! Atkal

sāņus!

Vecā Margrietiņa. Vai zini, izsmies tevi,
lielmani, — dod labāk, kam jaunākas acis. Paliec

tu pie saviem skaliem!

Vecais Labrencis. Liekas, ka tev šoreiz

taisnība. Anlīz, še, iever tu! Tas manim kā vīrietim

arī nemaz nepieklājas — nodarboties gar sieviešu

krāmiem. Mēs tie arāji un ecētāji, jūs tās zeķu lāpī-

tājas un putras vārītājas.
Ve c ā Mar gri et iņ a. Ak tu tavu muti! Tas

lielīsies vēl vai citā pasaulē!
Baltauns. Nu kā tad palika ar tavu iepazīša-

nos ar Napoleonu Pirmo?

Vecais Labrencis. Kad jau īsti vēlaties

zināt...

Visi. Stāstiet, stāstiet, Labrenča tēv, būs īsāks

laiks.
Veca i s Labrenci s. Tad uzklausiet: franču

gados biju Rundālē par kalpu. Lielais franču ķeizars
Napoleons bij gan šur tur Kurzemē pamanīts, bet

Rundālē tas vēl nebij parādījies, tādēļ arī nedabūju
ar viņu iepazīties.



156

Baltauns. Kurp noklusti nu? Sevišķi par savu

iepazīšanos tu gribēji stāstīt.

Vecais Labrencis. Paciešaties vien — tā

iepazīšanās nāks tūlīt. Kādā dienā sapulcējās ap

Rundāli daudz franču zaldātu un sāka runāt, ka arī

pats Napoleons Pirmais ieradīšoties ap pusdienas
laiku Rundāles pilī. Cauru dienu dauzījos apkārt pils

tuvumā, lai dabūtu iepazīties ar to vīru, par kuru

vienīgi runāja. Ap vakaru redzu, ka neliels kungs

jāj šķimeli taisni uz pils pusi. Padusē tam liels ķīķe-
ris, seglos pistoles. Bet tuvumā neredz neviena zal-

dāta, tikai pilī uzturas divi franču oficieri. Tie jau
arī pamanījuši jājēju, izskrien laukā, nostājas stīvi

kā stabi un prasa, ko majestāte pavēlot. Pēc tam

Napoleons dod man paturēt zirgu, un visi ieiet pilī.
Baltauns. Un tā bij visa tā iepazīšanās?
Vecā Margrietiņa. Jel ļaujiet viņam izru-

nāt, nemaisāties starpā.
Vecais Labrencis. Kā nu tā stāvu, te ne-

zin kur iezviedzas kāds zirgs, laikam kāda franču

zaldāta zirgs, jo šķimelis sāk spārdīties un rauties,
un, pirms vēl paskatos krietni, zirgs izšabojies un

aizlaižas tuvējā ozolu mežā, tā ka man paliek tikai

iemaukti rokā. Domāju tā: kur nu vairs dabūsi no-

ķert šķimeli! Tādēļ labāk, ka paziņoju Napoleonam,
kas noticis. Tikko kāpu trepu augšā, te jau arī

franču ķeizars nāk manim pretim.
Baltauns. Aha — nu notiek tā iepazīšanās.
Vecais Labrencis sapiktots. Jā, nu viņa

notiek gan. Knapi, ka Napoleons bija sapratis, ko

viņam ziņoju, te viņš manim drāza ar savu ķīķeri

pa galvu, ka stikli un bleķis bira kā krusa. Un, kad

es tomēr vēl nekritu pie zemes, tad divi spēcīgi kāju
spērieni mani zibeņa ātrumā noslidināja pa trepēm
zemē, kur beidzot Napoleons no manim atvadījās,
manim izraudams iemauktus no rokas un tos viciņā-
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dams, vienalga, vai trāpīja manim pa muguru jeb

pa galvu. Šis necerētais gods un ķeizara spēcīgā
roka mani apmulsināja tā, ka ilgu laiku paliku bez

samaņas. Lūk, kā iepazinos ar Napoleonu Pirmo.

Visi smejas.
Vecā Margrietiņa. Ko jūs smejaties, nesa-

prašas? Kā tad citādi lai iepazīstas ar augstu vīru?

Roku taču tāds kungs nesniegs prastam strādniekam

un uz gruka dzeršanu arī neaicinās.

Baltauns. Nu arī izprotu, kādēļ Labrencim

piemīt tāda savāda- lepna izturēšanās un īstena

augstmaņa daba. Tā rodas no iepazīšanās ar Napo-
leonu Pirmo. Bet tagad, bērni, skandiniet kādu senču

dziesmiņu, kā to mēdzam darīt katru nakti, lai miegs
tiktu izklaidēts un darbs žiglāki veiktos. Dziedāsim

no kara laukā atrastām dvēselītēm.

Koris Sk. Cimzes «Dziesmu rotā», 111 daļā,
68. numurā.

Div' dūjiņas gaisā skrēja,
Abas skrēja dūdodams,
Ai, ai, aijāja,
Abas skrēja dūdodams.

Div' bāliņi karā jāja,
Abi jāja domādam' v. t. j. pr.

Dzied visas desmit pantiņas. Pie astotās

pantiņas atveras sānu durvis, un Konrāds

parādās tanīs klausīdamies, bet ne no viena

nepamanīts.

Baltauns pēc dziesmas. Tā, bērni, nu dosimies

arī mēs pie miera — «Aijā, mīļā dvēselīte», arī mūsu

šūpotājs būs eņģelis, kas mums atsūtīs ātrāk miegu
nekā ļaunie cilvēki. Vēl gailis dziedās divi reizes,
tad gaisma būs klāt un mēs dosimies pie jauna
darba. Visi izceļas cits pakaļ citam un noliek rīkus

pie malas. Jūs ziniet — muižkungs prasa daudz no
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mums, jo kungam izejot dārgas ārzemēs ne mazu-

miņš naudas.

Daži. Gan jau paspēsim!
Atkal cit i. Vai tad mēs neprotam strādāt?

Visi. Ar labunakt, saimniek! Visi aiziet pa vidu.

Ba 11 aun s. Ar labunakt, bērni!

ASTOTAIS SKATS

Baltauns, pēc tam Konrāds.

Baltauns. Tu, spožā saulīte, kas tu redzi katru

dienu, kā dzīvojam, kur un kā mums trūkst, tu spīdi
visā pasaulē un redzi ari svešatnē mūsu kungu tra-

ku jo jam. Vai tavi siltie stari nevar viņam reizi pa-

vēstīt, kā ciešam, no varmāka spaidīti, kamēr tas,
kam vajadzēja būt mūsu kungam un labdarim, smej
un dej, un nesadzird mūsu vaimanas un nopūtas.

Saulīte, stāsti viņam to, lai viņš paliek labāks un

krietnāks un tēvs tiem, kurus liktenis viņam piešķī-
ris. Bet ko tur velti runāju! Jāmet labāk visas cerī-

bas pie malas.

Konrāds, kas jau agrāk pie durvīm parādījies,

pienācis viņam lēni klāt. Kādēļ, draugs, visas cerī-

bas pie. malas mest? Vai tad jūsu kungs tiešām tik

jauns, kā domājiet?
Baltauns. Ak, ko, — lūkojaties turp, kā ļau-

dis dzīvo un runā visā apkārtnē, tad atbildēsiet paši
uz savu jautājumu. Gļēvulis viņš ir, vairāk nekas,
gļēvulis, kas muižkungam un vagariem atļauj ap-

ieties ar cilvēkiem ļaunāki nekā ar lopiem!
Konrāds. Vai ļaudis tiešām tā spriež un runā?

Balta un s. Jūs, ciemiņ, laikam tāļu no šejie-
nes, ka jūsu ausis nesadzirdēja vēl neko no šī apga-

bala posta un bēdām. Vai ziniet, dzīve mums tāda,
ka trūkst vārdu viņu pareizi izstāstīt.
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Konrāds. Droši domājams, ka grafs nezin

neko no tā, kā viņa pilnvarnieki še strādā.

Baltauns. Viņš nezinās? Pirms domāju tāpat
kā jūs, bet vēlāk daži notikumi mani pārliecināja,
ka ir pavisam otrādi. Vai tā jādzīvo, kā viņš dzīvo?

Vai viņam rūp muiža vai ļaudis? Vēl necik sen atpa-

kaļ viņš visu savu muižu, visas tās mājiņas, kurās

mēs pelnām grūti savu maizīti, licis Berlīnē uz vienu

vienīgu kārti. Laime, ka trumpas kritušas tā, ka viņš

palicis muižā un mēs zem saviem salmu pa jum-

tiņiem.

Konr ā d s varenās dusmās. Pie velna, kas uz-

drošinājies tik neģēlīgus melus izpaust pasaulē? Kur

ir tas blēdis, kas apmelojis tik nežēlīgi savu lab-

dari? Runājiet, kur ir tas cilvēks, lai mana roka sa-

maļ tādu bezgodi! Apķerdamies un mierīgāki. Nebrī-

nāties, lūdzami, ka mani tādas dusmas pārņēma, bet

jūsu jaunais grāfs .
.
. manim

..
. manim darījis

daudz laba, un tamdēļ pazīstu viņu tik krietni kā

reti cits kāds. Aiz šī iemesla varu jums apgalvot,
ka grāfs pie jums apmelots. Apsēžas un lūkojas sku-

mīgs pie zemes.

Ba 11 auri s sāņus, Konrādu jau agrāk zīmē-

dams. Nē, nē, es nemaldos — tas ir mūsu jaunais
grāfs, tagad zīmēju viņu: tas pats vaigs, tas pats

augums! Vai pats dievs to atsūtījis manā būdiņā,
lai viņam atveru acis un tam rādu to bezdibeni,
kura priekšā atrodamies? Uz Konrādu. Neļaunoja-
ties, ka spriedu nepareizi par jūsu labdari. Bet, tā

kā grāfs jums pieietams, būtu labi, ja jūs viņu da-

rītu uzmanīgu uz to pusi, no kurienes nāk šās jau-
kās ziņas par viņa trako dzīvi ārzemēs. Grāfa muiž-

kungs Harders ir tas vīrs, kas kopā ar vagariem
stāsta ļaudīm, ka grāfs gribējis nospēlēt muižu un

mājas. Nu, tāda avota vēstīm lielais pūlis tic.
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Kon r ā cl s. Ā, šī kreatūra, čūska, ko kungs pats
sevim izaudzinājis! Un tā tā pateicība par to, ko

grāfs šim blēdim darīja labu!

Baltauns. Kur lai es, vienkāršs zemnieks,
atrodu vārdus izrunāt visu to, kas mūs spiestin

spiež! Nē, kungs, atļaujiet, ka* jūsu uzticams kalps
nometas ceļos (dara to) un lūdz daudz simtu cilvēku

vietā: esiet tas, par ko dievs jūs mums sūtījis, —

esiet ne vien kungs, bet arī vīrs un savu ļaužu tēvs!

Konrād s. Jūs ziniet, kas es esmu, un tomēr

spējāt tā uz mani runāt? Gods dievam — tad ne-

esmu vēl visu jūsu uzticību zaudējis!
Baltauns sirsnīgi. Nē, kungs! Sākumā jūs

nepazinu vis — jo vai citādi būtu uzdrošinājies tā

runāt? Bet, kad svētās dusmas atspīdēja jūsu vaigā,
tad manīju gan, kas īsti ir mans ciemiņš. Un, kā

silta pavasara saulīte izkausē ledu un to salauž, ka

tas aiztek jūrā, tā jūsu klātbūšana izrāva un iznī-

cināja naidu un ienīšanu manās krūtīs.

Konrāds. Tad projām ienīšana un vecais

naids? Vai tā patiesība? Vai godīgo latviešu krūtīs

var atspirdzināties uzticības gars pret cilvēku, kas

apsolās no šā brīža palikt cits? Vai būs iespējams,
ka draudzības saites turpmāk vienos pagastu un

to kungu, kas vēlas uz priekšu dzīvot un elpot sa-

viem latviešiem par labu? Se, mājas tēvs, mana

roka, sniedziet man savējo: mēs neredzamies šodien

pēdējo reizi. Un, pirms jūs uz to domāsiet vai kaut

ko cerēsiet, nodibināšu jaunu kārtību šinī apgabalā,

un mani darbi jums pierādīs, ka jauns gars mājos
mūsu starpā!

Baltauns. Ko dzirdu? Laimīgais, ka esmu

pirmais, kam šo prieka vēsti sludina! Pie vidus dur-

vīm. Skaidrīte, celies, nāc, laukā gaisma aust! Bērni,

ehē, žigli, žigli pulcējaties un gavilējiet līdz ar mani

par godu un prieku, kas mums parādījies! Mūsu



K. Brīvnieka Labrencis «Kas tie tādi, kas dzie-

dāja» iestudējumā Jaunajā Latviešu teātrī

1903. gadā



Skats

no

izrādes

«Kas

tie

tādi,

kas

dziedāja»
Na-

cionālajā
teātrī.

Pirmizrāde
1931.

gada

30.

augustā



161

kungs mājās (nāk uz priekšu) un viņš tiešām mūsu

kungs, kas neatstās mūs vairs nekad vienus.

Konrāds. Nekad, nekad — uz to variet pa-
laisties!

DEVĪTAIS SKATS

Tie paši. Skaidrīte un visi māju ļaudis

pa vidu.

Baltauns. Nāc, Skaidrīte, un apsveicini savu

kungu! Tu biji tā, kurai dievs nolika atgriezt savu

kungu uz šo ceļu.
Skaidrīte nobāl. Viņš ir ...
Baltauns. Mūsu jau gadiem gaidītais grāfa

kungs.
Konrāds pieiet pie Skaidrītes. Uz redzēšanos,

mana neaizmirstulīte, — domā uz mani, kā es allaž

uz tevi. Dzīvo sveika! Atgriežas uz visiem. Un sveiki

jūs visi, jaukā, spirgtā rītā!

Skaidrīte kā noģībdama. Bij man to piedzī-
vot! Atkrīt sēdeklī, vaigu rokām segdama.

Baltauns. Jā, bērni, jauns rīts mums pienācis,
vairāk nekā vārda vienā ziņā. Viņš atver logu, uz-

ejošā saule apgaismo visus. Lūk, kur saulīte nupat
kā izlec iz tumšiem, bieziem mākoņiem! Ļaudis, tā

ir laba nozīme: šī saule mums spīdēs turpmāk allaž!

Konrāds skatuves vidū. Un jūs, mani pār-
baudītās tautas piederīgie, — jums gribu dzīvot un

strādāt. Tikai tas, kas ieskatījies jūsu klusajā dzīvē,
spēj saprast, kāds dimants slēpjas jūsu skaidrās

sirdīs. Nē, jums nebūs turpmāk dziedāt bez saulītes

vakarā un arī bāra bērni nebūsiet, nedz bārgu kungu
klausītāji, bet brīva vīra brīvie un laimīgie bērni!

Ļaudis. Slava mūsu lielkungam!

Aizkars.



162

TREŠAIS CĒLIENS

•l

Notiek mēnešus divus vēlāk, Jāņu vakarā.

Skatuve: klajš viducis mežā. Skatuves vidū liels, kupls ozols,

zem tā milzīgs akmens. Kokos pakārtas puķu pītnes un kroņi.

PIRMAIS SKATS
,

Baltauns. Skaidrīte. Vecā Margrietiņa.
Meitas.

Kad aizkars uzvilkts, redzama uz skatuves dzīva kustēšanās.

Meitas beidz pušķot ozolu un vietu ap to, pakārdamas zaros

kroņus, puķes un pītnes. Arī lielais akmens apbērts zaļām
zālēm.

Baltauns skatuves vidū. Čakli, bērni, čakli!

Vakars būs drīz klāt, un tad svinēsim Līgo svētkus,
tik spožus un jautrus kā mūsu tēvu tēvi.

Vecā Margrietiņa. Vai tad arī nav iemesla

priecāties? Vai nedzīvojam tagad laimīgi un netrau-

cēti? Ak, bij man vēl piedzīvot to prieku, ka manas

vecās acis redz tik gaišas dienas, pirms tās slēdzas

uz visu mūžu.

Baltauns. Jā, mūsu kungs pierādījis caur dar-

biem, ka viņam rūp tiešām savu ļaužu labklāšanās.

Vagari padzīti, muižkungam atņemta vara, — spiež
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bēdas tavu sirdi, katru acumirkli vari pietikt pie

kunga un atrast padomu un palīdzību. .
Vecā Margrietiņa. To padarīja jūsu Skaid-

rīte ar savu tautas dziesmiņu «Kas tie tādi, kas dzie-

dāja». Teic, ka no tā laika viņš sācis saprast, kas

īsteni ir tie «bāru bērni» un, «bārgu kungu klausī-

tāji», kas dziedāja bez saulītes vakarā.

Baltauns. Lai nu būtu kā būdams, kungam
arī jaciešot diezgan par to, ka tuvojies saviem

apakšniekiem. Apkārtējie muižas īpašnieki, radi, pat
māte ienīstot viņu un atraujoties pilnīgi no cilvēka,
kas kopojoties ar prastiem zemniekiem.

Vecā Margrietiņa. Kamēr es vēl dzīvošu,
saukšu viņu vienmēr par mūsu eņģeli. Nu, meitas,
kā liekas, esiet gatavas ar svētku vietas izpušķošanu.
Nāciet nu līdz mājās, atnesīsim sieru un pateiksim
puišiem, lai tie atveļ miestiņa mučeli. Dievs ar jums,
saimniek! Aiziet, pavadīta no meitām.

OTRS SKATS

Baltauns. Skaidrīte.

Baltauns. Skaidrīte!

Skaidrīte, kas līdz Hm rīkojušās kopā ar mei-

tām. Ko vēlies, tēt?

Baltauns. Teic, meiča, — kas ar tevi noticis?

Tu jau neesi vairs mana senākā Skaidrīte! Kas no-

skumdina tavu sirsniņu? Uzticies tēvam kā agrāk.
Kur palikuse mana jautrā Skaidrīte, kurai prieks un

atjautība plūstin plūda no ziedošām lūpiņām? jel

paliec atkal jautra un smejies kā agrāk — tik skaļi,
ka atskan viss mežs. Nu, smejies reizi, lai arī es

papriecājos par tavu līgsmību!

Skaidrīte. Tēvs, smejos jau tāpat kā senāk.
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Baltauns. Bet tavi smaidi ir pilni rūgtuma un

asaru. Kādēļ tā? Lūk, bērns, vai nevaram priecāties,
ka liktenis izredzēja mūsu mājiņas par to vietiņu,
kurā mūsu lielskungs atmodās no grūtā miega, no

miega, kurā ļauni cilvēki to iemidzināja? Vai neva-

ram būt lepni, ka zem mūsu salmu pajumtiņa viņam

atdarījās acis un viņš redzēja, kā dzīvojam, ciešam

un vaimanājam? Bērns, kad visu to apdomāju, jūtos
savā sirdī brīvāks un lepnāks, bet, kad aplūkoju tevi,
uznāk manim skumjas.

Skaidrīte. Tēvs, mans mīļais, labais tēvs!

Pieglaužas tam.

Baltauns apkampj to, sirsnīgi. Esi atkal mana

jautrā Skaidrīte kā senāk! Tā, pieslej savu galviņu

pie manām krūtīm un klausies, kā tēva sirds pukst

vienīgi sava bērna laimei. Ej paskraidelējies atkal

mežā, tur atradīsi veco jautrību. Un, kad atgriezīšos
atpakaļ, tad ziedo un dziedi līdz jautrai Līgo dievie-

tei. Tā, lūk, mīl jautrus cilvēkus, — tamdēļ parādies

viņai jautru vaidziņu. Noglauda tai pieri. Lai viņš

līdzinājās tai saulītei tavā dziesmiņā, kas vēlu lēca,
bet tomēr sasildīja. Dzied.

Kam, saulīte, vēlu lēci,
Kur tik ilgi kavējies?
Aiz viņiem (i) kalniņiem (i)
Bāra bērnus sildīju.

Aiziet.

TREŠAIS SKATS

Skaidrīte viena pate.

Skaidrīte. Tēvs, tu jūties brīvāks un lepnāks
savā sirdī, domādams uz savu kungu. Tā tu sacīji.
Manim nav tā nolemts. No viņas dienas mans sirds-
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miers pagalam, uri es jūtos gauži, gauži nelaimīga.
Katru dienu, kurā satiekos ar Konrādu, pārliecinājos

skaidrāki, ka tuvojos droši savam postam un ka tai

bezdibenā, kurā man jābeidzas, ieraušu arī citus;

Apkārtnes muižnieki sadusmoti, viņi ieskata mani

par vainīgo, ka mūsu kungs tuvojas latviešiem,
zemniekiem, piemirsdams savas kārtas godu. Ak,

kamdēļ viņš nav vienkāršs kunga apakšnieks, kā

viņš manim sacīja, kad pirmo reizi satikāmies! Tad

drīkstētu viņam piederēt uz visu mūžu un es būtu

atkal tikpat priecīga un jautra kā senāk un kā tēvs

to vēlas.

CETURTAIS SKATS

Skaidrīte. Ģederts.

Ģederts atnācis, kamēr Skaidrīte runā pēdējos
teicienus. Viņš paslēpjas aiz ozola, glūn un klausās.

Skaidrīte izvelk zelta medaljonu ar tādu pat

ķēdīti. Un toreizi, kad tu man zvērēji mūžīgu uzti-

cību un manim iespiedi rokā šo glīto rotu, kurā slēp-
jas tava dārgā seja, — toreizi neparedzēju vis, ka

manas domas būs vienumēr un vienīgi pie tevim!

Ģederts nāk uz priekšu. Skaidrīte, nu zinu,
ka ir patiesība, ko ļaudis čukst cits citam ausīs:

proti, ka tu staigā ceļus, uz kuriem var viegli pa-
klupt.

Skaidrīte. Tu maldies, Ģedert, — un Skaid-

rīte zin pate, kādi ceļi tai jāstaigā.

Ģederts kaislīgi. Akla un apstulbuse tu esi,
un tas kauns, ko tu padarīji savam nožēlojamam
tēvam un savai nabaga tautai, paliks neaizmirstams!

Skaidrīte. Kas tevim devis tiesību lietot šādu

valodu?
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Ģederts. Skaidrīte, nedari mani pilnīgi izsa-

misušu! Tu zini, cik neizsakāmi tevi mīlu, un tavs

tēvs neslēpj, ka viņš redzētu labprāt mūsu savieno-

šanos, un tu pate — vai tu man nedevi cerības?

Skaidrīte. Es?

Ģederts. Vai tu nebiji vienmēr laipnīga un

mīļa pret mani?

Skaid r i te Tu biji mana tēva viesis, un māju
meitas pienākums ir būt laipnīgai pret viesi. Tā iztu-

ras katra latviete.

Ģederts. Teic ko gribēdama, mani tu neapmā-

nīsi. No viņa vakara, kur tu lielkungu ievedi tēva

mājās, tu pārvērties un tava sirds palika cieta.

Simtsreiz kauns tevim, kad tu negribi iet kā sieva

pie godīga, vienkārša tautieša un skriesi taisni ne-

goža tīklos! Bet, pirms tas notiek, lai
..

. Viņš sa-

grābj Skaidrīti aiz rokas un rauj to uz skatuves otru

pusi, tā ka abi mainījuši savas vietas; pie tam

Skaidrītei nokrīt medaljons, kas aizveļas tālu uz

skatuves dibenu. Ņem tik zeltu un rotas — viss, viss

pārvērtīsies rūgtākās asarās!

Skaidrīte Ģedert, tu izturies nepieklājīgi un

apvainojoši! Tā nav vis valoda, kādu runā ar godīgu
meiteni. Kaunies tu, kas tu esi uzmācīgs un neproti
vairs turēties savās robežās. Līdz šim tu biji manim

vienaldzīgs, tagad es tevi ienīstu! Aiziet, piemirs-
dama pacelt medaljonu.

PIEKTAIS SKATS

Ģederts viens pats.

Ģederts. Skrej tikai, skrej tikai taisni savā

postā iekšā! Sargies tu un viņš! Tas cilvēks, kura

krūtīs plosās atriebšanas jūtas, nelūko vis uz to, kā

viņš atmaksā.
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SESTAIS SKATS

Ģederts. Harders.

Harders nāk lēni uz priekšu. Viņš izliekas

sašļucis, vājāks un stipri sapīcis. Piere apsieta baltu

lakatu, virs tā cepure. Viens pats, dārzniek, — sa-

gatavojies laikam uz Līgo svētkiem?

Ģederts. Kur nu domāt uz svētkiem? Atgadās

brīži, kur jānodarbojas nopietnākām lietām.

Harders. Kas tad nu mūsu apgabala zemnie-

kiem var atgadīties nopietnis? Kungs labs, dzīvo

brālībā ar kalpiem un klusumā papriecājas, kad ga-

dās puisis, kas pārsit muižkungam galvu. Bet kas

trūkst tev un citiem? Dzīve kā Leiputrijā! Nu, vai

nav mums laba kunga? Brītiņš klusuma. Kādēļ cieti

klusu? Vai nav pienākuši zelta laiki, kad pēdējam
kalpam lielāka vaļa nekā muižas pārvaldniekam?
Vai nedzird visur runājam: «Lūk, mūsējais, tas tikai

kungs!»

Ģederts. Senāk runāju tāpat — tagad domāju

pavisam otrādi.

Harders. Kāds tu nelga! Laikam piktojies, ka

viņš dzen pēdas tavai līgavai? Kas tu par cilvēku!

Vai tu nezini, ka tas zemniekam liels gods?

Ģederts Nerunājiet tā, muižkungs, jūs mani

padarīsiet traku!

Harders. Dēls, neba tu būsi tas pirmais jeb
pēdējais, kas tādas lietas dēļ paliktu traks. Bet vai

kungiem laika par to bēdāt? Cik tava dzīvībiņa
vērta? Bijuse viņa, nebijuse, — tevi, brālīt, nenožē-

los ne kaķis.

Ģederts. Kas zin, kas zin! Arī zemnieka krū-

tīs var ieviesties tārps, kas kremt un sūc, un ātrāk

nelaiž miera, pirms nav pastrādāts darbs, kas atgā-
dina darītāju tā, ka to tik lēti nepiemirst!
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Harders. Tādi jūs, zemnieki, esiet: mutes jums
netrūkst nekad, bet, kad jāparāda dūša, tad laižaties

lapās.
Ģederts. Uz mani jūsu vārdi nevar zīmēties:

ko Ģederts reizi apņemas, to viņš arī izdara.

Harders. Nu, ko tad tu īsteni apņemies?

Ģederts. Līdz šim vēl neko.

Harders. Te nu bij — vairāk nekas kā tikai

tukši vārdi! Bet kādēļ arī pārsteigties, var jau būt,
ka kungs apprec tavu Skaidrīti un ka viņa paliek

par mūsu žēlīgo lielmāti. Lūk, Ģedert, kas tev tad

par dzīvi būtu!

Ģederts. Beidziet savām zobošanām — nepa-

ciešu tās!

Harders. Nāc apsēdies manim blakus še uz

šiem celmiem un paklausies, ko tevim sacīšu. Abi

nosēžas.

Ģederts. Variet paļauties uz mani: kas nav

citiem jāzina, par to Ģederts cietīs klusu.

Harders. Ja vēlētos pļāpāt, nu — tas tevim

arī daudz neko nepalīdzēs. Esam divi vien, saproti,
neviens nedzird, ko runājam savā starpā, un, ja tu

teiksi — es sacīju tā, bet es palikšu pie tam, ka

nav taisnība, tad tomēr nekas neiznāks, jo trūks lie-

cinieku, kas izšķirtu lietu vai nu vienam, vai otram

par labu. Saki, dārzniek, — vai jau esi pārdomājis,
kādēļ kungs tik laipnis pret jums, zemniekiem?

Ģederts. Jā, taisnību sakot, es arī brīnos par

tādu piepešu pārvēršanos.
Harders. Kas tur ko brīnēties? Vai viņš spētu

tuvoties Skaidrītei, kad viņš netuvotos jums un ne-

glaimotu lielajam baram! Nebūt ne! Jūs sargātu
Skaidrīti kā cālīti no vanaga. Bet tagad, kur viņš
draudzējas ar jums un parāda jums vārdus un dar-

bus, kas jums saldāki par medu, jūs palikuši akli
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un apstulbuši un ne manīt nemaniet, ka vienīgi
Skaidrīte tas magnēts, kas viņu pievelk.

Ģederts. Dievs — kur tad liku savu prātu, ka

nepamanīju agrāk lietas, kas, tā sakot, rokām taus-

tāmas?

Harders. Un nepiemirsti, ka pastrādāsi tei-

camu darbu, aizvilkdams dambi nekrietniem nodo-

miem. Tā tu glābsi savas tautas godu! Un beidzot:

kas tevi pieķers, ja tu prātīgi rīkosies?

Ģederts. Tad, pēc jūsu domām, vajadzētu...
Harders. Ko tik daudz? Vai neesi izveicīgs

dārznieks, kas pazīst vienas vai otras saknītes dabu

un slepenās īpašības? Pietiek jau ar maz pilītēm,
kuras nemanot piemaisa kādam gārdumam, — minū-

tes desmit — viss pagalam, un lai tad meklē vai-

nīgo.
Ģederts. Ne, ne, tas butu briesmīgi, slepka-

vība — man reibst galva!
Harders. Tamdēļ ka esi bērns! Kā citādi gribi

izsargāties no varmācības? Vai caur to, ka kungam
nolasīsi sprediķi? Nelga, tu! Sakaus tevi un iegrūdis
cietumā! Vai tu, nabags būdams, ceri uzvarēt, kad

iesi taisnu ceļu? Aizkūpina cigāru.

septītais skats

Tie paši. Skaidrīte.

Skaidrīte skatuves dibenā. Neatrodu vairs

kakla rotas. Būšu še pazaudējuse. Pamana Harderu

un Ģedertu. Ā, viņi — tiem negribu rādīties. Gai-

dīšu, kamēr aiziet. Paslēpjas aiz krūma.

_

Harders. Nu, kamdēļ cieti klusu? Laikam jau
pārgāja atriebšanās kaislība?

Ģederts. Nē — bet manā sirdī deg un kvēlo,
un es sajūtu tanī elles mokas!
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Harders paceļas. Tad iešu — tev jau nav dū-

šas ķerties pie darba.

Ģederts ari paceļas. Lūdzami, palieciet un sa-

kiet, kas manim jādara.
Harders. Vai zini, ka lielskungs apmeklēs jūs

šovakar Līgo svētkos?

Ģederts. Dzirdēju tā runājam.
Skaidrīte. Kas tiem kopā?
Harders. Nu labi, tad atnāc tu arī. Un, lūk, —

še maza pudelīte (rāda tādu), ja rīkosies ar to prā-
tīgi, tad Skaidrīte būs tava.

Skaidrīte. Ko dzirdu?

Ģederts. Runājiet skaidrāki — kā manim jārī-
kojas?

Harders. Tad uzklausies: protams, ka jums te

netrūks ne siera, nedz miestiņa, un paredzams, ka

tavs laipnīgais lielskungs tukšos vienu kannu uz

latviešu tautas vai arī uz Skaidrītes labklāšanos.

Tad nu jau laikus nostājies pie mucas un gādā, ka

tevim tas gods kannu pasniegt īstenā brīdī. Ceru,

zināsi it labi, ka tev jau iepriekš jāielej kannā drus-

ciņ no šīm sirdsdrapēm. Pasniedz Ģedertam mazu

pudelīti. Ar šīm zālēm dziedina visas kaites — ja

daudz, tad desmit pilieni, un lieta kārtībā!

Skaidrīte. Dievs augstais, ko dzirdu? Prom,

prom no šīs vietas! Aizsteidzas nepamanīta pa kreiso.

Harders. Nu, ko stāvi, galvu nodūris? Esi

līgsms, mans dēls! Priecājies, ka dievs tevi izredzē-

jis pastrādāt teicamu darbu. Trūktu tev dūšas, tad

lai pērkons mani nosper, ja es neiepilinātu šīs zāles

šī nelieša biķerī, jo tamdēļ iegādājos pudelīti un

tamdēļ nēsāju viņu klāt, nogaidīdams izdevīgu brīdi.

Bet ir labāki, ka tu atmaksā tam, kas tev nolaupa
līgavu. Se roka, un nepiemirsti nekad, ka tev no šī

vakara draugs, uz kuru vari palaisties katrā gadī-

jumā! Aiziet pa labo.
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ASTOTAIS SKATS

Ģederts viens pats.

Ģederts. Teic, ka no kaislīgas mīlestības līdz

noziegumam tikai viens solis. Šinī acumirklī sajūtu,
ka šādiem vārdiem patiesība. Lūk, kur viņi nāk —

jautri nosvinēt Līgo svētkus! Jā, jā, brāļi līgsmi, es

arī līgsmošos tā, ka neviens nemanīs, kādu grūtu
darbu liktenis manim uzkrāvis!

DEVĪTAIS SKATS

Ģederts. Baltauns. Skaidrīte. Vīri. Sievas.

Bērni. Jaunekli. Jaunavas. Visi no kreisās puses.

Visi nāk garā rindā. Papriekšu Baltauns. Viņam blakus Skaid-

rīte, kas loti bāla un izsamisuse. Tad jaunekli, nesdami uz

nestāvām mučeli miestiņa, kuru noliek skatuves kreisā pusē
priekšā. Nestāvas, kā arī mučele nopušķoti zaļām lapām un

puķēm. Seko vīri, sievas, bērni un jaunekļi, visi glīti ģērbušies
un nopušķojušies puķēm. Sieviešiem vaiņagi galvās, un tie

nēsā līdz sierus un koka kannas. Kamēr Baltauns runā, visi

nostājas (pusriņķī) ozola abās pusēs. Aranžējot režijai jālū-
kojas uz kungu un'sevišķi dāmu apģērbu krāsām, lai šai ziņā
netrūktu simetrijas un mākslas garšas. Skaidrīte aplūko līdz

cēliena beigām katru Ģederta kustēšanos.

Baltauns. Šurpu ar miestiņu — šurpu ar kan-

nām! Tie tikai būs svētki, bērni, ne mazāk līgsmi un

jautri kā sirmā senatnē! Ziedosim Līgo dievietei un

atgādināsimies senčus, viņu garu un ierašas godā-
dami! Bērni, pakuriniet Jāņu uguni akmeņa virsū!

Notiek tā. Un, līdz būs mūsu mīļots kungs klāt, līgo-
sim tik skali, ka visam mežam būs atskanēt! Uz

Ģedertu, kas nostājies mucas tuvumā, kannu rokā.

Nu, dārzniek, jau klāt pie mucas, — īstens Trimpus
dēls!
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Ģederts. Kā tad — vienam būs jāsāk! Balt-

auna tēvs, tik jautru kā šodien nebūsiet mani sen

redzējuši! Jūtos laimīgs, bagāts un līgsmis.
Skaidrīte sāņus. Dievs, kā tas beigsies!
Baltauns lēni uz Ģedertu. Esi laikam izrunā-

jies ar Skaidrīti?

Ģederts arī palēni. Vēl ne pilnīgi, bet īsā laikā

ceru būt pie mērķa.
Baltauns. Tas ir labi! Palieci arī uz priekšu

krietnis puika, tad būšu laimīgs, zinādams, ka mana

meita aizgājuse pie laba vīra. Sniedz viņam roku.

Ģederts kaislīgi. Lai iegūtu šo dārgo pērli,
nebaidos ne no viena darba — viņas dēļ spēju visu!

DESMITAIS SKATS

Tie paši. Vecais Labrencis.

Vecā Margrietiņa.

Vecais Labrencis nāk, saķērušies ar veco

Margrietiņu. Abiem vareni ozola kroņi galvā. Viņš
tura alus kannu rokā, viņa — lielu sieru. Abi līgo.

Jāņu māte sieru sēja, līgo, līgo,
Deviņiem (i) stūrīšiem (i), līgo, līgo!

Visi cits caur citu. Lūk, jaunie ļaudis! —

Sveiks, brūtes pāris! — Sveiki!

Vecā Margrietiņa. Jā, nu šie jau domā,
ka mums būs kāzas — pašā Jāņu vakarā! Bet neiz-

nāks nekas! Varam vēl pagaidīt.
Vecais Labrencis. Jā, toreizi, kad dzīvoju

vēl Rundālē ...

Baltauns. Aha, sāksies atkal tā iepazīšanās

ar Napoleonu Pirmo.

Vecais Labrencis. Nē, nesāksies vis; gri-

bēju tikai pieminēt, kā toreizi piekrāpu Rundāles

muižkungu.



173

Vecā Margrietiņa. Lai paliek, stāstīsi citu

reizi.

Vecais Labrencis. Bet var būt, ka viņi grib
dzirdēt.

Vecā Margrietiņa. Ej, kur nu — neviens

negrib dzirdēt.

Vecais Labrencis. Kā tu to zini, vecene?

Vecā Margrietiņa pikta. Klausies, Lab-

renci, to tev saku tagad pēdējo reizi: vecs ir tikai

velns, un, kad tu apiesies tik prasti ar mani, tad

atstāšu tevi pašā Jāņu vakarā.

Vecais Labrencis. Tad Līgas dieve raudās

skumjas asaras.

Vecā Margrietiņa. Kādēļ?
Vecais Labrencis. Tādēļ, ka tu vairs neda-

būsi cita brūtgāna.
Vecā Margrietiņa. Lielmanis kas lielmanis!

No tā laika, kur Napoleons Pirmais viņu samizojis,

viņš palicis tik lepnis, ka nav nekādas iztikšanas

ar viņu!

VIENPADSMITAIS SKATS

Tie paši. Konrāds.

Konrāds gaišā uzvalkā, ļoti Jautris. Sveiki,

bērni, Līgo svētkos!

Visi paklanīdamies. Paldievs, cienīgs liels-

kungs!

Konrāds. Dzirdēju, ka šovakar svinēsiet Jāņus,
un tamdēļ atnācu uz acumirkli jums novēlēt prie-

cīgu vakaru. Un kādu derīgu vietu izmeklējāt svēt-

kiem! Šis sirmais ozols, īstens veclaiku liecenieks,
būs ap sevi pulcējis tēvu tēvus un jau dažu priecīgu
Līgas vakaru piedzīvojis.
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Balta un s sirsnīgi. Nē, kungs, tik priecīgu va-

karu kā šodien droši ne. Šodien mūsu mīļots kungs
mums pierādījis, ka viņš ņem dalību ne vien pie
mūsu bēdām, bet arī pie mūsu priekiem. Tādēļ šiem

svētkiem it jauna, savāda nozīme. Man liekas, ka

savāds, atspirdzinošs gaiss lidinājās zaļos zaros,

tāds gaiss, kas atļauj svabadāki paelpot un kas spē-
cina vīra krūtis un sirdi.

Visi. Paldievs žēlīgam liktenim!

Konrāds. Nu, Skaidrīte, ko tu tāda klusa un

bāla, kur visi līgsmojas?
Baltauns. Gan viņa uzjautrināsies līgojot! Nu,

bērni, pildiet kannas, daliet sieru, līgojat un zie-

dojat! Divi puiši piesteidzas pie mucas un pilda koka

kannas. Ģederts ir stipri bāls, brīžiem viņš dreb un

tikai grūti nostāv uz kājām. Visai viņa izturēšanai

nomana iekšķīgu ciņu. Rokā viņš tura kannu un izde-

vīgā bridi iepilina tanī šķidrumu no mazās pudelītes.
Tam jānotiek tā, ka publika to pamana. Līdz sniedz

pilnās kannas apkārt, Skaidrīte sargā nemitoši to

kannu, kas Ģedertam rokā, it kā lai to nepārmainītu.
Un jūs, mazie bērni, jūs kuriniet uguntiņu — jo

spožāki tā degs, jo vairāk laimes jums būs!

Vecais Labrencis. Un, jo vairāk sieru

saimnieks jums dos, jo tuklāki jūs paliksiet!

Vecā Margrietiņa. Nu, nu, gan jau tev arī

atliksies diezgan siera!

Vecais Labrencis. Es viņu nemaz negribu,
es turēšos vairāk pie dzeršanas.

Koris (Sk. Cimzes «Dziesmu rotā», IV daļā,
1. numurā a).

Sit, Jānīti, vara bungas, līgo, līgo!
Vārtu stabu galiņā (i), līgo, līgo!
Lai ceļas (i) Jāņu māte, līgo, līgo!

Lai saņēma Jāņu bērnus, līgo, līgo!
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Vecais Labrencis.

Jāņu māte noskumuse, līgo, līgo!
Būšu es tas Jāņu papus, līgo, līgo!

Koris uz veco Labrenci.

Labvakari, Jāņu māte, līgo, līgo!
Vai tu mūsus gaidījuse, līgo, līgo!

Vecais Labrencis.

Mīkstu sieru sēju, spiedu, līgo, līgo!
Saldu alu izbrūvēju, līgo, līgo!

Koris.

Sieru, sieru, Jāņa māte, līgo, līgo!
Tev bij govis laidarā (i), līgo, līgo!

Vīrieši uzsprauž vecajam Labrencim kroņus

galvā, uz rokām un ap vidu, kamēr jauna-

vas uzliek Konrādam ozola kroni galvā.

Ve c ā Margrietiņa.

Meitas, bērni, tēvi, mātes, līgo, līgo!
Ēdiet sieru, gārdu, treknu, līgo, līgo!

Visiem izdala sieru.

Koris.

Alu, alu, Jāņu tētīt, līgo, līgo!
Tev bij mieži tīrumā(i), līgo, līgo!

Vecais Labrencis.

Sitiet spundu, tecinājiet, līgo, līgo!
Kam dodami, kungam dodiet, līgo, līgo!

Meitenes piegājušas pie mucas, gribēdamas
kannu pildīt un to pasniegt Konrādam. Bet

te Ģederts pastumj tās pie malas un iet

taisni pie kunga. Visam jānotiek tā, ka Kon-

rāds paņem kannu taisni tai bridi, kurā pē-
dējais Ilgo Izdziedāts. Mūzika orķestrī ap-

klust.

Skaidrīte izrauj a tempo kannu iz Konrāda

rokām, kā ārprātīga. Nē, nē, tam nebūs tā būt, —
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dievs sūtījis savu eņģeli, lai tas ir sargs labam cil-

vēkam!

Visi. Ko tas nozīmē?

Konrāds. Skaidrīte — tu drebi, un tavi vai-

dziņi degtin deg — kas tev kaiš, bērns, un kādēļ lai

nedzeru šo lāsi uz visu labklāšanos?
Skaidrīte mierīgāka, savaldīdamās, beidzot

mīļiem smaidiem. Nē, kungs, un simtreiz nē! Jūs,

augstas kārtas, dzeriet kopā ar mums, zemniekiem,

no viena trauka? Vai tas nebūtu mums visiem par

kaunu? Nē, kungs, to nedrīkstam atļaut! Bet tur stāv

mazā Maija, tai stikla trauciņš rokā, iz kura vēl

neviens nedzēra. Ej, Maijiņ, pildi tu pate, bērniņ,
savu trauciņu un pasniedz to kungam! Kāds meitēns

dara, kā teikts.

Konrāds. Un kur paliks lāsīte, kas manim bij
nodomāta?

Skaidrīte sirsnīgi. To ziedosim Līgai! Viņa

izlej alu uz akmeni. Un kanna lai sadeg Jāņu ugunī!
lesviež to ugunī. Tā, nu esam svabadi no kauna, ka

piemirsām, kā jāapkalpo kungs!
Ģederts sāņus. Vai tas notika nevilšus jeb

viņa
... pie velna, vai mani kas nodevis!

Maza meitene tikmēr atnesuse kausu ar

miestiņu. Kauss atrodas puku pušķītī.
Baltauns. Vai drīkstam tagad lūgt mums pa-

rādīt to godu!
Konrāds, paceldams kausu. Uz jūsu veselību,

mani mīļie! Lai jums vēl bieži iespējams nosvinēt tik

līgsmus svētkus kā šodien, kuros valda vienprātība
un sirsnība! Esiet sveicināti savā Līgas vakarā!

Visi. Sveiki, Līga!
Koris nostājas, kamēr vecais Labrencis dzied,

pa pāriem un staigā, sākot ar kora pirmo pantiņu,

lielajam ozolam apkārt. Vecais Labrencis un Mar-

grietiņa pieslienas gājienam kā pēdējie, kamēr
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Ģederts, domās nogrimis, atspiežas uz mucas un Kon-

rāds nostājas otrā pusē pie Skaidrītes. Korim dzie-

dot, atspīd uz akmeņa raibas ugunis, kas apgaismo
dziedātājus līdz cēliena beigām.

Vecais Labrencis.

. Visiem vārti appušķoti, līgo, līgo!
Nāburgam ir nepušķoti, līgo, līgo!

Koris.

Nāburgam ir laiski puiši, līgo, līgo!
Savus vārtus nepušķoja, līgo, līgo!

Ak, Jānīti, dieva dēliņ, līgo, līgo!
Ko tu vedi vezumiņā, līgo, līgo!
Meitām vedu zīju rotu, līgo, līgo!
Puišiem cauna cepurīti, līgo, līgo!

Kamēr visi soļo ap ozolu, aizkars noveļas.

CETURTAIS CĒLIENS

Mežā. Var arī lietot trešā cēliena dekorāciju.

PIRMAIS SKATS

Ģederts. Skaidrīte sēž uz celma pa labo.

Skaidrīte uz Ģedertu, kas nāk no labās pu-

ses. Paliec, Ģedert, man ar tevi jāaprunājas. Jau

vakar izmeklēju tevi velti.

Ģederts pārsteigts un sajucis. Skaidrīte, tu še

mežā — un viena pate, kas tev še medībās?

Skaidrīte arvienu auksti un nopietni. Mek-

lēju tevi.
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Ģederts. Tad laikam kas sevišķs atgadījies,
kad Skaidrīte meklē dārznieku. Senāk tas atgadījās

gan, bet tagad . . .
Skaidrīte. Senāk arī Ģederts bij cits cilvēks

nekā tagad, senāk es viņu ieskatīju par savu godīgu

tautieti, bet. . .
Ģederts izbijies. Ko tas nozīmē, Skaidrīte?

Skaidrīte. Un tu vēl prasi — ej, Ģedert, un

raudi rūgtas nožēlošanas asaras! Es zinu visu, visu,

Ģedert, es zināju tavu ļauno nodomu aizvakar, un

pateicies manim, ka tev neizdevās izdarīt tik neģē-
līgu noziegumu.

Ģederts. Vai sapņoju jeb vai esmu nomodā?

Skaidrīte. Tu esi nomodā —un tamdēļ dzirdi,
ko vienkārša latviešu meiča tevim saka. Ja tev bij
cilvēks, kuram vēlējies atmaksāt, tad tev bij jāno-
stājas viņam pretim un jācīnās kā vīram pret vīru.

Kā krietnam jauneklim tev nevajadzēja vis baidīties

no augļiem, ko tavi darbi atnestu, bet tev bij varo-

nīgi jācieš viss, ko pats sevim uzkrāvi. Un kā tu

darīji? Kā plēsīgs zvērs tu pielīdi savam upurim
aiz muguras, lai varētu izbēgt sodam, ko neģēlība

pelna. Viņam, kas, mums visiem uzticēdamies, jautru

vaigu mūs pagodināja Līgas vakarā, kā tas simts

gadu laikā nebūs noticis nevienā Latvijas malā un

kā tas arī turpmāk nekur negadīsies, — viņam tu

tuvojies ar nāves zālēm rokā, viņam, kas par to

gādājis, ka visi apgabala tautieši spēj svabadāki

elpot!

Ģederts kaislīgi. Ak, Skaidrīte, tās ir elles

mokas, ka manim šie vārdi jādzird no tavām lūpām!

Skaidrīte. Un kas bij tas vīrs, kas bij cie-

nīgs, ka tu paklausīji viņa mācībām? Tas bij nelie-

tis, kas tavus brāļus un māsas mocījis un bendējis,
kas neapžēlojas ne par viņu asarām, nedz par viņu
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asinīm, — tas bij nelietis, kas padarītu kaunu tam

kokam, pie kura viņu pakārtu!
Ģederts. Tad viņš, viņš pats bij tas nodevējs,

kas tev jau iepriekš visu pastāstīja? Ak vai, kurp
esmu nokļuvis!

Skaidrīte. Briesmīga bezdibeņa malā! Un

līdz ar savu krišanu tu būtu padarījis mūžīgu kaunu

un postu visiem saviem tautiešiem, jo tad mūsu spai-
dītāji būtu uzsaukuši tam, kas mums darīja labu:

lūk, nu, kā tie tevim atmaksāja! Nu, ko sacījām ag-
rāk? Vai šie bezgoži pazīst pateicību? Bet tad būtu

nākuši atkal senākie laiki un nevainīgie ciestu par

to, ko tu pastrādāji!

Ģederts nometas ceļos. Skaidrīte, vai spēji
manim piedot? Gribu visu cauru mūžu dzīvot tā, ka

pierādīšu tev katru dienu, cik dziļi nožēloju savu

pārskatīšanos!

Skaidrīte. Izcelies, Ģedert, — neesmu nekāda

tiesnese, nedz augstāka par tevi. Saki — kā lai pie-
dodu tevim, kā lai piedodu tādu ellišķu nodomu?

Ģederts dobji. Tad gribi mani nodot pasaulī-

gai tiesai?

Skaidrīte. Nē, Ģedert, arī to ne. Tu esi priekš
manis tikpat kā miris — še tikai laiks var ārstēt un

dziedēt. Bet vienu lietu prasu no tevis kā pierādī-

jumu par to, ka negribi vairs atjaunot savu ļauno
nodomu.

Ģederts. Prasi, ko vien gribi, būšu vienumēr

paklausīgs.

Skaidrīte. Redzēju, ka muižkungs aizvakar

mežā tevim pasniedza veselu glāzīti nāves zāles.

Ģederts. Tu redzēji, Skaidrīte, tu? Un kam tu

nepacēli viņā acumirklī savu balsi, lai ļaunais būtu

atkāpies no manis?
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Skaidrīte. Nē, tai acumirklī jūs abi bijāt tik

ļauni, ka es bijos jums parādīties. Bet tagad dod

manim, kas tev atlikās no nāves zālēm, lai esmu

droša, ka neatjaunosi savu nedarbu.

Ģederts pasniedz pudelīti, dobji. Še ir... pū-
lēšos palikt cits un krietnāks cilvēks.

OTRS SKATS

Tie paši. Konrāds no labās puses.

Konrāds parādās skatuves dibinā. Viņš ir ģēr-
bies mednieku uzvalkā, flinte un citi medīšanas rīki

līdz.

Skaidrīte paņem pudelīti. Dod! Tu vari pa-

ļauties uz to, ka nebūšu nekāda nodevēja, — lai

tava sirdsapziņa tevi soda un tevi piespiež uz at-

griešanos; it kā liktenis mani izredzēja par cienīgu
gifti atraut kunga lūpām un šīs nāvīgās zāles ieliet

svētajās Līgo ugunīs. Lai ir aizmirsts, ka tu gribēji

nolaupīt saviem tautiešiem viņu labdari, lai ir aiz-

mirsti tavi slepkavības nodomi — jau tamdēļ vien,
ka tie nāca vairāk iz neģēlīga muižkunga sirds nekā

iz tavas. Tu biji tikai ierocis, tava neģēlība ielišķota.

Ej savu ceļu un piemirsti, ka Skaidrīte reiz bija tava

uzticamā draudzene!

Ģederts. Skaidrīte, tavi vārdi ir nažu grūdieni
manā pūlētā sirdī. Tomēr zinu, ka pelnu viņus. Bet

es tev pierādīšu caur darbiem, ka būšu turpmāk
atkal cienīgs tavas draudzības, ja tikai mans nozie-

gums netiks zināms un man tā atliksies laika rādīt,
ka ne vien ciešu, bet arī nožēloju un esmu gatavs
atdot savu dzīvību tam,

_

pret kuru grēkoju. Jā,
Skaidrīte, to apsolu tev! Atri prom pa kreiso.
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TREŠAIS SKATS

Konrāds. Skaidrīte.

Konrāds, uz priekšu nākdams. Un turi, ko

soli, tad tev nebūs ko nožēlot, — pasaulīgā soda tev

nav jābīstas: piedodu tev, kuru, kā liekas, nekrietnis
cilvēks paveda uz grēka darbiem!

Skaidrīte ļoti izbijusēs. Dievs augstais — vai

patiesība? Tad jūs visu dzirdējāt?
Konrāds. Ne visu, bet tomēr tik daudz, lai va-

rētu noprast, ka tu, mana dārgā, mana dzīvības glā-
bēja. Apkampj viņu sirsnīgi. Kā lai tevim pateicos,
tu, no debesīm sūtītais eņģelis, kas manim darīja
iespējamu elpot arī turpmāk šīs jaukās pasaules
spirdzinājošo gaisu?

Skaidrīte. Es nedarīju vairāk, nekā kurš cits

būtu darījis manā vietā.

Konrāds. Kurš cits tavā vietā nebūtu vis bijis
tik uzmanīgs kā tu, nebūtu mani vis tā sargājis kā

tu. Arvien gaišāki un gaišāki man parādās vajadzība
mest pie malas cienīšanu pret novecojušiem aizsprie-
dumiem un uz mūžīgiem laikiem saistīt pie saviem

sāniem šo debešķīgo radījumu. Skaidrīte, ak, nāc

manim līdzi muižas pilī — tur būs turpmāk būt

tavam miteklim! Tūlīt uz vietas — šodien nāc man

līdz!

Skaidrīte. Kungs, tur jūs apkalpo daudz čak-

las rokas, ko būs manim tur darīt?

Konrāds. Tavu jautāšanu! Vai man nevaig
sieviņas, pagastam mātes? Vientulīgā dzīve man jau

sen apnikuse — man vajaga laulātas draudzenes, kas

mani kopj un sargā, un dalās manos priekos, manās

bēdās. Jā, Skaidrīte, tev būs būt tai, kuru meklēju!
Skaidrīte. Ak, kam apsmejiet latviešu meičas!

Tas noskumdina mani! Jūs ziniet — pilī cits gaiss
nekā zemnieka būdiņā, un lauku puķe nedīgst d|r-
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ziņā. Manim jāpaliek tai vietiņā, kurā liktenis mani

iedēstīja.
Konrāds. Tev taisnība: vēl paliec; nē, šodien

tev nebūs nākt, jo šodien saņemšana nebūtu tevis

cienīga. Bet pēc maz nedēļām tu ienāksi manā pilī,

spožumā un greznumā tevi saņems kā kādu

karalieni. Un, kad tad ļaudis gavilēdami raudzīsies,
cik daiļu līgavu viņu kungs pārvedis, tad atskanēs

kā vienā saucienā: «Patiesi, viss apgabals var lepnis
būt uz tādu iemantojumu!»

Skaidrīte. Nē, nē, tā nenotiks nemūžam! Tam

nebūs tā būt!

Konrāds. Un kādēļ ne, mana Skaidrīte? Vai

tu domā, ka neesmu diezgan vīrs, lai apkarotu muļ-

ķīgus aizspriedumus?

Skaidrīte kaislīgi. Tu dzīvoji galvaspilsētā,

ap tevi kustējās tavas kārtas augstmanes savām vi li-

nājošām valodām, savu izglītoto apiešanos. Viņas

rotājās zeltā un dimantos — tās ir, Konrād, tās ap-

rindas, kurās tu spēji dzīvot un elpot. leliec mani

to starpā, un tu pats kaunēsies, kaunēsies manis

dēļ, kas tev gan patīk mežā un tēvu tēvu būdiņā,
bet no kuras tu atrautos, ja tu būtu saistīts pie viņas

spožā pilī. Lūk, Konrād, visu, visu es spētu pār-

ciest — sirdsmokas, apsmiešanu, nievāšanu un aiz-

miršanu. Bet to brīdi, kurā redzētu tevi nožēlo-

jam savu sperto soli, — to brīdi, Konrād, es nepār-
ciestu!

Konrāds. Skaidrīte, kādām iedomām tu pado-
dies! Tu, manas dvēseles spirgtums, — kādēļ tu

mani tā moci?

Skaidrīte. Nepiemirsti, ka esi apradis spo-
žuma un bramanības un ka es nederu tādām lietām;

nepiemirsti, ko esi parādā savai kārtai un savam

tēvu tēvu vārdam un ka es tev būtu ceļā katrā atga-
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dījumā. Tik tad būsi laimīgs, kad savienosies ar

savas kārtas jaunavu.

Konrāds. Nē, Skaidrīte, savu laimi meklēju

pavisam citur kur! Savu biedru starpā gribu būt

spīdošs izņēmums, kas visus savus spēkus grib upu-

rēt nabaga latviešu tautai par labu. Un tu, lūk, būtu

tā, kas mani tuvina latviešiem. Rokas izplātidams.
Skaidrīte! Tu nenožēlosi nekad, ka pieslējies šā vīra

krūtīm! Nāc un esi mana!

Skaidrīte apkampj viņu. Konrād, mans Kon-

rād!

Konrāds. Vai zvēri man šinī svētā brīdī uzti-

cību kā es tev? Vai zvēri mani neatstāt līdz pat

nāvei, vienalga, kā liktenis mūs piemeklētu?

Skaidrīte. To zvēru tev, Konrād, tagad un

uz visu mūžību!

Konrāds, viņu noskūpstīdams. Nu spēju atkal

svabadi elpot! Nu visa šaubīšanās pārspēta, tagad
droši uz sprausto mērķi! Un, kad tev reiz uznāk

izsamišana un tu paliec bezspēcīga, tad nepiemirsti

nekad, ka šis cīniņš notiek mūsu laimes dēļ! Dzird

atskanam mednieku ragus. Bet klau — tur aicina

medniekus uz pulcēšanos, steigsimies no šejienes

prom! Tomēr paliec še kaut kur tuvumā, man tevis

vajadzēs, sirdspuķīti Abi prom pa kreiso.

CETURTAIS SKATS

Vecais Labrencis. Ansis. Dāvs un cit i dzi-

nēji no labās puses.

Vecais Labrencis. Taurējiet, cik vien gri-
biet, kur tad nu vēl sāksies, kad pats piķieris ar

suņiem nav klāt.



184

Davs. Kur tad piķieris palicis?

Vecais Labrencis. Kur tad nu būs palicis?.

Domāju, tas būs atkal jauns stiķis no muižkunga,
lai parādītu, cik nepaklausīgi ļaudis palikuši šinī

laikā.

Ansis. Vai tad viņš nu būs īsti noglabājis
piķieri un suņus?

Vecais Labrencis. Vai, puis, kas tādam

tēviņam nav iespējams! Vēlāk viņš tev izmelojas
un ir atkal tik skaidrs, ka var iet tūlīt pie vaka-

riņām.
Ansis. Nu, vai tad jūs, Labrenča tēvs, nepro-

tiet piķiera amatu? Kā būtu, kad jūs ietu par

piķieri?

Vecais Labrencis. Kā tad nu es nepratīšu

piķiera amatu? Cik reiz' biju nelaiķa grāfa lielkun-

gam par piķieri! Toreiz jau bērni: tie piķiera suņi,
tu atkal kunga suns!

Dāvs. Nu, tad jau nu gan varētu izpalīdzēt
kungam un šodien iet par piķieri.

Vecais Labrencis. Grāfa lielkungu mīlu tā,
ka viņa dēļ neietu ne vien par piķieri, bet arī par
suni. Jā, toreizi, kad vēl dzīvoju Rundālē ...

Dāvs. Kas tad tur bij — tai Rundālē?

Vecais Labrencis. Kas tur bij? Tur bij
daudz!

Visi smejas. Ha, ha, ha!

Vecais Labrencis. Tad ta jautri puikas:

ha, ha, ha! Līdz izrunāsi vārdu, te tūlīt: ha, ha, ha!

Redz, ka ļaudīm priecīgas dienas. Bet mauktos jums
virsū tas muižkungs, kas valdīja toreiz, kad es vēl

dzīvoju Rundālē ...

Ansis. Nu kas tad bij ar to muižkungu?

Vecais Labrencis. Ai, ai, tas bij nejauks,
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bet arī gauži izmanīgs cilvēks — to jau nepiemānīja
neviens. Tomēr es viņu piekrāpu krietni.

Visi. Stāstiet, stāstiet, Labrenča tēvs!

Vecais Labrencis. Nu, tad uzklausāties!

Reiz gara rinda kalpu gājām pļaut āboliņu. Ka nu

tā ejam garām muižkungam, šis iesaucas: «Nu tik

ar friš dūš, — kas lab spļauj (pļauj), tam smeķ siļķ
švanc!» Viens no mums skaļi pasmējās. To muiž-

kungs nebūt nespēja paciest; viņš lika visiem nostā-

ties vienā rindā un tad jautāja, kas uzdrīkstējies
smieties par viņa vārdiem. Bet, kad nu neviens no

mums neatbildēja, viņš gāzās manim virsū un klie-

dza: «Tēviņ, tu tas ir! Pag, es tev dod brokast!» Tā

sacījis, nolec no zirga un nu sāk mani mizot ar

kančuku, ka vai āda plīst pušu. Lūk, kā piekrāpu

muižkungu!
Ansis. Kas tad tā par piekrāpšanu?
Vecais Labrencis, ļoti sašutis, pilnā balsī

kliegdams. Teļu Pēteris tāds! Vai tad tā nav pie-

krāpšana, kad viņš domā — es esot smējies, izmizo

mani, kamēr notirpst roka, un beidzot iznāk, ka viņš

nopūlējies pilnīgi par velti, jo es nebiju nemaz tas

vainīgais?

Visi smejas. Ha, ha, ha!

Vecais Labrencis mēdīdams. Jā, nu jau
atkal — ha, ha, ha! Jūs, pinzeles, vai tikai viens no

jums iepazinies patīgi ar Napoleonu Pirmo?

Dāvs. Un ar Rundāles muižkunga maizes pā-

tagu?

Visi. Ha, ha, ha! Tā tik bija piekrāpšana! Ha,
ha, ha!

Vecais Labrencis. Nu, tad lai jūs... Uz

vietas pie darba! Kas jums te par stāvēšanu? Tūlīt

krūmos! Kad uzdzīsiet lācim pēdas, sveiciniet viņu
no manis! Redzēdams, ka dzinēji velkas projām, no-
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ņem cepuri un paklanās dziļi. Ar dievu, zvēru dīdī-

tāji un cūku trenkātāju lielkungi, — sargājaties, ka

stirnas jums neizšaujas kāju starpā cauri, un, lū-

dzami, nesaminiet zaķus! Visi aizgājuši pa kreisai,
Labrencis tiem seko līdz kulisēm.

PIEKTAIS SKATS

Vecais Labrencis. Harders.

Harders nāk tai pašā acumirklī no labās pu-

ses. Viņš bāls un sapīcis.
Vecais Labrencis redz viņu nākam, aplūko

to brītiņu, tad pieiet tam klāt, uzliek lepni cepuri

galvā, iebāž abas rokas ķešās, pagorās uz abām

pusēm, nospļaujas un prasa. Nu, wie geht denn nu?

Schleckte Ceiten! Kungs mit Bauer un Bauer mit

Kungs! Aile jest aben grusse Maul un liele Kū-

lacken. Nich īner zicker fein vur kein pagala Olz

nich! Nu, schlapen funtig (gefund). Gisse Tag eite

(heute)! Wenn nur nich kummt Dundervvetter! Prom

pa kreiso, trallinādams: kad man būtu utt.

SESTAIS SKATS

Harders viens pats.

Harders pēc brītiņa klusuma, kurā stāvēja

dziļās domās, rokas krustiem. Kad lauva mirst, pie-
nāk tai garausis un iesper mirējai ar kāju. Tāds sa-

kāms vārds manai tautai, un viņš runā patiesību:
tagad katrs, kas senāk drebēja, mani ieraudzīdams

vien, uzdrošinājās likt manim sajust, ka esmu nost

no karietes. Tātad man še nav vairs palikšanas. Nu-
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pat satiku lielkungu. «Harder,» viņš teica, «jus va-

riet iet, kur jums tīkas, manim jūs vairs neesiet va-

jadzīgi.» Un, ar galvu lepni pamājis, tas nozuda

mežā. Pie velna — ja tas puika Ģederts būtu sācis

pļāpāt? Kāds cēlons varētu būt šai piepešai atlaiša-

nai? Hm, hm, tā lieta top bailīga, par daudz bailīga.
Tādēļ projām no šejienes — jo ātrāk, jo labāk. Vai

nebiju diezgan apdomīgs piesavināties tik daudz

mantas, ka paša dzimtenē nebūs jācieš trūkums? Pa-

celtu roku. Un tu, jaunais grāfa lielskungs, atgādi-
nāsies mani! Bet jūs, mednieku kungi, — jūs sapul-
cēsaties šodien velti mežā. Kad jums trūkst šodien

piķiera un šuņu, tad ieskatiet šo atgadījumu par

pēdējo sveicinājumu no manas puses: piķieris iedzēra

miega zāles un gulēs līdz nākošam rītam, un suņi
droši noglabāti. Tā atvadīšos, cienīgais, žēlīgais

lielskungs!

SEPTĪTAIS SKATS

Harders. Baltauns no labās puses.

Baltauns steigšus. Ā, labi, ka jūs satieku,

muižkung. Vai neesat redzējuši manu Skaidrīti? Tā

šorīt agri kā no mājām izgājuse, vēl nav pārnākuse.
Velti izmeklēju visas tās vietas mežā, kurās viņa
mēdz kavēties. Kad tik bērnam nelaime nav noti-

kuse!

Harders. Apstulbušais! Vai tad tu pats neesi

tas, kas sūta savu bērnu nelaimē? Vai tad tu nemaz

neapdomā, ka tev būs reiz jāatbild par šo jauno

dzīvībiņu, kuru tu pārdevi par glaimojošiem vārdiem

un kairinājošiem apsolījumiem!
Baltauns. Kas tā par valodu? Muižkungs, es

netieku gudrs no jūsu vārdiem! Sakiet — kas noticis,
kas atgadījies?
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Harders. Prasi tikai vēl, nevainīgais, kas tu

ar savu preci esi īsti tas iemeslis, ka mūsu pagastā
notiek līdz šim vēl nepiedzīvotas lietas! Simtkārtīgs
kauns tevim, ka pārdevi savu un savas meitas

godu, — meklē savu Skaidrīti, kad tikai jau nebūs

par vēlu! Prom pu labo.

ASTOTAIS SKATS

Baltauns viens pats.

Baltauns. Ko apzīmē šie tumšie vārdi? Vai

kāda nelaime notikuse? Dievs augstais, mana Skaid-

rīte — ja tai atgadījās kas ļauns! Un kas tie bij par
dīvainiem aizrādījumiem, kurus šis neģēlis nupat

izsacīja? Vai viņš mani un Skaidrīti neienīst līdz

pat nāvei? Kā kad viņš pats pastrādājis kādu neģē-
lību un tagad .. . Nē, nē, tas nevar būt, to nespēju
domāt!

DEVĪTAIS SKATS

Baltauns. Vecais Labrencis no kreisās.

Vecais Labrencis spīdošā piķieru livrejā,

laķēti stulpu zābaki, padusē mednieku taure. Halali!

Halali! Skraujā! Muižkungs suņus gan labi noglabā-

jis, bet vecais Labrencis bij izmanīgāks.
Baltauns. Apžēlojies, Labrencīt, — vai nere-

dzēji manu Skaidrīti?

Vecais Labrencis. Vai man tagad vaļas

Skaidrīti meklēt? Nezinu pat šai acumirklī, kur

mana vecā Margrietiņa palikuse. Kas man tagad da-

ļas gar sieviešiem?

Baltauns. Bet, kad pamani Skaidrīti, tad pa-

saki viņai..
.
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Vecais Labrencis. Lūdzami, lieciet mani

šimbrīžam mierā ar savu Skaidrīti. Jūs redziet it

labi, ka tagad stāvu kungu dienastā. Nu tikai vēl

jādabū kungi rokā, un tad lopu vajāšana var sāk-

ties. Ehē! Halali, halali! Skraujā! Prom pa labo.

DESMITAIS SKATS

Baltauns viens pats.

Baltauns. Nudien, vecis zaudējis prātu! Iz-

taisās īsi priekš savas pēdējās stundiņas par ķēmu!
Bet kas man ar viņu, kad tikai nāktu skaidrībā sava

bērna dēļ. Prom, prom no šejienes, ja te nesagai-
dīšu nekādas vēstis. Aiziedams skatās pa kreiso. Ko
redzu? Tur nāk Skaidrīte, pavadīta no grāfa liel-

kunga. Pie joda, ko tas nozīmē? Un, kad atgādinā-

jos muižkunga tumšos vārdus, nē, labāk lai mani

aprij elle un lai maldos mūžīgā tumsā nekā piedzī-
voju negodu un kaunu!

VIENPADSMITAIS SKATS1

Baltauns. Skaidrīte. Konrāds no kreisās puses.

Skaidrīte, kas paliek līdz cēliena beigām vidū,
tēvu pamanījuse, skrien tam pretim. Tēvs, mans dār-

gais tēvs!

Baltauns. Jau ilgu laiku tevi meklēju, bet

velti. Kur tu nozudi, bērns?

Konrāds. Pie tam es tas vainīgais, Baltauna
tēvs. Skaidrītei un manim aiztecēja laiks nemanot

' Visu šo skatu Skaidrīte nospēlē, palikdama vidū starp
Konrādu un Baltaunu.
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fsi, runājot par nākamību. On, tā ka no ielūgtiem
mednieku kungiem neviens, kā liekas, uz iepriekšējo
norunāšanu neieradīsies, netikām traucēti, tādēļ brīži

mums patecēja pārāk ātri.

Baltauns. Kungs, neļaunojaties, ka vienkāršs

zemnieks uzdrošinājās jums dot padomu. Bet šoreizi

nestāv ne vien vienkāršs zemnieks jūsu priekšā, bet

arī tēvs, kura sirds jūt ailaž kaislīgi, kad tā atceras

sava bērna laimi. Kungs, atstājat turpmāk manu

Skaidrīti vairāk neievērotu! Ne vien viņai, bet sevišķi

jums tas nāks par labu. Kas nepazīst ļaužu lišķīgās
mēles! Un vai neredzat, ka Skaidrītes dēļ apkārtējā
muižniecība jau sāk atrauties no jums?

Konrāds. Nu, tad dzirdat to, kam nebūs ilgāk
būt nekādam noslēpumam: jau izredzējos sevim

sievu, kam pieder mana sirds un visi mani prāti.
Neviens sievietis nav pārāks par šo debešķīgo radī-

jumu, kas cienīgs greznot katra augstmaņa pili.
Skaidrīte, atzīsti bez bailēm, kam dāvāji savu sir-

sniņu. Un tad lai arī pavēstu jums, Baltauna tēvs,

skaļi un priecīgi: Skaidrīte ir tā, kuru izredzējos, un

apsveiciet viņas personā nākošo pils pavēlnieci!
Baltauns ļoti pārsteigts. Ko dzirdu? Kungs,

nē, nē, tas nedrīkst tā notikt — vai jūs mūs vi-

sus gribiet darīt nelaimīgus? Skaidrīte, apžēlojies,
nāc pie sava tēva, nāc tur, kur dievs tev nolēmis

dzīvot!

Skaidrīte. Dievs žēlīgais, kas tu mājo augsti

pār mums un zini katra niecīga cilvēka klusās nopū-

tas, — rādi tu man šai šausmu pilnā brīdī īsto ceļu!
Tur tēvs mani sauc un tur tas vīrs, ko tik neizsa-

kāmi mīlu. Kuram vairāk tiesības uz mani? Uz Kon-

rādu.'Tava miera un tavas laimes dēļ lai notiek šķir-
šanās. Tagad, kur visam mūsu klusam noslēpumam

jānāk gaismā, manim izliekas par neiespējamu, ko

sākumā maz ievēroju, un jo skaidri paredzams, ka
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tie šķēršļi nepārvarami, kas stājas ceļa musu laimei.

Konrād, atļauj tādēļ, ka eju līdzi savam tēvam.

Baltauns. Tas ir vienīgais, kas atliekas, lai

izsargājamies no bezgala posta.

Konrāds. Ko sacīji, Skaidrīte? Vai tu piemirsi

zvērastus, kurus man zvērēji maz brīžus atpakaļ šai

pašā vietā?

Skaidrīte nometas viņa priekšā ceļos. Viss,
ko daru, notiek tikai aiz mīlestības uz tevi, — ari

šķiršanās uz mūžu. Ak, dārgais, ļauj, ka eju tēvam

līdz!

Baltauns. Izcelies, bērns, un nāc! Laiks dzie-

dinās visas vātis.

Konrāds izceļ viņu un pieglauda to pie savām

krūtīm. Veltīgi tavi mēģinājumi mani atstāt — ma-

nas rokas turēs tevi apkamptas, ka nevienai pasau-

les varai nebūs iespējams raut tevi no maniem sā-

niem! Kaislīgi. Un, kad tu ņemtu spārnus un skrietu

pāri pār jūru, — es atrastu līdzekļus tevi nest atpa-

kaļ; ne jūra, nedz kalni, ne bezdibeņi būtu man

šķēršļi! Un, kad tevi iekaltu dzelzīs un ieslodzītu

visdziļākos pagrabos, mana neizsakāmā mīlestība

man dotu spēku tevi atsvabināt! Dedzīgi. Pie saules

mūžam spožās gaismas zvēru tev: un, kaut ar pa-

saule drupās ietu, tev būs būt manai sievai, jo ne-

kad, nekad nešķiršos no tevis! Rokas izplatīdams.

Skaidrīte, nāc pie tā, kam esi nolemta!

Skaidrīte pieslienas tam. Jā, Konrād, es gribu
būt tava, mūžīgi tava!

Konrāds. Lai runā cilvēki aukstām sirdīm, ko

viņi grib. Esi tu manējā, tad viņus neievēroju. Tu

un mana pagasta ļaudis būs tie, kuriem piederēs
turpmāk mana sirds un manas domas — visa mana

dzīve! Nevis augstmaņu aprindās meklējama laime.

Lūk, tur pa meža ceļu iet gara rinda nopietnu strād-
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nieku. Cik grūti viņi pūlas, un tomēr tie nekad neiz-

samist. Atradīsim savu laimi tā, ka turpmāk dzīvo-

sim un gādāsim viņiem par labu. Un uz to mūs

paskubinās allaž tava laukā tautas dziesmiņa-, kas

tik sērās skaņās izsaka latvju tautas klusās nopūtas.
Skaidrīte dzied pp.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?

A tempo iekrīt aiz kulisēm strādnieku ko-

ris ff.

Tie ir visi bāra bērni,
Bārgu kungu klausītāj'!

Skaidrīte tura vienu roku Konrāda rokā un

otru snieguse tēvam, kas tai noglaudagalvu.

Aizkars.

PIEKTAIS CĒLIENS

Istaba Baltauna mājās kā otrā cēliena pārvēršanā. Pie galda
vecmodes krēslis ar atzveltni.

PIRMAIS SKATS

Vecais Labrencis. Vecā Margrietiņa.

Vecais Labrencis sapiktojies kliedz,

uz beigām vienmēr stiprāk. Jā, to pašu arī es

saku: man pietiek tavām mūžīgām pamācīšanām!
!| Gan kungs pats zinās, ko viņš drīkst precēt un

, ko ne! Ka tikai velns vecs, to tu man stāstīji
£ jau tik bieži, ka to tagad zinu no galvas, un,

vai ļaudis smejas vai ne, kad uzņemos piķiera

amatu, tas man tikpat vienaldzīgi kā tavi mū-

žīgie pātari! Tu man skaidri kā par nelaimi
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uz kakla! Ak, pietrūkst tīri elpas! Kaut jel kas

apžēlotos un mani atpestītu no tādas brūtes! Vēl

pamiršu! Atgāžas uz krēsla kreisajā pusē.
Vecā Margrietiņa tāpat kā Labrencis.

Un to tev saku, tikai pats velns ir vecs. Tā lai-

kam tava gudrība Skaidrītei ierunāt tādus nie-

kus, lai viņa apprec grāfa lielkungu! Un tu sa-

vās vecās dienās iztaisies laužu priekšā par

nerru, vilkdams piķiera mundieriņu mugurā, tā

tās stundiņas, kuras varētu pavadīt manā tu-

vumā, blandīdamies apkārt pa mežu lopu starpā.
Nudien, tas vīrs vēl man padarīs galu! Negribu
tikai lietot īstos vārdus; es svētītu to stundiņu,
kurā man izdotos atšķirties no tāda varmāka!

Vai! Jau ģībstu! Atgāžas ā tempo ar Labrenci

uz krēsla labajā pusē.

Vecais Labrencis pēc kāda brītiņa klu-

suma, palēni. Vai tu atkal spirgta, vecenīt?

Vecā Margrietiņa. Vai, kā tāda bāršanās

nogurdina! Bez drapēm jau nekļūšu vairs pie spē-
kiem.

Vecais Labrencis. Mani atspirdzinātu siļ-
ķes astīte. Bet kādēļ tad īsti baramies?

Vecā Margrietiņa. Kādēļ? Tādēļ, ka tu aiz-

stāvi lielkungu un Skaidrīti un abu trako precēšanās
iedomu!

Vecais Labrencis. Lai precas. Aizies rādī-

ties pie mācītāja, tas sasvētīs krietni, būs liela balle,
mēs piedzersimies, apkārtējie muižnieki spārdīsies,
un Skaidrīte dzīvos kā paradīzē. Tas būs tas iznā-

kums.

Vecā Margrietiņa. Nē, tas iznākums būs

pavisam citāds! Un tas notiks tik drīz, ka mēs abi

to droši vēl piedzīvosim. Izceļas. Bet vai tad nu stāv

mūsu varā šīs lietas pārgrozīt?
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Vecais Labrencis izceļas. Nu, to jau es arī

saku: kaut sprediķotum no rīta līdz vakaram, tie

tomēr darīs, kas viņiem tīkas.

Vecā Margrietiņa. Bet jau lielmāte dabū-

juse dažus zemniekus uz savu pusi un nu tos rīda

bez mitēšanās pret Skaidrīti. Tādi tēviņi bieži ga-

tavi pastrādāt savā aklībā varmācības.

Vecais Labrencis. Ej, ej, skaistulīt, kas tie

nu par varmākiem! ledod viņam katram pa brandvī-

nam, tad viņi atkal runās lielkungam par labu. Tie,

lūk, tā, kā vējš pūš katrureiz.

Vecā Margrietiņa. Bet lielmāte aizlieguse

mācītājam laulāšanu.

Vecais Labrencis. Un lielskungs atkal mā-

cītāja patronāts un pavēlnieks. Tie jau būs vienmēr

abi uz vienu roku.

Vecā Margrietiņa. Tomēr redzēsi, ka labi

nebūs. Bet kas mums par dalu!

Vecais Labrencis. Taisnība, Margrietiņ,
domāsim labāk paši par sevi. Zeltenīt, pienāc drusku

tuvāk; tā, tā, vēl drusku.

Vecā Margrietiņa. Nu, ko tad nu stāstīsi,
vecais karstaputra.

Vecais Labrencis. Līgaviņ, kad tad nu mēs

brauksim pie mācītāja rādīties?

Vecā Margrietiņa, nokaunējusēs un galvu

nodūruse, ar pirkstiem priekšautu knibinādama. Vai

manu dieviņ, vai tad mums tas vēl pieklātos? Mums

tas karstums jau pārgājis.

Vecais Labrencis. Man vēl nepavisam ne!

Esmu gatavs dot baznīcas nabagiem piecas kapei-
kas, lai tie nolāda manus skauģus, un pēc tam va-

rētu drošu dūšu apsievoties.
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Vecā Margrietiņa. Kas tā tev par valodu!

Aprunājies labāk ar zvaniķi, lai tev uztaupa vēsu

vietiņu kapam.

Vecais Labrencis. Nu, nu, līdz kapam vēl

krietnis sprīdis. Lai tik zvaniķis pats uzmanās, ka

neieslīd pirms bedrē. Kamēr lielskungs sāk domāt

uz precēšanos, jūtos daudz jaunāks un spirgtāks.

Šurpu, tu mana dzīves roze, un man tik

saldu mutīti, ka jānolaizās vien!

Vecā Margrietiņa. Nu saki, kādas muļķī-
bas tam iešaujas dienas laikā galvā! Vai tev nemaz

kauna nav?

Vecais Labrencis nobučo viņu ar varu. Tā,
citas mutītes dabūsi vēlāk!

Vecā Margrietiņa. Bezkauņa!

OTRS SKATS

Tie paši. Ansis.

Ansis, ienācis caur vidu tai pašā brīdī, kurā

Labrencis bučo Margrietiņu. Veseli baudījuši! Neņe-
miet ļaunā, ka traucēju, bet lopus dzen nupat mā-

jās un tātad jums būtu jāiet pretim zobodamies un

gari stiepdams, vecie lakstotāji.

Vecā Margrietiņa. Klausies, Ansi, to es

tevim saku: citureiz neuzdrošinājies vis tā runāt,

j0... j0...
Vecais Labrencis. Jo citādi paceltos mana

roka gaisā, un tad nebūtu nekāds brīnums, ka viņa
pēc noslīd uz tavu pakausi. Viņa, lūk, ir tāda sa-

vāda roka.

Ansis. Nu tad aizslēdziet nākamībā durvis, kad

atkal lakstosieties.



196

Vecā Margrietiņa. Ak tu rakari, tu!

Vēl tāds puika, nav ne sauss aiz ausīm, bet ņem-

'£j sies izsmiet piedzīvojušus cilvēkus! Laukā, zēn!

Vecais Labrencis. Nu ir diezgan, brā-

sļ līt! Lūdzams, nu tik steidzies laukā, citādi tev

atgadīsies ķeza! Vai tev smieties, kad veci ļaudis
ļ skūpstās?

Abi, Ansi aizdzīdami, pa vidu prom.

TREŠAIS SKATS

Baltauns. Skaidrīte.

Skaidrīte nāk ar tēva no kreisās puses. Tēvs,

apžēlojies, tu mani velti moci, jo man nav iespējams

paklausīt taviem vārdiem. Nekādiem līdzekļiem tu

mani nepiespiedīsi padoties tavai gribai, bet līdz pē-

dīgam dvašas vilcienam palikšu uzticīga saviem zvē-

rastiem.

Baltauns. Nu, labi tad! Gāzies tikai tīšu prātu

postā, kas parādās mums jau tagad draudošs, lai

gan viņš vēl mūs nav sasniedzis pilnīgi. Skaties,

lūdzama, katra cilvēka vaigā, ko satieci, — vai to

ļaužu vaibsti nerunā skaidru valodu? Kā akla tu

skrej bezdibenī, līdzi raudama ne vien savu tēvu, bet

arī viņu, kas ir visa šī apgabala labais eņģelis.

Skaidrīte. Ko teici? Arī viņu? Žēlīgais dievs,
arī viņu — nē, nē, tas nevar būt!

Baltauns. Atsakies, dosimies uz citu vidu —

prom, prom no šejienes!

Skaidrīte kā sapņodama. «Un, kad tu ņemtu

spārnus un skrietu pāri pār jūru un kad tevi iekaltu



197

dzelzīs un ieslodzītu visdziļākos pagrabos, mana ne-

izsakāmā mīlestība man dotu spēku tevi atsvabināt.»

Tēvs, vai viņš tā nesacīja? Un vai viņš nav tas vīrs,

kas spēj izdarīt to, ko apņēmies?

CETURTAIS SKATS

Tie paši. Ģederts pa vidu.

Ģederts steigšus. Lūdzami, steidzaties, slēp-

jaties, — viņi tuvojas, jums abiem draud briesmas!

Baltauns. Kas noticis? Vai būs tā, kā pare-

dzēju? Runā saprotami!

Ģederts. Pilī sapulcināti apmulsināti zemnieki;

viņiem un sulaiņiem iestāstīts, ka Skaidrīte stāv sa-

karā ar jauno un ka abi nodomājuši jauno grāfu
Konrādu ievilināt savos tīklos. Pate lielmāte grib
doties šurpu un ar samusināto ļaužu palīdzību par

to gādāt, ka Skaidrīte un jūs, Baltauna tēvs, tieciet

viņas rokās.

Baltauns. Jel pieņem prātu, pieņem viņu,
pirms glābšanās nav par vēlu! Aiz durvīm dzird sau-

cienus: «Te viņa dzīvo! Tikai iekšā! Gan dabūsim

viņu rokā!» Žēlīgais dievs, viņi jau klāt! Skaidrīte,
lūdzama, ej līdzi Ģedertam, paslēpies, es to nepār-

cietīšu, ka viņi tevi mocīs, vai vienīgo bērnu atraus

sirmajam tēvam!

Skaidrīte cieti. Nedrīkstu pazīt bailes, nē, bet

uzticīga gribu būt, kā to zvērēju. Nebaidos ne no

kādiem draudiem, mana mīlestība stiprāka par manu

ienaidnieku spēku. Un ko tas beidzot līdzētu, kad

izbēgtu saviem dzinējiem un viņam, manam dārgam
Konrādam? «Un, kad tu ņemtu spārnus un skrietu
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pari pār jūru, es tevi tomēr uzietu.» Tā viņš teica,
un tā viņš darīs.

Ļaudis aiz kulisēm. Mājās viņa esot, tikai

iekšā!

PIEKTAIS SKATS

Tie paši. Lielmāte. Sulaiņi pa vidu.

Lielmāte uz ļaudīm aiz durvīm. Jūs stāviet

rāmi, ļaudis, gan es zināšu, kas darāms. Uz Skaid-

rīti. Sieviet, nelūkojies tik pārdroši un izaicinoši uz

mani, bet nodur labāk galvu pie zemes un pārdomā,
ka tas dziļi krīt, kas nodomājis augsti kāpt. Nudien,
esam tālu tikuši, ka manim, jūsu lielmātei, bij vaja-
dzīgs pašai nākt zemnieku netīrā kaktā, spert savas

kājas vietā, kuru tās līdz šim nav pazinušas, un uz-

sākt sarunas ar sievieti, kas pieder tik zemai kārtai,
ka viņš nav cienīgs neviena manu acu uzmetiena.

Skaidrīte dedzīgi. Jā, tiešām, esam tik tālu

tikuši, piedzīvodami, ka lielmāte ierodas zemnieku

būdiņā, jo diezgan ilgi smilkstējām un stenējām par
velti zem muižkunga jūga, — pils stāvēja tik vareni

augsti pār mūsu sētiņām, ka tur nesadzirdēja mūsu

vaimanāšanu, — un vai tad tas būtu bijis pieklājīgi,
ka augstas ģimenes piederīgie nāk paklausīties zem-

nieku kaktos, kādēļ netīrie zemnieki sūrojas un

vaida? Un kādi iemesli vadīja tagad lielmātes soļus?
Bet kam tik daudz vārdu — man neklājas dot pa-

mācību. Jūs, lielmāte, pazīstiet savu dēlu tikpat labi

kā es. Tādēļ zināsiet: un, kad jūs mani iekaltu dzel-

zīs un ieslodzītu visudziļākos pagrabos, viņam ne-

trūks spēka mani atsvabināt!

Ģederts. Lielmāte, neklausāties, ko ļauni cil-

vēki melš, Skaidrīte nevainīga! Bet pie visa, kas

atgadījies, vienīgais vainīgais jūsu dēls!
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Lielmāte. Puis, ko tu uzdrošinājies? Vai tu

piemirsi, kas stāv tavā priekšā?

Ģederts kaislīgi. Jā, un simtsreiz jā, viņš bij
tas, kas Skaidrīti apmulsināja un man nolaupīja
visu dzīves laimi! Bet viņa — viņa ir skaidra kā

saules gaisma!

Lielmāte. Tā, tā — ja nemaldos, tad esi dārz-

nieks muižā. Teic — kādā ziņā tu iepinies visā šai

atgadījumā?

Ģederts. Tikko iepazinos ar Skaidrīti, te arī

sajutu, ka viņu neizsakāmi mīlu, un, ja nemaldos

pavisam, tad nebiju arī viņai pilnīgi vienaldzīgs.
Bet te pārbrauca jaunais grāfs un nolaupīja man

viņas sirdi. No tā laika Skaidrīte manim arvien vai-

rāk atsvešinājās.

Lielmāte. Un tu — tu viņu vēl tagad mīli?

Ģederts. Vairāk nekā savu dzīvību!

Lielmāte sāņus. Tad uzvarēšu! Tas bij aizrā-

dījums no debesīm! Dzirdot. Sulain, vēl šodien aiz-

jāsi pie mācītāja kunga un teiksi viņam manā vārdā,
lai svētdien uzsauc Skaidrīti ar dārznieku Ģe-
dertu.

Skaidrīte Kam mociet manis tā? Es nedrīkstu

un nevaru!

Baltauns. Teic labāki: tu negribi! Jo esi pār-
liecināta, ka mīļākais tevi atsvabinās visur, vienalga,
kādas pārbaudīšanas liktenis tevim uzliktu. Nelai-

mīgā, aplūko jel pate savu stāvokli! Redz, Skaidrīte,

ja tu tīšu prātu gribi izpostīt tā cilvēka laimi, kuru

dievs mums sūtījis, lai iespīd gaismas stari un cil-

vēcības tiesības mūsu tumšās dienās, — tad ņemi
ceļā sava tēva lāstu: jā, simtkārt nolādēts lai tas,
kas aiz pašmīlības min kājām tūkstošu cilvēku lab-

klāšanos un laimi un kas izpostīja veselam apgaba-
lam mieru!
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Lielmāte. Lūdzama, tikai neiedomājies viņu
jebkad nosaukt par savu vīru. Pirms tas notiktu, es,

viņa māte, viņū atzītu par prātā jukušu, kas nespēj
pārvaldīt savu īpašumu un kas jānodod ārstu uzrau-

dzībai. Ceru, būsi pārliecināta, ka man netrūks

līdzekļu un iespējas šo savu gribu izvest ar sekmi

cauri. Tad lai viņš bauda savas vieglprātības augļus.
Baltauns. Tu redzi, kā tevi visi apstāj un

lūdzas, draud un noskumst. Jel pieņem prātu un pa-

dodies! Aizceļo uz kādu laiciņu svešatnē, un tava

sirds tur atradīs droši to mieru, pēc kura viņa še

velti ilgojas.

Skaidrīte lēni. Jā, svešatnē — tev taisnība.

Tad prom uz tālo, nepazīstamo svešatni — beidzot

tas tas labākais, un tur man miera būs. Labi, pado-
šos jūsu gribai, bet tad atstājiet mani brītiņu vienu,
lai sagatavojos un sakārtoju savus nemierīgos prā-

tus. Gribu prom — tālu, tālu no šejienes .. .

Lielmāte rāda uz Ģedertu. Un beidzot, bērns,

savienosies ar šo?

Skaidrīte. Viss notiks, kā jūs vēlaties, — iz-

darīšu jums pa prātam.
Lielmāte. Slava dievam! Atstāsim to vienu,

lai tā sagatavojas. Dievs lai ir ar tevi, mans bērns!

Visi aiziet pa vidu.

SESTAIS SKATS

Skaidrīte viena, pate.

Skaidrīte. Kurp arī lūkojos, tikai viens vie-

nīgs līdzeklis parādās atsvabināties no šiem nepane-

samiem sirdsēstiem. Šis līdzeklis ir nāve! Izvelk iz

ķešas to pašu pudelīti, ko Ģederts viņai iedeva ce-
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turtā cēlienā. Nāc, noslēpumu pilnais dzēriens, kas

tu biji nolemts viņam. Liktenis negribēja, ka viņš,
mans dārgais Konrāds, šķiras tik agri no šīs pasau-

les; viņam vēl jādzīvo un jāaplaimo mani tautieši,

kā to svēti apņēmies. Vēl tev, Konrād, daudz asaru,

ko žāvēt, vēl tev daudz skumju, ko remdināt, vēl

tev jāpastrādā daudz laba par to, ko tavi senči pie
mums grēkojuši. Un es — vai es nekavētu visur

tavus soļus, vai mani neienīstu un nelādētu viss ap-

gabals? Vai es nebūtu tev visur ceļā? Jā, likteni, ne

bez iemesla tu man iedevi šo glāzīti rokā —■ tā bij

augstāka zīme, aizrādījums, kas man jādara. Viņa

ielej no uz galda stāvoša trauka ūdeni glāzē un tad

iepilina nāvīgās zāles. Vai neesmu baudījuse to visu

jaukāko, ko šī pasaule spēj pasniegt, — īstas, debeš-

ķīgas mīlestības laimi? Gan tikai īsu laiciņu saule

iespīdēja manā klusā dzīvē, bet tādēļ viņas siltie

stari mani tik jauki ielīgsmoja, ka varu sacīt: biju

gan laimīga virs pasaules! Nosēstas pie galda. Tā,
nu esi gatavs, dzēriens, kas mani atsvabināsi no

ļauniem cilvēkiem un viņu rūgtām valodām. Kaut

nāves zāles tikai nepārvērstu manu vaigu; jo zinu

droši, ka viņš nāks mani vēlreiz redzēt, pirms viņi
manu zārku guldinās vēsās smiltīs. Viņam būs mani

redzēt, kā kad biju viņās jaukās dienās, kad drīk-

stēju pieglausties pie viņa sāniem un tam stāstīt,
cik neizsakāmi laimīga jūtos.

SEPTĪTAIS SKATS

Skaidrīte. Baltauns.

Baltauns caur vidu, sēri. Vai apmierinājies,
bērns? Lielmāte staigā pa dārzu un vēlas vēl reizi

ar tevi parunāt kādus vārdus. Vai nāksi dārzā?
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Skaidrīte izceļas. Jā, tēvs, tev līdzi, uz ku-

rieni vien gribi. Bet pirms ļauj, lai atspirdzinājos
(pieiet pie galda) mana piere degtin deg, man va-

jaga vēsa dzēriena. Izdzer nāvīgās zāles.

Baltauns. Kas to būtu domājis, ka mums būs

jāpiedzīvo vēl tik bēdīgas dienas! Visu, kas man ir,

pat savu dzīvību atdotu ar prieku, ja man būtu

iespējams tev piešķirt senāko sirdsmieru!

Skaidrīte apkampj tēvu. Viņa bāla un stipri
dreb. Tēvs, mans dārgais tēvs!

Baltauns izbijies. Kas tev kaiš, Skaidrīte? Tu

tāda savāda, un drebuļi tevi krata!

Skaidrīte lēni, kā sakostiem zobiem. Drīzi —

drīzi — pāries, tad viss būs kluss un miers valdīs

atkal jūsu starpā.

Baltauns. Žēlīgais dievs, ko nozīmē šie tumšie

vārdi?

Skaidrīte. Teic viņiem, tēvs, ka nebūšu nevie-

nam šķērslis ceļā. Bet to tu man apsoli, tēvs: kad

aukstā ziema aizsteigsies un siltais pavasaris nāks

saviem gaišiem saules stariņiem, tad stādi smaržai-

nas puķītes uz manu kapu.

Baltauns sēri. Skaidrīte, kurp nomaldās tavas

domas? Tu dzīvosi, būsi atkal tikpat jautra kā senāk

un paliksi vēl ilgi sava tēva vienīgais acu un sirds

prieks!

Skaidrīte. Par vēlu, par vēlu! Lūk, tur uz

galda — es dzēru nāvīgas zāles!

Baltauns kā ārprātā. Augstais! Ko dzirdu?

Nē, nē, tas nevar būt! Tu runā karsonī! Skaidrīte,

Skaidrīte, apžēlojies par savu sirmo tēvu!

Skaidrīte. Tā būs labāki, tēv, tev, man un

viņam. Un, kad tā klusu šķiršos no jums, būs daudz

to, kas manu aiziešanu svētīs.
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ASTOTAIS SKATS

Tie paši. Konrāds.

Konrāds vēl laukā. Vienalga, kas, — nevie-

nam nebūs uzdrošināties ielauzties viņas dzīvoklī.

Viņa stāv manā apsardzībā, un, kas vēlreiz uzdro-

šināsies viņai uzmākties, tas iepazīsies ar mani, kāds

esmu dusmās!

Skaidrīte gavilēdama. Viņš, viņš — tad to-

mēr viņš nāk!

Baltauns dobji. Par vēlu, par vēlu!

Konrāds ienāk caur vidu. Skaidrīte, teic, lū-

dzama, — kas še noticis?

Skaidrīte. Es biju slima, Konrād, kā vienu-

mēr, jūtos vāja, kad tu neesi manā tuvumā. Bet

tagad izārstējos. Tas līdzeklis, ko atradu, dara visām

skumjām galu.
Konrāds. Kā tu runā, Skaidrīte? Teic gai-

šāki — kas noticis?

Baltauns. Par vēlu — viņa vairs nepieder šai

pasaulei! Dīdīta un aplenkta no visām pusēm, viņa
iedzēruse nāves zāles. Prom pa kreiso. ■

Konrāds. Cilvēks, vai teici taisnību? Skaid-

rīte, Skaidrīte, kam tu man to padarīji? Vai tev bij
tik maz pajaušanās uz mani? Atver vidus durvis un

sauc laukā. Acumirklī žiglākam zirgam mugurā un

pie ārsta! Steidzaties, es jūs simtkārtīgi algošu! Nāk

atpakaļ. Tu manas dzīves spožums un prieks, ak,

neatstāj mani! Bez tevis pasaule man riebj. Skaid-

rīte, negrūd mani izsamisēšanas bezdibenī!

Skaidrīte. Mans dzīves mērķis sasniegts, un

no pasaules varu šķirties ar krūtis cilinošu apziņu,
ka novērsu divas reizes nelaimi no mūsu zemītes

krietnākā cilvēka. Nāc, Konrād, vēlētos sava mūža

pēdējo brītiņu palaist mījā sarunāšanā ar tevi, mans

sirdsmīļais. Viņa apsēžas krēslā ar atzveltni. Nāc
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tuvāk, Konrād, vēl tuvāk — vēl drīksti mani ap-

kampt, manu roku spiest, jo vēl esmu dzīva un asi-

nis, dzītas no nāvīgām vielām, tek spirgtākas nekā

senāk, manim ir, kā kad manītu miesās jaunu dzī-

vību. Bet tad piepeši kā vētra nāve nāks un viss,

viss būs pagalam!
Konrāds nometas ceļos, galvu nolikdams viņas

klēpī. Nē, nē, Skaidrīte, tu nevari un nedrīksti no

manis šķirties!
Skaidrīte. Mans Konrād, dāvā tu visu to bez-

galīgo mīlestību, ko sajūti priekš savas nabaga

Skaidrītes, manai piemeklētai tautai, tad tā būs tik-

pat laimīga kā es. Izceļas. Konrād! Tu zvērēji mani

mūžam mīlēt. Tagad dodu tev atpakaļ šos zvērastus,

lai tu un tava sirds brīva un tu pēc gadiem vari

piederēt kādai savas kārtas jaunavai, kas tevi mīlēs

tikpat uzupurējoši kā es!

Konrāds. Nekad, nekad, mans eņģeli!
Skaidrīte lēni un pārdabīgi, kā čukstēdama.

Un, kad tev uzticama sieviņa grezno stalto pili, tad

reizēm atceries arī manis. Ak, garā redzu tavu nā-

kamo laimi. Jau krēsla sāk mesties — jūs abi sēžiet

blakus kambarī un domājiet par lietām, kas sen pa-

gājušas. Un, kad tā atceraties šo un to, — te pie-
peši atspīd tavās acīs spoža asara, aizgrābts tu sa-

kamp viņas mīksto rociņu, un, lūkodamies viņas uz-

ticīgās actiņās, tu saki dziļi kustināts: «Es domāju

uz viņu! Manim ir, it kā Skaidrīte kā eņģelis lidi-

nātos ap mums un mūsu tuvumā. Lūk, pakrēslā man

izliekas, ka redzētu viņu stāvam mūsu priekšā. Lai

gan tas laiks ātri aiztecēja, kurā viņa manu sirdi

pildīja ar pirmās mīlestības daiļām jūtām, tad tomēr

šis jaunības sapnis bij jauks un košs!» Tā teiksi

savai sieviņai. Un ausīs atskanēs tev lēni, lēni tā

dziesmiņa, kas tevi īsti iepazīstināja ar mūsu tautas

likteni, tā dziesmiņa, kas pinās kā jauka mīlestības
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saite ap mušu dzīvi. Dzied palēni, bez pavadīšanas,
Baltaunam lēni no kreisās ienākot.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?

Tie ir visi bāra bērni,

Bārgu kungu klausītāj'.

Viņa piepeši satrūkstas, stipri dreb un iekliedzas.

Nāve! Nāve! Dzīvojiet veseli (kā izelpodama) visi —

visi — veseli!

Mirst. Konrāds un Baltauns viņu sakampj
un nolaiž lēni krēslā.

Konrāds. Atstāts viens! Ak, debesis, kam tieku

tā sodīts?

Baltauns atver logu. Ko stāviet tur, aukstās

sirdis? Nāciet un aplūkojiet — jūs uzvarējāt! Kā

vēlējāties, tā notika! Izsamisis. Dievs augstais, kam

tu ļauniem cilvēkiem atjāvi nolaupīt manim to, pie

kā tu pats mani saistīji nepārraujamām saitēm! Or-

ķestrī atskan no stigu instrumentiem vien un pp līdz

lugas beigām «Kas tie tādi, kas dziedāja».
Konrāds. No maniem sāniem rautā, klusā du-

sētāja! Kas manim pasaulē, ja tevis tanī trūkst!

Kam lai dzīvoju? Ak, ņem mani līdz savā dzestrā

kapā!
Baltauns drebošu balsi. Kā teicāt, kungs? Vai

piemirsāt tos jaukos vārdus, kurus runājāt šai pašā
klusā būdiņā viņā neaizmirstamā jaukā brīdī, kad

jaunais rīts ausa, kad spožā saule mūs sveicināja

caur viņu logu saviem zelta stariem un jūs apsolī-

jāties būt tēvs mūsu tautas piederīgiem? «Jums

gribu dzīvot un strādāt,» jūs iesaucāties svētā kais-

lībā.

Konrāds. Jā, jā — un «tikai tas, kas ieskatī-

jies jūsu klusā dzīvē, spēj saprast, kāds dimants
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pmāk dziedāt bez saulītes vakarā un arī bāra bērni

nebūsiet, nedz bārgu kungu klausītāji, bet brīva vīra

brīvie, laimīgie bērni!» Viņš noskūpsta Skaidrītes

pieri. Dusi saldi, mana Skaidrīte, tu dzīvosi mūžam

manā sirdī, un atmiņa uz tevi, mana dārgā, dos man

spēku panākt to, ko tev un taviem tautas brāļiem

solīju. Tagad, Kurzeme, tu esi mana līgava!

Aizkars noveļas.

Beigas.

lespiests pēc 1911. gada izdevuma.



Lielpilspagastavecākie

1888

Skatu luga piecos cēlienos



PERSONAS:

Lieloz o 1 s, bagāts saimnieks

Milda, viņa meita

Helēne Veinstein, kādas privātskolas

priekšniece uz laukiem

Dr. mc d. Jūlijs Briedis, saimnieks uz

laukiem

Graudiņ kundze, viņa radiniece

Augstkalns, saimnieks

Auseklis, viņa dēls

Puscepurs ļ
saimnieki

Vītols

Upeni c k s J
Līdiņš, kalējs
Muižas kroģeris

Dāvs, viņa puisis
Divi pagasta priekšnieki un tiesas

sulainis

Notiek Lielpils pagasta

Piezīme. Biju piespiests šai lugā vietām

lietot dažus nelatviskus un pat nedaiļus vārdus.

Tas notika tamdēļ, lai caur to raksturotu tipus,
kādi atrodas Kurzemes dažos apgabalos.

Ādolfs Alunāns
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PIRMAIS CĒLIENS

Skatuve: istaba daktera Brieža mājas. Durvis vidū un pa krei-

siem sāniem. Priekšā pa labo logs. Blakus tam liels rakstāms

galds, tam sānos grāmatām pildīts plaukts. Krēsli v. t. pr.

Priekšā, skatuves kreisā pusē, baltu galdautu apklāts galds,
tam blakus divi krēsli. Uz galda kafeja un pīrāgi.

Piezīme režisoru kungiem. Pie rīkošanās «labā» un

«kreisā» puse jānosaka kā no skatītāju telpām.

1. SKATS

Graudiņ kundze. Dr. Briedis.

Graudiņ k-dze. Tavu kavēšanos! Jau sen

brokasta laiks, bet Jūlijs vēl arvienu nodarbojas ar

saviem slimniekiem! Jo vairāk viņu nāk, jo vairāk

viņš pieņem, un tā tas iet cauru dienu, sākot no

paša rīta. Pirmā laikā mūsu pagasta ļaudis vien

nāca, bet nu jau brauc visa draudze pie Jūlija, un

kas zin kā stāvētu ar mājām un lauksaimniecību, ja
es nevaldītu še. Šodien nu jau vienpadsmitais slim-

nieks viņam virsū bāžas! Dakteris laiž tikai visus

iekšā un pavisam piemirst, ka pašulaik viņa vārda

diena, kurai pa godu izcepu pīrāgus un izvārīju ka-

feju. Sauc. Jūlij!

Briedis aiz skatuves. Ko vēlaties, mam?

Graudiņ k-dze. Nāc brokastā!

Briedis kā augšā. Vēl nav vaļas!
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Graudiņ k-dze. Vai nu nav iemesla dusmo-

ties! Te izvāra kafeju, te izcep pīrāgus, un nu viss

paliek auksts tamdēļ, ka vaļas nav! Kas tā par ap-
lamu izrunu! Redzēsi, ka brokasts tiks auksts!

2. SKATS

Graudiņ kundze. Dāvs.

Dāvs iz durvīm kreisajā pusē. Roka ietīta bal-

tos autos. Ai, ai, ai, mam, sāp nežēlīgi! Ai, ai!

Graudiņ k-dze. Kas tev notika, Dāv?

Dāvs rāda roku. A, redz še — ai, ai, kur iz-

grieza lielu gaļas gabalu! Sāpēja tā, ka vai do-

māju — nu griež visas iekšas ārā. Ai, ai — kaut tu

e11ē!...

Graudiņ k-dze. Vai tad tik bezgalīgi sap?
Dāvs. Gan jau pāries, bet tomēr jācieš par

daudz. Kas zin vai apvārdošana neremdinātu?

Graudiņ k-dze. Nelga tāds! Bet kādēļ ne-

nāci agrāk pie daktera, tad, kad vaina tikko ieradās?

Dāvs. Nedrīkstēju jau! Jūs ziniet, kroģeris,

mans kungs, liels draugs ar pagasta vecāko Liel-

ozolu, un tas jau stingri paģēr, lai visus slimniekus

raida pie kalēja Līdiņa. Šis lops būtu mani ieārstējis
kapā! Caurām dienām viņš sēž krogā un samusina

ļaudis celt atkal Lielozolu par pagasta vecāko.

Graudiņ k-dze. Tas cilvēks visam pagastam

par kaunu!

- Dāvs. Viņš man deva dzert smalki sagrūstus
stiklus ar pīpes eļļu un roku iesmērēja ar rutku.

Graudiņ k-dze. Jā, jā, dakteris man jau
teica — tava roka būtu nopuvuse, nebūtu tu aizva-

kar ieradies.

Dāvs. Redziet, man jau bij zagšus jāatšmaucas
šurp, jo, kad pagasta vecākais un kroģeris pama-
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nītu, ka dakteris mani ārstē, tad gan atrastu vainu

mani šķūtēt cietumā.

Graudiņ k-dze. Vai vēl kāds iekšā pie dak-

tera?

Dāvs. Puscepura saimnieks. Vai, mam, kā tas

cilvēks pārvērties, kamēr daktera kungs atnāca te

dzīvot savās tēvu mājās! Senāk Puscepurs dzīvoja
dienām un naktīm pa krogu, bet, kamēr daktera

kungs sāka viņu ārstēt, tam dodams grāmatas un

laikrakstus lasīt, viņš palicis pavisam cits cilvēks.

Ak, mam, stāstīšana mani nogurdināja un izkaiti-

nāja manu rīkli, — kas tur par krietniem pīrāgiem
(rāda uz galdu), būs laikam diezgan gārdi. let pie
galda. Dievs lai svētī maltīti! Paņem vienu pīrāgu.

Graudiņ k-dze. Bezkauņa, ko tu uzdroši-

nājies?
Dāvs. Neļaunojaties, man tāda ieraša: visu, ko

redzu, to izmēģinu, kāds ir. Nu, palieciet vesela,
mam, paldies par pīrāgu! Aiziet pa vidu.

Graudiņ k-dze sauc viņam pakaļ. Kaut tu

aizrītos! Redz gan, ka tas cilvēks krogā glītots. Tik

vien kā pāris izcepu savam Jūlijam, te nāk šis kroga

vērgs ārstēties maniem pīrāgiem! Bet tādu brangu
kundu manam Jūlijam daudz. Nebūtu mums tās

iepirktās "mājas — no tās daktera dzīves vien jau

gan nepārtiktum. Jūlijs neprasa nevienam maksu, un

tikai reti kāds, kas atceras, ka ārsta pūliņi jāatlī-
dzina.

3. SKATS

Graudiņ kundze. Auseklis.

Auseklis pa vidu. Gadus astoņus vecs puika,
gliti, bet lauceniski ģērbies. Rokās vareni liels, pēdu
divi garš un puķēm apsprausts pīrāgs. Labrīt no
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rīt', ■— kā cēlos, tā nācu. Tēvs liek simtsreiz svei-

cināt un teica, lai atnesot krusttēvam uz vārda dienu

šo mazo pīrādziņu kā derīgu brokastam.

Graudiņ k-dze. Kad tevi! Tas jau pīrāgs, tik

liels kā kuģis! Bet kas tevi šodien, darba dienā,
izģērbis kā lielos svētkos? Tu jau spīdi vien!

Auseklis. Māte man nomazgāja muti un ber-

zēja manas rokas, ka stenēju vien. Bet tamdēļ ma-

nim šodien nav jāiet skolā, krusttēva vārda dienā

drīkstu palikt pie jums, un te manim arī daudz labāk

patīk nekā pie tās Veinstein jaunkundzes. Te kāpu-

Jošu līdz pat vakaram pa kalnu.

Graudiņ k-dze. Nu, un kas tev vakarā nāks

pakaļ tevi pārlaist uz mājām?
Auseklis. Brālis Andrejs. Tas tagad liels vīrs,

un tēvs grib, lai viņš jau precas ■— bet tikai bagāta
tēva meitu.

Graudiņ k-dze. Nelga mazais! Bet, lūk, tur

nāk krusttēvs. Nu paslēpies aiz manas muguras —

tā ātri, lai dakteris tevi neredz. Aiziet skatuves di-

binā.

4. SKATS

Tie paši. Dr. Briedis. Puscepurs.

Briedis ar Puscepuri no kreisās puses. Stalts

cilvēks kuplu bārzdu. Tad jābrauc tur aiz Vidus

kalna pa kreiso roku, tur tūlīt aiz trešā verststaba

pirts ceļmalā?

Puscepurs. Tā būs, daktera kungs. Nav gan

visai tuvu, bet apdomājiet — māte ar seši nepieau-

gušiem bērniem. Ja viņa mirst, tad posts bezgalīgs.

Briedis. Puscepur, es pavaicājos ceja dēļ. Vai

viņš tāļš, tas vienalga, kur palīdzība tik vajadzīga
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kā še. let pie vaļējā loga. Tad pa labo pusi gar

kalnu?

Puscepurs. Jā, jā, tur, daktera kungs, īsteni

tur.

Briedis, pie rakstāmā galda iedams. Kā nu bij,

Puscepur, vai jau izlasījāt pēdējos laikrakstus? Lai-

kam. Se būs citi. Paņem laikrakstus un pasniedz
tos.

Puscepurs. Paldies, paldies, daktera kungs.
Vai ziniet, kamēr jūs mani pamācījāt nodarboties ar

tiem laikrakstiem, nemaz vairs negribas vazāties uz

to krogu. Tāda palasīšanās taču pavisam derīgs
laika kavēklis. Var vairāk mācīties nekā krogā.

Briedis. Priecājos, ka nu spriežat tā. Ko pa-

līdz cilvēkam visa pārticība, visa pilnība, ka viņš

neprot domāt un prātot, kad viņa gars nespēj pacel-
ties pār ikdienišķīgām, šaurām robežām un viņam

jātic viss tas, ko citi tam stāsta un iemelš? Nē, nē,
cilvēkam ir augstāks mērķis, viņš nav radīts vienīgi

priekš ēšanas un gulēšanas, un mēs, latvieši, mīļais

Puscepur, — mēs esam diezgan ilgi snauduši. Bet

kā iet mājās ar saimniecību?

Puscepurs. Paldies par pavaicāšanu, iet it

brangi. Bet divi cilvēki, kurus pieņēmu tikai kā algā-
džus un kuri strādā blakus arī galdnieka darbus,

piepeši aizgāja no manis un tagad rīkojas pa Vein-

stein jaunkundzes skolu.

Briedis saviebj vaigu, nopietni. Kas tad tiem

tur par darbu?

Puscepurs. Nu, kamēr tie trīs — pagasta ve-

cākais, blēdīgais kalējs un Veinstein jaunkundze —

sadevušies kopā, tie nopūlas visiem spēkiem šīs ienā-

cējas skolu paplašināt un pabalstīt. Kur tik vien var,

stumj bērnus šai kaktu skolā, kamēr beidzot pagast-
skola paliks tukša. Tagad Veinstein jaunkundzei pie-
trūcis pat telpas, tā ka ēka jāpārbūvē plašāka.
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Briedis, rūgti pasmiedamies. Jā, jā, dzirdēju

jau! Mūsu uzcītīgais skolotājs esot iestājies biedrī-

bās, kuras dažiem nepatīkamas, viņš nelasot tos

laikrakstus, kurus vēloties apmulsinātais pagasta

vecākais, neviens jauneklis, kas nākot iz pagasta

skolas, nebučojot vairs rokas pagasta vecākajam un

citiem kungiem un tā joprojām! Ha, ha, ha, ha! Jā,

mīļais Puscepur, tas grauž dažiem sirdis!

Puscepurs. Bet es jau, daktera kungs, savus

bērnus citur nesūtīšu kā pagasta skolā.

Briedis. Tas ir prātīgi, Puscepur, — še roka,

jūs esiet vīrs, kam galva un sirds īstenā vietā!

Puscepurs. Bet nu man jāsteidzas mājās; tad,
daktera kungs, nepiemirstiet pirtnieci un tās seši

bērnus. Līdz šim kalējs Līdiņš ārstējis sievu, bet

caur to slimniece palikuse katru dienu vājāka.

Briedis dusmās. Šis neģēlis kalējs! Viņš izpel-

nījies goda karātavas par visu to postu un nelaimi,
ko tas pastrādājis ar savu ārstēšanu. Nudien, ir

laiks, ka viņu sagrābj aiz apkakles un nodod tiesām.

Puscepurs. Ko tas viss palīdz, daktera

kungs? Kamēr Līdiņa draugs Lielozols mūsu pa-

gasta vecākais, Līdiņš jūtas drošs savā ādā. Pavi-

sam neizprotami, kā Lielozols, no dabas godīgs cil-

vēks, sadevies kopā ar tādu biedri, kāds ir palaidņa

kalējs. Šis Lielozols iekodies tā tai pagasta vecākā

amatā, it kā viņš to būtu rentējis uz mūžīgiem lai-

kiem. Tomēr ļaudis par daudz sadusmoti uz Liel-

ozolu un viņa rīkošanos, un jau taisās otra — stipra

partija stādīt Lielozolam citu — derīgāku kandidātu

pretim, kandidātu, daktera kungs, uz kuru visa Lat-

vija varētu būt lepna. Dzīvojiet sveiki, daktera

kungs! Aiziet pa vidu.
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5. ŠRATŠ

Graudiņ kundze. Dr. Briedis. Auseklis.

Graudiņ k-dze nāk no dibina uz priekšu, aiz

muguras Auseklis. Labrīt, Jūlij!
Briedis. Labrīt, mam!

Graudiņ k-dze. Tik strupi? Vai to pelnīju?

Briedis. Kas ir, Graudiņ kundze? lerauga ap-

klāto galdu. Bet ko tad tas īsteni nozīmē? Kafeja,
kur citiem rītiem dzeru tēju, un še vēl pīrāgi (iekož
kādā) — pārlieku gārds!

Graudiņ k-dze. Tā, un vairāk tev nekas ne-

krīt acīs? Aplūko jel mani!

Briedis. Kad tevi! Mam, jūs jau izgreznoju-

šies, kā kad brauktu kāzās! Ko tad tas viss nozīmē?

Graudiņ k-dze. Nudien, viņš vairs neat-

minas!

Briedis. Nē jel, nē — bet, lūdzami, sakiet reiz!

Graudiņ k-dze. Es nu gan ne, vecā aiz-

mirša. Bet te ir cits, kas tevim visu atgādinās. At-

kāpjas, Auseklis redzams, kuru viņa stumj uz

priekšu.
Auseklis. Labrīt no rīt' — kā cēlos, tā nācu.

Tēvs lika krusttēvam nobučot roku uz vārda dienu

(dara to), māte man nomazgāja muti un lika vēlēt

daudz labas laimes, un še atnesu šito mazo pīrā-

dziņu, bet (ātri) skolā es šodien neiešu.

Briedis sakampj Ausekli, paceļ to gaisā un

noskūpsta viņu. Auseklīt, tu jau esi varens vīrs! Lūk,

lūk, tad šodien mana vārda diena! To svarīgo atga-

dījumu būtu pavisam piemirsis, ja jūs, mīļie, neat-

gādinātu, ka ... bet simtsreiz paldies, un tu, Ausekli,
nāc šurp, dzer mamas kafeju (apsēžas pie gaida un

paceļ Ausekli klēpī) un pamēģini mūsu pīrāgus. Lūk,



216

kādi viņi maziņi, — tavs lielais pīrāgs ir tas tēvs,
tas papus, šie tie bērni. Nu, vai ir gārdi?

Auseklis ēzdams. Pārlieku trekni — noslīd

rīklē, ka nemaz nemana.

Briedis. Nu pastāsti man, tu pīrāgu varons, —

ko tu tagad mācies skolā pie Veinstein jaunkundzes?
Auseklis. Katķismu, pātarus un — un —un

katķismu un . . .
Briedis. Un rakstīt un lasīt, un ģeogrāfiju,

un ...

Auseklis. Nē, to vēl ne, skolotāja teica — vēl

tas neesot vajadzīgs.
Briedis. Tā, tā — kā tad sauc to valsti, kuras

pavalstnieks tu esi?

Auseklis. To es nezinu. Skolotāja teica, ka

zemniekiem nevajagot visu to zināt, ko mācoties pil-
sētnieki.

Briedis. Redz, redz! Bet tu laikam zināsi, kāds

izskats, kāda forma pasaulei?
Auseklis. Nē, to es nepavisam nezinu.

Briedis. Hm, hm, nu tad stāsti man ko neko

par sauli un mēnesi.

Auseklis ātri, kā iz galvas mācījies. Tā saule

ir tā lielā svece, kas spīd par to dienu, un tas mē-

nesis ir tā mazā svece, kas spīd par to nakti.

Briedis. Bravo, bravo! Un kas tad bij iesā-

kumā?

Auseklis ātri. lesākumā radīja dievs to de-

besi un to zemi, un tā zeme bij neiztaisīta un tukša,

un tumsība bij par tiem dziļumiem un
...

Briedis. Labi, mans dēls, mācies, mācies.

Auseklis. Bet saki, krusttēvs, — kāpēc tad

tev nav baltas bārzdas?

Briedis. Kādēļ tad man būs būt baltai

bārzdai?
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Auseklis. Ja, redzi, praviešiem taču visiem

baltas bārzdas, un, kad es vakar izlūdzos no Vein-

stein jaunkundzes šodien atnākt tavā vārda dienā,
tad viņa teica — tu esot viltu pravietis.

Briedis, ātri izceldamies. Vai dzirdējāt, mam?

Graudiņ k-dze. Dzirdēju gan, bet, Jūlij, šo-

dien nedusmojies.
Briedis. Nudien, būs vajadzīgs, ka ar šo Vein-

stein jaunkundzi runāju skaidru vārdu un viņai

atgādinu kādu mazu, bet patiesīgu stāstu, lai viņas
asā mēlīte izredzētos citu mērķi. Manim drīzi pie-
tiks! Tā ir branga sēkla, ko kaisa tādiem tumšiem

vārdiem bērnu sirsniņās; tādām bābu piezīmēm grib
izaudzināt tautai vīrus!

Auseklis. Tu esi tāds Jauns, krusttēt, — vai

izrunāju kādu aplamību?
Briedis. Nebūt ne, Auseklīt, uz tevis neesmu

nebūt jauns.
Auseklis jautri. Tas ir labi, krusttēt. Un nu

iešu pakāpeļāt pa stāvo kalnu un lūkošos no augšas

straujā upītē kā spogulī.
Briedis. Bet, lūdzams, sargies, ka neslīd kā-

jas un ka neievelies upē.

Auseklis. Auseklis nevelsies vis upē, tur

slapjš, — Auseklis palēkāsies kalnā! Aizskrien pa

vidu.

Graudiņ k-dze, pa visu to laiku dzeruse ka-

feju. Tā, beidzot nu esam tomēr abi savā starpā.
Tad nu vēlētos parunāt ar tevi kādu nopietnu vārdu.

Tagad esi trīsdesmit un divi gadus vecs, saki, Jū-

lij, — vai tad vēl nemaz nedomāsi uz precēšanos?
Briedis izceļas ātri un met ar roku, lai beidz.

Graudiņ k-dze. Jā, jā, tā jau vienumēr tava

vecā atbilde, līdz tikai sāk runāt par šo lietu. Bet šo-

dien necietīšu vis klusu. Kādas rūgtas lietas tu pie-
dzīvosi mīlestības ziņā, to nezinu, un lai tas paliek
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tavs noslēpums. Tomēr ir patiesība, ka tev nestāv

nekādi šķēršļi ceļā kādu krietnu meiču padarīt lai-

mīgu.
Briedis. Vai tad jūs tiešām tik vareni pārlie-

cināti, ka es spēšu sievieti padarīt laimīgu? Vai jūs,
mīļo vecenīt, ziniet, ko jūsu Jūlijs cietis pagātnē,
kad viņš pacēla savas acis uz kādu skaistu, bet auk-

stu sievieti, kas viņu piekrāpa visās viņa jaukākās
cerībās? Sakampj viņas roku. Kādēļ meklēt citur

laimi, kad tepat netrūkst nekā? Vai no tēva manto-

tās glītās mājas man nedod drošu pajumtu? Sva-

bads jaukā dabā, skaidrā gaisā! Tāļu atšķirts no

augstprātīgiem cilvēkiem, dzīvoju te starp dabas

ļaudīm, kas uzturas nepārgrozīti tādi, kādi viņi ra-

dīti, — tā esmu cilvēks starp cilvēkiem. Stādu savus

kāpostus, roku savus kartofeļus, studēju drusku, pa-
līdzu pēc iespējas saviem līdzcilvēkiem, un tāda kus-

tēšanās dara mani laimīgu. Un, kad nu vēl jūs,
mam, mana mīļā, uzticamā radniece, mani uz to

rūpīgāko kopjat, tad nezinu, kas manim vēl trūktu.

Graudiņ k-dze. Sievas tev trūkst, stūrgalvi,
sievas! Vai tu domā, Jūlij, ka palikšu mūžīgi pie
tevis? Pienāks arī mana stundiņa, kur tu aizspiedīsi
šīs vecās acis, kas tevi jau no bērna gadiem sargā-

jušas. Kad tu mani tad guldināsi sešos dēlīšos un

es izdusēšos zem zaļajām velēnām, kas tad kops
manu Jūliju?

Briedis. Kamdēļ, māmiņ, tik sentimentālas
valodas. Mazākais, šodien aiztaupiet man tās. Un,
lai varētu jums runāt drusku pa prātam, tad atzīs-

tos, ka klusos brīžos dažreiz jau pats domāju uz

precēšanos. Tādos sapņos man parādās skaistas mei-

tiņas tēls iz šī apgabala. Ak, kā lai spēju izkrāsot

šo debešķīgo radījumu! Vienkārša viņas izturēšanās,
vienkārša viņas valoda, bet gaišs un izglītots viņas

prāts, zelts katris vārds, kas plūd pār viņas lūpām,
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izdaiļota viņas sirds, uzticīgas viņas actiņas. Bet,
kad es izstiepju abas rokas un taisos šo debešķīgo
radījumu spiest pie pukstošas sirds, tad manim ir

tā, kā kad kāda tumša ēna nostātos mūsu starpā un

kavētu mūsu tuvošanos. Visa jautrība un dūšība zūd

iz manas sirds, un tā tad viss paliek vienmēr pa

vecam. Nē, nē, mam, jūs aizkustinājāt tematu, kas

mani noskumdinās cauru dienu. Atri prom pa kreiso

pusi.
Graudiņ k-dze dzer kafeju. Nu, nu, tik traki

jau nemaz nebūs. Domā šis, ka es vēl neko nepama-

nīju! Uhu, dakterīt, tik neuzmanīga vecā Graudiņa
arī nav! Var būt, ka kāzenieki sabrauks šai mājā
ātrāki, nekā vēl pats domā, dakterīt. Nekas, vecā

Graudiņa dabūs arī vēl izvalcēt, pirms tā aizies

atdusēties. Liek tasi pie lūpām.

6. SKATS

Graudiņ kundze. Milda.

Milda gaišās vasaras drēbēs, vairāk pēc pilsēt-
nieku modes ģērbusēs, puķes rokā, ienāk pa vidu

lēni līdz Graudiņ kundzes krēslam, apsedz abām ro-

kām vecenes acis, atvelk tās galvu drusku atpakaļ
un nobučo viņas pieri. Labdien, mīļā māmiņ!

Graudiņ k-dze. Tā tik bija garda mutīte,

gardāka par kafeju! Izceļas. Sveika, Mildiņ! Manīju

tūlīt, ka tu tā šķelme. īsteni teicami, ka atnāci se-

višķi šodien.

Milda jautri. Tad priecājos no visas sirds, ka

neierados kā neielūgts viesis. Te ir tik patīkami, ka

jāvēlas tūlīt nosēsties pie galda.

Graudiņ k-dze. Sēdi vien, Mildiņ, lūdzu; no

tavām mājām līdz mūsējām ir krietnis gabals, ko

zeķot. Vai drīkstu piedāvāt tasīti kafejas?



220

Milda. Pateicos, Graudiņ kundze, neesmu ne-

kāda liela kafejas cienītāja, glāzīte ūdens brokastā

atspirdzina vairāk. Ūdens dara gaišas acis, skaidru

prātu un sarkanus vaigus. Un tagad jau kafeja ne-

derēs nepavisam — pēc tādas pārsteigšanas.
Graudiņ k-dze. Kas tad noticis? Teic ātri —

jā, jā, tu jau pavisam bāla.

Milda. Domājaties, biju pie mātesmāsas dzir-

navās. Labi. Līdz nu taisos caur vārtiem iet mājās,
te stāv manā priekšā kā piepeši iz zemes izauguse

skolotāja Veinstein jaunkundze. Izturēšanās, vai

ziniet, viņai tāda palepna un visa figūra tāda aris-

tokrātiska.

Graudiņ k-dze. Es viņas tikai vienu reizi

redzēju, bet viņa man nepatīk; liekas tāds sievietis,

kas lielākos pilsētos jau diezgan noslīpēts. Kamēr

viņa atvēra mūsu pagastā skolu, tā vēl nav viesoju-
sēs mūsu mājās. Rādās, ka mūsu būdiņa tai neomu-

līga.
Milda. Bet tomēr viņa stipri interesējas priekš

tās. Viņa man prasīja, vai tad dakteris Briedis vēl

arvienu neapsievojies un vai jums nenākoties grūti

ar tādu lielu saimniecību uz kakla. Viņa bij ļoti

laipna un žēlojās, ka es nemaz nenākot pie viņas

paviesoties, lai gan šī esot tāda laba draudzene ma-

nam tēvam.

Graudiņ k-dze. Lūk, lūk, kāda viesmīlīga!
Milda. Bet tad viņa runāja vārdus uz manim,

kuri manim iedūra sirdī kā ar nazi. Kas viņai par

dalību, kad nāku daktera mājā? Nāku tikai pie jums,

Graudiņ kundze, tikai pie jums — vai nav tā, Grau-

diņ kundze? Es neeju pie neviena cita kā tikai pie

jums, Graudiņ kundze.

Graudiņ k-dze. Zināms, kā tad, mans bērns.

Milda. Bet, redziet, šī skolotāja — viņa — viņa
(neizrunā) . .

.
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Graudiņ k-dze. Nu, nu, laukā ar valodu —

kas ir ar viņu?
Milda. Viņa sacīja — manas dvēseles miers

iešot bojā, es zaudēšot savu labo slavu, kad nākšot

vēl turpmāk daktera mājās.

Graudiņ k-dze. To viņa sacīja? Žagata tāda!

Jaunkundze tāda — jaunkundze! Viņa nemaz neesot

jaunkundze, bet tikai atraitne, kas slēpj savu

īsto kārtu! Kādēļ — to lai izzin pats velns! Kas

viņai par daļu, uz kurieni tu eji? Vai viņa kāda

vaktniece par tavu personu? Lai tā bāž labāk savu

degunu ābecnieku burtnīcās un laiž citus cilvēkus

mierā! Lai viņa sargājas ar manim tikties krustceļā:

mazs cinītis gāž lielu vezumu, un lēna cūka rok dzi-

ļas saknes! Tāda mūs aprunās! Bet kaķa lāstus ne-

dzird debesīs! Ko tad viņa grib no mums? Gan es

tai izskaidrošu! Svilpo tad, gudreniece! Nu, ko tad

tu atbildēji uz tādiem pātariem?

Milda. Man neatlikās nemaz laika atbildēt, jo

viņa nozuda tikpat ātri, kā bij nākuse. Un tā arī bij
labāk — tikpat viņai, kā manim. Sākumā biju pavi-
sam apstulbuse, bet, kad atkal nācu pie samaņas,

tad nosarku aiz dusmām. Viņa laikam domāja, ka

es tāds pat aušīgs skuķis kā daudz citas. Viņa mal-

dījās. Kad Mildu aiztiek godā un šai vietā (rāda uz

sirdi), tad prastās zemnieku asinis viļņo un trako,
kamēr darbs pastrādāts, kas pašai var būt par

postu.

Graudiņ k-dze. Meitiņ, kā tu runā — tīri

jābaidās no tavām valodām. Tādu tevis vēl nekad

neredzēju!
Milda lēni, mīļi. Nē, nē, mam, jūs bijāt vienu-

mēr mīļa un laba, bez jums būtu atstāta, vientule

šai apgabalā, es būtu nelaimīga, ja nedrīkstētu pie
jūsu sāniem pieglaudīties un stiprināties. Domājaties
vien, tēva vienīgā meita, kas pilsētā izglītota tikpat
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labi kā kāda baroniete. Nu pārnāku mājās, un tēvs

brīnās, ka es neprotu tā saimniekot kā īstena lauce-

niece, viņš paģēr no manis to pašu, ko no meitām,
kas savas kājas vēl nav izspērušas ne uz veselu

dienu iz pagasta robežām. Pilsētā man lika atmest

laucenieces drēbes, un tagad izskatos kā kāds ārze-

mes stāds latvju druvā. Gan pazīstu šo laužu va-

lodu, bet svešas man visas viņu intereses, un tomēr

esmu piespiesta dzīvot viņu pulkā. Ak, kādēļ snau-

došo garu modināt uz visu, kas augsts un daiļš, kad

liktenis cilvēku ieslodzina ikdienišķīgā un prozaiskā
darbā! Un tomēr atkal sajūtu savās krūtīs lielu laimi

un prieku, ka mana dzīve neaiztek vis kā simts

citiem kūtrā apstulbībā un garīgā aklībā, ka manim

atvērti visi tie zinības avoti, iz kuriem verd gaisma

un labklāšanās. Kad atradu jūsu mājas, kurās mana

dvēsele uzgāja to, pēc kā viņa izsalkuse: grāmatas
un atkal grāmatas. Kāda neredzama vara mani dzen

katru dienu uzšejieni, kur katrā telpā ieelpo gais-
mas vēsmiņu. Se atspirdzinājos, še atradu cilvēkus

un sirdis, kas mani saprot, kuriem drīkstu uzticēties,
kuru krūtīs drīkstu nogremdināt visu to postu, kas

manā pārbaudītā sirdī plosās. Noslīd pie Graudiņ
kundzes kājām un apslēpj vaigu viņas klēpī.

Graudiņ k-dze kustināta. Nožēlojams bērns!

Tici man, es jūtu tevim līdz un jau bieži runāju par

to ar Jūliju.

Milda, ātri izceldamās. Bet vienā ziņā Veinstein

jaunkundzes asie vārdi tomēr nepalika bez iespaida
ūz mani: viņi manī modināja gribu un apņemšanos,
īsteni tagad es ...

Graudiņ k-dze. Nu?
.

Milda. Ak, ko es triecu! Redziet, tur, viņas

grāmatas, kā viņas mani kārdina un vilināt vilina

pie sevis kā saldumi bērnu! Vai drīkstu tur drusku
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apsēsties un no šiem gardumiem baudīt? Vai drīkstu,

Graudiņ kundze?

Graudiņ k-dze. Cik vien vēlies, bērns. Bet

tu runāji no savas gribas un apņemšanās.
Milda, kā to nedzirdējuse. Bet viņš taču nav

mājās, viņš taču nenāks šinī istabā, — tad labāk

eju mājās.
Graudiņ k-dze. No kā tu runā? Vai no dak-

tera? Nē, tas izbrauca pie kādas slimnieces.

Milda noskumuse. Ak tad viņa nav mājās?
Graudiņ k-dze pasmejas. Likās, ka tu nupat

vēlējies, lai viņa nebūtu mājās?
Milda. Ak jā — jums taisnība. Man patīkami,

gauži patīkami, ka Jūlijs — gribēju sacīt: daktera

kungs — izbraucis.

Graudiņ k-dze. Bet stāsti jel reiz, ko tu

sevišķi apņēmies?

Milda. Māmiņ, to jums nevaru teikt, to nevaru

nevienam teikt kā tikai... (ātri) ļaujiet man drusku

pašķirstīt grāmatās. Apsēžas pie rakstāmā galda.

Graudiņ k-dze. Nu, kad nedrīksti nevienam

sacīt, tad arī nedari ļaudis ziņkārīgus — vai tu

dzirdi, šķelmīt! Uz kreiso pusi iedama. Mani — vecu

sievu tā maldināt! Ziņkārīga gan neesmu, bet

tomēr — ko gan tā Veinstein jaunkundze... Piegā-

juse pie daktera durvīm, pieklauvē lēni, atver tās

un iečukst ko iekšā. Tad lēni. Pagaidi tik vien, Mil-

diņ! Nāk atpakaļ pie rakstāmā galda. Nu, ko tad šī

te lasa? Vai tas ebrejiski vai japāniski?

Milda. Es uzšķīru jauku nodaļu: dabas radī-

šana.

Graudiņ k-dze. Bet es zinu vēl jaukāku no-

daļu, tomēr tev neteikšu, es daru tagad tāpat kā tu

pirmīt. Ak, kas tā par jauku nodaļu! Aiziedama,
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lēni. Manā nodaļā stāv, ka tas skuķis Jūlijā līdz

ausīm iemīlējies, bet kaunas to izsacīt. Antiņ, kur

nu stabulīte! Aiziet pa vidu.

7. SKATS

Milda. Briedis.

Briedis no kreisās, uz izbraukšanu saģērbies.

Nesaprotu, ko mama pačukstēja. Bet ko redzu? Patī-

kami pārsteigts. Viņa še, viņa? Tā lasa. Vai lai viņu
traucē? Mēģināsim. Aiziet uz pirkstu galiem līdz

rakstāmam galdam, pārlokās pār Mildas pleciem un

lasa. «Un, kā šis spēks parādījies dabā, tā viņš arī

ieradies cilvēku sirdīs.»

Milda, izšāvušās no krēsla. Doktora kungs, kā

jūs mani izbaidījāt! Ko jūs dariet?

Briedis jautri. To vēlos jums prasīt, dārgā
Mildas jaunkundze. Tas ir mans rakstāmais galds,
tās ir manas grāmatas, tas ir mans krēslis, tās ir

maņas mājas.

Milda nokaunējusēs. Graudiņ kundze man

atjāva.

Briedis. Es zinu, kā arvien. Sirsnīgi. Bet ko

tad jūs variet mācīties iz grāmatām, jūs, kam viss

tas mājo sirdī un galvā, no kam šie mēmie burti

ziņo tikai mazu, mazu daļiņu?
Milda sajukuse. Doktora kungs, nesaprotu jūs,

jo
..

. Sagrābj ātri tās pie atnākšanas līdzi paņem-

tās puķes. Se, doktora kungs, ņemiet savā vārda

dienā šīs puķītes, — pate salasīju viņas. Un vēlu

jums piedzīvot to visu labāko, kas vien cilvēkam

piešķirts. Nezinu vairāk neko sacīt, un vairāk manim

arī nav nekā.



E. Bramberga un K. Pabriks «Mucenieks un mu-
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Briedis. Vairāk nekā? Un tomēr jums ir tas,

kas man tas jaukākais un dārgākais visā pasaulē —

jūsu sirds!

Milda sakampj abām rokām pieri un atgriežas

sāņus.
Briedis. Un tomēr, Milda, šinī acumirklī jeb

nekad man jums jāsaka, ka jūs man vienumēr prātā

un sirdī — jau no tā acumirkļa, kurā es jūs pirmo
reizi redzēju. Ilgi pacietos, bet tagad nespēju vairs

savaldīt savus vārdus, un man jums jāsaka, cik

neizsakāmi es jūs mīlu!

Milda iekšķīgā cīņā. Jūlij, doktora kungs, lūdzu

jūs no visas sirds — nerunājiet vairs tā, jūs mani

pārsteidziet, katrs jūsu vārds man krīt uz sirdi kā

smags akmens, — ak, mēs abi nevaram savienoties!

Briedis. Milda, tad jūs neesiet vairs brīva, tad

apsolījāties citam?

Milda. Citam? Nē, Jūlija kungs, esmu brīva

un svabada — kā lai es mīlētu citu?

Briedis. Bet jūsu sirds nejūt neko priekš ma-

nis, esmu jums vienaldzīgs?
Milda. Ak, nejautājiet, Jūlij, un nemociet ma-

nis tik bezgalīgi un nežēlīgi!

Briedis atkrīt izsamisis krēslā. Tad cerēju
velti — esmu nelaimīgs, viens!

Milda pie loga. Žēlīgais, ko redz manas acis, —

bērns stāvā kalnā, zem maziņā dibinā straujā upe.

Briedis, piesteidzies pie loga. Tas ir Auseklīts!

Viņš ir noslīdējis no kalna gala uz stāvo pusi —

zem viņa upe un droša nāve!

Milda. Viņš neizglābjams!
Briedis sauc pa logu. Auseklīt, nezaudē spē-

kus, turies un nebaidies, krusttēvs nāks palīgā! Tai-

sās uz vidu.
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Milda. Uz kurieni dosaties?

Briedis. Šis bērns jāglābj — un lai arī mana

dzīvība aizietu bojā! Prom pa vidu.

Milda. Palieciet, apžēlojaties, palieciet, jūs gā-
žaties nāvē, un es ... Ak, mans dievs, ko padarīju!

Piezīme. Šī skata beigas jāspēlē ātrā tempā, kā arī

Mildas izrādītajai visiem spēkiem jānopūlas nākošu skatu

tāpat mīmikā, kā balsā spēlēt dzīvi un dabiski. Ja Mildas izrā-

dītāja iesācēja, tad visādā ziņā vajadzīgs, ka kāds vecāks un

rutinēts aktiers viņai sevišķi astoto skatu uzcītīgi iestudē.

8. SKATS

Milda. Graudiņ kundze.

Graudiņ k-dze pa vidu. Mildiņ, kas tad

noticis? Jūlijs man paskrēja ar tādu joni garām —

vai kāda nelaime notikuse?

Milda, kas bij atkrituse uz krēsla. Ak, Graudiņ

kundze, skrej iet, skrej iet viņam pakaļ, sauciet, nē,

raujiet viņu atpakaļ, — viņš skrien nāvē, un Ausekli

tā kā tā vairs neviens nespēj' glābt.
Grau di ņ k-dze. Ausekli? Kas ar viņu noti-

cis? Man pārskrej drebuļi.

Milda. Viņš noslīdējis no kalna gala uz stāvo

pusi, kur aizķēries pie kāda pudura un karājas virs

straujas upes! Šo bērnu mēs vairs neredzēsim dzīvu!

Graudiņ k-dze. Dievs augstais — kāda ne-

jauša nelaime!

Milda pie loga. Tur Jūlijs klāt. Viņš rauga no

stāvās puses uzrāpties kalnam un pietikt bērnam.

Pauze. Tā, tā, lēni, ka kāja neizslīd. Pauze. Viņš
tiek uz priekšu — arvienu tālāk, vēl pāris pēdu, un

viņš sasniedzis Ausekli — tā, ar vienu roku viņš
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turas aiz pudura, ar otru tas rauga sagrābt bērnu,

viņš saķer viņa rociņu, velk bērnu uz augšu — lēni,
lēni. lekliedzas šaušalīgi un atgriežas uz Graudiņ
kundzi. Pudurs izšļuka viņa rokai, un abi iekrita

bezdibinā, nāvē! Viņa atkal lēni atgriežas uz logu.

Priecīgi. Bet žēlīgais — ko redzu?

Graudiņ k-dze. Runā jel, es noģībstu aiz

bailēm.

Milda. Jūlijs atkal dabūjis atstutēt kāju — vēl

abi sveiki un veseli. Ausekli ar vienu roku apkampis,

viņš ar otru saķēris kāda koka sakni — nu viņš dod

ļaudīm zīmi, kas nolaiduši virvi, — tā, tā, laidiet

cilpu taisni, tā, tā, Jūlijs spēj viņu saķert, — ak,

žēlīgais dievs, dod viņam nu spēkus turēties, dod

viņam pārdabīgus spēkus! Nu ļaudis velk — uz

augšu, uz jaunu dzīvi, viņi izglābti! Noslīd sēdeklī.

Šis acumirklis man paliks neaizmirstams visā manā

mūžā! Tagad dabūju īstenu ieskatu pašas sirdī.

Graudiņ k-dze. Nu, tad jau viss labi, un nu,

bērns, noskaiti kādu tēvureizi, labāk divas, priekš
manis arī vienu, es jau aiz izbailēm tā sajuku, ka

vēl būšu aizmirsuse vai visus pātarus! Mana dūša

paliek tāda plāna. Meklē pakleitas ķešām. Kur, velns,
nobāzu tās drapes?

Milda atkal pie loga. Tā, nu viņi laimīgi augšā.
Jūlijs atstāj bērnu pie kalpiem. Nabaga puišelis —

šis Auseklītis — izcietis nāves bailes. Liekas, ka

viņš vēl dreb.

Graudiņ k-dze. Bet nu jāsteidzas Jūlijam
uzvārīt kumeliņu tēju, un man vajadzēs rumu uz

krūtīm un villaiņu uz cukura — vai tad pavisam
sajuku! — rumu uz cukura un villainiņu uz krūtīm.

Ja, bailes padara vecu cilvēku par nerru. Prom pa

kreiso.
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Milda. Briedis.

Briedis ienāk pa vidu. Ak, kā nokusu!

Milda viņam pretim, kaislīgi. Saņemat manas

sirsnīgākās laimes vēlēšanas, doktora kungs! Sniedz

viņam abas rokas. Kad neturētu tagad jūsu rokas

savējās, tad domātu, ka viss tas bij nelāgs sapnis.
Ak, cik drebēju un baiļojos — labprāt būtu savu

niecīgo dzīvi upurējuse, lai spētu jūsējo izglābt. Ko

gan man bij darīt šai tukšā, aukstā pasaulē, kad jūs
būtu krituši nāvei par laupījumu, jūs, kas man tas

visudārgākais šinī pasaulē!
Briedis priecīgi pārsteigts. Milda, ko dzirdu,

ko lai saku? Vai tā tās pašas meitiņas balss, kas vēl

maz minūtes atpakaļ manim deva tik aukstas at-

bildes?

Milda sirsnīgi. Tā nebij dabas balss, kas iz

manīm runāja, tas bij auksts apņēmums, mākslīgi

sagatavota griba, cēlusēs aiz stūrgalvības par kādas

sievietes niknām piezīmēm. Mana mute runāja citu

valodu nekā mana sirds. Un, kaut man draudētu

nezin kas, — šinī acumirklī man jums jāatzīst, ka

jūs neizsakāmi mīlu un jums gribu piederēt līdz pa-

šam pēdējam dvašas vilcienam! Pieglaudās pie viņa
krūtīm.

Briedis. Milda, mana mīlā, dārgā līgava! Ap-

kampj viņu. Nu tu esi mana, mana uz visu mūžu!

Ak, cik neizsakāmi laimīgu tu mani darīji! Tagad
esmu tas laimīgākais cilvēks visā pasaulē! Bet nu

pie tava tēva — vienalga, kur mēs viņu atrodam, —

viņam būs būt tam, kas dara ar savu
svētību mūsu

laimi pilnīgu!

Aizkars.
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OTRS CĒLIENS

Skatuve: dārzs starp muižas pili un muižas krogu. Kupli koki,
zem kuriem soli un galdi. Taisni pāri par skatuvi augsta un

glīta sēta, vidū ar platiem, atvērtiem treliņu vārtiem. Skatuves"

dibenā citas muižas ēkas, kuru jumti redzami pāri par sētu.

Dārzā pa labo roku redzams gals no kādas muižas ēkas, taisni

pretim kreisā pusē kroga priekšējais gals.

1. SKATS

Lielozols. Līdiņš. Kroģeris. Nāk visi iz kroga.

Lielo z o 1 s. Kā jau sacīju, kroģer, nebūs jūsu

skāde, kad jūs mani pabalstīsiet pagasta vecākā cel-

šanās: līdz tikai pastellēsiet, dabūsiet atļauju uz

zaļumu ballēm.

Kroģeris. Paldies, paldies par laipnību!

Lielozols. Sakiet paši — vai pagastā ir otrs,
kuram pienāktos šis gods? Viņi apsēžas; Lielozols

vidū. Manas mājas divi simti astoņdesmit sešas pū-
ravietas lielas — kam še vēl tādas mājas? Dievs

svētījis naudas maku un apcirkņus, šķūnis pilns ma-

šīnu — vai nevaru dot visiem citiem labas priekš-
zīmes?

Li diņ š. Tas arī jau atzīts no augstākiem kun-

giem, kas Lielozolu iecēluši par pērminderi un par

priekšnieku zirgu kantonā.

Lielozols. Šie jaun modes ļaudis man pār-

met, ka es nelasot nedz grāmatas, nedz labākos laik-

rakstus. Bet vai mana manta cēlusēs no grāmatām
un laikrakstiem? Švindelis tāds! Tās gudrās mācī-

bas, kuras tur lasām, mums neienes ne grasi mājās,
un, nebūtu mana nelaiķa sieva to tik stūrgalvīgi pa-

ģērējuse, — es gan nebūtu sūtījis savu Mildu pilsē-
tas skolās. No turienes nepārved nekādas saim-

nieces!
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Kroģeris. Taisnība, pagasta vecākā kungs.
Bet citu jau neiecels kā jūs, un, kas stāv manos

spēkos, to jau izdarīšu.

Līdiņš. Jūsu spēkos, mans mīļais, stāv daudz.

Visus citus kroģerus mūsu pagastā jau iemunsterēju,
un pagasta vecākā devīgā roka par to gādājuse, ka

visās vietās valda skaidrība par to, kā jārīkojas.
Lielozols. Tad nu, kroģer, ņemiet un esiet

prātīgi. Izvelk liela naudas maku un izņem vienu

divdesmitpiecnieku. Se jums būs divdesmit pieci
rubļi, un dodiet balsotājiem tos apdzert. Mans svē-

tais un augstais amats ir tā saaudzis kopā ar visu

manu personu, ka nenožēloju pat lielākos upurus,

lai pagasta vecākā čina nenonāktu kāda nederīga
cilvēka rokās. Un tu, kalēj, strādā ar apdomu.

Līdiņš. Uz to variet palaisties, pagasta vecākā

kungs. Kroģer, sevišķi tos desmitniekus no kalpu

kārtas mēģiniet dabūt uz. mūsu pusi. Tas ir liels

bars, bet maz palaišanās uz viņiem. Kamēr viņiem
dod dzert, viņi jums apsolīs iecelt velns zin kādu

kandidātu, bet stundu vēlāk viņi pārdod savas bal-

sis atkal tam, kas dod vairāk dzert.

Lielozols. Nu, kroģer, kā tad jūs domājiet
rīkoties?

Kroģeris. Vecs niķis, pagasta vecākā kungs.

Pieleju tik daudz glāzes, cik balsotāju atrodas

krogā, piesaucu visus pie bufetes un saku: «Kungi,

lūdzu, dzeriet no manas puses uz jaunā pagasta ve-

cākā Lielozola veselību! Krietnāka kandidāta nav

pagastā.»

Līdiņš. Tā ir gluži riktīgi. Tikai nepiemirstiet

beigās kādu trokšņainu urrā kliedzienu. Un tad, lū-

dzami, lūkojaties uz to, ka tur nedzer kaut kādi līdz,

kas nav nekādi balsotāji. Tur ir tādi tēviņi, kas pa-

ņem savus radiniekus līdzi krogā, un, pirms tu vel
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kaut ko pamanīsi, tads maita ir starpā un sūc līdz,

kamēr pakrīt pie zemes.

Kroģeris. Zinu, zinu, — līdz pamana, ka sāk

rīkoties, tad jau nāk kā bites uz medu.

Līdiņš. Un tad — mūsu starpā runājot — jūs
taču bijāt tik prātīgi un apgādājāt pasliktu preci,
kas lētāka un tādēļ derīgāka priekš rīkļu slacinā-

šanas? Tiem saimniekiem dodiet vēl cik necik kriet-

nāku glāzi, bet tie citi var it labi dzert salaistītās

atliekas — ko tāds zin, un mums jāstrādā tā, ka par

divdesmit pieci rubļiem viss krogs līgojas.
Lielozols izceldamies, citi tāpat. Bērni, es

redzu, ka varu palaisties uz jums un ka jūs neliksiet

man piedzīvot to kauna dienu, kurā varētu cits kāds

manu sudraba amata medaļu kārties ap kaklu.

Līdiņš. Pagasta vecākais, mēs jūs nekad neat-

stāsim — ar jums caur dubļiem un penčkām pie
mērķa!

Kroģeris. Un arī es nenožēloju pa rubli čar-

kas, ko uzdošu vēl no savas puses uz magaričām.
Lielozols. Tātad nav jāšaubās, ka dievs palī-

dzēs mūsu taisnai lietai uzvarēt. Se mana roka!

Sniedz katram vienu roku; tai pašā acumirklī tie pa-

locās un pabučo roku. Tad būs atkal uz kādiem ga-

diem miers mūsu pagastā un visi jaucēji un brēkas

manā varā. Un to Veinstein jaunkundzi, pirms ne-

piemirstu, — to tik krietni pabalstiet. Tas sievietis

strādā mūsu labā vairāk nekā desmit vīrieši un ne-

dosies ātrāki mierā, pirms šis nolādētais mūsu pa-

gastā atkūlies dakteris un viņa stabulnieki nebūs

cauri krituši.

Līdiņš. Ko tie mums padarīs? Viņi gan lepo-

jas, ka šie tie gudrākie pagastā, bet ko līdz gud-

rība, kad ķešas tukšas!

Lielozols rāda uz kroga pusi. Raug, kroģer,
jums viesi piebrauca, steidzaties pretim un sāciet
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rīkoties! Kroģeris prom. Uz Lidinu. Es nevēlos, ka

viņi mani še redz kroga tuvumā un šai dārzā, kur

mēdz daudz ļaudis nākt pastaigāties. Bez tam manim

arī vēl jāparunā ar Veinstein Jaunkundzi. Kalēj, esi

uzmanīgs! Prom pa dārza vārtiem.

Līdiņš. Nebēdājiet neko, pagasta vecākā kungs!

2. SKATS

Līdiņš. Krastiņš. Vītols. Upe nieks. Visi trīs

putekļu mēteļos, pātagas rokā, nāk no kroga puses.

Līdiņš viņiem pretim. Sveiki, saimnieki! Vai

tad krogā nepakavēsaties?

Upenieks. Kā tad nu bez pakavēšanās? Laiks

silts — lai gan vēlu rudenī, vēss alutiņš derētu.

Vītols. Bet kroģeris nozudis. Nācām meklēt,
vai nav atnācis dārzā pie bitēm. Nu, ko tad dzird

jaunu?

Līdiņš. Ko tad nu dzird? Tagad jau visas va-

lodas grozās ap pagasta vecākā celšanām. Senāk

bijām viss pagasts, tā sakot, viena sirds un viena

dvēsele. Bet kādēļ tagad šķeļamies? Tādēļ, ka mums

uzkūlies kāds nelietīgs pravietis, kas grib mūs pa-

darīt uz vienu reizi pārāk gudrus un kas nodibinājis

partijas garu mūsu starpā. Sā vīra rokaspuisis jums
visiem pazīstams, viņu sauc Puscepuri. Visiem spē-
kiem jācīnās, ka mēs uzvaram un otru partiju iznī-

cinām. Kam tad jūs dosiet savu balsu, Krastiņ?

Krastiņš. Es celšu dakteri par pagasta ve-

cāko.

Līdiņš. Ko — to? Sito cilvēku? Krastiņ, vai

jūs pie vesela prāta? Jūs celiet tādu vilku aitsādā,
tādu pagānu? Jā, viņš ir pagāns!
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3. SKATS

Tie paši. Puscepurs.

Puscepurs jau daudz agrāk parādījies pie

vaļējiem vārtiem un noklausījies. Arī tagad stāv tur-

pat, pie vārtiem atspiedies. Kādēļ jūs, kalēj, dakteri

zaimojiet, to zin katris cilvēks. Jums pietrūka no tā

laika slimnieku, kamēr dakteris atnāca pie mums

dzīvot. Tanīs laikos, kur jūs svabadi rīkojāties pa

mūsu pagastu, jau divi reizes kapsētas paplašināja.
Bet nu jūsu gudrībai aizvilktas robežas. Ne kaķi
vairs nedabūsiet izārstēt!

Līdiņš. Sargājaties, prāta desa, ka tikai neie-

pilinu jums kādas zāles!

Puscepurs. Jūsu drapes, brālīt, par daudz

nespēcīgas! Es un liels pulks citu vīru pagastā zin

gan, ko mēs celsim par savu vecāko, un, kam vien

prāts, tas nāks ar mums uz vienu roku! Ar dievu,

kungi! Prom.

Līdiņš. Vai redziet, kas tam par kuražu! Izdie-

nējis dzērājs tāds! Kamēr redzējis, kā dakteris

smērē plāksterus, palicis piepeši tik gudris, ka ne-

trūkst vairs daudz, ka — čuķ, čuķ — iznāks vēl

prapisors no viņa! Piesēžaties jel, kungi, lai jums
izstāstu tās jaunākās lietas par šito dakteri.

Krastiņš. Mums nu gan nav vaļas ilgi kavē-

ties, un bez tam arī dakteris, pēc mūsu domām, būs

tas derīgākais, ko iecelt.

Līdiņš. Vai dieviņ, kā jūs runājiet! Pagasta
labklāšanās paģēr, lai jums drusku ko izskaidroju.

Lūdzu, apsēžaties, kungi, tikai kādu brītiņu! No-

stumj viņus ar vari uz kādu beņki un pats nosēžas

pretim uz celma. Ak, nekurniet jel nemaz, — neka-

vēšu jūs ilgāki, kamēr zirgi atpūtīsies. Es jau arī
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senāk domāju, ka tas dakteris krietnis cilvēks, bet

nevienam no jums viņš nevēl labu.

Upenieks. Nu, nu, kalēj, vai tad nu īsti tā

būs?

Līdiņš. Jā, tā ir gan, un to jums pierādīšu, ja

gribiet, ar simts lieciniekiem. Vītol, vai jūs ziniet,
kādēļ jūs nedabūjāt tās divpadsmit pūravietas izren-

tēt Bumberniekam? Tamdēļ, ka dakteris bij pačuk-
stējis — esot muklājs vien, kur neizaugšot ne vārpas
lāču auzas!

Vītols. Vai tad tas varētu būt?

Līdiņš. Jā, tas varētu gan būt — prasiet tikai

Veinstein jaunkundzi! Aizbraucis uz apriņķa pilsētu,
viņš stāstījis turienes biedrībā — mūsu pagastā ne-

esot neviena prātīga cilvēka, še dzīvojot tikai tādi

naktsmicnieki.

Krastiņš. To es jau vēl nemaz nezināju!

Līdiņš. Laukus mūsējie neprotot nepavisam
apstrādāt — tā viņš teicis. Cits sējot vēl to pašu
rudeni tādos laukos rudzus, kur nupat kā linus no-

plūcis.
Upenieks. Vai redzi, ko nu tāds spriedīs par

lauksaimniecību, kas vēl nav redzējis ne superfos-
fāta maisu!

Līdiņš. Tamdēļ ir un paliek taisnība: jāturas
pie tā, kas jau izrādījies par derīgu, un tas cilvēks,
kas mums nu jau drīzi piecpadsmit gadus nokalpoja

par pagasta vecāko, — tas nevar vis būt tas ļaunā-
kais. Bet runājot rīkle izkaltis. Kroģerim esot šodien

pārlieku gārds alutiņš, — kā būtu, kad pamēģinām;
kungi atļaus, ka šo reizi mana rinda izprasīt. Visi

uzceļas. Lūdzu, ejat tikai pa priekšu, es būšu tūlīt

pakaļ!
Vītols. Nu, tad nāciet un pastāstiet mums vēl

šo to — jums tā valoda labi veicas. Visi trīs aiziet

krogā.
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4. SKATS

Līdiņš. Tad Dāvs.

Līdiņš pēc brītiņa klusuma, viņiem pakaļ ska-

tīdamies un rokas berzēdams. Ļurbas tādi! Es jums
vēl iestāstīšu, ka dakteris apburs jūsu lopus un no-

lādēs jūsu laukus, un to jūs arī ticēsiet, pinzeles!
Sauc uz kroga pusi. Hē, Dāv, iznāc laukā, — vai

dzirdi, Dāv?

Dāvs iz kroga. Ko vēlaties, kalēj?
_
Līdiņš. Iznes man koka kannu, pildītu alus, —

bet tu zini, brāl, no kuras mucas. Jeb, ja liesi iz

pudelēm, tad nepārskaties un neņem tās samazgas,
kas atliktas priekš vēlētājiem. Un kroģerim atgādini,
ka es dzeru uz tā divdesmitpiecnieka rēķinu, — gan

jau viņš zinās.

Dāvs sāņus. Grašu dīrātājs tāds!

Līdiņš. Ko teici?

Dāvs. Ka izdarīšu uz matu.

Līdiņš. Labi. Un kā tad nu iet ar roku?

D ā v's. Paldievs par pavaicāšanu — būs drīzi

vesela.

Līdiņš. Vai redzi — ko sacīju? Būtu tu gājis

pie daktera, viņš tev būtu nozāģējis vai visu roku.

Tos niķus mēs pazīstam! let krogā.
Dāvs jokodams. Par jums gudrāka jau nav pa-

gastā, — kad viņi tikai jūs neieceļ par to pagasta
veci — sargājieties! Skāde, ka jūsu galvai reiz jāsa-
trūd! Prom krogā.

5. SKATS

Helēne Veinstein. Lielozols. Vēlāk Līdiņš.

Hel ēne nāk ar Lielozolu pa vārtiem. Lūdzami,

nepārprotiet manis, — gribēju jūs tikai uzmanīgus
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darīt. Jūs ziniet — ļaužu ļaunās mēles, — ak, cik

ātri un viegli jauns meitēns ieskrien cilpās! Bij
mans pienākums jums to sacīt, jo esmu jums vēl

daudz pateicības parādā par laipnību, ar kuru jūs
manu skolu pabalstiet. Un laikam nemaldos, kad

ceru, ka jūs neļaunosaties uz manis manas vaļsir-
dības dēļ?

Lielozols. Turpretim man jums jāpateicas,

jaunkundze, bet nožēloju, ka man pietrūks vārdu.

Jau sen tas grauž manu sirdi, ka mans skuķis bie-

žāki atrodams daktera mājās nekā tēva pajumtā, —

bet nu darīšu galu tādai nebūšanai!

Helēne. Tomēr neiekarsējaties un neesiet ļauni
uz savu vienīgo bērnu. Pamazītiņām un ar lēnprā-
tību panāk daudz vairāk — un es jau arī palīdzēšu,
cik stāv manos spēkos. Tādēļ būtu labi, ka Milda

biežāki ciemotos pie manim skolā. Tad paliek tā —

pamazītiņām un ar lēnprātību? Un, kad tiksimies

nākošo reizi, tad ceru, ka drīkstēšu jūsu personā ap-

sveicināt mūsu jauniecelto pagasta vecāko. Līdz tam

lai ir tas kungs ar jums! Prom pa vidu.

Lielozols skatās viņai pakaļ. Prātīgs, lēns un

gudris sievietis. To pats dievs atsūtījis mūsu pusē.

Līdiņš no kroga laukā, vienā rokā milzīgi liela

šņabja pudele, otrā paciņa avīžu. Jautris. Mūsu lieta

veicas vareni! Ļaudis nāk arvienu vēl klāt, dzer un

lielās, un solās to iecelt, ko kroģeris ieteic. Omulība

tik varena, ka man pāris minūtu laikā izdevās četr-

padsmit «Avīžu» numurus iegrūst par velti, kamēr

ļaudīm, kad nav piedzēruši, nevar ne trīs gabalus
uztiept.

Lielozols. Kalēj, kas tev tur par milzīgu pu-
deli?

Līdiņš. So pudeli tukšosim pašās beigās, kad

sniegsimies visi rokas jūs iecelt no jauna amatā.
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Bet nevar uziet tādu lielu viļķi, ko pudeli atvilkt.

Un Dāvs pavisam nozudis.

Lielozols. Tad tu domā, ka man gan cerības

tikt atpakaļ vecajā amatā? Tai pašā acumirklī dzird

krogā daudzus kliedzam «Augsta laime Lielozolam!»

un glāzēm saskandinām.

Līdiņš. Vai nu dzirdējāt? Tie ir visi jūsu

vērgi. Bet tomēr mums jābūt uzmanīgiem, jo otra

partija arī nesnauž, un visupirms ir jāmēģina
Augstkalnu dabūt uz mūsu pusi. Augstkalns ir ba-

gāts vīrs, un aiz viņa stāv liels bars, kas viņam
paklausa akli.

Lielozols. Augstkalns nevar piemirst, ka es

arī pēdējās celšanās uzvarēju un viņš izkrita cauri.

Tādēļ viņš tagad strādās visiem spēkiem dakterim

par labu.

Līdiņš. Nu, tad mums jābūt uzmanīgiem. Ska-

tās kulisē. Redziet, kur viņš jau stiepj taisni uz

krogu šurp, — te vilku min, te vilks klāt. Būs

jāpasauc?
Lielozols. Ūja — ko tad tu viņam teiksi?

Līdiņš. Nu, vai jūs vēl neko nemaniet?

Lielozols. Man nav ne jausmas.
Līdiņš. Kad nu Augstkalna dēls Andrejs ap-

precētu jūsu Mildu?

Lielozols. Andrejs? Hm! Pārlieku gudris viņš

nav, arī drusku vieglprātības viņam piemīt, un tā

viņš nebūtu vis īsts znots pēc mana prāta.

Līdiņš. Bet todaļ atkal Mildai vairāk prāta,
un gan tā savaldīs straujo puiku. Jums jāmēģina
Augstkalns pielabināt, jo viņš Citādi ar visu savu

partiju aizies daktera lēģerī.
Lielozols. Cilvēks, nepadari mani traku, —

nespēju ne domāt uz to, ka cits nāktu manā vietā.

Līdiņš. Nu tamdēļ jau īsteni nedrīkst sēdēt,
rokas klēpī turot, — visādā ziņā jāvienojas ar
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Augstkalnu, un, kad jūs abi, tie bagātākie vīri visā

pagastā, turēsaties kopā, tad jums nāksies viegli
dakterim tikmēr spītēt, kamēr viņam apniks mūsu

pagasts un viņš aizies uz pilsētu dzīvot.

Lielozols. Hm, hm — tā lieta ir diezgan sva-

rīga, bet kas zin, vai tā Milda gribēs iet pie An-

dreja?

Līdiņš. Vai grib vai negrib, vienalga — jāiet;
uz to jums cieši jāpastāv. Par visu citu es gādāšu.
Bet nu steidzaties krogā, glaimojiet lielajam baram,

pildiet viņiem glāzes, saskandiniet ar viņiem, sadze-

riet kādas brālības, jo citādi var atgadīties, ka dak-

teris
...

Lielozols. Pie velna, neatgādini manim vie-

numēr šī cilvēka vārdu! Svarīgi un droši. Pagastā
es gribu būt tas pirmais, kā es jau ilgus gadus biju,
nevienam nebūs manim pavēlēt, tas ir mans lep-

nums, un dievs man palīdzēs, ka es palikšu līdz

mūža beigām amatā! Prom krogā.

6. SKATS

Līdiņš. Vēlāk Dāvs.

Līdiņš. Vai, vai — ko nu lepnā mamzelīte

Mildiņa sacīs? Nu būs jābeidzas lakstoties ar dak-

teri! Tai pašā acumirkli atskan krogā saucieni:

«Urā, pagasta vecākais! Urā, lai dzīvo Lielozols!»

Ūja, kā to saņem! Sāks viņam tikmēr glaimot, ka-

mēr izslīdēs vēl kāds divdesmitpiecnieks!
Dāvs nāk iz kroga, koka alus kanna rokā. Se

būs; jūs jau noslāpsiet gaidīdami.
Līdiņš. Tava vaina. Vai ņēmi no labā alus?

Dāvs. Jāpamēģina. Dzer iz kannas.

Līdiņš izrauj viņam kannu iz rokas. Neesi

bezkaunīgs, puika!
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Dāvs. Neļaunojaties — man tāda ieraša: visu,

ko redzu, to izmēģinu, kāds ir.

Līdiņš. Sargājies tikai, ka es ko citu neizmē-

ģinu! Taisās pīpi iekurināt, pie kam viņš rīkojas ar

kādu spieķu dozi, kas izrāda kaut kādu figūru.

Dāvs. Vai, kāda jums skaista spičku kastīte!

Vai, cik skaista! Kam tad šī mazā federīte vaja-

dzīga? •

Līdiņš. Uzmani vien — tev jau tāda ieraša,
ka visu, ko redzi, gribi izmēģināt, kāds ir. Pavelk

aiz cilpiņas, aparātu viņam piebāzdams tuvu pie de-

guna; spičkas eksplodē ar lielu blāzmu.

Dāvs, izbijies un ar roku degunu saķerdams.

Ai, ai, ai, deguns apsvila!

Līdiņš. Un tad paņem šo lielo pudeli līdz,

sagādā krietnu kurķu viļķi un atvelc pudeli, — mēs

viņu drīz tukšosim uz jaunā pagasta vecākā vese-

lībām.

Dāvs. Labi, labi! Ņem pudeli un grib iet.

Līdiņš. Pag, vēl kas. Kad redzi Augstkaln
saimnieku krogā, tad lūdz, lai viņš iznāk dārzā; še

kāds vēlas ar viņu runāt.

Dāvs. Izdarīšu, kalēj! Prom krogā.

7. SKATS

Līdiņš. Vēlāk Augstkalns.

Līdiņš. Nu jārauga Augstkalna galva tā pār-
taisīt, ka viņa mūsu nolūkiem der. Visai grūti tas

nenāksies, jo Augstkalns briesmīgi kāro savam An-

drejam apgādāt bagātu sievu. Bet mūsu laikos ba-

gāti skuķi nav vis atrodami katrā ceļmalā. Tādēļ
viņš vienosies ar Lielozolu jau Mildas dēļ vien.
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Augstkalns nāk no kroga puses. Ak jūs, ka-

lēj? Kas tad jums tik svarīgs un noslēpumīgs, ka

nenācāt krogā?
Līdiņš. Trāpījāt! Ir gan pa daļai maziņš no-

slēpumiņš, kura dēļ vēlējos ar jums pārrunāt.
Augstkalns. Tad teiciet, — nav laika ilgi pa-

likt, ļaudis gaida mājās, būs nobeiguši darbu, un

tad man jānoteic citi.

Līdiņš. Bet neļaunojaties — šai vietā nav ne-

kāda prātīga izrunāšanās, še tiksim vienmēr trau-

cēti, jo šinī dārzā netrūkst nekad staigātāju. Tādēļ

pavadīšu jūs kādu gabaliņu, ja jums tīk.

Augstkalns. Manis dēļ — nāciet! Esiet ēr-

mots kukainis, kalēj!

Līdiņš, ar Augstkalnu aiziedams. Redziet, tā

lieta ir šī: Lielozols vēlas saderēt mieru un arī no

savas puses parādīt drauga prātu. Stāsta tālāk, pa
vidu aiziedams.

8. SKATS

Lielozols. Vēlāk Milda.

Lielozols nāk iz kroga, rokā koka alus

kanna. Krogā dzird saucienus: «Lielozol, pagast-
veci, neizmāci Vēl pa čarkail» Saucēju balsīm no-

mana, ka vīri stipri iesiluši. Pie joda — alus sāk

kāpt galvā. Jo vairāk dodu dzert, jo vairāk man

balsu, — bet pašam jāpaliek skaidrā prātā, lai varu

visu lietu kārtīgi vadīt.

Milda pa vidu. Daudz labas dienas, papiņ!
Dzirnavniece liek tevi sveicināt.

Lielozols auksti. Tad biji dzirnavās?

Milda. Jā, papiņ. Un, pirms tevi še uzmeklēju,
nogāju arī doktora mājā.
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Lielozols bargi. Jau atkal biji daktera mājās?
Milda izbijusēs. Jā, tēt, — biju pie Graudiņ

kundzes; tu man senāk neaizliedzi tur iet.

Lielozols sāņus. Apmierinājies, Lielozol, —

pamazītiņām un ar lēnprātību! Dzirdot. Satiku sko-

lotāju Veinstein jaunkundzi.
Milda sāņus. Ak dievs, nu saprotu!
Lielozols. Jānožēlo, ka šī dāma nav precē-

jusēs.
Milda. Kādēļ tā, tēvs?

Lielozols. Tādēļ, ka viņa prātīga un savu

vīru darītu gauži laimīgu. Saki, Milda, — vai tad tu

nemaz nedomā uz precēšanos?
Milda apstulbuse. Nē, papiņ! Vēl laika diez-

gan, jo vēl neesmu ne pilnus divdesmit gadus veca.

Lielozols. Hm, laika diezgan! Bet var atga-

dīties, ka dievs mani aicina projām no šīs pasaules,
un tad vēlētos pirms zināt, kam un kā es tevi

atstāju.
Milda. Kam tu tā runā, papiņ?
Lielozols. Esmu jau izredzējis tev brūtgānu.

Milda izbijusēs. Kā, tēvs, vai tu runā nopiet-
nībā?

Lielozols. Pilnīgi. Tu zini, neesmu nekādu

joku draugs!
Milda. Bet kādēļ tu līdz šim neko nerunāji par

šo lietu, un nu piepeši tieku aicināta kā uz deju.

Pārdomā, tēvs, jo izliekas tā, ka tev būtu kaut kas

iestāstīts.

Lielozols stipri sašutis. Kas man ko iestās-

tīja, man, kas visu cauru mūžu tikai pats savu

gribu izvedu cauri? Arī šo reizi izdarīšu to, ko pats
sevim iestāstījos, un tu iesi pie tā vīra, kuru es izre-

dzēšos. Lūk, tur nāk viņa tēvs!
/

Milda. Augstkalns?
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Lielozols. Jā, tu ņemsi Augstkalna Andreju!
Milda droši. Nemūžam ne, tēvs!

Lielozols lielās dusmās. Ko sacīji?
Milda. Ātrāki iešu kapā nekā pie tā! Taisās

aiziet.

Lielozols. Uz kurieni iesi?

Milda. Uz turieni, kur varētu sagatavoties pre-
toties tavai gribai.

Lielozols šaker viņu aiz rokas. Tu paliksi še!

Milda. Tēvs, kā tu apejies ar savu bērnu? No

tevis to neesmu ieraduse! Tu manis vienmēr mīļoji,
bet tagad stumji nost no saviem sāniem! Ak, tēvs,

kādēļ?

9. SKATS

Tie paši. Līdiņš. Augstkalns caur vidu.

Lielozols tiem pretim, uzdzer Augstkalnam.

Veseli, kaimiņ! Sniedz Augstkalnam kannu.

Augstkalns. Veseli! Dzer un dod kannu atpa-
kaļ. Kalējs nupat kā man stāstīja lietas, kuras man

gluži pa prātam. Patīkamākas vēstis neviens man

nevarēja pasniegt. Tuvojas Mildai. Tad taisnība,
Mildiņ, jūs nodomājuši palikt par manu vedeklu?

Saķer viņas roku. Saņemiet manu pateicību un da-

riet manu puiku laimīgu!

Milda atrauj roku atpakaļ. Ak, Augstkaln,
uzklausāties tikai...

Augstkalns. Ko? Ko tas nozīmē?

Lielozols. Ak, ko jūs klausāties uz bērnu, to

lietu, kaimiņ, mēs varam nobeigt savā starpā. Lai

jūs ziniet — pūru es viņai došu krietnu līdz. Pirm-

kārt viņa dabūs ...
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Augstkalns. Lēnām pa tiltu, kaimiņ! Mildas

jaunkundze vēlējās ko sacīt — lai viņa pirms izrunā.

Nepiekrītu tam, ka viņu piespiež pret pašas gribu.
Milda. Augstkalna tēvs, jūsu Andrejs ir kriet-

nis jauneklis, kuru es augsti cienu, bet tomēr nesa-

jūtu savā sirdī tik daudz priekš viņa, kā tas vaja-
dzīgs, lai ietu kā sieva pie viņa, un, kad mūs ar

varu sadotu kopā, tad mēs abi būtu nelaimīgi un

viens otram par nastu.

Augstkalns. Tā, tā. Kaimiņ, tas bērns ir des-

mitreiz prātīgāks nekā jūs. Aiziedams uz Lidinu.

Kalēj, jūsu pienākums būtu nodarboties ar laktu un

ar āmuru — es nevēlos citu reizi būt jūsu nerrs.

Dienaszaglis! Prom pa vidu.

Līdiņš. Vai dieviņ, kāds karstaputra! Jūs,
jaunkundze, man izmaisījāt labākos nodomus. Nu

būs atkal bezgalīgs darbs, kamēr viņu apmierinās,
un nu viņš ar visu savu partiju laukā iz mūsu tīkla.

Nolādēta būšana! Var vēl pavisam plāni iziet!

Lielozols. Nerātnis bērns! Bet tagad, kur tu

īsteni stūrgalvīga, es tevis piespiedīšu! Redzēsim,
vai es nepaturēšu virsroku! Dzer.

Milda. Virsroku? Nē, tēvs, to tu nevari patu-
rēt! Tu vari manim aizturēt un atraut savu mantu,
tu vari mani izstumt no savām mājām, bet pēdējo,

svarīgo vārdu izrunāt — uz to mani neviena pasau-
les vara nepiespiedīs. Un, kad garīdznieks mani pra-

sīs, vai gribu viņam piederēt uz visu mūžu, tad va-

jadzīgais «jā» vārdiņš nekad nenāktu pār manām

lūpām, bet trīsreiz es sacītu — nē, nē un nē!

Lielozols lielās dusmās. Tad tomēr taisnība,
ko ļaudis čukst visās sētmalās, proti, ka tu kaut

kādu citu ieņēmusi prātā?
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10. SKATS

Tie paši. Dr, Briedis.

Briedis jau mazu brītiņu agrāk redzams dārza

vārtos. Ne vien prātā, bet ari dziļi sirdī!

Milda priecīgi pārsteigta. Viņš!

Lielozols, jau senāk apsēdies, nemaz negrie-
zies atpakaļ. Kas tur runā?

Briedis. Es, pagasta vecākais, es, dakteris

Briedis, kas jūs visur meklēja, jo man ar jums jā-
runā. Bet pirms atvainojiet uz acumirkli, man kalē-

jam kas jāsaka. Uz Lidinu. Kad jūs nebūtu še sa-

stapis, es būtu aizgājis uz smēdi.

Līdiņš. Ūja, kā tad es nāktu pie tāda goda?
Briedis. Nupat nāku no slimnieces, kuru jūs

uzsākuši ārstēt. Sievai tīfs, ko jūs ārstējiet ar vasku,

sāli un etiķi. Jūs ar savu mākslu esiet paspējuši,
ka nabaga sieviņa, kurai jāpelna priekš seši nepie-

augušiem bērniem, var dividesmit četrās stundās

auksta būt, ja nenotiek kāds brīnums.

Līdiņš fanātiski. Es ārstēju ar ticības spēku —

tās ir zāles, no kurām jums, zināms, nav ne jaus-
mas. Kam ir jāmirst un kas paliek dzīvotājs, par to

spriež kāda augstāka vara.

Briedis. Lieciet jauki skanošos vārdus pie ma-

las. Kam tādi vārdi vienumēr mutē, tam viņi trūkst

sirdī. Bet šis atgadījums diemžēl nav pirmais, kurā

jūs cilvēka dzīvību izpostījāt. Tamdēļ ziņoju jums
še atklāti — ja es jūs tikai vēl vienu reizi noķeršu

pie ārstēšanas, tad ziņošu par to augstākā vietā. To

nepiemirstiet nekad! Runā lēni ar Mildu.

Līdiņš sāņus. Maizes naids! Un šo cilvēku lai

ieceļ par pagasta vecāko? Tad varu mirt badā. Jā-

rauga atkal Augstkalnu dabūt savos nagos. Aiz-

iedams. Belials tāds! Prom pa vidu.



245

Briedis. Vēl reizi aizbildiniet mani šīs privā-
tās sarunas dēļ, bet viņa bij gauži vajadzīga. Kad

mēs abi, pagasta vecākais, līdz šim tikai maz tiku-

šies, tad apstāklis, ka esmu daudz darba apkrauts,
pie tam vainīgs. Bet tagad vēlu jums sveiku labu

vakaru.

Lielozols. Daktera kungs! Kā tad jums tik

piepeši uznāca tāda ilgošanās pēc manis? Senāk

gājām katris savu ceļu.
Briedis. Kādēļ es tagad pie jums nāku? Liel-

ozol, es neesmu nekāds draugs no daudz vārdiem

un tādēļ īsi: es nācu jūs lūgt, lai jūs man Mildu

dodiet par sievu un līdz ar viņu jūsu svētību..

Lielozols. Hm, jūs, daktera kungs, maz ko

deriet lauku dzīvei, jums tā drīzi apniks, un jūs
dosaties atpakaļ uz pilsētu. Bet es negribētu šķirties
no sava vienīgā bērna.

Briedis. Es ienīstu pilsētu un viņas pārspīlēto
dzīvi, un vesela zelta čupa mani neaizvilinās iz ma-

nas klusās būdiņas. Tamdēļ Milda būs vienmēr jūsu
tuvumā. Mūsu lauku robežas saiet gandrīz kopā, un

tātad jūs savu meitiņu bieži redzēsiet. Viens vārdiņš

no jūsu puses, un jūs darīsiet divus cilvēkus pilnīgi

laimīgus.
Lielozols. Hm, hm, tas izklausās viss it jauki,

un kad es to krietni pārdomāju . . .
Milda priecīgi. Tad nesacīsi nē, tētiņ?
Briedis. Jūs dosiet man Mildu par sievu?

Sniedz viņam roku.

Lielozols grūž roku atpakaļ un smejas ne-

jauki. Tad jūs tiešām domājiet, ka bagātais Lielozols

tūlīt dancos pēc jūsu svilpes tikai tamdēļ vien, ka

jūs to tā vēlaties? Ahu, mēs, saimnieki, tā nestei-

dzamies. Jā, Mulda dabūs gan krietnu maišeli nau-

das līdz, bet kas zin, daktera kungs, vai šī nauda

nolemta jums.
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Briedis, dusmas savaldīdams. Lielozol, es ru-

nāju ar jums taisni, kā vīrs ar vīru un tikai to, kas

pie lietas piederēja. Kas jums dod tiesību mani ap-
vainot? Paturiet savus naudas maisus paši — man

viņi nav vajadzīgi. Teiksiet jūs «jā», es jums pateik-
šos, sacīsiet jūs «nē» ...

Lielozols. Nē, nē, nē un simtsreiz nē!

Milda izsamisusi. Tēvs, apžēlojies — ko tu

dari?

Lielozols. Kad jums arī izdevās manai meitai

sagrozīt galvu, tad es tomēr neatļaušu, ka jūs manu

godīgo vārdu aptraipiet ar kaunu.

Briedis. Par daudz — par daudz!

Milda apsedz vaigu abām rokām un atkrīt uz

sēdekļa.
Briedis. Kādu vārdu jūs uzdrošinājāties izru-

nāt? Kas aptraipījis jūsu vārdu ar kaunu? Tagad
nestāv vairs Mildas brūtgāns jūsu priekšā, bet vīrs,

kas prasa izskaidrojumu no jums. Vai ieslēpos kā

zaglis jūsu mājā, kā zaglis, kas gribēja nolaupīt

jūsu bērnu? Vai nācu līkiem ceļiem, Mildu piekrāp-
dams? Nē, kā godīgs vīrs es nācu taisni pie jums,
bet jūs man atbildējāt prastībām. Gan variet aiz-

liegt savai meitai nākt manās mājās — tā jūsu tie-

sība, un, ievērojot jūsu nepieklājīgos vārdus, es Mil-

dai vairs neatļaušu spert soli pār manu slieksni.

Milda. Jūlij, Jūlij!

Briedis trīcošā, kustinātā balsi. Viņa arī ne-

gribēs nākt pret sava tēva gribu, un, kad viņa mani

tiešām mīl, tad tā paklausīs tēvam.

Milda. Jūlij, jūs prasiet par daudz no manis!

Briedis spēcīgi. Bet mūžam viņa dzīvos manā

prātā, manā sirdī — to jūs nenoliegsiet. Un ja
Milda man paliek tikpat uzticīga kā es viņai...

Milda. Mūžīgi tava, Jūlij!
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Briedis. Tad pienāks ari tā stunda, kur drīk-
stēšu viņu spiest pie savas sirds un uz jūsu simtkār-

tīgo «nē» atbildēšu ar vienu vienīgu spēcīgu «jā»!
Lielozols kā ārprātā. Pirms tas notiek, lai jūs

visus ... Paceļ kanna gaisā, gribēdams ar to Brie-

dim iesist.

Milda gāžas starp abiem.

Briedis attura Mildu un nostājas Lielozola

priekšā, rokas uz krūtim krustiem salicis. Visam

jānotiek gauži ātri. Lielozols paliek stāvot gaisā pa-
celtu kannu. Pēdējos vārdus pēc isas pauzes, kurā

abi pretenieki skatās viens otram acīs, Briedis runā

līgsmi. Kad jūs vēlējāties manim uzdzert, Lielozol,
tad nevajadzēja to kannu tik augsti pacelt gaisā.
Ar labu vakaru, pagasta vecākais!

Milda. Jūlij, kā tas lai beidzas!

Briedis apkampj viņu. Dzīvo vesela, dārgā,
un paliec man uzticīga, — mūsu saulīte atspīdēs
drīzi! Prom pa vidu.

Lielozols bēdīgi. Un tas viss tevis dēļ, Milda!

Vai to pelnīju? Nāc palaidi mani uz mājām, — es

jūtos nevesels! Abi aiziet pa vidu. Pauza.

11. SKATS

Līdiņš. Upenieks. Vītols. Krastiņš. Vēl citi

saimnieki.

Nāk visi iz kroga, jau drusku iesiluši.

Cits caur citu. Kur tad viņš palika! Ehē,
Lielozol! Kas tā par būšanu — tā izmukt?

Līdiņš. Pag, kungi, nu nāks tā lielā pudele!
Ehē, Dāv, nāc nu!

Vītols, Kas tā par lielu pudeli?
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Līdiņš. Tā tik ir pudele! Ehē, Dāv, kur pa-
lieci? Tagad, kungi, dzersim Lielozolam jo skaļas
augstas laimes!

Krastiņš. Kā tad nu bez dzeršanas!

Līdiņš. Dāv, rakari, ņem viļķi rokā un nes

pudeli!

12. SKATS

Tie paši. Dāvs.

Dāvs iz kroga, pavisam piedzēries, liela pudele

rokā, bet tukša, tura to kaklu pie zemes. Es jau
nāku ar dampi!

Līdiņš. Kur tad tu biji? Kad tevi velns, tu

jau nāc pilnos zēģeļos!
Dāvs. Es meklēju kurķu viļķi!
Līdiņš. Bet nu jau pudele tukša?

Dāvs. Neļaunojaties — redziet, man tāda

ieraša: visu, ko redzu, to izmēģinu, kāds ir.

Visi. Bravo! Tās tik bij magaričas!

Aizkars.

TREŠAIS CĒLIENS

Notiek astoņas nedēļas vēlāk.

Skatuve: tāpat kā pirmā cēlienā.

1. SKATS

Graudiņ kundze. Augstkalns. Beidzot Auseklis.

Augstkalns, paceldamies no krēsla. Dzīvojiet
sveika, Graudiņ kundze, nu man jāsteidzas mājās.
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Graudiņ k-dze. Palieciet vēl kādas minūtes.

Jums būs šis tas, ko man pastāstīt un paīsināt garo

laiku.

Augstkalns piesēžas atkal. Nožēloju, ka ne-

satieku dakteri mājās. Man bij ar viņu kāds vārdiņš

jāparunā.
Graudiņ k-dze. Vai mājās kāds sasirdzis?

Augstkalns. Gods dievam, nē! Bet vēlējos
runāt dēļ šīs dienas celšanām.

Graudiņ k-dze. Ak jā, šodien jau cels jauno

pagasta vecāko!

Augstkalns. Kā tad. Un tamdēļ gribēju dzir-

dēt no daktera pēdējo skaidro vārdu, vai viņš pie-

ņemtu šo amatu jeb ne, lai neskaldām velti savas

balsis. Stundas laikā celšana notiks.

Graudiņ k-dze. Vai dieviņ — Lielozols dak-

teri nories, kad šis pieņems amatu!

Augstkalns. Jo tuvāk celšanas brīdis pienā-
cis, jo vairāk Lielozols izsamisis. Tagad viņš tā

sašļucis, ka paziņojis — šim šodien neesot spēka
vadīt sapulci, kādēļ ieceļot pagasta priekšnieku par

savu vietnieku.

Graudiņ k-dze. Kādēļ tad šis īsteni neiet

tādā svarīgā sapulcē?

Augstkalns. Patiesībā — viņš nespēj. Viņš
nevarētu panest tās nedrošības jūtas, kas viņu mo-

cītu par visu to laiku, kamēr izšķiras, kas īsteni tas

ieceltais. Jūs nemaz nevariet iedomāties, kā šis cil-

vēks saaudzis kopā ar savu amatu!

Graudiņ k-dze. Jā, tā ir neizprotama god-
kārība, kas pašam pagastam nebūt nav bijuse par
labu.

Augstkalns. Kur tad nu lai būtu par labu,
kad pirmais vīrs pagastā sabiedrojas ar visiem tum-

soņiem un veicina glupības un gara aklības izpla-
tīšanos!
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Graudiņ k-dze. Nudien jābrīnās gan, kā

godīgs cilvēks spēj turēties uz vienu roku ar vīru,
kāds ir mūsu kalējs!

Augstkalns. Kalējs jau viņa labā roka, un,

zinādams, ka es vēlos bagātas vedeklas, blēdis man

bija nolicis tādas cilpas, ka es tikko ar visiem sa-

viem domubiedriem neielīdu viņa slazdos.

Graudiņ k-dze. Kaut pats nelabais šo ka-

lēju parautu! Jūs redzēsiet, mēs vēl visi piedzīvosim,
ka šis cilvēks padarīs pagastam lielu kaunu. Nepie-
mirstiet manus vārdus!

Augstkalns. Tagad viņš dzīvo nepiekusis pa

visiem krogiem, ļaudis dzirdinādams un Lielozolam

balsis pirkdams. Zināms, nebūs vairs Lielozols

amatā — cits pagasta vecākais neatļaus kalējam
vis tādu vaļu kā šis.

Auseklis ātri pa vidu, piekusis un bez elpas.

Tēvs, steidzies ātri jo ātri uz pagasta namu, tur

tevis gaida.

Augstkalns. Kas tad noticis?

Auseklis. Balsu nodošana jau sākusēs, un

kaimiņi tevis meklē kaktu kaktos. Viņi teica, lai tu

nākot bez kavēšanās, jo daži paliekot šaubīgi.

Augstkalns. Nu, tas tikai vēl trūka! Redz,
redz, ko brandavīns un alus nepaspēj! Tad jau jā-
steidzas. Dzīvojiet vesela, Graudiņas kundze! Nāc,
dēls! Ar Ausekli prom pa vidu.

2. SKATS

Graudiņ kundze viena.

Graudiņ k-dze. Nudien, uznākušas mums

karstas dienas! Tur celšanas ķeza, še atkal nelaime

Jūlijam. Toreiz, kad pierunāju Jūliju, lai ved sievu



251

mājās, neparedzēju gan, ka visa šī precēšanās liga
nobeigsies tik bēdīgi. Ak, šis Lielozols ir . gan ciets

kā akmens! Kā viņš divus mēnešus atpakaļ izturē-

jies muižas dārzā pret Jūliju un Mildu? Nu, pro-

tams, Jūlijs grib zināt, kas man stāstījis to atgadī-
jumu, bet tas ir velti. Rāda uz durvīm kreisā pusē.
Tur tup tas iekšā, kas manim visu sacīja, bet Jūlijs
to nedrīkst zināt.

3. SKATS

Graudiņ kundze. Briedis.

Briedis pa vidu. Tā, atkal reizi mājās! Apsē-
žas pie rakstāmā galda un izvelk pulksteni. Hm,
biju veselas piecas stundas pie vājā, — kas zin vai

slimnieks izveseļosies? Kaut es varētu mirt viņa
vietā! Vēl kādas nedēļas atpakaļ biju jautris zēns,
kam šī pasaule izlikās tik varen jauka, un šodien

sirds skumju pilna. lerauga Graudiņ kundzi. Ā,

mam, jūs še? Rūgti. Priecājaties, ka vecums bali-

nāja jūsu matus un ne sirdēsti.

Graudiņ k-dze sirsnīgi. Jūlij, mans labais

Jūlij, nesērojies tik daudz, tu nemaz nevari iedomā-

ties, cik tu mani caur to noskumdini! Beidz bēdā-

ties! Bieži atgadās, ka lieta it piepeši pārgrozās, —

tad tu viņas tomēr dabūsi, tomēr — lai arī šis ve-

cais naudasmaiss stīvējas cik gribēdams.

Briedis. Ko jūs sacījāt, mam? Ko nozīmēja šie

vārdi? Kas jums stāstīja?

Graudiņ k-dze sāņus. Vai dieviņ, vecā mēle

grabējuse par daudz — nu iznāks jandāliņš un ne-

patikšanas!
Briedis. Mam — ko tas viss nozīmē? Sakiet

man taisnību — vai jums nebij viesi?
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Graudiņ k-dze. Ej jel — kur nu viesi!

Briedis. Bet kā jūs zinājāt manim darīt tādas

piezīmes? Kā jūs varējāt tā runāt?

Graudiņ k-dze. Kā es varēju runāt? Nu, ar

muti, tu tiepumnieks! Bet ko tur tik daudz, Jūlij:

nevajaga tikai zaudēt dūšas! Kam netrūkst pacietī-
bas un izturības, tas beidzot gan vēl tiks galā ar

tādu lākturi, kāds ir mūsu pagasta resgals Liel-

ozols! Prom pa kreiso.

Briedis. Pie joda, no kā vecene dabūjuse dzir-

dēt atgadījumu muižas dārzā? Laikam nu jau viss

pagasts zin, ka esmu atraidīts no Lielozola? Bet kā

lai tas beidzas? Neesmu vairs nekāds jauneklis, kas,
mīlestībā iekārsies, nopūšas, ilgojas un vaida, ka-

mēr apstākļi par viņu apžēlojas, — nē, esmu vīrs,

kam savs spraustais mērķis jāsasniedz dūšīgā cīniņā.
Jūlij, rādi, ka tev netrūkst enerģijas! Jeb vai tu

gribi būt tas pats Jūlijs, kas tu biji gadus atpakaļ,
to reizi, kad tevi sievietis, ko tu tik bezgalīgi mīlēji,
nežēlīgi piekrāpa un tu pārgāji klusu mājās un rau-

dāji bez gala? Nē, to reizi tu biji zēns, šodien tu

esi vīrs.

4. SKATS

Briedis. Lielozols caur vidu.

Briedis. Pagasta vecākais — jūs manā dzī-

voklī? Ko tas apzīmē, kādas vēstis jūs man nesiet?

Lielozols auksti. Es nenesu neko — bet līdzi

ņemt es gribētu kaut ko. Es nācu pēc savas meitas.

Briedis. Pēc Mildas? Tā neatrodas manās

mājās.
Lielozols rupji. Ko jūs man stāstiet? Ļaudis

redzējuši, ka viņa pie jums atnākuse, un es vēlētos,
ka jūs man paklausītu labu prātu un bez liegšanās,



253

jo citādi jūs mani piespiedīsiet jums parādīt, kādā

pagasta amatā atrodos vēl šinī acumirklī.

Briedis sašutis. Kad jums saku, ka Mildas

jaunkundze nav še, tad es no jums paģēru, ka jūs
man uz mata ticiet.

Lielozols. Nu, nu ■— tā būs mana zināšana.

Briedis lielās dusmās. Lielozol, jūs! Savaldās.

Mana ēka stāv jums atvērta — meklējiet savu

meitu. Atver kreisajās durvis.

5. SKATS

Tie paši. Milda. Grau.diņ kundze.

Milda iz durvīm pa kreiso pusi. Se esmu, tēvs!

Briedis stipri pārsteigts. Milda, ko tas ap-
zīmē?

Lielo zol s. Nu, ko es sacīju? Pārliecinājāties
nu paši, cik daudz var palaisties uz jūsu vārdiem.

Jeb vai tas nav mans bērns, un vai tās nav jūsu

mājas, kurās tagad atrodos?

Briedis. Milda, kam jūs tā darījāt, kam jūs
nepaklausījāt maniem vārdiem un manai gribai?
Kādēļ jūs man darījāt tik bezgalīgi lielas nepatik-
šanas?

Milda pārsteigta. Jūs manim izsakiet pārme-
tumus, Jūlij, un es cerēju jūs iepriecināt. . . Būtu

zinā-juse . . .

Briedis. Nē, nē, Milda, ne tā! Bet jums vaja-
dzēja pārdomāt! Un kas bij tie iemesli, kas jūs sku-

bināja šurpu nākt, kur jūs it labi zinājāt, kā nu

stāvos ar jūsu tēvu?

Milda. Vai es zinu? lekšķīgs nemiers un ilgo-
šanās mani dzina projām. Kādēļ es šurp atnācu —

to pate nezinu, bet piepeši atrados šai vietā, kur es
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jau tik bieži mitu un savas dzīves visujaukākās

stundiņas palaidu. Tikai vienu vajadzību nojēdzu,
to — Graudiņas kundzi lūgt, lai viņa manis paslēpj,
aiz bailēm no tēva, jo es it labi paredzēju, ka viņš
atnāks manis meklēt. Uz Lielozola, kaislīgi. Nē, nē,

tēvs, es vairs neeju atpakaļ tavās mājās — un kaut

man vajadzētu palikt ceļmalā vai mežā.

Lielozols. Apdomā pate, vai tādi vārdi tevim

pieklājas. Neaizmirsti nekad, ka es tavs tēvs.

Graudiņ k-dze. Paklausi tēvam, Milda, un

eji līdz. Apdomā, ko ļaudis runās.

Lielozols. Neapbēdini savu tēvu, Milda, nāc

līdz!

Milda. Es nevaru, tevs! Un, kad tu manis pie-

spiestu varas līdzekļiem, tad es tomēr neapsargātā
brīdī aizskrietu projām un atrastu gultiņu aukstos

viļņos.
Lielozols dusmās uz Brieža. Un par visiem

šiem jaukiem skatiem man jums jāpateicas, kas jūs
manu bērnu tā izmācījāt!

Briedis. Cilvēks, savaldiet savus vārdus! Uz

Mildu. Mildiņ, kad jūs negribiet iet atpakaļ mājās,
tad dodaties pie savas radnieces dzirnavnieces tepat
tuvumā — viņa jūs mīl kā savu bērnu, un tur vien-

tulībā jūs atradīsiet mieru, kamēr mums pienāks
mūsu laiks. Bet neapbēdinājiet tēvu par daudz un

nepiemirstiet ļaužu ļaunās mēles. Tādēļ ejiet tēvam

līdzi dzirnavās.

Lielozols. Bet ar vienu nolīgumu: jūs, dak-

tera kungs, nedrīkstiet nekad rādīties dzirnavās.

Briedis. To apsolu jums. Tomēr ne tamdēļ, ka

jūs uzdrošinājāties manim tuvoties ar tādu paģērē-

jumu, bet tikai Mildas labumā daru to, jo viņai va-

jaga miera, kas nav vis atrodams jūsu pajumtā. Uz

Mildu. Dzirnavniece jums ievietos kādu istabiņu, un

vientulībā jūs atspirgsiet un pārcietīsiet vieglāki
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visu to, ar ko liktenis mūs piemeklējis. Ko jūs sakiet

uz to, Mildiņ?
Milda lēni, stivi lūkodamās Jūlija vaigā. Jā,

jā, tad uz dzirnavām — vai nebij tā? Tā jūs vēlē-

jāties? Labi, es paklausīšu.
Briedis. Tas ir labi un teicami, un jūs, Liel-

ozol, būsiet laikam mierā ar lietas tādu iekārtošanu?
Lielozols. Kas man cits atliekas! Man jau

vairs nav nekādas tiesības piespiest savu bērnu uz

kaut ko — šo tiesību sev piesavinājies cits cilvēks;
man viņa vairs neklausa, bet jums! Tomēr nedrīkstu

atļaut, ka jūs arī turpmāk manim atsvešinājiet manu

bērnu. Nekad mūsu pagasts jūs neieskatīs par sa-

vējo, jo jūs esiet augstskolā sagatavoti priekš cita

dzīves ceļa, kuru jūs tomēr atmetāt un palikāt
mums, zemniekiem, par uzbāzēju. Nedz mums va-

jaga jūsu gudrības, nedz mums vajaga jūsu perso-

nas, un labklāšanās atradās mūsu pagastā, jau

pirms jūs uzklīdāt. Bet to mieru un saticību, kas še

valdīja gadu simteņiem mūsējos, — to jūs izpostī-

jāt. Jūs sarāvāt tās saites, kas mūs vienoja ar mūsu

dabiskiem vadoņiem un kungiem, un tā sēkla, kuru

jūs izsējāt ļaužu starpā ar savām grāmatām un

laikrakstiem, — viņa paliks par lāstu visai mūsu

tautai. Un šī roka — lai viņa satrūd pie dzīvām

miesām, ja es viņu izlietoju, jūs abus sadodams

kopā!
Briedis. Apstulbis un aklis jūs esiet, un ar

katru vārdu jūs izsakiet jaunas glupības. Man tikai

jūsu meitiņas žēl, kurai viss tas jādzird, un tas ir

tas iemeslis, kādēļ jums nenoturu tādu lekciju, kāda

jums būtu vajadzīga, lai jūs padarītu par prātīgu
cilvēku. Bet tagad lai pietiek ar to atgādinājumu,
ka tas miers, pēc kura jūs tik vareni ilgojaties, bij

miegs, grūts un garš miegs un ka nevis es cēlu jūs
iz omulīgas migas, bet laika straume modināja jūsu
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pagastu, un varbūt ka es biju viņas rīks. Un tagad,
vecais, izceļaties, izberzējaties un izmazgājaties mie-

gainās acis un lūkojiet, cik spoži spīd saulīte un

cik atspirdzinošs jaunais rīts!

,6. SKATS

Tie paši. Puscepurs.

Puscepurs steigšus caur vidu. Labi, ka jūs
atradu mājās, daktera kungs!

Briedis. Kas noticis? Jūs jau pavisam bez

elpas!

Puscepurs. Daktera kungs ■— nudien pie-
trūkst elpas ...

Briedis. Nu runājiet jel ...'
Puscepurs. Nupat kā jūs iecēlām par mūsu

pagasta vecāko!

Lielozols kā sadragāts iekliedzas. Tas nav

tiesa — jūs melojiet, Puscepur!

Puscepurs. Tas ir, citiem vārdiem, Lielozol:

jūs gan labprāt vēlētos, ka es tagad melotu. Bet tur

jums nevaru palīdzēt. Tā ir un paliek patiesība, par
kuru visam pagastam iemesla priecāties.

Lielozols. Vai tad visa pasaule taisās sa-

gāzties! Nē, to es nepārcietīšu, to es nevaru pārciest!

Puscepurs. Ticu gan — tāda vēsts ķeras pie
kauliem. Netrūka jau arī daudz, tad Lielozols atkal

būtu ticis par vecāko. Bija divas partijas un abas

diezgan spēcīgas. Uz kuru pusi Augstkalns ar sa-

viem piekritējiem sitās, tur bij uzvara paredzama.
Bet kalējs bij par daudz uzcītīgi rīkojies un tā ne

vien Augstkalnu pilnīgi aizkaitinājis, bet arī kalpu
desmitniekus tā sadzirdinājis pa krogiem, ka tie vēl

tagad vārtās stedelēs un savas balsošanas tiesības
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noslīcinājuši alus mucās. Zobodamies. Nu, kam jūs
tādi sašļukuši, Lielozol? Ko tur daudz bēdāties —

pagalam ir pagalam. Tagad mums vara rokā! Prā-

tīgāki, ka palieciet tagad mūsu partijas piekritējs

un draugs. Ko tur daudz ķildoties — esam visi

viena pagasta ļaudis!

Lielozols. Buntavnieki ■— vai jūs norunājāt
mani nogalināt? Atgāžas sēdeklī.

Puscepurs. Jā, tā jau nu vienreiz iet pa-
saulē — šodien tie groži vienam rokā, rīt atkal

citam. Šodien gorās karietā — rītā dzīvo pirtī, veca

lieta, un, kā tu man, tā es tev. Sveiciniet savu ka-

lēju! Prom pa vidu.

Lielozols pēc kāda brītiņa klusuciešanas,
kurā iekšķīgi cīnījies, uz Briedi, kas par visu to

laiku lēni ar Mildu sarunājies. Citādi neiet — man

jāmēģina šo ceļu staigāt, jo nespēju to kaunu pār-
ciest, ka manim vairs neuzticēja veco amatu. Dak-

tera kungs, mēs esam vieni paši šai istabā: jūs, es

un mana meita, — tikai dievs vēl dzird, ko jums
sacīšu. Brieža kungs, nepieņemiet pagasta vecākā

amatu, atraidiet to godu! Patiesībā jūs arī nemaz

nevariet iedomāties, kādiem grūtumiem un laika zau-

dējumiem šis amats savienots. Nepieņemsiet jūs, tad

mans dzīves sapnis nodzīvot savu mūžu par pagasta
vecāko netiks izjaukts, jo ir droši paredzams, ka es

jaunās celšanās uzvarētu, ja jūs tagad atsacītos pie-
ņemt amatu.

Briedis. Nevar liegt, jūs esiet brangs veikal-

nieks, kas stumjas uz savu mērķi, vienalga, vai ceļi
uz turieni taisni vai līki.

Lielozols. Piemirstiet tos ļaunos vārdus, ku-

rus jums sacīju toreiz muižas dārzā. Esmu ātris cil-

vēks, īss un karsts, un bez tam man netrūka iemeslu
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turēt uz jums ļaunu prātu. Un, zīmējoties uz to, ka

jūs vēlaties manu Mildu par sievu, jums jāsaka tikai

viens vārds, kuru apsoliet izpildīt kā goda vīrs, un

jūsu gribai būs notikt.

Briedis. Pilnīgi es jūs vēl nesaprotu.

Lielozols. Nu, ko tur tik ilgi: kad jūs atsa-

kāties no pagasta vecākā amata, jūs variet Mildu

kā savu sievu pārvest mājās.
Milda priecīgi. Jūlij, vai jūs dzirdējāt?

Briedis. Es dzirdēju. Uz Lielozola. Tā, tā —

tad tas tas mērķis, uz kurieni jūsu līkie ceļi noved?

Pagasta vecākā amats stāv pie jums daudz lielākā

vērtībā nekā jūsu bērna laime; nevis gods, bet

augstprātība jūs vada. Kas ir godīga pagasta ve-

cākā pienākums, tā amata pienākums, kuru jūs nu

jau daudz gadus valkājiet? Viņam jāgādā par lab-

klāšanos pagastā, viņam jābūt gādniekam un tēvam

visiem apspiestiem un trūcīgiem. Pie katra krietna

darba viņam jāķeras kā pašam pirmām, un viņam
jārūpējas, ka jo daudz no tās gaismas, kuru augstā
valdība mums piešķīruse, iespīd paša pagastā. Un

kā jūs izpildījāt savu amatu, savu pienākumu? Jūs

sadevāties kopā ar tumsoņiem un pūšļotājiem un

palikāt par protektoru visiem tiem, kas jums glaimo

un jūs stiprina godkārībā. Pagasta skola nīkst, ka-

mēr jūs pabalstiet kādu ienācēju sievieti, kura sēj
tumsību un glupību mūsu jaunās paaudzes sirdīs

un dvēselēs. Tā jūs palikuši par cilvēku, kas repre-

zentē savu pagastu vairāk ar uzpampušu vēderu un

lielu naudas maku nekā caur cilvēka veselu prātu.
Visās būšanās mūsu pagasts palicis citiem pakaļ,
un, ja tas turpmāk ies tāpat uz priekšu, tad piedzī-
vosim tos laikus, ka uz katru no mums rādīs pirk-
stiem un sacīs: «Lūk, tas arī viens iz viņa tumšā

kakta!»
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7. SKATS

Tie paši. Augstkalns. Puscepurs. Saimnieki.

Visi pa vidu.

Puscepurs. Nāciet vien, brāļi, dakteris mājās!
Augstkalns. Daktera kungs, saņemiet mūsu

sirsnīgākās laimes vēlēšanas! Vienumēr mūsu pa-

gasts ieskatījis par sevišķu godu, ka jūs viņas bērns,
kas mums palicis uzticīgs un caur savu bagātu
zināšanu izlietošanu mūsu starpā palicis par mūsu

īsteno labdari. Ka to lielākais pulks atzinis, tas

redzams no tam, ka šodien augstākais goda amats,
kas mums izdodams, nolikts jūsu rokās. Ja jūs pie-

ņemsiet piedāvāto amatu, tad jūs caur tādu soli

pacelsiet mūs citu ļaužu acīs lielā godā, jo mēs

būsim vienmēr lepni uz to, ka vīrs, kādi jūs esiet,
daktera kungs, ieskatīja mūs par cienīgiem stāties

mūsu priekšā.
Briedis aizkustināts. Nudien nezinu, mīļie

kaimiņi un draugi, vai jums būtu iespējams manim

parādīt vēl lielāku godu un prieku kā caur to, ka

jūs līdz ar šo iecelšanu manim dāvājiet savu lielo

un jauko uzticību. Sniedz viņiem roku. Man pie-
trūkst vārdu jums pateikties tā, kā tas būtu mans

pienākums. Bet es ceru jums turpmāk pierādīt, ka

esmu cilvēks, kam, mazākais, netrūkst labas gribas.

Un, kad nu jūs vēlaties tūlīt manas atbildes, tad ...
Milda nostājas viņam taisni pretim un lūkojas

žēli un kā lūgdama viņa acīs. Jūlij, apdomājiet, ko

gribiet darīt!

Briedis iekšķīgā cīņā, tad sāņus uz Mildu.

Milda, mana dārgā, dārgā Milda, prasiet visu no

manis, ko vien gribiet, bet nepaģēriet, lai es atrau-

jos tai brīdī no pagasta, kur man iespējams viņiem
pakalpot. Man jādara tas, ko mans gods un mans

vīra pienākums prasa.
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Augstkalns. Nu, kā palika, daktera kungs?
Mums taču nav jāšaubās, ka jūs izpildīsiet visu

mūsu karstākās vēlēšanās?

Briedis. Es pieņemu to man uzticēto amatu,

un esiet pārliecināti, mani draugi, ka būšu vienmēr

gatavs caur saviem darbiem pierādīt, ka esmu cie-

nīgs tā goda, kuru jūs man piešķirat.

Puscepurs. Lai dzīvo mūsu jaunais pagasta
vecākais! Urrā!

Visi, izņemot Briedi, Lielozolu un Mildu. Urrā!

Lielozols. Bij man to piedzīvot! Beidzot vēl

pats pazeminājos viņa priekšā!

Metas tumšs.

Milda slauka asaras, nometušās krēslā.

Puscepurs jautri. Bet tagad, brāļi, krogā —

nu nāk mūsu partijai rinda! Mēs dzersim pēc pa-

beigtā darba, tas ir drošāki, Lielozol, un, kad man

tagad būs piecas dienas garas paģiras, tad nesakiet,
ka biju vieglprātīgs cilvēks, jo, kur uznāk tādi prieki
kā šodien, tur drīkst pievilkties kā īlens! Nāciet, kai-

miņi! Ar citiem saimniekiem prom pa vidu.

Milda gāžas tēvam ap kaklu, izmisuse. Ak,

tēvs, ak, tēvs, cik neizsakāmi nelaimīgs tavs bērns!

Briedis izbrīnējies. Bet, Milda, Milda, ko tas

nozīmē?

Milda uz Lielozola, ātri, kā to paskubinādama.

Nāc, nāc, tēvs, steidzies, lai tieku dzirnavās un pie
miera, kur asaras atvieglinās manu sirdi! Vai re-

dzi — gaisma zūd, ap mums paliek nakts, tumša,
tumša nakts. Nāc, tēvs, mums neatliekas še nekādu

darīšanu! leķeras viņam padusē un ved viņu uz

vidus durvju pusi.
Briedis sirsnīgi uz Mildu. Kas jums noticis,

Mildiņ? Runājiet jel!
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Mil d a kaislīgi. Nestājaties man ceļā — jūs
manis kavējiet!

Briedis. Tad patiesībā jūs ļaunojaties par

manu izturēšanos? Vai varēju citādi uzstāties, kur

pienākumi mani piespieda?
Mil d a rūgti. Tad tā bij tā bezgalīgā mīlestība,

no kuras jūs man stāstījāt? Nudien, vajadzētu smie-

tie!, ja lieta nebūtu tik bēdīgi nopietna! Arvienu

kaislīgāki un ātrāki. Jūsu kārošana pēc goda parā-
dīšanām ir simtreiz lielāka nekā jūsu ilgošanās pēc
klusas laimes nākamībā. Jūs gribiet izrādīties par

vīru ar lieliem un svētiem pienākumiem, un šie pie-
nākumi jūs piespieda upurot meiču, kas jūs tik ne-

izsakāmi mīlēja. Lai tad notiek jūsu griba, kad šis

amats jūs dara tik laimīgus! Meklējiet slavu un ap-

brīnošanu, — man ar to nepietiktu, es prasu sirdi,
kas pieder vienīgi manim un nepazīst citus pienā-
kumus kā mani mīlēt un šai mīlestībā atrast visu

savu laimi. Bet nevis akla godkārība vien jūs pie-
spieda manu dzīves laimi mīt kājām! Pieiet viņam
tuvāk, palēnā balsī. Nē, Jūlij, jūs vēlējāties atrieb-

ties manam tēvam par viņa izturēšanos muižas

dārzā; tas ir tas dzineklis, kas jūs skubināja mani

atstumt no saviem sāniem, mani, kas jums labprāt
dāvāja visu savu labklāšanos, kas bij gatava jūsu
dēļ apkrauties tēva lāstiem! Un katru reizi, kad jūs
sava amata goda zīmi — savu ķēdi kārsaties uz

krūtīm, atgādinājaties, ka šī ir tā, kas manu laimi

izpostīja, un ka es vēlētos viņu jums noraut no

krūtīm un saplēst tūkstošu gabalos, tāpat kā viņa
man iznīcināja visu to, kas man bij dārgs un mīļš
šai pasaulē. Lai dievs jums piedod, Jūlij, — nāc,
tēvs! Ar Lielozolu prom pa vidu.

Briedis. Milda, tā nešķīries, — es nevaru no

tevim atsacīties! Viņa prom! Neviens mīļš vārdiņš
viņai nebij pie atvadīšanās. Kā viņa varēja manis
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tā pārprast! Tagad esmu vientulis — līdz ar viņu

aizgāja mans sirdsmiers, ap mani nakts, tumša

nakts. Viņš nosēžas uz krēsla un atstata, domās

nogrimis, galvu rokā. Tad piepeši izceļas. Lai būt!

Esmu vīrs, un. tā laime, kas man tagad zuduse, —

es viņu atradīšu sava augstā uzdevuma izpildīšanā
savus līdzcilvēkus vest pie gaismas un attīstības.

Un ceļu uz šo cenšanos tu manim rādīsi,
tu mūžam paliksi man spīdošā zvaigzne un vadī-

tāja!

Aizkars.

CETURTAIS CĒLIENS

Notiek sešus mēnešus vēlāk.

Skatuve: ūdens dzirnavu pagalms. Šķērsi pa skatuvi pāri sēta

plati atvērtiem vārtiem, caur kuriem redz garām tekošo liel-

ceļu. Skatuves dibinā redzami mājas un meži. Pagalma vidū

kalniņš jeb cits kāds paaugstinājums; pa kreiso roku priekšā

dzirnavas, pie kuru durvīm kupla liepa — zem šīs solis. Viss

aranžements pēc skatuves telpām un vietīgiem apstākļiem.

1. SKATS

Helēne Veinstein viena pate.

Helēne. Šodien patecējuši seši mēneši, kamēr

draudzējos ar dzirnavnieci, lai pietiktu Mildai un

sasniegtu savu mērķi. Un vai pūlējos velti? Nē —

ar lielāku sekmi, nekā tu domā, Jūlij. Tu, kas tu ne

veselu versti no šejienes dzīvo, nespēji tomēr ne

sapņot, kas še notiek un cik tuvu es savam mērķim.
Velti visas tavas vēstules, kuras tu sūti, velti tavas

glaimošanas! To, ko tu tik neizsakāmi un par visu

vairāk mīlēji šinī pasaulē, — to es tevim atraušu

aukstām rokām, tikpat kā tu izpostīji manu dzīves
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laimi, nepazīdams nekādas žēlastības un piedošanas.

Vienīgais, ko sajutu savā sirdī, ir atriebšanās un

simtsreiz atriebšanās. Vai tu gan domāji, ka atvēru

še skolu aiz ilgošanās šejienes zemniekus padarīt

gudrus? Ha, ha, ha — varbūt. Nē, mans dārgais,
ilgošanās pēc iespējības tevim atriebties, Jūlij, dzina

mani šai apgabalā, lai esmu tevim tuvumā un lai

jo ātrāki piedzīvotu to dienu, kurā spēšu tevim

atmaksāt. Drīzi meklēsi velti savu Miklu! Sākumā

viņa manim neuzticējās, reti tikai, ka tā man atbil-

dēja. Bet, jo strupāka viņa, jo laipnīgāka es. Kad

viņa vairs nevēlējās ne Jūlija vārdu dzirdēt, tad

minēju šo jo bieži. Kad viņa sūdzējās par Jūlija

pēdējo izturēšanos, tad es ņēmos šo aizstāvēt — tā

ir metoda, ar kuru var dabūt katru iemīlējušo savā

tīklā. Tagad viņa manim pilnīgi uzticas — nu ne-

šaubos vairs, ka viņa paklausīs katrā gadījumā. Ko

gribēju un pēc kā džinos, to sasniedzu; vēl vienīgs,

pēdīgais solis, un es būšu pie mērķa!

2. SKATS

Helēne Veinstein. Līdiņš.

Līdiņš pa vārtiem, atlocīta vēstule rokā. Ak,
še jau esiet, Veinstein jaunkundze, izmeklējos velti

pa skolas namu. Meklēju cilvēku, ar kuru spēju izru-

nāties prātīgi, citādi noģībšu aiz dusmām.

Helēne. Kas noticis?

Līdiņš rāda tai vēstuli. Te, lasiet — tas ir

mūsu jaunā pagasta vecākā pirmais jaukais darbs

pēc tam, kad viņš tika apstiprināts jaunā amatā.

Pagasta valde manim ziņo ar rakstu, kā šie gudre-
nieki piezīmē, tamdēļ, lai tāds ziņojums man iespies-
tos labāki atmiņā, ka es nedrīkstot vairs nodarboties
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ar ārstēšanu, un, ja es turpmāk tikšot pieķerts pie
dakterēšanas, tad mani nosūtīšot pilsētai. Podvod-

nieki tādi, šķūtētājU Un, ja šie paragrāfnieki un

spalvu varoņi vēl būtu lietojuši teicienu «nodarbo-

ties ar dakterēšanu un ārstēšanu», tad nebūtu nekas.

Bet viņi raksta «nodarboties ar pūšļošanu», un tas

ir pavisam prasts izteiciens. Lai viņi tagad sargā-

jas, ka es viņiem neuzpūšļoju tādu prīzi, ka viss

pagasta nams sagāzīsies, līdz viņi sāks šķaudīt! Nu,
ko jūs uz to sakiet, jaunkundze?

Helēne. Es saku, ka šis priekšraksts ir zāles,
kas daudz pagasta locekļus uzturēs pie mīļas vese-

lības.

Līdiņš. Ko dzirdu? Tad tā ir tā pateicība par
manu uzticīgo kalpošanu? Kas skrien visā pagastā
apkārt un ieteic ļaudīm, lai savus bērnus nesūta

citur skolā kā pie jums? Kas dzirnavniecei ieteica,
ka jūs tas vienīgais sievietis pasaulē, kas spēs Mil-

das skumjas remdināt, un vai jūs caur to nepanācāt
tādu uzticību, kādu jūs vēlējāties, lai jums izgā-
dāju? Vai manām valodām neizdevās Mildai apgal-
vot, ka viņa pilnīgo mieru un slimās sirds izvese-

ļošanu uzies tikai jaunajā pasaulē, Amerikā, uz ku-

rieni tā var pēc pāris nedēļām doties līdzi ar kon-

sula famīliju? Vai es neizpildīju jo uzticīgi jūsu

uzdevumu, dakteri uz to prastāko apmelodams pie
Mildas? Lai pats velns izzin jūsu nolūkus, bet čakli

es jums kalpoju. Es domāju, ka tie ceļi, pa kuriem

jūs staigājiet, nav nemaz taisnāki par manējiem, un

esiet pārliecināti, ka daudz ļaudis spriež vienlīdzīgi

par mums abiem. Viņi saka: «Abi labi, bāz maisā!»

Tamdēļ tāda uzpūšanās nav nemaz vajadzīga!
Helēne nokautiejusēs sniedz Lidinām roku.

Piedodiet, kalēj, nebij mans nodoms jums aizdot

dusmas, un atzīstu arī, ka mans piezīmējums bij
pavisam nevietā, —■ tādēļ neļaunojaties!
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Līdiņš. Mums abiem jāturas kopā, augsti cie-

nītā jaunkundze, mēs nedrīkstam nevienu acumirkli

piemirst, ka mums abiem jākaro pret vienu un to

pašu ienaidnieku. Atgādinājaties, ka es esmu tas,
kas visu ko izošņā un redz papriekš, un, kad manim

izraus acis, tad arī jūs vairs neredzēsiet neko, un,

būs viņi mani izpostījuši, tad nāks jūsu rinda — to

nepiemirstiet! Rāda uz labo pusi. Tam cilvēkam, kas

tur dzīvo un kam tagad groži rokā, ir viss iespē-
jams!

Helēne. Jums taisnība, Līdiņ, un ne katru

reizi tie taisnie ceļi ieslavējami, viņi paliek garlai-
cīgi.

Līcli ņ š. Tādēļ bez kavēšanās uz priekšu, laiks

un apstākļi izdevīgi. Vēl šodien dakteris aizceļošot
un tikai pēc divi vai trīs nedēļām griezīšoties atpa-

kaļ. Tanī laikā var daudz strādāt, un kas zin, kas

zin, jaunkundze, kā viss būs pārvērties, kamēr viņš
pārbrauks mājās. Kad tik vēl atrod vietiņas, kur

atdusēties, — pasaulē notiek dažādas lietas, to ne-

piemirstiet. Kad viņam tagad izrausim Mildu iz

nagiem, tad viņam apniks visa dzīve šeitan un viņš
rikšos projām. Un tanī dienā, kurā tas notiks, mēs

izrīkosim vēl varenākus zaļumu priekus nekā Liel-

ozols šodien.

Helēne. Ko? Lielozols izrīko šodien zaļumu
svētkus? Kāda iemesla dēļ?

Līdiņš. Viņš laikam nevēlas, lai ļaudis mana,

ka amata zaudējums viņam ķēries pie sirds, un

teic — šis izrīkojot tamdēļ balli, ka nu esot priecīgs,

pagājušo rudeni ticis vaļā no apgrūtinājošā amata.

Otrkārt, viņa nolūks ir savu partiju ciešāki saistīt

ap sevi, lai šis karaspēks viņu neatstātu kaunā nā-

košās celšanās.

Helēne. Prātīgi, gauži prātīgi.
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Līdiņš. Visādā ziņā paturiet Mildu acīs un

raugiet tai ierunāt, lai viņa dodas līdzi uz Ameriku.

Bet apdrošinājāties, ka tas aušīgais skuķis nesāk
ātrāki pļāpāt, nekā tas mums pa prātam. Rīkoja-
ties jūs ar Mildu, — es parādīšu savam dakterim,
kas ir īstens pūšļotājs! Viņš manis nepiemirsīs!
Prom pa vārtiem.

Helēne. Helēne, cik dziļi tu grimi, kad spēji
sabiedroties ar tādu cilvēku! Vienalga, šis solis reiz

sperts, es nespēju vairs atpakaļ griezties, un atrieb-

šanās, atriebšanās — tas ir tas vārds, kas nemitoši

skan manās ausīs un mani skubina šim ienīstam

cilvēkam atmaksāt. Vai viņš jeb es — cīniņš sācies!

let uz skatuves dibinu.

3. SKATS

Helēne Veinstein. Milda. Auseklis caur sētas

vārtiem.

Auseklis. Neesi jel tik bēdīga, Mildiņ, pasmē-

jies atkal kā senāk — vai dzirdi, Mildiņ? Tu smejies
tik skaļi, ka es, to dzirdot, palieku vienumēr jautris.
Visi ļaudis brīnās, kādēļ mūsu Milda vairs nesme-

jas. Nu, esi jel atkal reizi jautra!
Milda. Ak, kaut es to spētu!
Auseklis. Kas jums visiem noticis, ka jūs

tagad tādi noskumuši? Graudiņas maina izskatās

tāda saguruse, tavās acīs spīd vienumēr asaras, un

vakar, kad biju pie daktera krusttēva,' viņš sēdēja
tādu krunkās savilkušu vaigu, kāds tēvam ir, kad

tam uznāk zobu sāpes.
Milda. Auseklīt, tad dakteris nebija vis jautris

un priecīgs kā citām reizēm?

Auseklis. Nē, viņš izskatījās tāds noskumis,
kā kalējs, kad viņš naudu paspēlējis stukulkā. Ta-
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gad iešu pie-daktera no viņa atvadīties, jo viņš aiz-*

ceļos. Vai lai viņu sveicinu no tevis, Milda?

Milda. Nē, nē, nē! Ej labāk atpakaļ skolā, Au-

seklīt!

Auseklis. Skola? Ak, ka man nepatīk ta sko-

lotāja! Es no viņas baidos. Bet no tevim es nemaz

nebaidos — tu esi laba, un tu arī dažreiz pasmējies.
Tagad iešu pie krusttēva un teikšu: «Krusttēv, Milda

liek tevis simts tūkstošu reižu sveicināt!»

Helēne izbijusēs. Ausekli! Nostājas starp
Mildu un Ausekli.

Milda. Ausekli, ja tu tā sacīsi, tad Milda būs

ļoti pikta uz tevim.

Auseklis. Ko nu niekus — tev tas tomēr pa-

tīk, ka to sacīšu. Būšu tūlīt atpakaļ skolā. Prom pa

vidu.

Helēne. Mazs šķel mītis — tas Auseklis. Gauži

derīgs kā mīlestības vēstnesis.

Milda bailīgi. Tas nenotika vis manā uzde-

vumā, palaižaties uz to, jaunkundze. Auseklis pali-
cis tāds nepaklausīgs.

Helēne. Kamdēļ jūs atvainojaties, it kā kad

jums būtu noliegts savus sveicinājumus sūtīt uz

daktera mājām? Es turpretim atrodu par pilnīgi
dibinātu lietu, ka jūsu domas un jūsu sirds ilgojas
uz to vietu, kur mājo jūsu jaukākās atmiņas. Nu,
vai uzminēju, dārgā Mildiņ? Pasmej aties jel drusku!

Vai trāpīju, kur mīt jūsu dvēsele un jūsu laime?

Milda. Kamdēļ modiniet tik sāpīgas atmiņas?
Es nevēlos vairs ne domāt uz viņu. Sīs vātis ir tik

dziļas, tik dziļas . ..
llel ē ne. Ka viņas drīzi izdziedēs.

Milda. Nekad ne, jaunkundze! Nekad jūs ma-

nis vairs neredzēsiet jautru. Ak, kaut jūs zinātu, kā

še iekšā kvēlo un deg! Drīzi manim ir, it kā

kad kāda iekšķīga balss sacītu: tu viņam darīji
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pārestību —* nožēlo! Bet tad atkal dzirdu citu balsi,
un tā uzsauc: nē, nē! Tev taisnība, viņš tevis upurēja
savai godkārībai. Tā mana sirds nomocās bailēs,

sāpēs un pārmetumos. Tagad līdzinos bērnam, kas,
mežā apmaldījies, nezin vairs atrast īsto ceļu un

izsamišanā un bailēs raud un velti sauc pēc palī-
dzības.

Helēne mļļi. Manim ceļš zināms, pa kuru iztik-

siet laukā iz tumsas un raizēm. Apkampj viņu mīļi.
Es jums jau teicu, ka konsula famīli ja dodas uz

Ameriku un meklē līdzi paņemt izglītotu bērnu

audzinātāju.
Milda. Nē, tādu šķiršanos nepārdzīvošu.
Helēne. Jums tur patiks, mans bērns. Famīlija

dzīvo klusu un atšķirta no lielās pasaules, nekāds

ikdienišķs troksnis jūs netraucēs saldā vientulībā,
kur valdīs īstens miers un siržu harmonija. lepazīs-
tināšu jūs pilsētā ar šo famīliju, jūs parakstīsiet
nolīgumu, un vēlāk jums vairs neatliksies laika un

tiesību nožēlot tādu soli.

Milda. Kaut jūs spētu iedomāties, jaunkundze,
kā baidos no šīs aiziešanas! Manim liekas, ka ietu

pretim savam postam. Svešā zemē, bez pazīstamiem,
bez atspaida, bez nevienas dvēseles, kas jūt manim

līdz ... Ak, būtu pazuduse vairāk nekā vienā ziņā!
Helēne. Tad jūs tiešām pārliecināta, ka dodu

jums nederīgus padomus? Ā, to nožēloju!
Milda. Piedodiet, dārgā jaunkundze, bet jūs

manas jušanas un manas domas netulkojiet pareizi.
Helēne. Nekad, Mildiņ, jūs nenožēlosiet, ka

paklausījāt manim. Tēvijā nemiers, cīnīšanās, skum-

jas un raizes, bet svešatnē mājo miers un sirds-

prieks, tamdēļ ka tur esam vientuļi un atšķirti no

trokšņainiem priekiem.
Milda. Var būt, ka jums taisnība, bet bez lie-

las apdomāšanas tāds svarīgs solis nav sperams.



269

Ak, lieta tik raiba, ka nemaz nespēju uz viņu do-

māt! Kad es visu skaidri pārprātoju, tad man liekas,
ka Jūlija izturēšanās bij kārtīga: viņam bij jāizpilda
tās cerības, kuras vairāk simts cilvēku uz viņa lika.

Bet, kad tas manis tiešām mīlēja, vai tad pietika ar

šīm vēstulītēm, kur viņš it labi zināja, ka es viņam
tik tuvu un ātri sasniedzama? Vai viņš, mazākais,
vienu vienīgu reizi nevarēja piemirst savu' vieglprā-
tīgo apsolījumu un nepamanīts atsteigties šurp pie
savas Mildas, ja tiešām ilgošanās pēc manīm mā-

joja viņa sirdī.

Helēne. Es redzu, mana mīļā, jūsu domas jūs
noved uz ceļiem, pa kuriem jo patīkami staigāt kā

vientulei. Tādēļ atstāšu jūs uz kādu brītiņu vienu.

Apdomājiet visu jo sīki un ziņojiet man tad savu

gala vārdu. Lai dievs novada jūsu domas uz īsteno

vietu! Aiziet pa vārtiem.

Milda. Viena pate plašā pasaulē, atstāta no

visiem, visiem! Ak, tas ir šaušalīgi!

4. SKATS

Milda. Graudiņ kund z"e.

Graudiņ k-dze pa vidu. Atkal jau satiku šo

nelietīgo, lišķīgo sievieti, šo skolas mamzelīti. No-

spļaujos katru reizi, kad redzu viņas, tāpat kā kad

satiktos ar pašu nelabo. Ko tad tā dauzās visur

apkārt, vai viņai darba nemaz nav?

Milda. Graudiņ kundze, kāds atgadījums jūs
atveda -dzirnavās? Vai kas sevišķs noticis?

Graudiņ k-dze. Nu, nu, neizbaidies tūlīt!

Dakteris mani atsūtīja — viņš dosies acumirklī ceļā
un nebūs pāris nedēļu mājās. Manim nenācās vis

viegli Jūlija uzdevumu izpildīt. Tu jautāsi: kamdēļ?
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Nu, tamdēļ, ka stūrgalvīgiem cilvēkiem, kas vienu-

mēr gatavi, tā sakot, ar galvu skriet caur sienu, ne-

vajaga parādīt nekādas labpatikšanas. Ak, Jūlijs
manim atklājis visu savu sirdi! Vai zini, kad būtu

viņa vietā, tad atļautu tevim skriet, uz kurieni vien

tu vēlies. Nu, lai paliek — viņš tas prātīgākais no

jums abiem, un tamdēļ viņam šo reizi paklausīju.
Milda. Viņš aizceļos — tad tiešām? Un kad?

Graudiņ k-dze. Var būt, ka ir jau projām, —

pilsētā esot pagasta vecāku konference, un pēc tās

tam jābraucot uz Pēterburgu, neatminos vairs, kas

tur par darīšanām. Jā, patīkams tāds ceļojums jau
nav — tagad, pašā darba laikā. Bet vīram pienākas
savu amatu godam izpildīt. Kad tu būtu bijuse zal-

dātos, tad tu gan zinātu, kas ir dienests un ka ne-

var vis atrauties, ja sauc. Tātad Jūlijs liek tevi

simts reižu sveicināt, pirms viņš aizceļo, un tevim

sacīt, ka viņš pats būtu atnācis ar tevim parunāt
kādu prātīgu vārdu, ja viņš nebūtu tavam tēvam

apsolījis nenākt dzirnavās. Izstiep nu rociņas un

saķer šo! Rāda vēstuliti.

Milda nekustas.

Graudiņ k-dze. Nu, drošāki arī būs, ka sa-

kampsi priekšautu un tad gaidīsi.
Milda ņem priekšauta galus rokā. Tā, Graudiņ

kundze.

Graudiņ k-dze sviež vēstuliti priekšautā.
Še tev nu būs, stūrgalve, bet tagad esi gudra un

pārdomā, ko dari! Kad kurnēsi vēl pavisam bez

iemesla, tad var atgadīties, ka Jūlijs sev pārved no

Pēterburgas citu meiču, vai tu zini, tādu ar garu,

garu šlepi, jo tāds vīrietis, kāds ir mans Jūlijs, —

tas var tikpat labi kā kurš katrs turks izredzēties no

simts skuķiem to skaistāko. Tā, to tu nepiemirsti!
Un nu dzīvo sveika — man nav vaļas! Prom pa

vidu.
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Milda. Kā manas rokas dreb! Viņas baidās

vēstuliti atlocīt. Tā ir ļauna sirdsapziņa, esmu ap-

grēkojusēs pret viņu. Attaisa vēstuli un ierauga tanī

Jūlija fotogrāfiju. Viņa portreja, viņa mīļā seja! Es

nespēju citādi — viņa manim jāspiež pie sirds, un,

kad būšu drošā vientulībā, tad skūpstīšu to daudz

tūkstoš mutītēm! Un, lūk, arī kādas pantiņas viņš

uzzīmējis. Lasa.

Un līdz pat pēd'gai stundai

Es būšu uzticīgs
Tev, dārgai latvju tautai,
Kā dēls tavs krietnākais.

Un līdz pat pēd'gai stundai

Tev, Milda, piederu,
Mans pēd'gais dvašas vilciens

Vēl Tavu vārdu sauks!

Atkārto lēni. Mans pēd'gais dvašas vilciens vēl

Tavu vārdu sauks! Apsedz vaigu un spiež portreju
pie sirds.

5. SKATS

Milda. Helēne Veinstein.

Helēne, jau agrāk nostājušās vārtos, tagad lēni

tuvojas. Nu, dārgā Mildiņ, vai pārdomājāt?
Milda pārsteigta. Ak jūs, jaunkundze? Es do-

māju ... Paslēpj vēstuli un portreju.
Helēne sāņus. Viņa kaut ko noglabā ■— lai-

kam vēstuli. Dzirdot. Mildiņ, vai paklausīsiet ma-

nam padomam?
Milda sajukuse. Manas acis apžilb, viss, ko

redzu, man parādās daždažādās krāsās, es nespēju
kārtīgi domāt un tomēr jūtos tik laimīga, ka jautru
ļaužu starpā mana vecā j-autrība atkal atdzīvinātos.
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Helēne. Redz, redz — ko visu paspēj viena

vienīga vēstule!

Milda. Viena vienīga vēstule? Kāda?
Helēne. Nu, tā pate, kuru jūs pirmīt pie sirds

spiedāt un tagad paslēpāt.
Milda izbijusēs. To jūs redzējāt?
Helēne. Tomēr neesmu nemaz ziņkārīga un

nebūt neilgojos iepazīties ar vēstules saturu. Bet

gribu jums atgādināt, lai jūs neticiet par daudz

viegli kaut kādiem apsolījumiem un zvēriem — jūs,
kas jau vienreiz pievilta. Tādēļ ar apdomu, mans

bērns!

Milda. Nē, jaunkundze, lai arī visi cilvēki pa-
saulē būtu ļauni un neuzticami, — šis vīrs nespētu

pievilt, to rāda viņa seja. Rāda fotogrāfiju.

Helēne, ar īgnumu un sakostām lāpām pasmie-
damās. Sis ne? Ak tu nevainīgais, nelaimīgais bērns!

Netici nevienam — arī šim ne! Nopūšas grūti.
Milda. Kas jums notika, jaunkundze? Jūs dre-

biet, un jūsu vaigs tāds bāls — vai jūtaties neve-

sela?

Helēne. Nekas — gan pāries. Tās ir rūpes
jūsu dēļ, kas mani tik piepeši pārņēma. Ilgu laiku

šaubījos, vai man būs jums sacīt rūgtu patiesību,
kas jūs gan bezgalīgi noskumdinās, bet apbruņos ar

vajadzīgo spēku atgaiņāties no vēl daudz lielākas

nelaimes.

Milda bailīgi. Runājiet, lūdzami, sakiet visu,
ko ziniet!

Helēne. Nu tad dzirdiet: šī vīra seja manim

atgādina no jauna, ka ir mans pienākums jūs darīt

uzmanīgus uz briesmām, kas jums draud sevišķi no

šī cilvēka. Ar mīļiem vārdiem lūdzu jūs: neticiet šīm

uzticīgām acīm, šai mīļai sejai — viss meli un

izlikšanās! Ak, atsakāties no šī cilvēka, jeb jūs pa-
liksiet par nelaimīgāko radījumu virs pasaules.
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Milda. Tie ir grūti apvainojumi, jaunkundze,
un tie spēj vienā reizē divus cilvēkus darīt nelai-

mīgus.
Helēne. Bet, bērns, man pierādījumi, neapgā-

žami pierādījumi. Izvelk citu fotogrāfiju. Jūs rādī-

jāt man portreju, atļaujat, ka pasniedzu tagad

jums kādu ģīmetni. Vai pazīstiet šo vīru?

Milda iekliedzas, pilnīgi satricināta. Žēlīgais
dievs — tas ir Jūlijs!

Helēne. Jā, tas ir viņš — bet ne viens pats.
Se arī kāda dāma, jauns, cerību pilns sievietis, un

rokās viņš auklē bērniņu, mazu, nespēcīgu radīju-

miņu. Vai redziet, kā maziņais izstiepis savas ro-

kas, — vēl viņš nespēj izrunāt neviena vārdiņa, un

tomēr viņa actiņās lasāma valoda, kas skan: tēvs,
mans mīļais, mīļais tēvs!

Milda, aplūkojuse fotogrāfiju, tad bailīgi zīmē

Helēnu. Nē, nē, es nemaldos — šis vaigs, šie mati,
šīs acis. Apkampj Helēnu. Ak, jaunkundze, cik nelai-

mīga jūs esiet!

Helēne. Atstāta, aizmirsta — novītis un kā-

jām mīdīts zieds! Bet man vēl citi pierādījumi. Vai

jūs pazīstiet šo rokrakstu? Salīdziniet viņu ar to,
kas atrodas zem jūsu Jūlija fotogrāfijas. Pasniedz

tai kādu vēstuliti.

Milda. Patiesi — tas ir Jūlija rakstīts!

Helēne. Un nu lasiet parakstu.

Milda lasa. «Tavs Tevim mūžīgi uzticīgais Jū-

lijs!»

Helēne. Bet nu, lūdzu, šo vietu. Rāda uz kādu

vietu vēstulē.

Milda lasa. «Sī dzīve man būtu grūti pane-

sama, ja Tu manim nebūtu, dārgā Helēne, un ja es

Tava nelaiķa vīra bērniņu tik neizsakāmi nemīlētu.
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Kāds burvības spēks atrodas tādās bērna actiņās!
Drīz būšu atkal pie Tevim. Noskūpsti maziņo!» Vāji.

Nespēju tālāk lasīt — mani prāti reibst, manas acis

apžib — mana sirds beidzl pukstēt. Pieslienas pie
Helēnes krūtīm.

Helēne noved viņu pie sēdekļa. Mans dievs,
ko padarīju! Mīļā Mildiņ, neparedzēju, ka mans bē-

dīgais ziņojums darīs uz jums tādu iespaidu! Tā,
še zem liepas jūs drīzi atspirgsiet, — nudien, es

pelnu pārmetumus. Ilgi prātoju un domāju — bet,
kā viņš mani pievīlis un tad atstājis, tā viņš arī jūs
būtu darījis nelaimīgus. Jūlija dēļ ienīdu visus vīrie-

šus, pat savu nelaiķa laulāto draugu vēlējos pie-
mirst, kādēļ še svešatnē liekos saukt par jaunkun-

dzi, lai manim nekas neatgādinātu bēdīgo pagātni.

Mil d a kaislīgi. Beidziet, lūdzami, beidziet, —

katris jūsu vārds ir manai dvēselei nāvīgs šķēps.
Tagad zinu diezgan. Es paklausīšu jūsu padomam
un ceļošu projām ar konsula famīliju — gribu būt

vientule ar savām asarām!

Helēne priecīgi pārsteigta. Ko dzirdu? Vai jūs
tiešām gribētu?

Milda. Cieši to tagad apņemos! Jūs manim

aprakstījāt dzīvi jaunā pasaulē tik jauku, ka ilgot

ilgojos tur mieru meklēt un atrast. Kas man no pa-

saules vēl cerams? Manas dzīves pirmā nodaļa
beigta.

Helē ne. Tur jūsu sirds izveseļosies — tur jūs
mācīsaties aizmirst. Tad nāciet manim līdz, mans

mīļais bērns! Aiz skatuves atskan ragu mūzika,

tālumā dzirdama priecīga kliegšana.

Milda. Ko tas apzīmē? Kā šī jautrība saskan

ar manu bēdīgo likteni?
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6. SKATS

Tie paši. Līdiņš.

Līdiņš, stipri iereibis, nostājas vārtos. Lielozols

liek lūgt, vai tad jūs nenākšot viņa zaļumu ballē.

Helēne. Kaunaties, kalēj, — kādi jūs izska-

tāties?

Līdiņš. Es piestērķelējos — kad jāizdara tāds

darbs, kāds man bij jāpastrādā, tad jāpieļurbojas.

Helēne, piegājuse viņam klāt, lēni. Visādā ziņā
un bez kavēšanās apgādājiet manim ekipāžu, ko

Mildu aizvest uz pilsētu.
Līdiņš klusu. Vai zeltagabaliņš jau mūsu

rokās?

Helēne. Viss kārtībā, steidzaties!

Līdiņš. Ratus un zirgus dabūšu turpat no

kāda piedzēruša zaļumnieka. īes kā pa telegrāfu!
Prom.

Helēne. Nu, Mildiņ, vai iesim drīzi?

Milda. Tūlīt, jaunkundze. Ak, cik grūti šķirties

no vietas, kuru laikam vairs nekad neredzēšu! No

tās puses, kurā atrodas daktera māja, atspīd sarka-

nas liesmas.

Helēne. Žēlīgais dievs, vai manas acis redz

patiesību — daktera dzīvojamā ēka stāv pilnās
liesmās!

Milda, uzkāpuse uz kalniņu pagalmā, pilnīgi
izsamisuse. Viss jumts liesmās, un neviena glābēja —

Jūlijs pats laikam jau projām, aizceļojis! Viss viņa

īpašums, viņa dārgās grāmatas, viss, viss pagalam!
Sauc uz otru pusi. Apžēlojaties, vai tad jūs nespē-
jiet skriet palīgā — beidziet jel reiz savu deju, jūs
apgrēkojaties pret saviem līdzcilvēkiem! Neģēļi tādi!

Pat nelaimes brīdī ir partijas gars tas elks, kuram

viņi kalpo un ap kuru viņi dejo! Bet ko stāvu un
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saucu velti, kur jāķeras klāt spēcīgām rokām? Kam
dūšas un cilvēka sirds krūtīs, tas dosies manim pa-

kaļ! Grib no kalniņa skriet zemē, bet pakrīt un no-

ģībst.
Līdiņš pie vārtiem, pātaga rokā. Zirgs klāt, —

vai redziet, cik jauki deg? Ha, ha, ha!

Helēne. Viņa noģība — mums būs jāpagaida.
Līdiņš. Ko tur gaidīt? Vedīsim viņu, kamēr

vēl gaišā uguntiņa mums rādīs ceļu! Kamēr viņš
taisās Mildu nest ratos, tamēr ugunis vēl arvienu

apgaismo skatuvi un no dejas vietas atskan mūzika

un ļaužu saucieni.

, Aizkars.

PIEKTAIS CĒLIENS

Notiek trīs nedējas vēlāk.

Skatuve: kāda plaša istaba Veinstein jaunkundzes skolas ēkā.

.Vidus un sānu durvis. Palabas mēbeles.

1. SKATS

Helēne Veinstein. Auseklis. Lielozols.

Helēne uz Ausekļa. Tad tiešām dakteris mājās
un tu pats viņu redzēji?

Auseklis. Kā tad. Krusttēvs mani noskūpstīja
un sacīja, lai drīzi nonākot pie viņa, viņš manim

kaut ko pārvedis. Jaunkundze, vai drīkstu tagad iet

pie krusttēva?

Helēne sāņus. Tas tikai vēl trūka! Kad dakte-

ris dabon zināt, kas še notiek ar Mildu, viņš var

izpostīt visu, kas līdz šim pastrādāts.
Auseklis. Vai drīkstu tagad iet pie krusttēva?

Helēne. Nē, mans bērns, tagad tev nav vaļas.
Ej skolas istabā, tur mana māsa jūs mācīs pēc ērģe-
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lēm dziedāt garīgas dziesmas, un, līdz skolas pulk-
stenis sitīs divpadsmit, tad visi bērni kopdziedāšanā

mēģinās korāļus. Nu steidzies, mans Auseklīt, un esi

manim paklausīgs!
Auseklis, pa kreiso pusi aiziedams. Jūs arī

nekad neatļaujiet iet pie krusttēva! Prom.

Helēne uz Lielozola, kas bāls un dziļās domās

nogrimis pa visu to laiku sēdējis sāņus, abas rokas

uz spieķi atspiedis. Tad tiešām vēlaties, Lielozol,
savu meitu vēl reizi redzēt, pirms tā uzsāks savu

ceļojumu uz Ameriku? Man šķiet, ka tāda atvadī-

šanās jūs tikai aizkustinās un apbēdinās un tomēr

neko nelīdzēs, jo neviena pasaules vara nepiespiedīs
Mildu no šī soļa atkāpties. Nu? Jūs ciešiet klusu?

Lielozols, kā no sapņa atmozdamies. Kas ir?

Kas še runā?

Helēne. Es, Lielozol, — es jautāju, vai jūs tie-

šām vēlaties no sava bērna atvadīties?

Lielozols izsamisis. Mans bērns? It kā man

būtu bērns? Vai tad jūs viņu manim nenolaupījāt?
Helēne. Lielozol, kādēļ jūs tā runājiet? Vai

jūs nebijāt tūlīt pirmo dienu, pēc tam kad Milda

atnāca pie manim dzīvot skolā, viņu apmeklēt? Atce-

raties tikai! Sirdsmokas un lielas izbailes uguns-

grēka dienā bij Mildu padarījušas slimu. Jūs sēdē-

jāt pie viņas gultas. Ko jums Milda toreiz sacīja?
Ka iekšķīgs nemiers viņu dzenot projām tāļu, tāļu,
projām pār jūru. Vai spējat to noliegt?

Lielozols sāpīgi. Nē, nē — tā bij! Izvelk vēs-

tuliti. Un dienu vēlāk viņa man to pašu rakstīja —

še ir. Viņa ziņoja, ka nu viss kārtībā, vieta pie kon-

sula famīlijas salīgta un lai es atnākot uz atva-

dīšanos.
Helēne. Te nu bij! Milda jau pilnīgi sagata-

vojusēs uz garo ceļu, un pēc maz stundām dosimies

projām.
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Lielozols. Un tad viss ir beigts un Lielozols

stāv viens pats pasaulē — bērns viņam nolaupīts!

Kaislīgi un spēcīgi. Lai dievs mani nosoda, bet, ja
es zinātu, kas šādu iedomu iedēstījis manas Mildas

dvēselē, es dotu visu savu mantu, lai šādu draugu

uz visu mūžu moca ellē!

11elē ne. Es tagad iešu Mildu pie jums raidīt.

Prom pa labo.

Lielozols. Ilgus, ilgus gadus esi strādājis,

krājis un sakasījis mantu un biji ciets pret naba-

dzību un augstprātīgs savās domās pret pasauli,
ciets pret savu miesu un savām asinīm, bet nu tev

atmaksā tavu grēku kapitālu. Savu vienīgo bērnu,
ko tu sevim izaudzināji par prieku un atspaidu ve-

cuma dienās, kas vēl tik jauns, tik skaists un glīts,
nu tu pavadi kā uz kapiem, un citi — sveši viņu

guldinās zārkā, bet tu paliksi te vecs, atstāts sirm-

galvis. Apsedz šņukstot vaigu; tad piepeši enerģiski.

Nē, nē, sirntsreiz nē! Kas uzdrošinājies laupīt man

bērnu, nē, Lielozols nedos savu Mildu — nemūžam

ne! Lēni. Bet ko triecu un lauzos galvu! Vai tā nav

viņas pašas griba — vai viņa manim to neziņoja?

2. SKATS

Lielozols. Milda.

Milda no labās puses, vienkāršās sēru drēbēs;

viņa, lai gan dziļi noskumuse, nopūlas izrādīties

jautra. Tēvs, mans mīļais, dārgais tēvs! Apkampj to.

Lielozols skūpsta viņu. Milda, apdomā, ko

gribi darīt!

Milda. Tas bij labi, tēt, ka tu atnāci.

Lielozols. Ko būs darīt — kad bērns sauc,

jānāk tēvam redzēt savu bērnu vēl vienu vienīgu
reizi.
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Milda. Papiņ, neesi jel tāds noskumis un uz-

smaidi man laipni, lai tu manim tāds palieci mīļā

atmiņā. Bet, esi tu nopietnis un bēdīgs, tad tu dari

arī mani daudz skumjāku.
Lielozols. Milda, skaties manirn taisni acīs

un saki man taisnību: vai tu vēl nenožēloji šķirties
no dzimtenes?

Milda. Tēvs, kamdēļ tu tā jautā?
Lielozols. Lūko man acīs, Milda, taisni un

droši.

Milda. Ak, tēvs, cik bezgalīgi tu moci manu

sirdi! Tu tanī modini domas, kas mani sakampj kā

ļauni gari un no kurām nespēju atsvabināties. Tā-

dēļ projām no šejienes, projām uz tālieni, kur mājo
miers un aizmiršana! Apkampj tēvu.

Lielozols priecīgi un kustināts. Nu zinu diez-

gan, mans bērns, nu ticu, ka tu manis neatstāsi.

Vai ne — dakteris pie visa ļaunuma vainīgs?
Milda. Nē, tēvs, pilnīgi nepelnīti tu viņu ap-

vaino, bet viņa vārdu negribu vairs nekad dzirdēt.

Dzīvo vesels, dārgais tēvs! Apkampšanās.
Lielozols. Nē, nē, tu nedrīksti šķirties — par

to gādāšu. let uz labo.

Milda. Uz kurieni tu iesi?

Lielozols. Uz Veinstein jaunkundzi. Es viņai

sacīšu, ka Milda iet atkal līdz savam tēvam.

Milda nostājas viņam ceļā. Nē, nē, tēvs, to

nedari — to nedari, no visas sirds lūdzos! Atskan

ērģeles. Jā, es cīnījos ilgi un atzīstu, ka daža asara

vēl noritēs jaunā pasaulē un ka daža atmiņa kusti-

nās manu sirdi, bet ir vajadzība, ka daru tā un ne

citādi. Nelaupi manim pēdējo cerību, kas palikuse
manai slimai sirdei!

Lielozols dziļi kustināts. Ap mani lido mū-

žīgā nakts, viens, atstāts un aizmirsts, manim nebūs

bērna, kas aizspiedīs manas noskumušās acis. Ak,
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paliec, Milda, savienojies ar to vīru, kuru izredzē-

jies, savienojies ar ...
Milda ātri. Neizrunā viņa vārdu! Un tomēr—

es viņu neienīstu, nē, mīlu to vēl karstāk nekā se-

nāk, un mans pēdējais dvašas vilciens būs sveicinā-

jums viņam. Uz krūtīm nēsāju viņa ainu un, kad

miršu, tad ņemšu to līdz kapā — tā nebūšu šķirta

no viņa. Apkampšanās. Ar dievu, tēvs! Vesels, ve-

sels uz visu mūžu! Apsedz abām rokām vaigu un

aiziet šņukstēdama pa labo.

Lielozols. Tas dārgākais, kas manim bij pa-

saulē, ir rauts no maniem sāniem. Nu vari atkal

pāriet, Lielozol, savā tukšā mājā, un, kad tu ilgosies

pēc sava bērna un tu viņu sauksi pie vārda, tad

ļaudis tevim atteiks, ka tev vairs nav bērna! Nokrīt

šņukstēdams krēslā. Aiz skatuves troksnis. Dzird

dauzām pie nama durvīm, atskan saucieni: «Laiziet

iekšā!» Ērģeles apklust.

3. SKATS

Lielozols. Helēne Veinstein. .

Helēne no labās puses, ļoti izbijusēs. Kāds
troksnis nama priekšā? Kas noticis?

Lielozols. Būs apkārtējie kaimiņi, kas nāk

atvadīties no Mildas.

Helēne. Nē, nē, tam nebūs tā notikt. Mēs vēla-

mies aizceļot klusumā, tādas atvadīšanās tikai ap-

grūtina un noskumdina, mēs brauksim vieni — tā

to nolēmu.

Lielozols. Tā? Tad ne kaimiņiem nebūs tiesī-

bas atvadīties? Jauns troksnis laukā.

Helēne. Pie joda! Lai nelaiž nevienu iekšā,
nevienu dvēseli! Pie sevis, izbijusēs. Soļi tuvojas,
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žēlīgais dievs, kad tas būtu pagasta vecākais — vēl

pēdējā acumirklī, nevar būt! Un, kad viņš ar nāktu,

es viņu nelaižu agrāk iekšā, pirms Milda nav droši

apslēpta.

4. SKATS,

Tie paši. Līdiņš.

Līdiņš no kreisās puses, bailīgi un steidzoši,

viņa vaigā lasāma izsamišana. Te jūs esiet, jaun-
kundze! Apžēlojaties, glābjiet mani — asinskārīgi

bezgoži dzen man pēdas!
Lielozols atgriezies sāņus un stāv tā, ka Lī-

diņš viņu neredz.

Helēne. Kas noticis, kalēj? Kādas bailes re-

dzamas jūsu vaigā?
Līdiņš. Bailes! Bailes! Vai ziniet, ir it savāda

lieta, kad sēž tā it mierīgi pie darba un piepeši caur

logu pamana, ka viens tuvojas smēdei, kam divi pa-

gasta priekšnieki un tiesas sulainis līdz. Bet es biju

žiglāks par viņiem. Paslēpjiet mani tagad, lai vēlāk

varu doties līdzi Mildai uz Ameriku. Lai tad šie

gudrie iz Austruma zemes manis meklē, — nekas:
visi viena pagasta ļaudis, gan izlīgsim!

Helēne. Kāda iemesla dēļ baidāties no pagasta

priekšniekiem?

Līdiņš. Jūs laikam vēl nedzirdējāt, ka daktera

māja nodeguse?

Helēne pamanīdama. Neģēlis — ko jūs da-

rījāt?

Līdiņš. Jā, jā, bet kur tās pierādīšanas — pie-
rādīšanas es paģēru! Bez tām viņi nepadarīs neko!

Jauns troksnis laukā. Apžēlojaties un paslēpjiet
mani — pagasta vecākais jau klauvē pie durvīm!
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Helēne pie sevis, ļoti izbijusēs. Pagasta vecā-

kais — viņš, viņš durvju priekšā? Tas nedrīkst spert
savu kāju pār šo sliegsni! Dzirdot. Nestāv vis manā

varā jūs paslēpt šai ēkā.

Līdiņš. Tā! Tad dzīs iet mani atkal laukā,
taisni šiem kārīgiem zvēriem pretim! Tā ir pareizi,

jūs dievbijīgā jumprava! Vai arī toreiz raidījāt mani

laukā, kad iedzinu Lielozola Mildu jūsu tīklos? Nē,
toreiz biju jūsu mīļais palīgs!

Ārā dzirdams spēriens, kā kad nama durvis
ielauztu.

Lielozols sagrābj Lidinu aiz apkakles. Blēdis

nolādētais, ugunspielicējs!
Helēne iekliedzas un aizsteidzas pa labo pusi.
Lielozols. Zaglis un laupītājs tu, kas tu man

nolaupīji manu vienīgo bērnu! Bet es tev kaklu no-

lauzīšu, nelieti!

Līdi ņ š rauga atsvabināties. Viņš mani noga-

linās, palīgā, slepkava tāds!

Lielozols. Es būšu tas, kas tevi nodos pa-

gasta vecākā rokās!

Līdiņš izraujas no Lielozola rokām un izvelk

lielu nazi. Pirms tu mani nodosi pagasta vecākā

rokās, pirms tevi paraus ... Gāžas Lielozolam virsū.

5. SKATS

Tie paši. Dr. Briedis. Dāvs. Divi pagasta
priekšnieki. Tiesas sulainis.

Briedis melnā apģērbā, pagasta vecākā no-

zīme ap kakla, ari priekšniekiem nozīmes pie krūtīm.

Notāra Lidina roku, kuru tas ar nazi bij pacēlis
gaisā. Bez pārsteigšanās, kalējiņ! Tā jatutūlīt do-

māju, ka šis vīrs būs jāmeklē labas draudzenes pa-

jumtā! Es jūs apcietinu! Kungi, esiet tik laipni un
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saņemiet viņu! Priekšnieki un tiesas sulainis paņem

Lidinu savā vidū.

Līdiņš. Tie ir varas darbi, kurus jūs strādā-

jiet. Ar kādu tiesību jūs mani apcietinājiet? Ko no-

ziedzos?

Briedis. To jūs dabūsiet zināt citā vietā! Es

tikai izpildu augstākas tiesas pavēli.

Līdiņš. Ko jūs še redzējāt, tas bij atgaiņāša-

nās, Lielozols manim uzbruka.

Lielozols. Ko tas blēdis melo?

Briedis. Apmierinājāties, Lielozol, — mēs bū-

sim tūlīt skaidrībā. Uz Lidina. Kalēj, vai redziet,
kur naids un jaunums noved? Lūkojaties, cik dziji

jums bij jāgrimst!

Līdiņš. Kur ir pierādīšanas? Pierādiet manim,
ko es padarīju!

Briedis. Labprāt. Rāda viņam to pašu spičku

uzglabājamo, kuru Līdiņš otrā cēlienā rādīja Dā~

vam. Se būs pierādījums. So rīku atrada pēc uguns-

grēka manas mājas pelnos.
Dāv s. Vai pazīstiet vēl šo mašīniņu, kalējiņ?

Gan viņu atrada pelnos, bet, ka tas jūsu, to nezi-

nāja neviens. Tad uzaicināja kalēja pazīstamos no-

nākt pagasta namā pie protokola uzņemšanas. Tur

mūs jautāja, vai pazīstam šo uguns rīku. Līdz es to

redzēju, es iesaucos: tā ir kalēja spičku kastīte, viņš
manim reizi vai degunu nosvilināja. Redziet, tā tā

lieta iznāca, kalēj! Un, kad jūs nu aizceļosiet uz

Tomskas guberņu jeb vēl drusku tālāk, tad nepie-
mirstiet nekad: manim, tam Dāvam, tāda ieraša —>

visu, ko redzu, to izmēģinu, kāds ir.

Briedis met priekšniekiem un tiesas sulainim

ar roku, lai aizved Lidinu.

Līdiņš. Jūs uzvarējāt, daktera kungs! Bet tas,
kas jums tas dārgākais visā pasaulē, protiet,
Milda, — tas jums tomēr atrauts uz mūžīgiem lai-
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kiem, un par to es priecāšos vel Sibīrijas kalnu rak-

tuvēs. Priecīgas kāzas, pagasta vecākais! Ar citiem

prom pa kreiso.

Briedis. Lielozol, kad bijām pēdējo reizi kopā,
tad izšķīrāmies ļaunā prātā; tagad aizmirsīsim vētru

un negaisu, aizmirsīsim visu! Jūsu bēdīgais, nosku-

mušais izskats, šī blēža apzīmīgā atvadīšanās —

viss tas mani noved uz savādām domām. Sakiet

man taisni — kas ir atgadījies ar Mildu?

Lielozols atgriežas sāņus un cieš klusu.

Briedis. Ak, nedomājiet vairs uz veciem noti-

kumiem, atsakāties no naida un apžēlojaties par

manu izsamišanu, kura paredz Jaunas neģēlības!
Lielozols. Kad Milda tagad sacītu: tēvs, dod

manim to par vīru, kuru mana sirds izredzējās, — tad

es gavilētu aiz prieka, bet (bēdīgi) mana meita aiz-

ceļo uz Ameriku — man nav meitas!

Briedis gluži pārsteigts. Lielozol, ko jūs sa-

cījāt?
Lielozols. Vai tad jūs vēl neko neziniet?

Briedis. Neviena vārda! Nupat kā pārceļoju
no galvaspilsētas, un tā pirmās amata darīšanas

mani noveda te uz skolu. Bet jūsu bēdīgais vaigs,

jūsu īsā piezīme runā tik skaidru valodu, ka nu zinu

diezgan. Ne vien, ka viņi manas mājas, visu manu

īpašumu nodedzināja un izpostīja, nē, arī manu

laimi tie mēģināja iznīcināt.

Lielozols. Kā zagļi viņi ielauzušies un noza-

guši manu dārgāko mantu. Ar meliem un ieteikša-

nām tie apstrādājuši tikmēr manu bērnu, kamēr tas

apmulsināts ieskrēja viņu nagos. Ak, nu es tikai

pazīstu šo skolotāja jaunkundzi! Viņa — blēdniece!

Briedis. Ko jūs sacījāt? Tad viņa sarīko-

juse šīs vellišķās neģēlības? Jo labāk, Lielozol, —

tad mēs jo spīdoši uzvarēsim!

Lielozols. Es jūs nesaprotu, daktera kungs!
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Briedis. Drīzi dzirdēsiet, kādēļ es mitu gal-
vaspilsētā! Es dabūšu Mildu rokā — un kaut še

visas durvis aizbultētas būtu. let uz labo pusi.
Lielozols stājas viņam ceļā. Ne tā, daktera

kungs! Kaislība un pārsteigšanās skādē katrai lietai.

Jums būs Mildu vēl reizi redzēt, bet tas mums jāiz-
dara ar apdomību. Ja es viņai teikšu, ka jūs še

esiet, tad viņa nenāks. Tādēļ jārauga viņu citādi kā

atvest šurpu.
Briedis sniedz viņam roku. Paldies par pēdējo

cerību, ko man dodiet! Bet kā — no jauna jūs atrai-

diet to roku, kas jums tiek sniegta bez kaut kāda

naida?

Lielozols. Jā, to es daru, tas man ir jādara!
Jūs izglābāt šodien manu dzīvību — vai to pelnīju?
Kā izturējos vienumēr pret jums? Vai tāds cilvēks

ir cienīgs sniegt jums roku? Nemūžam ne! Man

pirms caur darbiem jāpierāda, ka esmu cienīgs sa-

ņemt godu no tā, pret kuru tik grūti noziedzos.

Prom pa labo pusi.
Briedis. Kā sirds man pukst, nedroši lūkojo-

ties pretim tam acumirklim, kas izšķirs par visu

manu nākotni! Vai viņa nāks? Vai maniem vārdiem

būs tik daudz spēka viņu pārliecināt un atgriezt?

iKlau, soļi — vai viņa? Nevar būt — tik ātri ne!

6. SKATS

Briedis. Helēne Veinstein.

Helēne parādās durvis labā pusē.
Briedis. Ā — viņa, manas laimes izpostītāja.
Helēne dziļi satricināta, savaldās tikai ar

varu. Nē, šīs skolas priekšniece.
Briedis. Neļaunojaties — jūs mani pārstei-

dzāt. Vecas atmiņas — acumirklī biju pārsteigts,
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senāko lepno Veinstein kundzi redzot še uz laukiem

kā vienkāršu skolotāju zemnieku bērniem.

Helēne. Jā, pasaulē daudz kas pārmainās. Kas
būtu senāk paredzējis jūsu personā reizi apsveicināt
pagasta vecāko, liela pulka zemnieku varenāko vīru.

Bet es piemirstu, kādēļ iznācu ar jums runāt. Ma-

nim ziņots, ka jūs ar varu ielauzušies šai ēkā. Bet

ko citu varēju sagaidīt no vīra, kas iznīcinājis manu

jaunību un manu labo slavu!

Briedis. Savā kaislībā un nogremdēdamies
rūgtās atmiņās, jūs piemirstiet runāt patiesību,
vaina, kas jums piemīt ne vien tagad, kur jūs še

laukskolotāja, bet kas jums piemājoja jau toreiz,
kad jūs vēl kā jauna atraitne dzīvojāt pilsētas spo-
žumā un troksnī. Bet nāksim pie lietas. Manim zi-

nāms, kādēļ šai namā tik noslēpumaini rīkojas.
Helēne. Savā pajumtā drīkstu darīt, ko vēlos.

Nepiemirstiet, cienīts* pagasta vecākais, ka mana

skola koncesionēta un ka, mazākais, jūs neesiet tas,
kuram esmu kaut kādu izskaidrojumu parādā par

to, kas skolas telpās notiek ar manu zināšanu.

Briedis. Nožēloju vajadzību, kas mani piespiež
jums ziņot, ka tagad lieta drusku pārvērtusēs. Pro-

tiet, pagasta valde bij iesnieguse augstākā vietā

izskaidrojumu par to, cik nevajadzīgs jūsu institūts

mūsu pagastam.
Helēne. Tā? Un tālāk?

Briedis. Un tālāk — pagasta valdes izskaid-

rojums ievērots, un manim uzdots jums ziņot, ka

jūsu skola slēdzama.
Helēne. Tas nevar būt — jūs mani apmelojiet!
Briedis. Še vajadzīgais dokuments. Pasniedz

tai oficiālu paziņojamu.
Helēne izsamisuse. Mana loma izspēlēta, bet

tomēr jums atmaksāju — mana atriebšanās izdevu-

sēs: Milda vairs nepieder jums!
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7. SKATS

Tie paši. Lielozols. Milda.

Lielozols 1 ienāk no labās puses un noklau-

Milda j sās tālākā dialogā.

Helēne kaislīgi. Vai tu vēl atceries kādas ma-

zas portrejas iz tiem laikiem, kuros tu, jauns stu-

dents būdams, manim zvērēji mūžīgu uzticību? Vai

tu atceries tos laikus, kuros prieki bij mūs augstā-
kais un mīlestība mūsu ticība? Iz tiem laikiem man

portreja un vēstule no tavas rokas. Abas šīs piemi-

ņas rādiju tai meitai, kuru tu taisījies pievilt tāpat
kā mani!

Briedis. Jauki, jauki! Tad es tevis pievīlu?

Nē, tikai acis manim atdarījās, un es sāku redzēt,
cik nelaimīgu tu mani padarīsi. Bet, gribēji tu

atriebties, labi, jauki, — tad tev bij atriebties ma-

nim, bet ne Mildai! Ko šī tev ļaunu darīja, ka tu

viņu tik neģēlīgiem līdzekļiem darīji nelaimīgu?

Helēne. Tu viņu mīlēji, un ar to man pietika.
Kā tu mani nežēloji, tā nepazīstu nekādu žēlastību

priekš tevim. Nedomā tikai, ka es tevis mīlu, —

tādas jūtas jau sen izkvēlojušas manā sirdī. Bet to

reizi, kad tu mani atstūmi no sevis, kad tu mani

viņā man neaizmirstamā vakarā visu viesu priekšā

par māti nostādīji, kas atstājuse savu mirdamo

bērnu, un tā mani nodevi to ļaužu nicināšanai, kas

mani līdz tam augsti cienīja, — to reizi svēti apņē-
mos tevim atmaksāt visu!

Briedis. Un šo jauko apņēmumu tu izpildīji
krietni!

Helēne. Jā, Jūlij, no viņas dienas bij atriebība

mans brūtgāns, tu esi manā sirdī tikai ēna, izskanē-

juse stīga. Milda priekš tevim pazuduse uz visu

mūžu, — es esmu un būšu tavs ļaunais gars!
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Milda dziļi kustināta. Bet tomēr jums neizdo-

sies mani šķirt no Jūlija!

Briedis apkampj viņu. Mana dārgā, dārgā
Milda!

Helēne sāņus. Viss pagalam — man atliekas

tikai viens līdzeklis: iebaidīšana.

Briedis. Mana dzīves saule izstaro jaunu

gaismu.

Helēne, vēl reizi mēģinādama. Ko tas apzīmē?
Vai jūs piemirstiet, jaunkundze, ka jūsu paraksts
jūs saista pie kontrakta izpildīšanas? Es ceru, ka

jūs nemēģināsiet nedz sev, nedz man padarīt nepa-
tikšanas. Un bez tam — konsula famīlijai saites ar

tik augsti stāvošām personām, ka jūs droši dabūtu

stipri nožēlot sava pienākuma aizmiršanu.

Milda nopietni un ar svaru. Tagad, kur es

zinu, ar kādiem līdzekļiem jūs mani piedabūjāt pie
aklas padošanās jūsu gribai, jūsu vārdi vairs nav

no it nekāda svara uz manu tālāko izturēšanos. Un

jūs variet būt pārliecināti, ka konsula famīlija mani

nepiespiedīs ar varu uzsākt garo ceļu, līdz es tai

ziņošu, zem kādiem apstākļiem apņēmos līdz ceļot
uz Ameriku.

Briedis uz Mildu. Jūs ieradāties īstenā brīdī,
lai spētu klāt būt par spriedēju. Lai runā jūsu taisnā

sirds, Milda, vai mana pagātne tiešām tāda, ka es

nebūtu cienīgs jūsu mīlestības!

Helēne. Ak, ticiet vien viņa saldiem vārdiem

un lišķīgām glaimošanām, — kādēļ negāžaties taisni

pie viņa sirds? Nožēlojamā jaunekle, drīz atmodī-

saties no ļaunā sapņa. Vai viņš mani mazāk mīlēja
nekā jūs? Un tomēr es tiku atstumta un aizmirsta!

Tā bij viņa uzticība!

Briedis. Jā, es jūs atstūmu, bet nevis neuzti-
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čībā. Nē, mūsu sirdis un mūsu ceļi izšķīrās, jūs
apgrēkojāties pret sieviešu svētāko pienākumu, tādēļ
ka jūs bijāt ļauna māte!

Helēne. Es nezinu, vai še atrodas ļaudis, ku-

rus tādas pasakas interesē.

Briedis. Nē, šis acumirklis prasa no manis,
ka es atstāstu visu. To esmu parādā sevim, savam

godam un vēl citiem cilvēkiem. Jūs bijāt skaista

atraitne ar mazu bērniņu, kad es, students būdams,
ar jums iepazinos un jūs mīlēju. Bet visa mana

sirds piederēja jūsu bērniņam. Es aizceļoju un

jums piekodināju mazo eņģelīti sargāt, jo viņš bij
slims — grūti slims. Bailes un iekšķīgs nemiers

mani dzina laikāk mājās. Vai jūs pazīstiet vijolītes
un neaizmirstules? Viņā vakarā viņas atradās jūsu
tumšajos matos un pušķoja tos bagātīgi. Tā jūs de-

jojāt mirdzošā balles zālē un smējāties, un lēkājāt,
kamēr līgsmas mūzikas skaņas jūs uzjautrināja. Te

bāls jauneklis iesteidzās spīdošās telpās, un, jūs

uzgājis drūzmā un reibumā, viņš gāzās jums virsū

un jums uzsauca visu lepno, bet vieglprātīgo dejo-

tāju klātbūtnē: bezsirdīgais sievietis! Se tu trako

un padodies priekiem, kamēr tavs nožēlojams bēr-

niņš nespēj ne nomirt svešu ļaužu rokās! Jā, to reizi

biju savu prātu zaudējis — aiz skumjām par mazo,

gaišmataino mīlulīti. Jau divas dienas bērns tika

kratīts no ļaunā drudža, bet viņa māte — tā nēsāja
puķes un zeltu matos un griezās riņķī trakā dejā.
Un, kad es jūs raušus pārrāvu mājās pie mazā mirē-

jiņa gultas un kad maziņais vēl reizi pacēla savas

izsalkušās rociņas, kā lūgdams, lai tam jel palīdzot,
un tad atkrita auksts mironis, tad sāpes, izsamišana

un kauns mani pārņēma, es jums noplēsu puķes no

galvas un krūtīm un apbēru ar tām mazo līķīti. Un

tagad, kur atmiņa atdzīvina viņu neģēlīgo brīdi,

sāpes mani pārņem no jauna — kā viņā naktī, kur
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dēj. Klusums.
Helēne tai vietā, kur piemina viņas bērnu,

atkritusi krēslā, apsedz vaigu; tagad to dzird lēni

šņukstam.
Milda. Jūlij, Jūlij! Ak, kā lai pateicos savam

liktenim, ka viņš mani vēl pēdējā acumirklī atgrieza
uz īsteno ceļu!

Briedis. Milda, mana dārgā Mildiņ, vai drīkstu

jums tagad no jauna piedāvāt savu roku un sirdi?

Lielozols. Ņem bez apdomāšanās, Milda,
citādi uzkulsies vēl reizi jauna ķeza. Lai velns visus

šos ...

Milda. Nelādi, tēvs, bet pateicies labāk, ka

tavam bērnam bij piešķirts vēl reizi piedzīvot tik

lielu laimi!

Dzird pulksteni divpadsmit sitam; bērni

dzied aiz skatuves korāļu, pavadītu uz ērģe-
lēm.

Briedis. Redzi, tev nebij nolemts aizceļot sve-

šatnē! Turpmāk būs tava vieta še! Spiež viņu pie
krūtīm. Tu dosi man jaunu dzīves spēku, lai nepie-
kusis varētu strādāt cilvēcei par labu! Esi tu mans

labais ģēnijs!

Aizkars.

Lugas beigas.

lespiests pēc 1913. gada izdevuma.
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PERSONAS:

Kuncis fon Dorps
Daniels Baneros

Turaidas Didriķis
Kaups

Krīvs
Imanta, virsaitis

A j it a, viņa dzīves biedrene

Aco n s, lībiets

Maija, viņa meita, Kaupa dzīves biedrene

Tautgodis
Ci 11 vair i s, viņa dēls

Otrs

13 * 8 } au^as vecākais

Imanta dēlēns

Vaideloti, vaidelotes, līgusoņi, kāds

Rīgas sūtnis, divi pilssargi, vīri,
sievas, jaunekļi, jaunekles, kara

vīri v. c.
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PIRMAIS CĒLIENS

Pie svētā ozola kalna galā. Pa kreiso, vairāk skatuves dibenā,

kupls ozols; tanī Pērkuna, Potrimpa un Piķoja tēli, zem tiem

ziedokļi (altāri), kur deg svētās ugunis. Pa labo, taisni pretim
ozolam, Līgas ziedoklis zem varenas liepas. Koku zari pušķoti

puķēm un vaiņagiem. Pa kreiso, skatuves pašā priekšā, glītiem
audumiem un zaļumiem izrotāts paaugstināts sēdeklis Iman-

tam. Mēnesis spīd gaiši.

1. SKATS 1

Krīvs. Vaideloti, vaidelotes un līgusoņi.
Tautgodis. Ciltvairis. Vīri, sievas, jaunekļi,

jaunekles, bērni.

Krīvs un vaideloti rīkojas ap ziedokļiem. Tālumā dzird

līgošanu. Krīvs pamāj ar roku, vaidelots pūš taurē, līgošana
arvienu skaidrāk sadzirdama, it kā līgotāji tuvotos. Vaidelots

pūš otru reizi taurē, pēc sekundes arī trešo reizi; tad dziedā-

šana apklust un ļaudis sanāk no abām pusēm. Viņi tuvojas

godbijīgi dievu tēliem, nes ziedus, puķes un vaiņagus, jaunek-
les arī miestiņu. Ziedošana notiek papriekšu pie Pērkuna, tad

pie Potrimpa un Pikoļa un beidzot pie Līgas ziedokļa.

Krīvs stāv pie Pērkuna tēla.

Lai slava tevim, zibeņus kas raidi

Iz mākoņiem un lietutiņu sūti,

1 Pirmā skata aranžēšana atkaras, zināms, pilnīgi no vie-
tējiem apstākļiem, kā it sevišķi no skatuves un personāla lie-

luma. _Kur mazas telpas, tur pats par sevi protams, ka režisors
pulcinās un grupēs uz skatuves tikai visu vajadzīgākās per-

sonas.
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Ko zemi izkaltušo spirdzināt,
Kas krusu novērsi no mūsu druvām, ■—

Lai slava tevim, Pērkun varenais!

Visi

Lai slava varenajam Pērkunam!

Kaisa ozola zarus un lapas viņa tēla

priekšā.

Krīvs pie Potrimpa tēla.

Bet arī tevim, devīgais, kas audzē

Mūs' ganekļos jo kuplu, treknu zāli,
Kas druvām pilnas vārpas dāvāji,
Kas svētību tu sūtīj' katrai mājai, —

Lai slava tevim, Potrimp, devīgam!

Visi

Lai slava devīgajam Potrimpam!

Kaisa zāles un puķes viņa tēla priekšā.
Krīvs ziedo Pērkunam un Potrimpam — no

ziedokļiem paceļas gaiši, kupli dūmi.

Krīvs

Mēs lūdzam dievus varenos un laipnos,
Lai saņem žēlīgi, ko dodam šodien,
Lai saņem dāvanas mūs' niecīgās!

Jā, Pērkuns stiprais, Potrimps laipnais,

saņem,

Ko pazemīgi sniedzam skaidrām sirdīm!

Orķestri atskan ievada mūzika nākošam

dziedāšanas numuram. Visi paiet garā rindā

bargajam Pikolam garām, rokas turēdami

uz pakauša. Viņi nostājas ap Līgas ziedokli.
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Nr. 1. Līgošana

(Sk. Cimzes «Dziesmu rotā», II daļā, nr. 62. a.)

Līgusoņi un līgusones

Dziediet, dziediet Līgai slavu!

Visi

Līgo! Līgo!

Līgusoņi un līgusones

Tā mums prieku devējiņa!

Visi

Līgo! Līgo!"

Līgusoņi un līgusones
Tautas dēlus, tautas meitas!

Visi

Līgo! Līgo!

Līgusoņi un līgusones

Tā mūs lielus audzināja!

Visi

Līgo! Līgo!

Līgusoņi un līgusones

Meitas, vainadziņus nesat!

Visi •

Līgo! Līgo!

Līgusoņi un līgusones

Līgai slavu dziedat skaji!
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Visi

Līgo! Līgo!

Līgusoņi un līgusones

Zvejnieciņam laivu sargā!

Visi

Līgo! Līgo!

Līgusoņi un līgusones

Viļņos droši vizināja!

Visi

Līgo! Līgo!

Visi

Slava! Slava labai Līgai! Līgo! Līgo!
Mūsu prieku devējiņai. Līgo! Līgo!

Ziedo vaiņagus un puķes.

Krīvs

No jauna šodien solāmies cits citam:

Kam naids pret brāli, draugu, radiem krūtīs

Lai izrauj to un atmet vecās ķildas!
Lai kaimiņš kaimiņam ir brālis brālim,
Lai izzūd naidnieki iz.mūsu pulka
Un mīlestība vieno visus latvjus!
Nu šurpu, jaunekles un jaunie puiši,
Kas cerat būt uz visu mūžu draugi!
Jūs nepiemirstat allaž, ka jums bēdās

Un skumjās kopā jāturas, kā priekos, —

Tik tad jums netrūks Līgas svētība!
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Nr. 2. Lūgšana

Vaideloti. Vaidelotes. Līgusoņi. Lī-

gusones.

Līga, uzlūko jel laipni
Jaunos viņu dzīves ceļā!
Lai tie taisni

Mūžam dzīvo,
Lai tie uzticīgi paliek
Viens pie otra līdz pat nāvei.

Līga, tevi lūdzam,
Sargā viņu ceļus!

Krīvs

Uz visu mūžu esat tagad draugi, —

Lai Līga svētī tos: tie vīrs un sieva!

Visi

Lai Līga svētī tos — tie vīrs un sieva!

Jaunie pāri sniedzas rokas; kamēr

Krīvs, vaidelots v. c. atgriežas pie
ziedokļiem, kur tie klusu dievus pielūdz, ļau-
nie pāri un to pavadoņi atšķiras atse-

višķās grupās. Ciltv airis dodas uz

priekšu, uz skatuves labo pusi; T autgo-

di s tam seko; abi stāv skatuves priekšā.

Ci 11 vai r i s

Jau brīd's pēc brīža aiztek, bet Imanta,
Mūs' vanem, mūsu tautas drošais sargs,
Vēl nenāk godināt šos daiļos svētkus.

Tautgodis
Pa tumšām tekām melnam lācim pēdas
Dzen tas ar mediniekiem un iz alām

5o mūsu lopu postītāju trenkā
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It taisni medinieku šķēpiem virsu.

Viņš drīzi klāt būs.

Ci 11vai r i s

Tēvs, ak, kaut tā būtu!

Ar ilgošanos gaidu es tā brīža,
Kur drīkstu acis uzmest varonim

Un stāvēt tuvumā šim lielam vīram!

Tad svētas šaušalas pār jaunām miesām

Man pārskrien, un es vēlētos tai brīdī,
Ka augtu liels es piepeši un stipris
Un manas dzīslas tiktu spēku pilnas,
Lai sargātu tāpat kā lielais vanem

Es tēviju un katra latvja mājas.

Tautgodis

Kaut svētā liesma tavās jaunās krūtīs

Nemūžam neizdzistu, dēls, lai reizi

Tu tiktu savas tautas spoža rota!

Vai svešinieks vai pašu cilvēks — tauta

Uz tikumiem un varonību raugās.
Tā, lūk, Imanta tēvs bij igauņciltīm
Reiz vanem dūšīgs, kas ar saviem pulkiem

Bij mūsu zemē ielauzies uz karu.

Bet latvju vadons Gersimers ar vāli

Tam kausu pārdalīja divās daļās.
Nu igauņtauta juku jukām bēdza,
Pie mūsējiem tik atstādama bērnu,
Kas bija viņu vanem dēls Imanta.

To Gersimers pie sevis ņēma, kopa,
Pēc dodams tam Ajitu, savu meitu,
Kas Kaupam māsa ir, par košu sievu.

Tad mira Gersimers. Nu latvju tautā

Cits vēlējās Imantu, cits ar' Kaupu
Par vadoni un sargu tēvijai.
Bet svētais sargs bij nolēmis Imantam
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Būt vanemam pie mums, un krīvis tautai

Tad ziņoja, ka tālā svešatnē —

Lai ķildas neceltos — ir jāiet Kaupam.
Pie krietnā Acona uz lībiešiem

Tas aizgāja.

Ci 11vai r i s

Kur Acons savu meitu —

Par Maiju saukuši to lībieši —

Kā sievu devis Kaupam, — māte stāstīj'
To visu manim reizi jau. Bet lūko,
Kā ļaudis visi raugās uz to pusi.
Nu brīdis klāt: viņš nāk, Imanta nāk!

Sirds, līgsmojies, — es drīkstu viņu redzēt!

lekam Ciltvairis beidzis runāt, [audis nostā-

jušies skatuves abās pusēs, redzēdami

Imantu un pavadoņus nākam. Krīvs,
vaideloti v. c. stāv pašā priekšā.

2. SKATS

Tie paši. Vanem Imanta. Kādi tautas vecākie.

Nr. 3. Koris

Slava! Slava! Mūžam slava

Tautas sargam varenam!

Slava! Slava! Mūžam slava

Imantam, mūsu vanemam!

Dievi, sargājiet jūs žēlīgi

Viņa soļus, viņa dzīvību,

Līga labā, tevi pielūdzam:
Dāvā viņam prieku dieniņas!
Slava! Slava! Mūžam slava

Tautas sargam varenam!

Slava! Slava! Mūžam slava

Imantam, mūsu vanemam!
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Visi

Lai ilgi dzīvot mūsu virsaitim!

Imanta

Tā, līgsmi svētku viesi, sveiki visi,
Un atvainojat, ka tik vēlu nāku.

Bet mežā vilkus, lāčus apkāvām,
Šos mūsu labklājības postītājus.

Ai, vareni tie zvēri, kuriem galu
Mūs' asi trītie šķēpi darīja!

Nu, meitas, būsat drošākas, kad lopus
Jūs dzīsat mežā, — izbaidēti vilki

Patlaban jau, un lāči nekāps kokos

Tur baroties ar mūsu saldo medu.

Ci 11 vair i s, jau agrāk saņēmis no meitām

kannu miestiņa, ko tagad, tuvodamies Imantam, pa-
sniedz tam.

Vai drīkstu pasniegt miestiņu es vēsu,
Lai spirdzinās pēc medībām Imanta?

Lūk, jaunekles ir pildījušas kausu,
Ka putodams tas pāri plūst.

Imanta

Dod šurpu!
Lai slava mūsu tautas paaudzei!

Viņš izdzer.

Visi

Lai slava mūžam mūsu virsaitim!

3. SKATS

Tie paši. Aji t a. Bērns.

Ajita ved bērnu pie rokas; visi godbijīgi atkāp-

jas un paklanās.
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Lūk, še mans draugs un kungs, un es to gaidu
Ka mājās atnāks līdzi ņemt Ajitu
Un maziņos, uz svētku vietu iedams.

Imanta apkampj to un noskūpsta tai pieri.

Nāc visupirms, lai sveicinu es tevi

Un pieri skūpstu košai mājas mātei

Ajita i, manas dzīves biedrenei.

Un nu nāc, maziņais, pie tēva krūtīm!

Viņš paceļ bērnu.

Tev palikuse naksniņa par dienu,
Uz Līgo svētkiem un uz tēvu gaidot.

Lūk, acu plakstiņi cik paliek smagi, —

Patiesi, bērniņ, tu ar miegu kaujies!
Jel esi varons, mazais, Līgai pieder
Sī nakts un visi viņas jaukumi.

Ej jautrinies nu, maziņais, pie mātes!

Es zināju, Ajita, ka tu nāksi

Mūs' Līgas svētkos līgsrna būt ar līgsmiem,
Un tamdēļ ne uz mājām pirms, bet taisni

Uz svētku vietu devos šurp.

Ajita

Jau labi,
Nu esi atkal mans, nu drīkstu mīļi
Es pieglandīties savam dzīves draugam.

Krīvs

Ar laipnību ir saņēmuši dievi

Mūs' ziedošanu. Vaideloti, saucat

Uz svētku otro daļu — jautro deju,
Uz apdziedāšanos un mielastu!

Vaidelots pūš taurē.
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Krīvs

Man pakaļ tad uz svētku vietu lejā!
Lai seko visi, sirmgalvji un jaunie, —

Imanta arī netrūks un Ajita.

Viņš, vaideloti v. c. iet pa priekšu. Visi

dodas pa abām pusēm lejā. Ciltvatris kā
-

pēdīgais uzkāpis pakalnlņā un skatās uzma-

nīgi lejā, kamēr Imanta runā sekošos tei-

kumus.

Imanta

Nāc līdz, Ajita, iesim jautro pulkā!
Un arī tautas vecākie mums sekos.

Vai būs tā, godājamie vīri, teicat!

Kāds tautas vecākais

Ko prasi vēl, Imanta! Tā kā tevim,
Ar' mums ir tautas prieki mūsu prieki,
Un, kurp Imanta griežas, sauc mūs sirds.

Ajita uz bērnu.

Nāc, maziņais, sniedz vienu roku tēvam

Un otru pasniedz manim — tā, nu iesim.

Imanta

Tā! Sper nu čakli savus mazos soļus!

Visi atgriežas uz promlešanu.

Ci 11vai r i s

Vanem!

Tur lejā taisni šurp pa upi laivā

Kāds sirmgalvs airē rokām spēcīgām,
Un mēnesnīcā viņa baltie mati

Un sirmā bārzda mirdz kā spožais sudrabs.

Imanta

Vai liekas svešinieks tas būt jeb mūsējs?
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Ciltvairis

Bez šaubām, svešinieks tas liekas, vanem,
Tam uzvalks savādāks, cik spēju redzēt,
Un līdz tam sievietis. Lūk, nu tas piebrauc
Pie paša krasta, laukā kāpj un raugās,
Vai ļaužu te, kas rādītu tam ceļu.

Imanta

Prom steidzies, dēls, un jautā, ko viņš vēlas..

Ja vaj'dzīgs, raidi to pie manis kalnā.

' Ciltvairis noskrien lejā.

Cik dīvaini! Tik vēlā laikā svešinieks!

Vai noticis varbūt kas ārkārtīgs?

Ajita
Būs kaimiņš kāds un nevis svešinieks, r—

Ko zēns spēj mēnesnīcā izšķirt daudz!

Imanta, uzkāpis pakalniņā.
Ne tā, Ajita, — svešinieks tas taisni,
Un arī viņa pavadone sveša.

Lūk, jau ar Ciltvairi tie kalna galā!

Ciltvairis aiz kulisēm.

Tik taisni prom uz priekšu, svešinieki,
Tur tautas vecākie un mūsu vanems!

4. SKATS

Tie paši. Aco n s. Maija.

Acons

Lai slava, uzvaras tev mūžam, vanem!

Es, tavas kaimiņtautas sūtnis, nāku
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No lībiešiem, kas dzīvo Daugavmalā.
Jau dažā ziedonī no jūras atnāk

Mums bari svešu ļaužu dzelžu drēbēs.

Mēs uzlūkojām tos kā viesus mīļus
Un mielojām tos gārdiem kumosiem.

Tie solījās mums brāļi būt un dzīvot

Pēc mūsu tautas tikumiem jo klusu.

Mēs viņiem ticējām. Bet nu tie cēla

Iz akmeņiem sev kalna galos pilis
Tik varenas un cietas, ka tās nespēj
Mūs' kara vīri nopostīt nemūžam.

Tur slēpdamies, nu svešie izposta
Mūs' svētnīcas un apsmej mūsu dievus.
Tie laupa mūsu sievas mums un meitas

Un aizved sevim līdzi tās pār jūru.
Ak, vanem, kauns un izsamišana

Nu plosās krūtīs katram lībietim!

Jau sen būt' sirdsēsti man' guldījuši
Pie senču sāniem, ja mans bērns, šī meita,
Man nestāstītu nepiekususe,
Ka tiksim mēs pie atmaksas caur karu.

Maija
Vai mūsu varoņi lai turpmāk raugās
Ar aukstām asinīm, kā svešie laupa
Mūs' tautai visu, kas tai dārgs un svēts?

Vai dievi nenolems mūs' tautai postu,
Kad ļaujam viņus gānīt lopiski?
Nē, vīri, ņemat šķēpus, ejat cīņā,
Un jaunavas un sievas sekos jums!
Kur jāglābj tēvija, tur visiem, visiem

Ir jāiet kaujā, asiņainā nāvē!

Jau atskan mūsu tautā, lībiešos,
No vienām robežām līdz otrām skaļi
Viens sauciens, pērkoņlīdzīgs, rībošs,
Viens sauciens kaislīgs: uzvarēt vai mirt!
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Ima n t a

Jel stāstāt, ciemiņi, kā pirmo reizi

Ir jūsu zemē ieradušies svešie.

Viņš nosēžas uz sēdekļa kreisā pusē; Ajita

turpat zemāk viņa kājgalā. Tautas vecākie

stāv aiz un ap Imanta sēdekļa.

Aco n s

Bij nakts tik briesmīga, ka lībiešos

Neviena nav, kas atcerētos reizi

Jel piedzīvojis tādu. Tā kā šodien

Bij Līgas svētki, tauta pulcējās,
Un kalna galos atspīdēja uguns.

Bet, kamēr atskan līgošana druvās

Un jaunie ]audis lejā uzsāk deju,
Jau mākoņi tik draudoši un tumši

No malu malām savelkas un auka

Šņāc briesmīgi caur ozol' galotnēm,
Ka nolauž meža milžus līdz pat saknēm.

Maija
Nu katris bēg zem pajumta, lai glābtos
No negaisa un ūdeņa, kas gāzās
No padebešiem, leju pārvērzdams
Par ezeru. Un, kamēr vētra plosās,
Dzird atskanam no jūras vaimanas,
Tik sēras, pārdabīgas, it kā gari,
Pa pekli mocīti, nu smilkst un gaudo.

Aco n s

No rīta agri, mazai gaismai austot,

Bij daba rāma. Izmetuse jūra

Bij malā slīkoņus. Bet necik tālu

No paša krasta pel dēj' diža ēka,
Kā līdzīgu neviens vēl neredzēja.

, Patlaban ēka grima bezdibinā,
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Pa virsu skrēja tai šurp turpu ļaudis,
Kas nāves briesmās žēli vaimanāja.
Še nebij daudz ko apdomāties. Laivas

Mēs laidām jūrā glābti svešniekus —

Ir pēdējo mēs dzīvu izglābām.

Maija

Bij sveši ļaudis, svešas viņu drēbes

Un sveša viņu valoda. Mēs kopām,

Kā parasts mūsu tautā, ciemiņus,
Mūs' vīri līdz ar viņiem izlāpīja
Tiem vētrā sadragāto milzu laivu,
Un jau pēc divi desmit dienām šķīrās
No nāves izglābtie, mums solīdami,
Ka reizi nākšot atpakaļ pie mums.

Imanta

Diemžēl tie darīja, kā solīja?

Acons

Diemžēl! Ikkatrā ziedonī tie laivās

Jo milzīgās pie mūsu krasta brauca

Un lielos baros ciemojās mūs' zemē.

Reiz viņiem sirmgalvis bij līdz, tam uzvalks

Pavisam savāds bij, ne tāds kā citiem.

Tas esot nācis, teica tie, mūs mācīt,
Mums pasniegt svešas, augstas gudrības.
Ar mieru bijām mēs. Bet, tikko svešais

Bij ielauzies mūs' valodā vai puslīdz,

Viņš sāka mūsu dievus zaimot, apsmiet.

Imanta

Vai ļāvāt to?

Ajita
Vai atstājāt bez soda?
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Kā di vecākie

Vai dzirdēta ir tāda pārdrošība!

Maija
Jau sapiktotie ļaudis pārgalvnieku
Patlaban ziedot dieviem gribēja,
Kad pierunāja viņus vārdiem stāties.

Acons

«Kurš cilvēks maldīgs nav!» — tā teicu ļaudīm
«Viņš, nabags, nokļuvis no īstā ceļa —

Gan dievi paši viņu sodīs bārgi!»
Tā teicu, ļaudis palaida to vaļā,
Un viņš ...

Imanta

Nu, viņš?

Acons

Viņš turpināja gānīt
Mūs' dievus, tagad griezdamies pie sievām,

Kas lētticīgas klausījās uz stāstiem

Par viņa dievu, kas ir miris, tomēr

Vēl dzīvojot un esot trīs un viens.

Ak, vanem, sievas pierunāja vīrus,
Un tagad prāvs ir viņu ļaužu skaits,
Kas slavē svešinieku jauno dievu

Un atraujas no mūsu svētnīcām.

Maija

Tā pienācis mūs' zemei posts un kauns!

Jau viņi rīkojas kā mūsu kungi,
Jau mūsējie tiem ar un ecē laukus

Un lokās viņu pavēlēm un kokiem.

Mūs' uzticīgo skaits jo dienas vairāk

Sāk sašļukt, nespēcīgi esam mēs,
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Jo nevaram to pilis izārdīt

Un ienācējus aizdzīt tālā jūrā.

Acons

Var būt, ka paies ziedons viens vai divi,
Tad svešie bruks iz sava cietokšņa,
Ko uzcēluši pašā Daugav's malā

Un kurā slēpj tie savus kara vīrus,

Tad bruks — līdz būsim mēs jau viņu vērgi —

Tie taisni virsū latvju lielai ciltei,
Un — kauns, ka jāizrunā ļaunais vārds, —

Un uzvarētos lībiešus dzīs svešie

Pret brāļiem izliet kaujā asinis.

Tik taisni, vanem, kā mūs saule silda,
Tik taisni tici: svešie jums to pašu,
Ko padarīja lībiešiem, ar darīs,
Līdz būs no mūsējiem tiem diezgan vērgu.
Vanem! Vēl savus ceļus nelocīju
Neviena vīra priekšā es. Bet šodien,

Kur sirmgalvis jau esmu, pirmo reizi

nometas ceļos

Es ceļos klūpu savas tautas dēļ.
Imanta! Lībiešiem trūkst vīru tagad,
Kas spētu novērst mūsu zemei kaunu.

Imanta, esi tu mūs' vadons kaujā,
Sauc visu latvju tautu palīgā,
Lai savu brīvību ar šķēpu rokā

Mēs savienotiem spēkiem sargājam!

Brītiņš klusuma.

Imanta

Jel piecelies! Vai varonim nu klājas,
Kas aizstāv dedzīgi kā jauneklis
Tās tautas godu, kurai pieder viņš, —

Vai tādam varonim, teic, klājas ceļos
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Pie zemes mesties cita vīra priekšā?
Jel piecelies! Vismaz es nejūtos
Vis cienīgs tāda goda, ko man rādi.

Acons pieceļas.

Ko stāsti man, ir vēsts jo šausmīga!
Un vēl tu žēlojies, ka lībiešiem

Vairs nava dūšīgu un stipru vīru.

Bet teic, lūdzams, — kur palicis ir Kaups,
Mans mīļots jaunīb's draugs, Ajitas brālis,
Kas aizgāja pie lībiešiem, kur Acons

Tam deva savu meitu un pēc tauta

To iecēla par savu virsaiti?

Vai Kaups vairs nestaigā starp dzīvajiem,
Kad vari teikt — jūs' tautai trūkstot vīru?

Maija

Ai, kaut tas dusētu jau smiltīs vēsās!

Tad nevajdzētu manām lūpām vēstīt

Par viņa tumšiem darbiem un ka viņš
Ir palicis par mūsu nodevēju!

Imanta

Par nodevēju?

Ajita
Briesmīgi! Ko dzirdu?

Kāds vecākais

Vai ticama ir šāda briesmu ziņa?

Maija

Jā, vēlreiz: Kaups bij mūsu nodevējs!
Kā pirmais noliedza viņš mūsu dievus

Un ceļos nometās priekš svešā dieva,
Ko nespēj rādīt tie, kas esot miris.

Kaups aizceļoja viņiem līdz pa jūru,
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Kur mācījies tas kalpot svešam dievam,
Un pārbraucis viņš māca lībiešus,
Lai apsmietu tie savus vecos dievus.

Viņš svešinieku pilīs mūžam viesis,

Ar apspiedējiem dzer pie viena galda
Un paziņo tiem tekas slepenās,
Lai vieglāk ienaidniekam uzbrukt mums.

Ja, vanem, nebūtu mums Kaupa, tauta

Jau būtu padzinuse sen šos svešos!

Ajita, jau agrāk nemierīgi pacēlušās.
Mans brālis nodevējs! Prasts nodevējs!

Sāpīgi, rokas žņaugdama.

Ak, kaut es mirtu šinī kauna brīdī,
Kur jādzird man ir tāda vēsts!

Imanta

Bet Acons —

Vai nespēja tas Kaupu atgriezt vēl?

Acons

Vanem, še tavā priekšā Acons stāv!

Imanta paceļas.

Ko dzirdu?

Acons

Jā, es esmu sirmais Acons!

Ko spēju, darīju. Bet Kaups bij kurlis.

Kā aklis ieskrēja tas svešos tīklos

Un klausījās uz svešo gudriem glaimiem

Un, kad vēl Maija, mana vien'gā meita

Un viņa dzīves draudzene, to lūdza,
Lai nepaliek tas neuzticīgs dieviem

Un savai tautai, bet lai atgriežas,
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Tad Kaups to padzina no savas pils
Un ņēma citu sievu sev no svešiem.

Imanta un Ajita! Tā, ko redzat

Jūs savā priekšā, — tā ir mana meita,
Ir Maija, Kaupa sieva atstātā!

Ajita, Maijai pieiedama un to apkampdama
Pie manas sirds nāc, nelaimīgā Maija,
Ko brālis ļaunā prātā pievīlis!

Imanta

Sniedz roku krietnais, varonīgais Acon!

Kaut katrai tautai būtu daudz to vīru,

Kas līdzinājās tevim!

Maija

Atstāta,
Un postā tēvija! Ajita, nesauc

Par gļēvu mani, asaras kad rūgtās
Vairs atturēt es nespēju. Lai plūst tās —

Pie tavām krūtīm gribu izraudāties!

Apkampj Ajitu.

Kāds vecākais

Kā nospriedi, Imanta, savā prātā?
Man domāt, jāpalīdz ir kaimiņtautai.
Ko darām citiem labu, derēs pašiem!

Imanta

Jūs, tautas vecākie, nu dzirdējāt,
Ko Acons vēstīj' noskumušu sirdi.

Gaisma sāk aust.

Bez šaubām, jātrin šķēpi, jāiet kaujā!
Bet tomēr, draugi, vēlos zināt pirms,
Ko sacīs krīvs un ko teiks paša tauta,
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Jo vienprātība bija visos laikos

Mūs' rota — sekmēj' latvjiem katru darbu.

Lūk, gaisma aust. Vēl ļaudis līgsmi lejā.
Jūs, vecākie un Acons, stāstiet viņiem,
Kāds posts nu lībiešiem un kas mums gaidāms.
Es tikmēr pārdomāšu, kas vēl darāms.

Un, līdz — kā cerams ir un gaidāms — ļaudis
To pašu vēlēsies, ko viņu vanems,

Tad, saulei lecot, pūtiet kara taurēs,
Ka atskan dobji tās pa Latviju;
No katra kalna ziņojiet jūs drūmi,
Ka tēvu zemei briesmas draud un dēliem

Ar savām asinīm būs izkarot

To mantu, ko mums tēvu tēvi sargāj'
Un ko mēs lepni saucam brīvību!

Kāds vecākais

Lai neapdraud neviens mūs' brīvību!

Citi vecāki

Lai neapdraud neviens mūs' brīvību!

Acons

Lai dievi sargā tavu dzīves ceļu,
Imanta, latvju gods, mūs' cerība!

Maija

Imanta, tavi vārdi stiprina,
No jauna dzīvīb's spēku modina.

Jā, līdzi došos savam sirmam tēvam

Es, viņa vienīgs atspaids vecumā,

Kā vīrs ar šķēpu rokā cīnīšos,
Lai glābjam lībiešiem mēs godu, slavu.

Ajita
Pat nelaimē tā paliek varone!

Ak, brāli, nepateicīgais, vai svešie
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Apbūruši tevi, ka spēji atstāt

Tu šādu brīnum daiļu radījumu?

Imanta

Nu pietiek vārdiem, ķeraties pie darbiem!

Bez vilcināšanām jūs stāstāt ļaudīm,
Kas noticis, un prasāt, lai tie spriež!
Tik tādiem darbiem sekmes, kurus uzsāk

Bez kavēšanās un maz runājot.

Kāds vecā ka i s

Uz priekšu, ciemiņi, lai kāpjam lejā!

Acon s

Nāc, meita, sekosim, man vadi soļus,
Lai kāja nepaslīd.

Kāds ve c ā kais

Pa kalnu kalniem,
Līdz pirmie saules stari sveicinās!

Drīz skanēs kara taures! Nākat, iesim! •

Imanta

Jā, ejat, nezaudējat dārgos brīžus!

Viņi aiziet.

Ajita
Un steidzies, Maija, atpakaļ!

Mai ja
Gan steigšos

Tev paziņot, ko ļaudis sprieda lejā.

Prom kopā ar Aconu. Bērns, atgāzies
Imanta sēdeklī, jau agrāk aizmidzis.
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5. SKATS

Imanta. Ajita. Bērns.

Lm a n t a

Tad šāda vēsts par Kaupu jādzird man!

Viņš savas tautas brāļus kalpina,
Par vērgiem brīvus cilvēkus tas dara,
Un arī latvju zemē ievilkties

Var šāda sērga, briesmīga un ļauna.

Nē, nē un simtsreiz nē! Lai ātrāk Pērkuns

Pie zemes nosper mani acumirklī,
Lai saplēš manas miesas kraukļu bari,
Pirms tautai stenēt būs zem sveša jūga!
Brīvs piedzimu un brīvs ar gribu mirt!

Ajita, Imantam pieglaudīdamas.
Es tevim līdz, Imanta, tanī rītā,

Kad, gaismai austot, mūsu kara vīri

les vienoties ar lībiešiem un kopā
Ar viņiem dosies kaujā asiņainā.

Imanta

Kam runāt jau no kaujas asiņainas?
Vēl esam mēs tie stiprie savā zemē,
Pret mūsu skaitu svešo pulks ir niecīgs,
Nebūt mēs izsalkuši neesam

Pēc viņu asinīm. Tik sargāt to,
Kas ir tas dārgākais virs zemes katram, —

Tas, lūk, ir svētais pienākums mums visiem

Tādēļ ar labu sāksim pirms. Lai Acons

Kā mūsu sūtnis noiet viņu pilī
Un kara vīri mežā tikmēr gaida,
Vai svešie paklausīs ar labu prātu.
Tad Acons ienācējiem pavēstīs,
Ka turpmāk necietīsim varmācības
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Un kalpināšanu no viņu puses.

Viņš teiks, ka visa tauta pulcēj'sēs,
Lai atrod gandarīšanas. Trīs dienas

Mēs dosim laika svešniekiem, lai mantu

Tie savu glabā savās milzu laivās

Un visi dodas turp, kurp atnāca.

Bet, kad tie nepaklausīs trešā dienā,
Tad svilināsim nost mēs viņu pilis
Un viņu līķus pludināsim jūrā,
Lai bangas šāda mēra atliekas

Uz svešinieku zemi aizskalo.

Tā Acons teiks. Un nepaklausīs viņi,

Tad, bērns; mēs prasām viņu asinis.

Ajita

Lai būt, kā lemsi visu savā prātā!
Bet līdzi iet, Imanta, līdzi iet,
Tev' kaujā pavadīt —vai drīkstu to?

Vai atļausi, ka šķēpa nesējiņa
Es savam dzīves draugam, atļausi,
Ka būšu tevim kopēja jo čakla?

Imanta

Ne tā, Ajita! Esi māte jauna,
Vēl vairāk nekā vīram piederi
Tu saviem bērniem, kuru soļus vadīt

Un kurus sargāt pienākums tavs svēts.

Lūk, mani liktenis dzen tālu, tālu

Ar šķēpu sargāt tēviju un tautu,
Bet tev būs mājās audzināt iz bērniem

Mūs' tautai varoņus, kas cienīgi
Reiz rotāties ar tēva ieročiem.

Ajita

Nē, nē, tu nedrīksti viens doties briesmās!

Kas vēdinās tev rūpju karsto pieri,
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Kas noskūpstīs no taviem vaigiem skumjas
Un kas lies tavās vātīs ūdeni,
Ja pretniekam — lai dievi novērš to —

Reiz izdotos Imantu ievainot?

Imanta pasmīnēdams.

Lūk, kādus iemeslus —■ cik svarīgus
Tu proti atrast, mana dārgā, gribā;
Lai notiek tā, kā vēlējies.

Ajita

Imanta!

Vai latvju sievas allaž neseko

Līdz saviem vīriem, kad tie dodas karā?

Vai tēvu zemes pirmā vīra sieva

Ir mazāk cienīga par citām sievām,

Kas savus vīrus karā pavada?
Vēl paliek diezgan vecu ļaužu mājās,
Tie kopēji būs bērniem rūpīgie,
Tie mūsu mīluļiem būs droši sargi;
Ja bērniem briesmas draudētu, tad mājās
Bez šaubīšanās mātei palikt būs!

Bet tā, mans dārgais, nav, un tad Ajita
Tev līdzi ies, no taviem sapņiem nespēs
Nekāda vara pasaulē to raut!

Es nebūtu vis cienīga, ka sieva

Es pirmām vīram visā tēvu zemē,
Ja baiļodamās mājās paliktu!

Ima n t a apkampj to jo sirsnīgi.

Pie manas sirds, Ajita, tu mans lepnums!
Kam pasaulē ir otras tādas rotas

Kā man' Ajita, daiļā varone?

Un tāda tikai Gersimeram meita

Var būt!
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Ajita

Tad atļausi, ka pavadīšu
Uz svešiem tevi?

Imanta

Ko vēl jautā, bērns?

Vai spēju kurlis būt es saldiem vārdiem

Un mīlestību tavu atraidīt?

Pieiet lēni pie gulošā bērna.

Kam tāda māte, tam ir varonība

Jau piedzimuse. Dusi saldi, mazais.
Lai kara troksnis netrauc tavu miegu,
Kas dara tevi spēcīgu un lielu.

Tiec savai tautai reiz par krietnu vīru

Un mīl' par visu pārāk tēviju!

\ Jel esi atspaids tiem, kam trūkums, skumjas,
Pret spēcīgākiem aizstāv' vājākos
Un esi varmācības bārgais soģis!

Nometas bērna priekšā ceļos un skūpsta to

kā atvadīdamies.

Šis tēva skūpsti jums — varbūt tas pēd'gais,
Ko nezinot no manis saņēmi,
Ja dievi nolēmuši manim nāvi, —

šis skūpstījurns lai tevi svētī, dēls!

Tad dienās, kurās mielot gariņus
Jums, dzīvotājiem, pienāksies, tu zini,
Ka tava radītāja gars ap tevi

Būs, dēls, un tevi sveicināšu nāvē

Ar savu pēd'go dvašas vilcienu!

Ajita paliek līdz cēliena beigām pie bērna.

Lai dievi sargā tavus soļus, dēliņ!
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6. SKATS

Tie paši. Ciltvairis.

Ciltvairis

Jau ļaužu pulki, vanem, tuvojas!
Viens gars, Imanta, spēcīgs, valda visos!

Līdz savu ziņojumu Acons beidza,
Te atskanēja sauciens tikai viens:

«Lai trinām šķēpus, brāļi, ejam karā,
Lai sargājam mēs savu brīvību!»

Ak, laimīgs brīdis, kas nu manim paļauj,
Ka varu kalpot savai tēvu zemei!

Imanta

Pareizi, dēls! Tu savai tēvu zemei

Reiz izaugsi par krietnu latvju vīru!

Kamēr mūs' tautai jaunekļu ir tādu,
Kāds tu, mans dēls, mēs spējam droši sargāt
To, kas mums dārgs un svēts!

Gaisma paliek lielāka.

7. SKATS

Tie paši. Divi tautas vecāki.

Pirmais tautas vecākais

Jau nospriedām!
Vēl gaidām, vanem, tavu pēd'go vārdu,

Un, līdz tu sauksi, tauta celsies kājās!

Imanta

Lai notiek tad, kā liktenis to lēmis!

Skrien, Ciltvairīt, lai kara taures ziņo,
Lai kalna galos vēsta ugunis,
Ka jāķeras pie ieročiem mums, vīriem!
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Ciltvairis prom.

Ar' šodien pierādīj'se mūsu tauta,
Ka vienprātība viņas daiļā rota, —

Lai vienprātība mūžam mūsu starpā!

Otrs tautas vecākais

Lūk, vanem, visi tuvojas!

Ima n t a

Jā, sveiki

Jūs, manas tautas krietnie brāļi, māsas!

8. SKATS

Tie paši. Visi citi.

Visi sanāk no malu malām kalna galā lēni, dialogu netrau-

cēdami. Visiem nomanāma sevišķi svēta aizgrābtība. Viņi no-

stājas patīkamās grupās.

Acons

Lai dievi tevi svētī, meita Maija,
Ka stiprināji tēva cerības, —

Nu visas piepildās šai jaukā rītā!

Imanta

Cēls, brāļi, brīdis,
Kas pulcina mūs šinī svētā vietā.

Vai katris gatavs izliet asinis,
Lai sargā brīvību un tēviju?

Krīvs

Mēs uzticīgi tēvijai līdz nāvei!

Visi vīrieši

Mēs uzticīgi tēvijai līdz nāvei!
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Imanta

Pareizi tā! Lai apkopj katris tagad
Sev mājas, atvadās no nespējniekiem
Un stājas latvju kara vīru rindās!

Kara taures atskan malu malās. Tikai

viena
— gari vilkta, drūma skaņa (tonis),

kas dzirdama pirms tuvumā un uz kuru

dzird tālumā malu malās līdzīgi atsauca-

mies. Tai pašā bridi saule lec un apgaismo
visu skatu.

Klau, kara taures aicina mūs kaujā!
Lai trinām, brāļi, katris savu šķēpu,
Lai katris savā vietā īstens varons!

Lūk, saule lec un saviem pirmiern stariem

Mūs sveicina, mums mīļi uzsmaida!

Tā, kara vīri, zīme visai jauka!
Tik gaiša, kāda atspīd jauna diena,
Tik gaiša būs mūs' tautas nākamība!

Lai glābjam tēviju! Nu, brāļi, kaujā!

Visi dedzīgi

Lai glābjam tēviju! Nu, brāļi, kaujā!

Nr. 4. Koris

Kara vīri — kaujā, kaujā!
Kara taure aicina!

Asiņainais rīts ir klātu, —

Brāļi, esat varoņi!

Māmuliņa, līgaviņa,
Sveika visa sētiņa,
Gaidāt mājās, gaidāt mājās
Tēvu zemes sargātājs!
Kara vīri — kaujā, kaujā,
Kara taure aicina,
Asiņainais rīts ir klātu, —

Brāļi, esat varoņi!

Aizkars.



Lugas «Mūsu senči» manuskripta titullapa Ā. Alu-
nāna rokrakstā ar cenzūras atļauju izrādīt

1905. gadā
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OTRS CĒLIENS

Rīgas pilī. Istaba ar vienām vidus un divām sāņu durvīm.

Galds, krēsli v. t. jpr.

1. SKATS

Didri k i s. Kaups.

Didriķis sēž Kaupam blakus pie galda. Viņi

lasījuši grāmatā. Aizkaram uzejot, Didriķis grāmatu
aiztaisa.

Un tā tas būs, kamēr vien saule spīdēs
Šai pasaulē pār netaisniem un taisniem, —

Jā —m majorem Dci gloriam!

Izceļas un nāk uz priekšu.

Kaups izceļas tāpat.

Kā katra mācība, ko manim sniedzi,
Man sirdi cildina un acis atver!

Arvienu skaidrāk redzu es to purvu,

To muklāju, kur mani tautas brāļi
Ar miesu un ar dvēseli — ak — pazūd,

Lai, kalpodami saviem mēmiem elkiem,
Par laupījumu paliek velnam ellē!

, Teic vēlreiz, labdari, — vai drīkstu cerēt,
Ka dievs man savā lielā žēlastībā

To grēku piedos, ko es padarīju,
Kad, pagāns būdams vēl un nolādēts,
Jūs' dieva vārdu mācītāju kaujā
Es nežēlīgi nositu ar vāli?

Vai dievs, teic, piedos manim tādu grēku?

Didriķis
Tā Kunga ceļi brīnišķīgi, dēls!

Un, ja tu mūsu ticību šo skaidro



323

Jo tālu izplatīsi viņu starpa,
Kas savā gara aklībā tic elkiem

Un kuru dievi nedzīvi un mēmi,
Un ja tu sludināsi saviem brāļiem,
Lai griežas tie pie mūsu kunga galda,
Kur piedod grēkus, valda mīlestība

Un dievam patikšana, miers virs zemes, —

Tad pastrādāsi, dēls, tu labu darbu

Un dievs tas kungs, kas piedod katram ļaunam, —

Viņš piedos arī tevim visus grēkus.

Kaups

Kā tavi vārdi mani spirdzina!
Es ienīstu un apraudu nu viņus,
Šos manas tautas nelaimīgos brāļus!
Kaut dievs tik dotu spēku maniem vārdiem,
Ka atgrieztu tie pagānus no elkiem.

Un aklie piegrieztos mūs' baznīcai.

Didriķis

Jā, laimīgais, no dieva izredzētais,
Lai sludini tu viņa valsti brāļiem, —

Tavs liktens apskaužams! No simtu simtiem

Tu biji viens, kas Romā saņēma
No svētā tēva svētību.

Kaups

Jā, tiešām —

Man neizdzēšams atmiņā viņš brīdis,
Kad redzēju tur sēžam zelta tronī

Ar drēbēm mirdzošām jūs' svēto tēvu.

Un, kurp vien skatās nokaunēj'šās acis,
Viss spīd un mirdz, un zibiņo kā liesmās!

Kad atskanēja sēras, svētas dziesmas,
No kurām katra skaņa sirdī lējās
Kā rasa puķītē to spirdzināt
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Un drebuļi jo karsti pārskrēj' miesām,
Kad visā savā spožumā tad svētīj'
Ar abām rokām augstais tēvs un ceļos
Viss ļaužu bars ar šņukstēšanu metās

Un auksto akmeņ' grīdu slacināja
Ar asarām, jo karsti raudātām, —

Tad zināju, ka spožums tāds un jaukums
Nav vis no mūsu bēdu pasaules,
Bet ka tas varenais, kas valda mīļi
Aiz tālām zvaigznēm, piešķir tādu varu

Tam, kas ir viņa vietnieks še virs zemes.

Un kauns un dusmas plosījās man sirdī,
Kad domāju uz savas tautas dieviem,
Uz viņiem mēmiem koka bluķiem mežos,
Ko pielūdz aklie, apstulbušie bari!

Tad metos ceļos es, un ilgi, karsti

Es lūdzu tēvu, dēlu, svēto garu,

Lai šinī brīdī dod viņš manim spēka
Tik daudz, tik nepietrūkstoša, ka spēju
Es atgriezt lībiešus pie dieva troņa.

Didriķis

Un, ko tu lūdzies, dievs ir tevim devis.

Jau dažu savu tautas brāli cēli

No gara miega tu un modināji,
Ka nu tas pieder Kristus baznīcai.

Nāc pastaigāties laukā, dēls,, lai stāstu

Tev dieva klajā radībā daudz jauka
Par dzīvi še un viņā pasaulē.

Kaups, ar Didriki aiziedams.

Kā izslāpis ir dažs pēc ūdeņlāsīt's,
Tā kāroju pēc tavām mācībām,
Tu manas sirds un manas dvēsel's glābējs

Abi aiziet pa vidu.
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2. SKATS

Kuncis fon Dorps. Dani c 1 s Baneros.

Dor p s nāk kopā ar Baneros no labās puses,

llm, hm, tās vēstis, kungs, nav visai jaukas,

Baneros

Ko darīt — tomēr viņas patiesas.
Mans izlūks vēstīja, ka malu malās

Ir ļaudīs pēd'gās dienās manāma,

Prot, tāda kustība it savāda,
Kas, liekoties, var iznākt mums par ļaunu.

Dorps
Pie velna! īsti tagad mums trūkst spēka!
Šis pūlis iedzimto ir stūrgalvīgs,
Un atriebīgs ir katris viņa vadons.

Neviens no viņiem neieredz, cik laba

Tam atlēkt var, ja ...

3. SKATS

Tie paši. Didriķis.

Didriķis ātri caur vidu.

Viesis nelabs pilī!

Nupat ar Kaupu pastaigājos sētā,
Kad redzu vīrus trīs es nākam pilī.
Tie iedzimtie. Un, kā tā raugos vienā, —

Šo sirmo vīru redzēju jau reizi.

Nu sāku zīmēt to un atceros —

Pie svētā Bonifācija, tas Acons!

Dor p s

Jau atkal viņš, šis vecais rīdītājs!

Baneros

Vai viņa miesas mielojušas nava

Vēl tārpi?



326

Dorps

Jā, pie velna, vecais blēdis

Būs uzkūdījis atkal savus barus!

Še neder prātot daudz, nedz ilgi kavēt.

Pieiet pie vidus durvīm, atver tās un sauc

taukā.

Lai svešo iekšā laiž, kas vēlas runāt,
Bet viņa biedriem laukā gaidīt būs.

Ar' divi pilssargi lai stāv pie durvīm!

,

Nāk uz priekšu.

Kas zin ar kādiem nolūkiem nāk vecais!

Lai sēžamies pie galda, kungi, dzirdēt,
. Ko jauna vecais nemiernieks mums vēstīs.

Visi nosēžas. Didriķis vidū.

Baneros

Kam neraidām iz pasaules šo blēdi?

Didriķis

Lai pacietībā esam visi stipri —

Tā svētie raksti māca.

Dorps

Lūk, tur Acons!

4. SKATS

Tie paši. Acons. Divi apbruņojušies

pilss ar g i.

Acons ienāk, līdz vidus durvis atveras. Viņam

šķēps pie sāniem, rokā tas tura zaļu zaru. Abi

pils sarg i nostājas durvju abās pusēs.
Jūs' priekšā, svešie,, sūtnis stāv, kas vēstīs,
Ko divas tautas, lībieši un latvji,
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Ir vienprātīgi nosprieduši ziņot
Jums, svešiem, tā kā visiem jūsu draugiem.
Mēs nolēmām, ka gribam atkal kungi
Un pavēlnieki pašu zemē būt,
Ka netraucēti gribam turpmāk dzīvot

Kā senāk savās mājās, savās pilīs.
Mēs paši gribam pļaut, ko sējām zemē,
Un paši zvejot savos ezeros.

Mēs negribam, ka zaimo mūsu dievus,

Kas labu dāvāj' līdz šai baltai dienai

Tā mums, kā senču augum augumiem. .
Tad lūdzam nu ar labu prātu svešos,
Lai atstāj savas pilis tie un taisni

Lai laivās stūrē nu uz savu zemi.

Un, iekam trešo reizi uzlēks saule,

Vai'g pēd'gam projām būt. Kas paliek še,
To ziedojam mēs jūrai. Tagad ziniet,
Ko nosprieduši lībieši un latvji,
Un tagad dariet tā, kā kuram tīkas.

Brītiņš klusuma.

Dorps

Šī valoda ir drusku pārdroša.

Baneros

Nedz arī klājas sirmgalvim tik strupi,
Tā sakot, aicināt pret sevi vīrus,

Kas pierādīj'ši jau, ka spēcīgi.

Dorps

Tad palieciet jūs stūrgalvji kā senāk?

Vai nemaniet, kāds labums atlec visiem,
Kad izmainām mēs preces savā starpā?

Jūs, kas jūs pazināt tik savus graudus,
Savu medu un savas lāču ādas, —

Jūs protat tagad lietot dažu mantu,
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Kas ārzemēs ir veikli gatavota.

Kurp lūko vien, tik labums atlec jums
No satiksmes ar mācītāku tautu.

Didriķis
Un vai jau piemirsāt, ko mūž'gā Romā —

Ko svētais tēvs, ko pāvests solīj' jums,
Vai piemirsāt, ka līgumus jūs slēdzāt

Ar mums, jā, līgumus, kas tagad spēkā
Vēl stāv tāpat kā pirmā dienā?

Acons

Zinu,

Ka līgumus jūs protiet krietnus noslēgt!
Vai līgšana tā bij, kad mūsu bērnus

Jūs ņēmāt sargāt vienu gadu? Tagad
Jau seši ziedoņi ir pagāj'ši —

Neviens vēl neredzēja savus bērnus:

Tie vērgi ārzemēs. Vai nebij līgums,
Pēc kura jāvām celt jums drošās pilis,
Kad solījāt priekš sevis paturēt
No visām tikai piekto daļu? Tagad
Tās pieder visas jums? Jā, to jau zinām,
Cik varam ticēt jūsu līgumam!

Baneros

Ja līgums kāds nav pildīts, kā tas solīts,
Tad rūgtā vaj'dzība uz to mūs spieda,
Bet ne labprāt mēs darījām jums ļauna.
Lai turpmāk valda draudzība mūs' starpā:
Še roka, lai tā draudzīb's zīme,

Lai miera zīme — nost ar visām ķildām!

Acons

Tu runā še no draudzīb's un no miera?

Jel runā vēl no draudzīb's un no miera,
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Kad atskaties uz Kuķenoizes drupām,
Kas kūp šai brīdī vēl! Un simtiem krievi,
Kas ticēj' jūsu draudzībai un vārdiem,
Guļ nokauti turpat, un kraukļi, vilki

Nu barojas no lētticīgo miesām!

Didriķis

Arvienu vēl, ak, Acon, tavi vārdi

Ir dzirksteles, ko savas tautas vidū

Tu met, lai degtin degtu nemier' liesma.

Tā ceļas ļaunums lībiešiem un mums.

Vēl viņos laikos, kad starp dzīviem Meinhards—

Ora pro nobis! — staigāj' mūsu vidū,
Es dažu garu nakti dievu lūdzu,
Lai lauž tas stūrgalvību Aconam.

Un tā vēl šodien — runājot ar dievu —

Es lūdzu tavā labā žēlastības.

Lūk, vēlreiz aicinām tev5 mīļi: Acon,

Nāc, esi ticīb's biedris mūsējiem,
Vēl atveras tev baznīca mūs' svētā,
Vēl dieva žēlastība varenā!

Nāc, esi mūsējs, spīd' tu mūsu vidū,
Mēs iecelsim tev' augstās goda vietās!

Acons

Nedz kāroju pēc mantas, nedz pēc goda,
Nedz noķersiet jūs mani glumiem vārdiem.

Tu īsti biji pirmais posta nesējs!
Tu biji tas, kas galvas sajauca
Mūs' sievām, jaunavām un bērniem.

Tu biji tas, kas nolaupīja Kaupu
Mūs' tautai, ievilkdams to savos valgos.
Vairs neticu nevienam tavam vārdam!

Tad dzirdiet, ko jums teikšu pēdīgo:
Lūk, še, te nolieku es miera zīmi

noliek zaļu zaru pie zemes.
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Un te jums kara šķēpu duru zemē!

ledur šķēpu zemē.

Nu atliekas jums spriest, vai gribiet rāmi

Jūs doties atpakaļ uz savu zemi

Jeb vai jums tīkas gals no mūsu rokām.

Dorps

Tā, tā! Šī valoda vismaz ir skaidra!

Tu; protams, citiem vārdiem — aicini

Uz karu mūs. Nu, tāda lieta, Acon,
Ir diezgan nopietna, kā pats tu zini,

Un, iekam atbild, jāpārdomā viss.

Tad atkāpies pie pavadoņiem saviem —

Uz brīdi tik, lai spriežam savā starpā,
Kā jāskan atbildei, ko tevim dosim.

Acons

Ja vēlaties, tad atkāpjos.

Viņš aiziet pa vidu.

Dorps uz pilssargiem.

Jūs sargi,
Aiz durvīm stājaties, bet esat tuvu,
Lai variet klāt būt, līdz tik saucam jūs!

Pilssargi prom pa vidu.

5. SKATS

Dorps. Baneros. Didriķis.

Baneros skatuves vidū.

Ko domāt daudz? Vai nekaunību tādu

Lai ciešam? Mēs, kas nesām gaismu šurpu
Šīs pagān' tautas tumšos elku mežos, —

Mēs izrādīsim bailību, kad drošie

Un bezkaunīgie iedzimtie sāks draudēt?
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Lai parauj velns tad vi-sus viņus reize

Un viņu sūtņus īsteni kā pirmos!

Dorps
Ar' manim šķiet, ka lietas labā

Mums jābūt stingriem, kur vaj'ga, bārgiem.
Kur jāievēro labums vispārīgs,
Tur niecīga pat dzīvība ir daža!

Didriķis

Mūs' uzdevums ir, brāļi, augsts un svēts:

Mums sludināt būs tautām dieva vārdu

Un gaismu izplatīt un ticību.

Vai atkāpties mums būs no sava darba

Vai atstāt dieva vārdu neziņotu,
Līdz ceļā stājas mums kāds stūrgalvis,
Kāds pārdrošs pagāns saviem prastiem draudiem,
Vai būtum cienīgi, ka izredzēja
Mūs dievs še vēstīt viņa svēto vārdu,
Ja trūktu spēka mums no ceļa raidīt

To cilvēku, kas stājas tanī pārdrošs?
Vēl mūsu pilī pagrabu ir tumšu,
Kur pārdomāt par savu sparību
Dažs labs līdz viņam brīdim var, kur mīkstāks

Tam paliek prāts un beidzot viegli, viegli
Tas pārvēršas un kalpo mūsu pulkam.

Dorps

Pareizi tā! Tad pagrabā lai pasmilkst
Šis vecais nemiernieks, ja viņš to vēlas.

Kad sauksim iekšā to, es došu zīmi

Ar roku pilssargiem, tie uzklups vecim,
Un līdz ar pavadoņiem abiem drošiem

Šo smalko putnu pagrabā mēs grūžam,
Lai esam svabadi uz kādu laiku

No vecā miera traucētāja darbiem.
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Baneros

Nudien, šis padoms gudris ir un krietnis!

Lai pagrabā tas smilkst!

Didriķis

Gan vecim pāries
Tur vēsā gaisā brīnišķīgais karstums.

Dorps

Ikkatru dienu gaidām jaunus kuģus
Pa jūru nākam jauniem kara pulkiem.
Vēl laiciņš īss, un mūsu kara spēki
Būs stiprāki par tiem, kas iedzimtiem,
Un katrā kaujā uzvara būs mūsu.

Vēl paies laiciņš labs, līdz viņi manīs,

Ka atpakaļ vairs nenāk sūtnis Acons

Un ka tas kritis sodā pelnītā.
Bet, iekam gatavojas tie uz karu

Un iekarn nonāk tie līdz Daugavai,
Jau mūsu pulki ir tik lieli, stipri,
Ka ienaidniekus uzvaram mēs viegli.

Jā, cita lieta būtu, kad vēl šodien,
Kur esam vāji, cīnīties mums nāktos.

Baneros

Tad, zināms, zaudētum. Bet - kam tad laiku

Mēs kavējam ar vārdiem? Lai pie darba

Nu ķeramies! Vai nebūs iesaukt veci?

Didriķis

To atļaujat man izdarīt. Ak, Acon,
Nu pienācis tas brīdis, kas tev rādīs,
Cik palaišanās maz uz taviem dieviem!

let uz vidus durvīm.
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6. SKATS

Tie paši. Kaups.

Kaups ātri caur vidu.

Jums nesu vēstis ļoti dīvainas!

Tur, viņā pusē Daugavai, pret salām,
Liels pūlis kara vīru pulcējas.
Tie lībieši un latvji, cik man liekas

Un cik tos spēju zīmēt tālumā.

Dorps

Pie velna, ko tie paziņos?!

Baneros

Man ticēt,
Ka labu ne!

Didriķis

Tas tiešām darbs, ko Acons

Būs pastrādājis! Sātans tāds!

Kaups

Kā liekas,
Tad ļaudīm nodoms nav vis labs. Tie priedes
Cērt nost pa simtiem, tā ka skan viss mežs,
Un aizveļ upes krastā milzu kokus,
Vai plostus gatavot, ko pāri celties,
Jeb citam nolūkam, kas zin, bet labu

Lai negaidām no šāda darba mēs!

Baneros

No dieva puses — paredzamas briesmas,
Ko nu ar Aconu mēs sāksim?
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Didriķis

Tagad
Ar viņu jārunā mums vārdiņš gudris,
Uz pagrabu, kā protams, nav vairs domāt

Dorps

Tas gudrākais, ko varam darīt tagad,
Ir lietu vilcināt, cik spējam vien,
Mums jāved sarunas jo garas, plašas,
Mums jāstāsta, ka padoties mēs gribam,
Ar vārdu sakot, jāvelk lieta tikmēr

...

Didriķis

Līdz kuģos mūsu kara spēki atbrauc

Un dievs dod uzvaru mūs' taisnai lietai.

Tas kungs rād' žēlastību atkal Kaupam:
Nevienam nebūs iespējams kā tevim

Pie nemierniekiem runāt mūsu labā.

Ej nu pie viņiem — esi izmanīgs
Kā daždien čūska, nevainīgs kā balod's

Un runā tā, kā acumirklis prasa,

Bet katrā ziņā nepiemirsti pūli
Šimbrīžam atturēt no uzbrukuma,
Ja tādu nodomāj'ši tie pret mums.

Tā ierocis tu, izredzēts no dieva,
Lai palīdz' uzvarēt mums pagānus
Un mācīt ticību par tēvu, dēlu

Un svēto jumpravu.

Kaups

Jā, sūtāt mani

Pie tautas brāļiem apstulbušiem, akliem,

Un, ja tik vienu dvēseli es glābšu
No posta mūžīgā ar dieva vārdiem,
Tad zinu, ka mans ceļš nav staigāts velti
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Un dievs man piedos žēlīgi tos grēkus,
Ar kuriem apkrāvos, vēl pagāns būdams.

Didriķis

Nāc, dēls, lai stiprinu es dieva vārdiem

Tev prātu, sirdi tā, ka valodā

Tu jaukā, tekošā spēj valdzināt

It viegli apstulbušo brāļu prātus.

Kaups

Nac maci, labdari, ko bus man sacīt!

Didriķis

Iz dieva rakstiem smelt tev bus tos vārdus,
Ar kuriem uzvarēsi pagānus.

Aiziet ar Kaupu pa kreiso.

Dorps

Tā iegrozīts it viss pareizi, labi;
Tik laika zaudēt nedrīkstam — še ātri,
Bez liekas prātošanas jāstrādā,
Ja gribam droši būt no uzbrukumiem.

let pie vidus durvīm, atver tas un sauc.

Lai Acons iekšā nāk!

Nak atpakaļ uz priekšu.

Nu lepna gara
Man vaj'ga un pacietības, lai pie mērķa
Ar izmanīgo veco blēdi tieku.

Baneros

Un nedrīkst piemirst vecim reizam glaimot.
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7. SKATS

Tie paši. Acons.

Acons

Es nāku dzirdēt jūsu pēd'go vārdu.

Dorps

Tā stāvot varam nokust drīz. Vai tīkas

Tev sēsties, sirmais goda vīrs?

Acons

Mēdz sēsties

Pie mums tik tāds, kas ciemojas pie drauga
Kur ienaidnieki cīnās savā starpā ■—

Vai šķēpiem jeb ar vārdiem, alga viena, —

Tur abi stāv kā vīri viens pret otru.

Vēlreiz es lūdzu jūsu pēd'gā vārda.

Dorps

Mūs pēd'gais vārds ir īss. Kā esi sūtīts

No savas tautas tu pie mums ar ziņām,
Tā celsim mēs iz sava pulka vienu,

Ko sūtīsim pie jums. Tad izlīgt varam.

Un, ja mums vaj'dzēs piekāpties, kā gribat,
Un doties atpakaļ uz savu zemi,
Tad jāiekārto tā būs viss, ka zaudēt

Mums nebūs pārāk daudz no savas mantas.

Baneros

Kam vaj'g mums kauju, asins izliešanu,
Kam naidošanos, ļauna prāta?

Acons

Labi!

Kad varam gaidīt jūsu sūtni?
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Dorps
Šodien

Tas nonāks, ja vien gribat, jūsu vidū.

Acons

Lai notiek jūsu griba, svešie, vēlreiz.

Jūs' sūtnim nebūs ilgi meklēt. Taisni

Lai noiet mežā tas, pils tuvumā,
Kur mūsu kara vīri un mūs' vanem

To saņems noklausīties viņa vārdos.

Tik nebūs kavēties jums nepavisam!
Ka tagad reizi gribam galu darīt

Šīm sarunām, kas vestas ir bez sekmēm,
Un skaidrību mūs' lietās vēlamies,
To manīsiet no tam, ka kara vīri

Mums pulcēti stāv jūsu mūru priekšā.
Tad labākais, ka beidzam ātri. Tagad
Pie savējiem es dodos atpakaļ.
Lai jūsu sūtnis nāk man līdz. Tam drošu

Un nekavētu ceļu gādāšu.

Dorps

Mūs' sūtnis? Labi — likšu pasaukt to.

Bet, lūk, — nav vaj'dzīgs: tur jau pats viņš klātu.

8. SKATS

Tie paši. Kaups.

Kaups pie vidus durvīm, ar zaļu zaru rokā.

Vai dosat līdzi man vēl kādas vēstis?

Acons streipuļo soli atpakaļ.

Ko redzu? Tad ar viņu, tad ar Kaupu —

Ar šādu savas tautas nodevēju,
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Man staigāt bus to pašu ceļu? Tiešām

Jūs prasāt daudz no manis!

Kaups
Sirmais Acon!

Es savu ļaužu sūtnis tā kā tu.

Bet sūtni nedrīkst aiztikt ne ar vārdu.

To zini.

Acons, iekšķīgi cīnīdamies, lēni.

Jā — to zinu — labi, Kaup.

Nāk pavisam uz skatuves priekšu, paceļ abas

rokas un čukst.

Mans gods bij vienmēr visa mana manta

Un taisni tā kā mati, bārzda sirmi,
Vēl it nekad pie nodevēja sāniem

Man staigāt nācās kādu ceļu. Dievi,
Jel nesodāt man' šodien!

Dorps
Acon, gaidām,

Vai ņemsi sūtni mūsu līdz, kā teici.

Acons, vēl iekšķīgi cīnīdamies.

Kā teicu? Jā, pareizi — tā jau teicu!

Sper pāris drebošu soļu uz durvju pusi.

Kaups
Tad iesim tagad?

Acons

Jā, jau eju! Nāc!

Griežas ātriem soļiem uz vidu.

Aizkars.
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PĀRVĒRŠANĀS

Mežā, paklājā vietā. Celmi sēdēšanai.

9. SKATS

Vanem Imanta. Aii t a. Mai j a.

Maija

Lūk, kurp vien skaties, valda miers un klusums

Pie malas likti cirvji pusdien's laikā,
Jau milzums priežu guļ uz mitrās zemes,
Un ļaudis spirdzinājās launagā.
Bet tēvs kā nenāk vēl, tā nenāk. Mīļie,
Kaut nelaime nav uzbrukusi tēvam,
Kaut nav viņš noķerts ļauno ļaužu cilpās!

Imanta

Kā vari bažīties tā, bērns? Vai dievi

Nav novēlēj'ši labu mūsu ceļam?
Pirms nācām šurpu, vaideloti vēstij',
Ka vērsi milzīgu tie ziedojuši
Pērkunam, zirgu baltu Pikolam,

Ka, gaišai liesmai ceļoties jo augstu,
Dzīvs vējš ir šņācis ozol' galotnēs, —

Vai tās nav zīmes visulabākās?

Ajita

Un vai gan domājams, ka svešie neredz

Mūs' kara vīrus stāvam savā priekšā?
Vai ticams maz, ka tad jel viens no viņiem
Ko ļauna darīt drīkstēs Aconam?

Imanta atsēžas uz celma skatuves kreisā pusē,
priekšā.

Par velti baiļojies! Vēl Acons mūžam

Tik drošu ceļu gājis nav kā šodien.

Viņš atspiež elkoni uz celi un galvu rokā

un nogrimst domās.
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Ajita

Nāc, iesim tēvam pretim, būsim pirmās,
Kam Acons stāstīs svešinieku vēstis!

Maija

Pareizi, nāc! Gan uziesim tās tekas,
Kas izved mūs iz meža Daugav's malā.

Ajita ar Maiju aiziedamas.

Un, esam laukā tikai reiz no meža,
Tad viegli saredzēsim tēvu nākam.

Abas prom pa kreiso.

10, SKATS

Vanem Imanta viens pats.

Imanta

Tāds stāvoklis ir īsti nepanesams!
Nu sēdi tā bez darba, rokas klēpī
Un gaidi pacietīgi, ko nu svešie

Tev ziņos žēlīgi. Kas zin, vai labāk

Mums nebij gāzties ienaidniekiem virsū

Un taisni uzbrukt viņu perēkļiem?
Ar darbiem panākt vairāk nekā vārdiem.

Nogrimst atkal domās.

11. SKATS

Vanem Imanta. Acons. Kaups.

Acons vēl aiz skatuves.

Nu teicat, pavadoņi, kara vīriem,

Kas runāts svešinieku pilī. Visu
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Lai pārdomā tie krietni un lai atnāk

Pēc klausīties, ko ziņos svešo sūtnis.

Iznāk ar Kaupu no kulises pa labo, bet pa-

liek skatuves dibinā.

Pie mērķa esam nu!

Kaups
Sie pirmie vārdi,

Ko dzirdu, nākot šurp, no tavas mutes,
Tad dzird' ar manu pirmo jautājumu:
Vai varu dabūt redzēt jūsu vanem?

Acons rāda uz Imantu.

Tur sēž Imanta.

Kaups pārsteigts.

Ko es dzirdu, tiešām

Imanta jūsu vanem?

Imanta iztrūkstas.

Nē, šī balss —

Cik pazīstama liekas tā!

Atgriežas un ierauga Kaupu, gavilēdams.

Patiesi,
Mans siržu jaunīb's draugs, mans mīļots Kaups!

let atplestām rokām soli uz priekšu.

Kaups

Imanta, ļauj pie tavām krūtīm raudāt

Tik vienu prieka asariņu manim

Par pārsteigumu jauko šo, ka drīkstu

Vēl reizi redzēt tavu dārgo seju.

Viņi apkampjas. Brītiņš klusuma.
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Imanta

Tad atpakaļ pie savas tautas griezies
Mans Kaups! Lai piemirsts ir viss naids un ķildas,
Tu redzi nu, ka esi maldījies,

Nāc, esi atkal vanems savai tautai!

Acons

Ko priecājies tu velti, teic, Imanta?

Jel prasi Kaupu pirms, kādēļ viņš nāca!

Imanta

Vai maldījos? Vai negriezies, Kaup, taisni

Pie mums tu šurp, kā pienākums bij tavs?

Kaups
"Gan pienākums jo svēts man' dzina šurpu:

Jūs' brālim Kaupani rūp jūs' dvēseles!

Ak, nelaimīgie, apstulbuši, akli

Jūs skrienat taisni peklē, savā postā!

Imanta

Ko dzirdu? Kaup, kamdēļ tu nāci? Runā!

Kaups
Vai ziniet ar, ka tie, ko sauciet mīļi
Par saviem dieviem, atnes jums vien ļaunu?
Vai ziniet, ka šie jūsu dievi ievilks

Jūs visus tur, kur smilkst jau mūsu senči?

Imanta, dzird'! Šīs manas acis redzēj'
Reiz Romā svēto tēvu. Ak, Imanta,

Viņš dzīvo īstā dieva spožumā,
Un viņa tronis vairāk mirdz kā visa

Šīs pasaul's bagātība. Viņa zeme

Ir lielisks, kuplis dārzs ar gārdiem augļiem,
Un spožāki un,siltāk spīd tur saule,
Nedz ziemu pazīst tur, nedz auksto ledu,

Kas liedz mums zveju ezeros un upēs,
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Pat mežos zelta augļi loka zarus.

Un tautas neizskaitāmas krīt ceļos
Sā vīra priekšā, kas ir dievam līdzīgs,
Līdz svētīdams tas noskatās uz viņām.
Trīs reizes parādījās pilnais mēness,

Kamēr tik mazu daļu apciemoju
No zemēm, kur tam akli paklausa.

Imanta, zini, ka šī mana roka

Ir nokāvuse vīru, ko viņš svētīj's.
Bet augstais tēvs man piedeva, un, mīļiem,
Jo saldiem vārdiem sirdi vieglinājis,
Viņš pieņēma man' savu bērnu starpā.
Nu pieder arī manim cerība

Uz dzīvošanu mūžīgo, nu drīkstu

Reiz redzēt dievu es un viņa svētos

Tur viņā dzīvē, otrā, spožākā.

Imanta

Ko slavē vīru tu, no kura bīstas

Un kuru redzot tautas krīt pie zemes!

Tā sveicina tik kalpināti vērgi,
Ne kādas brīvas tautas brīvie ļaudis.
Tu teic, ka tava svētā tēva zemes

Ir dārziem līdzīgas un pilnas augļiem.
Mūs' zeme, zināms, maziņa, un aukstums

Un karstums-jācieš viņai vienādi.

Caur darbu grūtu piespiežam šo zemi

Un jūru dot, cik dzīvošanai vaj'dzīgs.
Nedz katrā mežā, nedz ar ceļu malās

Mums saldi augļi karāj's koku zaros,

Nē, mums ir jāstrādā, ja gribam baudīt,
Bet darbs, Kaup, dara saldus visus augļus!
Un mūsu zeme mīļa mums un dārga,
Jo tanī guldījām pēc dzīves brīvas

Mūs' dārgo senču atliekas. Jā, brīvi

Mēs piedzimām un brīvi gribam mirt!
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Kaups
Un kā būs viņā pasaulē? Vai reizi

Jau domājāt, ko jūsu dievi labu

Spēs darīt jums pēc jūsu nāves? Teiciet —

Vai spēs tie dot jums jaunu dzīvi, miesas

Kad trūdēs jums ikkuram savā kapā?

Imanta

No jaunas dzīves runā tu, kas sāksies,
Kad miesas mūsu pārvērtīsies pelnos.
Lai būt! Kas godīgs bija šinī dzīvē,
Tam tiesības ir baudīt^laimi jaunā.
Ai, Kaup! Tu manas jaunīb's siržu draugs,
Ajitas brālis, — izpinies iz tīkliem

Un cilpām, kurās apstulbis tu skrēji!

Nāc, griezies atpakaļ pie savas tautas!

Ja svešie laimīgi būt' savā zemē

Un bagāti, kā viņi saka katram, —

Tad nebāztos tie virsū mums, tad ļautu
Tie mierā dzīvot nabadziņiem mums.

Tavs gaišais prāts, Kaup, maldināts.

Kaups
Ko runā

No maldīšanās vīrs, kas maldās pats,
Ar visu tautu maldās katrā brīdī!

Tu maldies, spriezdams tā par maniem draugiem.
Svēts pienākums tos dzina šurp mūs' zemē,
Lai sludinātu sava dieva slavu,
Tā dieva, kuram visi kalpos reizi.

Jā, izglābt grib tie jūs no sātana,
Bet jūs ar spītēšanu, stūrgalvību
Tiem pretī stājaties, kas jūsu labā

Ir tālā ceļā cietuši gan vētras,
Gan ļaunus darbus pat no jūsu puses.
Un tomēr viņi mīļiem vārdiem šodien,
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Kā pirmā dienā, šurpu nākot, saka,
Ka viņu dieva žēlastība visiem

Jums piedos, ja jūs dariet, kā jums māca.

Jā, viņi, kurus zaimojiet un lādiet,
Ir jūsu glābēji un labdari!

Imanta

Nu pietiek, Kaup! Ja spēji redzēt, skaties,
Ko pastrādāja mūsu labdari!

Vai neēd viņi mūsu lauku augļus,
Vai nebarojas tie no mūsu lopiem?
Vai jūras malā, upju krastos neredz

Ik dienas peldam viņu lielās laivas,
Kas nāk arvienu pildīties no jauna
Un glūn kā vanagi, ko laupīt slēpšus?
Mūs' tautas lepnums saspārdīts un samīts,
Mūs' varoņi(ir nokauti, un jūrā
Ir slīcināta jaunā paaudze!
Patiesi — labdarība tā bez gala!

Acons

Un teic jel, Kaup, kas aizstāv savus draugus,
Tos ieslavē kā mūsu labdarus,

Teic, Kaup, — kā tevi nosauc' svešie vīri,

Kad pārdevi tu savu tautu, brangais,
Un rādīj' varmākiem, kā drošāk pielīst
Un uzbrukt mūsu klusām būdiņām?

Kaups

Jel nezaimo tu svešas tautas sūtni!

Reiz dieva pacietībai gals var pienākt
Un tavam pakausim šim sirmam zibens

Var iespert — zīme, lai tas valda mēli!

Imanta

Kurp nokļūstam! Lai sākam beidzot runāt

Par to, par ko mums jārunā. Lūk, ļaudis
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Jau nak no malu maļam ziņkārīgi
Un vēlas dzirdēt tavas vēstis, Kaup.

12. SKATS

Tie paši. Kara vīri. Arī dažas sievietes.

Kara vīri apbruņojušies, arī dažas sievas —■
sanāk no abām pusēm. lenākšanai jānotiek lēnai,

bez dialoga traucēšanas. Visu acis griežas uz Kaupu,
kuru atnākušie aprauga gan ar īgnumu, gan ar ma-

nāmu nožēlošanu; dažs labs atgriežas no viņa. Pro-

tams, ka dialogs bez mitēšanās tiek turpināts.

Kaups
Gandrīz tas pats man jāsāk', ko jau teicu:

Jel ticiet reiz, ka svešie nav vis jauni,
Ka variet dzīvot jūs ar viņiem mierā,
Ja gribiet kalpot viņu augstam dievam.

Imanta

Ne tā, mans dārgais! Teic, ko svešie darīs:

Vai aizbrauks labā prātā tie pa jūru,
Jeb vai tie vēlas, ka mēs savas rokas

Pret viņiem paceļam? Tas ir, ko visi,
Kas sanāk še, grib dzirdēt nu no tevis.

Kāds tautas vecākais

Jau vilcināts un gaidīts pārāk ilgi!

Otrs tautas vecākais

Ko līdz šī pļāpāšana mūžīgā?
Lai 'pļāpā sievas, vīriem klājas darbi!
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Tautgodis

Vai smieklu dēļ mēs nācām šurp pie svešiem?

Ja negrib paklausīt ar labu prātu,
Tad lai tie sargā savas asinis!

Visi

Jā, tad mēs prasām viņu asinis!

Imanta

Nu, Kaup, tu dzirdēj' pats, ko visi vēlas!

Tad izteic skaidriem vārdiem svešo domas!

Kaups

Vai kāds jau redzēja tos augstos mūrus,

Kas Rīgas pilij vilkti ir visapkārt?
Vai viens no jums spēj ietikt iekšā, prasu,
Šim akmeņ' bluķim, milzu cietoksnim?

Neviens! Un simtiem sargu dzelžu drēbēs

Stāv pilī, kuriem pretoties būs velti.

Kas jūsu spēks pret svešo dzelžu vīriem?

Ja bruksiet virsū, skriesiet taisni nāvē!

Imanta

Tie draudi tukši!

Tautgodis

Nebīstam' vis tādu!

Kāds tautas vecākais

Nedz jūs jau tie, kam žēl būs mūsu nāves.

Viena puse kara vīru

Mēs gribam skaidrības!

Otra puse kara vīru

Vēl mums ir šķēpu!
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Visi kopa

Jā, skaidrību ar šķēpiem rokās prasām!

Kaups

Sī skaidrība ir tā, ka Meiendorps,
Kas pavēlnieks ir mūsu Rīgas pilī,
Jūs lūdz, lai mierā šķiraties un katris

Uz savu pusi mājās dodas gaidīt,
Ko bīskaps nolems savā gudrā prātā:
Vai piedot jums jeb tēvišķīgi sodīt.

Daži

Kam draudēt tā?

Citi

Kas viņš par tēvu mums?

Visi

Mēs paši protam sodīt!

Kaups

Ļaudis, dzirdat,
Ko vēl jums vēsta Rīgas pavēlnieks!
Ikkuram jūsējam, kas lūdzas žēli,
No saviem dieviem nākdams mūsu pulkā,
Tiek piedots laipnīgi. Bet pretinieki,
Kas stūrgalvīgi spītēt grib ar' turpmāk,
Būs paši vainīgi pie sava posta,
Kad viņu sievas žņaugs uz viņu līķiem
Un jūru lielo krāsos sarkanu

Ar viņu bērnu asinīm!

Tautgodis paceltu šķēpu.

Vai dzirdiet,
Cik pārdroša šī valoda?
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Daži ar paceltiem šķēpiem.

Vai ļausim,

Ka draudē nekaunīgi mums?

Citi, ar pīķa kātiem pie zemes sizdami.

Nu pietiek!
Neviena vārda vairs! Kaup, sargājies!

Visi, draudēdami paceltiem ieročiem.

Jā, sargājies, ja dzīvība tev mīļa!

Imanta

Nē, draugi, tā — tā neklājas mums darīt!

Viņš sūtnis te un tamdēļ neaiztiekams.

Ar' manim karstās asinis jau vārās,

Kad dzirdu viņa draudus pārdrošos,
Bet tikums prasa sūtnim atļaut runāt.

Viņš ziņojumu savu beidzis, liekas,
Un tātad laiks mums sacīt savas domas.

Ej, Kaup, un saki savam pavēlniekam,
Ka smejamies par viņu tukšiem draudiem,
Teic tam, ka nieks mums viņu dzelžu drēbes

Un ka mums mežā diezgan vēl ir koku,
Ko mūrus dedzināt tam karstus tādus,

Ka iekšā paliks pārāk silti jums.
Jā, teic: kad lībieši un latvji cīnās,

Tad mēdz tie uzvarēt jeb mirt!

Visi paceltiem ieročiem.

Jā, saki:

Mēs gribot uzvarēt jeb mirt!
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13. SKATS

Tie paši. Ajita. Maija.

Maija jau ienākuse, Imantam runājot pēdējos
vārdus, pavadīta no Ajitas. Viņa uzkāpj uz pakal-

niņa, kas atrodas skatuves vidū, tā ka tā visiem

redzama. Tikai Ķaups griezies tā, ka nepamana.
Kara vīri atkāpjas pamazītiņām uz abām pusēm, tā

ka skatuves vidus paliek tukšs. leraugot Kaupu,
Maija iztrūkstas, bet Ajita paceļ rokas, kā lūgdama,
lai tā savaldās.

Kaups žēli.

Par velti!

Par velti katris vārds, ko viņiem saku, —

Tie postā savā skrej! Ak, augstais, vārdus

Dod īstos manim šinī moku brīdī,
Lai glābju viņu dvēseles un miesas!

Jūs paši durat sevim šķēpu krūtīs,
Jūs paši savas tautas slepkavas,
Jūs visus nobeigs pašu stūrgalvība!
To saku jums tik taisni, kā nekad vēl

Pār manām lūpām nāca melu vārdiņš,
To zvēru jums pie sava augstā dieva

Es, kas nekad vēl vārdu nelauzu!

Maija drebošu balsi, bet skaļi un kaislīgi.

Nekad, tu teici, Kaup?

Kaups iekliedzas, kā izsamisis.

Ko redzu? Maija?
Vai sapnis tas?

Maija
Nekad, tu teici, Kaup?

Kas bija tas, kas savu vārdu lauza,
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Kad atstāja tas dzīves biedreni?

Kas solīja man uzticību mūžam

Un tomēr ļauni mani atstāja?

Kaups tuvojas soli uz Maijas pusi, kaislīgi.

Jel piedod, Maija, mana dārgā Maija!
Aiz mīlestības tik uz savu tautu

Es gāju svešiem palīgā, lai glābtu
Es savas tautas dvēseles no posta!

Ajita steidzas pie Imanta un apkampj to.

Ļauj slēpti vaigu man pie tavām krūtīm,
Lai brāli nebūs redzēt man tik sīku!

Kaups

Nāc, piedod, Maija, tici manam dievam,
Un mana sirds tev' mīlēs karsti, dārgā!

Maija

Man nav tev piedodams nekas! Mūs' ceļi
Ir šķirti nu — un tu priekš manis miris..

Tev', Kaup, — to zini nu — mēs ieraugām
Par savas tautas nodevēju ļauno!
Bet uzticīga saviem brāļiem, tautai

Līdz pēd'gam dvašas vilcienam es būšu!

Visi

Mēs uzticīgi savai tautai mūžam!

Aizkars.
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TREŠAIS CĒLIENS

Rīgas pilī. Dekorācija kā otra cēliena sākumā.

1. SKATS

Dorps. Baneros. Didriķis.

Baiie r o s sēž blakus Didrikim aiz galda un

šķirsta papīros.

Pēc pēd'jām ziņām varam katrā brīdī

Mēs jaunus spēkus gaidīt atbraucam.

Dorps staigā nemierīgi šurp un turp pa istabu.

«Var gaidīt katrā brīdī!» Tie ir nieki!

Vai drīkstam paļauties uz cerībām

Tik tukšām mēs, kad pretinieki pulcēj's
Jau mūsu vārtu priekšā? Nē, pie velna,
Ne acumirkli kavēties mums nebūs!

B a ii eros

Gan pelnījuši pagāni, ka viņus
Jo stingri pārmācām dēļ ziņojuma,

Ko pārdrošie.šie sūtīj' mums caur Kaupu.
Bet kā tiem pietikt? Apgalvojis Kaups,
Ka, mazākais, to desmit reižu vairāk

Nekā mūs' sašļukušais kara spēks.

D i drīkis

Kaut nebūt' tik Imanta tiem par vanem,

Gan skaldītu mēs viņu cietās galvas!

Dorps

Mums jāuzbrūk ir iedzimtiem ar joni,
Vislabāk nakti, kad tie cietā miegā.'
Vēl mūsu kara vīriem nezināms,
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Ka pretinieku vairāk daudz kā viņu.
Tad jāved kaujā mūsējie uz vietas,
Kā vadons stāšos viņu priekšgalā.

Didriķis
Tāds uzbrukums, man šķiet, būt' karam līdzīgs,
Daudz asins prasītu no abām pusēm,
Un svešiem — jādomā — būs uzvara.

Bet, divkaujā kad liekam izšķirt lietu,
Mēs būsim patīkami augstam dievam.

Dorps

Kā, divkaujā?

Bane.ros

To nesaprotu tiešām!

Didriķis

Mēs ieceļam no savas puses vienu

Un pretinieki atkal otru vīru;
Tie savā starpā divkaujā lai cīnās,

Kas uzvarētājs paliek no šiem abiem.

Mēs solām iedzimtiem, ka projām taisni

Uz savu zemi atpakaļ mēs iesim,
Ja mūsu karotājs tiek nokauts. Viņiem
Turpretim griezties būs uz mājām klusu,
Ja viņu kareivs kritīs divkaujā.

Dorps

Un, kad nu liktens nolemj mūs'am nāvi,
Tad viss ir zaudēts, kas līdz šim bij panākts?

Didriķis

Vai drīkstam cerēt mēs tik maz uz dievu,
Kas sargājis ir žēlīgi mūs' soļus?
Vai nav dēļ augstā dieva svētiem vārdiem,
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Kādēļ ar pagāniem mums jāiet cīņā?
Es gribu dievu pielūgt ceļos karsti,
Lai ļauj viņš uzvarēt mūs' taisnai lietai.

Baneros

Pareizi tā! Un vai tad īsti projām
Mums jādodas, kad uzvara būs viņiem?
Vai nevaram no jauna līgt un gaidīt,
Un vilcināt, kamēr uz labo grozās
Mūs' lieta un mums pienāk jauni spēki?

Dorps

Šis priekšlikums ir visai brangs. Bet bīstos,
Vai iedzimtie ar' pieņems divkauju.

Didriķis

Nu, mēģināt jau varam. Aiziet tagad
Bez kavēšanās sūtnim būs pie viņiem
Un jāstāsta, ka gribam divkaujas.
No dieva puses — vilcināt vairs nevar,

Jo neesam vairs droši savos mūros!

Dorps

Tā ir! Un sūtnis var kaut kurā brīdī

Pie viņiem noiet mežā. Tikai lūdzu

Man sacīt —■ kuru tad iz sava pulka
Lai sūtām divkaujā pret iedzimtiem?

Didriķis

Vai nava jauki cīnīties priekš tautas?

Vai Kaups gan acumirkli apdomāsies,
Kad sūtīsim mēs viņu jaukā cīņā?
Tā dievam patīkams viņš būs.
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Baneros

To ticu,
Un mūsējs Kaups ar dvēseli un miesu.

Kur jāpastrādā vispārībai darbs,
Kas augsts un cēls, — kur varoņa mums vaj'ga,
Tur Kaups būs klāt kā pirmais katrā brīdī.

Dorps

Jā gan, viņš uzticīgs ir mūsu lietai.

Tad iešu sūtni izraudzīt, kas taisni,
Bez kavēšanās dodas tuvā mežā

Un ziņo iedzimtiem mūs' priekšlikumu.
Pie brāļa Didriķa nākt Kaupam likšu,
Lai dzird tas, kam viņš izredzēts.

Baneros

Un pilī
Vēl reizi lūkošos visapkārt stingri,
Vai kārtībā ir viss, vai ir pie rokas

Ikkatram savi ieroči, kad virsū

Mums ātri uzklūp ienaidnieku bari.

Dorps

Nu vaj'ga būt mums uzmanīgiem ļoti.
Ikkuram jāstāv tagad savā vietā;
Ja viens tik snaudīs, varam aiziet visi,
It visi bojā! Tad uz redzēšanos!

Lai dievs dod Kaupam spēku, gaišu prātu!

' Prom pa vidu, Baneros tam lidz.

2, SKATS

Didriķis viens pats.

Didriķis

Svēts brīdis, nopletnis mūs' dzīves ceļā!
Ikkatris solis laimējās, ko spērām
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Šos neticīgos vest pie dieva gaismas,
Un mūsu darbu svētī j' debesis.

Jau malu malās atstāj savus elkus

Šie iedzimtie — kā izsalkuši lūdzas,
Lai spirdzinām ar dieva vārdiem viņus,
Jau ieredz labumu tie diezgan lielo,
Ko tirgošanās mūsu atnes zemei.

Vēl jāapspiež šis pēd'gais viņu dumpis,
Ko sarīkoja godkārīgi vīri,
Un viņu kungi būsim visos laikos,
Tik tagad visa izmanība, visa

Mūs' gudrība ir jāsaņem, lai spējam
Jo spīdoši mēs uzvarēt, lai varam

Tiem pierādīt, ka dievs mums palīdz mūžam.

Ikkatris līdzeklis, kā tikt pie mērķa,
Lai spējam uzvarēt, ir tagad atjauts, —

Mūs vilināt vis nemēdz pašu labums,
Mums rūp tik neticīgo dvēsel's laime,
Mums jāizposta elku svētnīcas.

Uz priekšu tad! Vai cienīgi gan būturn,
Ka dievs mūs izredzēja svētam darbam,
Ja baiļodamies ļautum elku vērgiem,
Lai notiek viss tāpat, kā viņi vēlas.

Ne tā! Ar visiem līdzekļiem mums cīniņš
Ir jāved galā. Dievs ar mums! Uz priekšu!

3. SKATS

Didriķis. Kaups.

Kaups nāk pa vidu.

Tu liki atnākt manim.

Didriķis

Nu, vai zini

Jau visu, kas ir nolemts tagad?
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Katip s

Zinu.

Didriķis

Un ko uz to tu saki, Kaup?

Kaups
Es gaidu,

Ko liksiet manim darīt.

Didriķis
Kam tā runāt?.

Ne mēs tev liekam darīt šo vai to,
Nē — vara augstāka mums rāda ceļus,
Pa kuriem jāstaigā pēc dieva gribas.
Nāc tuvāk, dēls, — tā — apsēdies man blakus

Un teic, ko sajūti nu savā sirdī.

Kaups

Vai varu just es citu ko kā šķīstās
Un jaukās mācības par dvēsel's laimi,
Ko iedēstīji mīļi manā sirdī?

Un tomēr, domājot uz divkauju,
Man pārskrien karsti drebuļi pār miesām.

Didriķis

Kā tā? Vai nejūties tu diezgan spēcīgs?

Kaups

Uz spēkiem saviem varu paļauties,
Ja drūzmā gribu kauties es kā varons,

Tur neredzu, vai šķēps mans trāpa draugu
Jeb vai tas urbjas sveša vīra krūtīs;
Bet divkaujā tā stāties pretim vienam,

Kas laikam senāk bij mans draugs, mans

tautiets, —

Tam stāties pretim, cieši apņēmies
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Ka slepkava to nokaut aukstu pratu, —

To domājot, jau vien ir šaušalīgi.

Didr i ķ i s

Kurp nomaldījies Kaupa gaišais prāts?
Vai labāki mirt vienam jeb vai simtiem?

Vai labāk nav, kad asins plūdus novērš

CaUr divkauju, ko vēlas abas puses?

Kaups
Gan protams, ka tas labāki, bet tomēr

Es vēlos cietām acīm gāzties virsū

Tam, ko kā pretinieku sūtīs manim,
Lai spēju apmānīt es savu sirdi,
Lai nezin tā, ka tas ir tautas brālis,
Kam tieku rīdīts virsū lopiski.

Didriķis

Kas tā par valodu? Vai dieva dusmas

Tu gribi uzkraut sevim, grēcīgais?
Daudz mūsu bruņenieki vēlas karsti

Kā cīnītāji stāties divkaujā.
Bet manas domas, Kaup, uz tevi krita,
Uz tevi, kam vēl jārāda caur darbiem,
Ka esi cienīgs žēlastības tādas,
Ko dievs tev rādīja, kad tevi sūtīj'
Pie pagāniem, lai māci viņa vārdu.

Kaups

Ak, piedod, labdarītājs mans! No brīža,
Kur satikos ar savu jaunīb's draugu,
Kur māsu savu redzēju un Maiju,
Kad sūtījāt pie tautas brāļiem mani, —

No viņa brīža jūtis tādas gļēvas,
Kas vīram nenoder, man pilda sirdi

Un allaž prātu mulsina, ka stingri
Man jāsaņemas, lai tik gļēvulībai
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Es nepadodos pārliekai. Ar' tagad
Man jākaunas ir savas nestingrības.
Bet tavi vārdi, skaidri tik un gaiši, —

Tie noved mani atkal īstā ceļā.

Didriķis

Ja uzvaram mēs šoreiz — to tik vēro —,

Tad šinī zemē miers būs ilgu laiku

Un dieva vārdus teikt neviens mūs kavēs,
Jo visi redzēs, ka mūs' dievs mūs sargā
Un ka viņš spēcīgāks par latvju elkiem.

Tad stājies divkaujā, mans Kaup! Ne brīdi

Tev nebūs piemirst, Kaup, cik augsta, svēta

Tā lieta, kuras dēļ tu pacel šķēpu!
Pie saviem biedriem iešu nu. Mēs lūgsim
Iz dziļas krūts un ceļos metušies,
Lai tavai rokai spēka būt' kā milzim,
Lai derīgs ierocis tā svētai lietai.

Un vai vēl zini, ko tev reizi teicu,

Ka dievs ir solījis . . .

Kaups

Kā piemirst spētu
Es vārdus, tādus saldus, spirdzinošus?
«Es došu viņam uzvaru,» — tā teicis

Tas Kungs reiz tevim — «un caur viņa roku

Es gribu izglābt neticīgās tautas.

Un, kad to aicināšu reiz pie sevis,
Tam sēdēt būs uz svēto zelta krēsla.

Kā rīta zvaigzne mirdzēs viņa kronis,
Pie kājām sniegsies mākoņi tam zelta.»

Didriķis

To nepiemirsti, dēls, nekad! Nu iešu,
Lai svētīti ir tavi soļi, darbi!

Prom pa labo pusi sānu durvis.
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4. SKATS

Kaups viens pats.

Kaups, dziļās domās nogrimis.
«Es došu viņam uzvaru, caur viņa roku

Es gribu'izglābt neticīgās tautas.»

Tā sacījis tas Kungs. Vai laimīgāka
Vēl cilvēka var būt, kāds es zem saules!

No saviem tautas brāļiem ienīsts, izstumts,
Man tomēr lemts tos sapulcēt ap sevi,
Tiem laimi sludināt un ievest viņus

Tā Kunga debesvalstībā un dzīvē,
Kas sāksies tad, kad miesa sadrups pelnos

Viņš nometas ceļos blakus kādam krēslam,

lūgšanai saliktas rokas atstutēdams uz

krēsla. Tai pašā bridi dzird atskanam no

labās puses kādu korāļu jeb tamlīdzīgu
' dziesmu, piemēram, «Tantum ergo».

Lūk, pazemībā, Kungs, tavs niecīgs rīks

Vēlreiz uz augšu paceļ savas rokas,
Un lūgums karsts no lūpām viņam plūst:
Ja esmu izredzēts kā laimes nesējs

Es savai tautai, apstulbušai, aklai,
Tad dod man spēku, kas ir pārāks daudz

Par to, ko saucam pasaulīgo spēku.
Dod manim sirdsmieru, lai nekustams

Un auksts es palieku, kad divkaujā
Man liktenis kā pretinieku sūta

Vai draugu senāku vai mīļu radu.

Jel katrā brīdī liec man skanēt ausīs

Tiem vārdiem, kurus Didriķam tu teici

Reiz sapnī, runādams par savu Kaupu, —

Tiem vārdiem, mūžam debešķīgi jaukiem:
«Es došu viņam uzvaru, caur viņa roku

Es gribu izglābt neticīgās tautas.

Un, kad to aicināšu reiz pie sevis,
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Tam sēdēt būs uz svēto zelta krēsla,

Kā rīta zvaigzne mirdzēs viņa kronis,
Pie kājām sniegsies mākoņi tam zelta!»

Viņš atspiež galvu uz krēsla, kā nogrimis
klusā dieva pielūgšanā. Ķamēr vēl arvienu

atskan dziedāšana.

Aizkars lēni noveļas.

PĀRVĒRŠANĀS

Dekorācija tā pate kā otrā cēliena pārvēršanā.

5. SKATS

Vanem Imanta. Kāds Rīgas sūtnis. Visi kara

vīri v. c.

Imanta uz sūtņa, kas stāv ar zaļu zaru rokā

skatuves vidū.

Ir labi, svešais. Dzirdējām, ko vēsti

Par nodomāto divkauju tu mums,

Ka atkāpties būs tiem, kā vīrs ir kritis,
No pretinieka nokauts divkaujā.
Ir labi. Aizej nu uz brīdi, lūdzu,
Mēs spriedīsim, kā atbildei vaig skanēt,

Ko vēstīt būs tev svešiem, saviem biedriem.

Ej, Ciltvairi, tu līdzi sūtnim mežā

Un staigā tur, kur nesadzird mūs' vārdus.

Kad atpakaļ tev' sauc, tad līdz ar svešo

Tu atnāc šinī vietā. Lūdzu, ejat!

Ciltvairis un Rīgas sūtnis prom pa kreiso.

Nu visi, kas jūs stāviet šinī vietā,
Nu, vecākie un vīri gaišu prātu,
Nu spriežat paši līdz, ko būs mums darīt...
Ka svešie sūt' mums priekšlikumu tādu,
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Tik gļēvu, — iemeslis mums daudz ko domāt

Tie laikam jūtas nespēcīgi, vāji
Vai cer ar viltību jeb kā mūs mānīt.

-Bet, ja tie savu solījumu pilda,
Ja izšķir taisna divkauja mūs' ķildu,
Tad — tā man šķiet — mums noderētu īsti,
Ka pieņemam mēs priekšlikumu viņu.

Kāds tautas vecākais

Man domāt, ka mums jāatraida svešie

Ar priekšlikumu savu dīvaino,
Jo viltība ir viss, ko viņi sola.

Tautgodis

Lai runā lībieši, cik tic tie svešiem!

Follrads, šis blēdis, reizi aicinājis
Pie sevis tautas spēcīgākos vīrus,
Lai pārrunātu dažu ko un līgtu.

Bet, kad nu viesi bij jau pilī, Follrads

Bij aizšmaucies, un, durvis aizbultējis,

Viņš uguns pielaidis, suns, savai ēkai

Un dedzinājis savus viesus pelnos.
Nav iemesla ne mazākā mums ticēt,
Kad svešie vēlas līgt jeb kaut ko sola.

Otrs tautas vecākais

Ir skaidri redzams nu, ka svešie vāji,
Ka baidās mūsu uzbrukuma viņi
Un ka nu vilcināt tie grib un mānīt.

Ko gaidīt mums vēl daudz! Ar joni virsū

Mēs brūkam tiem, un ķildošanās beigta.

Daži

Mums šķiet, ka divkauja būt' labāk!
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Citi /

Nieki —

Lai acumirklī brūkam svešiem virsū!

Imanta

Lūk — domas dalītas!

Acons

Ir tiesa, brāļi,
Ka laba gaidīt nevaram no vīriem,
Kā pēdas atstāj asiņainas tekas.

Bet, ja mums varoņa, kas dzīvību

Grib ziedot tautai, iedams divkaujā,
Tad vēlētos, ka notiek svešo griba,
Ka spēkos mērīties būs tikai diviem.

Jau daudz mūs' kara vīru nožņaugti,
Mums nav tik daudz tā spēka vairs kā senāk.

Un, ja nu tiešām uzvaram mēs kaujās,
Vai dažai mātei nenokautu dēlu,
Vai atraitņu un bārenīšu skumjas,
Vai viņu posts un karstās asaras

Mums nedarītu uzvaru jo rūgtu?
Un cik tad atliksies mums kara vīru,

Kad svešiem atbrauks jauni spēki?
Vai nebūsim tad nespēcīgi, vāji?
Tad domāju es, brāļi: labi būtu,
Kad pieņemtum mēs divkauju tik drīzi,
Līdz pieteicas no mūsējiem kāds varons.

Imanta

Tie bija prātīgi un gudri vārdi!

Daudz paldies tevim, varonīgais Acon!

Jā, divkaujai būs notikt, tā es vēlos,
Un tas, kas kaujā ies no mūsu puses,
Ir zināms manim jau.
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Visi

Jel teic — kas ies?

Imanta

Es pats! Es stāšos divkaujā pret svešo!

Tautgodis

Imanta, nedari vis tā! Tu esi

Mūs' vanem, mūsu cerība un lepnums,
Un tava dzīvība mums mūžam dārga!

Kāds tautas vecākais

Tev nebūs tīšu prātu doties briesmās!

Daži

Lai citu sūtām mēs!

Citi

Patiesi citu!

Visi

Jā, jā — lai sūtām citu divkaujā!

Ima n t a

Kā sacīju, tā paliek, brāļi! Došos —

Tas pienākums ir mans — pats divkaujā.
Vai neesmu es tamdēļ vanem jūsu,
Lai priekšzīmes jo krietnas dodu tautai?

Tā gribu arī tagad būt es pirmais!
Lai atnāk Ciltvairis ar svešo sūtni!

Kāds jauneklis aiziet pa kreiso pusi.

Acons

Ir pienākums mūs' cienīt tavu gribu.
Lai arī tagad notiek tā, kā vēlies.

Nu atliek vaidelotiem ziedot dieviem
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Un krīvam, lūgties Pikolam, "Pērkunam,
Lai palīdz viens un otris, novērš ļaunu,
Lai uzvaram šai cīņā un lai esam

Mēs tā kā senāk kungi savā zemē!

Un, kamēr pasaulē būs lībieši,
To sirdis mūžam piederēs Imantam!

Ciltvairis nāk atpakaļ; tam līdz Rīgas sūtnis

jauneklis.
Tu sauci, vanem, mūs.

Imanta

Pareizi, saucu.

Nu ziņošu es tevim, Rīgas sūtni,
Ko sacīt būs tev biedriem saviem pilī.
Mēs pieņemam, teic, divkauju, kā vēlas.

Bez kavēšanās būs kam atnākt mežā

Pie mums un solīt savam dievam svēti,
Kā arī mūsu, ka tiks pildīts taisni

It viss, kā norunāts ir mūsu starpā.
To pašu solīsim mēs saviem dieviem.

Teic tad, ka viņu varonim, kas vēlas

let divkaujā, būs nākt bez dzelžu drēbēm,

Tāpat kā mūsējiem, jo tādas noder

Gan gļēvuļiem un vājiem, bet ne vīriem.

Teic tiem, ka lūdzam viņus atnākt drīzi,
Jo vilcināts patlaban diezgan ilgi.

Rīgas sūtnis

Es steigšos savam pavēlniekam sacīt,
Ko nolēmis Imanta un tā draugi.

Paklanās un aiziet pa labo pusi.

Acons

Cēls brīdis! Dzirdams katris dvašas vilciens,
Un katra brāļa krūtis pildīt pildās
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Ar domām nopietnām, ar skumjām, bēdām.

Imanta, paliec viens un domā klusu,
Kas jānolemj un jādara tev vēl,
Pirms iesi, varonīgais vīrs, tu briesmās.

Mēs celsim ziedokļus un visi lūgsim,
Lai vaideloti dievus dara laipnus.
Man pakaļ, brāļi! Netrauciet Imantu!

Viņš aiziet pa kreiso pusi; visi citi viņam
seko nopietni un dziļi aizgrābti.

6. SKATS

Imanta viens pats.

Imanta, stāvējis, rokas uz krūtīm krustojis, tik-

mēr klusu, kamēr pēdējais aizgājis.

Kur tagad domāju par savu tautu,
Par savas tautas nākamību šaubos,
Es redzu — asinis man stājas riņķot,
Jo, kurp vien paskatos, tur cilvēki

Guļ miesām saplosītām, asiņainām
Un vaimanā, ka sirds draud plīst, to dzirdot:

«Ak, glābiet, glābiet!» — Velti viņi lūdzas —*

Neviens tos nedzird, neredz viņu sāpes ...
Nāk ziedonis. Rīts lēni, gausi aust,

Lūk, saule pirmiem drebēdamiem stariem

Sauc labu rītu visai pasaulei,
Bet tālumā dzird skaņas viļņojam
Un kāda gara balss, es dzirdu, čukstam:

«Sīs skaņas pieder nākamībai, dziedat,
Tās dziedās latvji laimīgākās dienās!»

Un, kamēr klausos meldijā vēl jaukā,
No simtutūkstoš lūpām atskan vārdi:

«Jūs brīvi esat visi no šīs dienas!»

Un sauciens viens nu rīb caur visu zemh
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«Lai dievi sargā mūsu glābēju!»
Un arī es, no jaukā skata aizgrābts,
No pilnas sirds un ceļos krizdams saucu:

Nometas ceļos.

«Jā, dievi, nu es ticu, ka tā notiks,

Jā, sargājiet jūs mūsu glābējus!»

Paliek ceļos, klusu pielūgdams dievus.

7. SKATS

Vanem Imanta. Ajita.

Ajita nāk no kreisās puses, ar vāceli rokā

Jau Acons manim visu teicis, dārgais.
Vēl šodien iesi spēkoties, Imanta,
Uz dzīvību vai nāvi tu ar svešo.

Imanta

Un ko Ajita teiks?

Ajita
Kad dzirdēju

Es vēsti tādu, izbijos un auksti

No pieres tecēj' sviedri man. Tad prātā
Man nāca, ka par varoni tev' dēvē

Mūs' tauta — vai tad gan bez iemesla?

Tā pienākums, Imanta, tavs kā pirmani

let kaujā, līdz to prasa tautas labums.

Nu paļaujos uz mūsu taisno lietu,
Uz tavu stipro roku un uz dieviem,

Kas varmācīgos, ļaunos svešos sodīs.

Imanta

Tā runā varone! Ajita, tiešām

Tu košākā pār visām pasaul's sievām!
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Ajita

Un lai — kā tautā spīd tavs vārds — ar svešiem

Tu spīdi ārīgi, tad nesu rotas

Es tavas šurp, ko pušķot dzīves biedri.

Viņa atver vāceli un izņem pa vajadzīgai
rotai.

Lūk, sudrabaini izausts zīdautiņš —

Lai to pie cepurītes tevim spraužu,

Tā, pagaid, tā — vai nu tev būs pa prātam?
Un te ir sudrabota jauna lente,
Kur piekārt šķēpu. Tuvāk nāc, mans dārgais,
Lai apjožu tev jauno, spožo lenti.

Nu beidzot kakla rotu mirdzošu! 1

Lūk, kā tā spīd un mirdz, un zvēro — gluži

Tāpat kā tu, Imanta, savai tautai!

Atkāpjas kādus solus.

Vai nevaru nu lepna būt uz tevi?

Cik stalts un varonīgs mans dzīves biedris!

Tā kaujā iet —

piepeši runā lēni un drebošu balsu

balsu

un uzva ... jā, un uzvar ...
Un uz-va-rēt! . . . Bet kad tu krīti .kaujā

Kaislīgi lūgdamās.

Nē, nē, tev nebūs stāties divkaujā!

Viņu apkampdama.

1 Šādas kakla jeb krūts rotas redzamas Rīgas Latviešu

biedrības muzejā, un pēc viņu paraugiem būtu jāizgatavo ska-

tuvēm vajadzīgās. Viņas pastāv iz divām uz pleciem piestipri-

nājamām agrasām, kas savienotas ķēdītēm vai arī pērlēm, bet tā,
ka katra ķēdīte garāka par priekšējo, caur ko šāda rota apsedz
visas krūtis.
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Es nelaižu tev' vairs iz savam rokām,
Tu manim piederi un saviem bērniem,
Nevienam citam plašā pasaulē!

Imanta

Bet, bērns, kā pārvērties tu piepeši?

Nupat vēl biji še Ajita stiprā,
Kas ienīst vājību un gļēvuļus,
Un tagad nevietā tu tieci mīksta!

Kas piepeši tā grozījis tev prātu?

Ajita
Tik stipra neesmu, kā cerēju.
Ar visu spēku, cik man bija krūtīs,
Es cieši apņēmos nevienam rādīt,
Ka sirds man draudē pušu plīst aiz skumjām,
Un savaldīt es valdījos, cik spēju.

Bet, kad nu tevi redzēju tik spožu,
Tik vīrišķīgi stāvam manā priekšā
Kā savas tautas pirmo varoni,
Tad piepeši es sajutu, kā būtu,
Ja laupītu man tevi sveša roka,
Ja zaudētu es tevi šinī dzīvē. •

Un jūtas skumīgas un žēlas pildīj'
Man krūtis drebošās, Imanta, dārgais,
Un tā kā pirmīt apkampju tev' tagad,
Un tā kā pirmīt sacīšu es mūžam:

Tu manim piederi un saviem bērniem,
Nevienam citam plašā pasaulē!

Imanta

Un tautu vai tu piemirsi, Ajita?
Vai tautai nepiederu visupirms?

Ajita

Lai sūta tauta tevi kaujā taisnā,
Kur ienaidnieku bari cīnās karsti,



371

Bet lai tev' nedzen divkaujā ar svešiem,
Kur viltību un mānīšanu gaidām.
Gan pieder tautai tava dzīvība,
Bet pārgalvīgi nedrīkst dzīt to briesmās,
Jo šitā dzīvība, kas pieder tautai,
Tā pieder arī manim, maniem(bērniem!

Imanta

Ja atkāpjos, tā gļēvulība liela,
Kas cienīga nav tava dzīves biedra.

Tu visu redzi pārāk tumšām acīm

Un baiļojies bez iemesla pavisam.
Tu pate teici — mūsu taisnā lieta

Un dievi piešķirs uzvaru mums drošu.

Tad ceri, bērns, tik visu labāko

Un esi arī turpmāk tā Ajita,
Uz kuru mūžam lepnis būs Imanta!

8. SKATS

Tie paši. Acons.

Acons

Jau svešie redzami ir meža malā!

Patlaban vaideloti ziedo dieviem,

Ajita, nāc un savieno ar mani

Un visu tautu savu lūgumu,
Lai dievi sargā žēlīgi Imantu!

Ajita

Jā, lūgties gribu es jo karstiem vārdiem.

Ai, kaut es spētu dieviem savu sirdi

kas tai plosās sāpīgi jel rādīt,
Tie žēlastību sajustu ar mani

Un sargātu Imanta katru soli.
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Nāc, Acon, palaidi līdz svētai vietai

Nu mani. Drīzi būšu atpakaj,
Imanta, vēl ar tevi runāt vārdu,
Pirms iesi, dārgais, asiņainā kaujā.
Jel esi laipnis, jautris — tad ar' manim

Būs rūgtās skumjas vieglāk ciešamas.

Un, kamēr sirds man draudē plīst un acīs

Jau atspīd asaras, būs pasaulei
Tik redzēt jautros smaidus bālā vaigā!
Nu iešu, — Acon, nāc!

Prom ar Aconu pa kreiso.

9. SKATS

Vanem Imanta viens pats.

Imanta

Man visi spēki
Būs jāsaņem, lai palieku vēl stingris.
Ikkatris viņas vārds kā pārmetums
Man ausīs skan un sirdi skumdina,
Man prātā atsauc pienākumus,
Kas man pret abiem bērniem un Ajitu.
Un tomēr nedrīkst atgriezties! Kas vairāk

Par visu pasaulē man jāsargā,
Tas ir mans gods, mans vīra vārds un tauta.

10. SKATS

Vanem Imanta. Kuncis Dorps. Daniels Bane-

ros. Didriķis.

Dor p s nāk ar citiem no labās puses. Visiem

zaļi zari. Baneros tura šķēpu rokās:

Imanta, varonīgais vanem! Nāku

Tev solīt svēti sava dieva vārdā,
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Ka gribam turēt noteikumus visus,

Kas nolīgti mums divkaujai, jo stingri.
Ja mūsu varons uzvarēs, vai soli,
Ka mājās aizies tavi kara vīri

Un ka mums miera dosiet mūsu pilīs,
Kur allaž būsim jūsu īstie draugi?
Vai soli to?

Iman t a

Kā vēl šis šķēps, lūk, svešais,
Nekad nav lietots negodā, tā arī

Mans vārds ir spožs un neaptraipīts kauna.

Vēl nevar teikt neviens, ka solījumus
Mēs savus nepiepildījām uz mata,

Jo solījumi mūsu tautai svēti.

Bet, ja nu uzvara būs mums, vai soli,
Ka atstāsiet jūs savas pilis tukšas

Un nenāksiet nekad vairs mūsu zemē?

Dorps

To solu tevim šinī svētā brīdī.

Didriķis

Kas spēj gan izzināt tā kunga ceļus!
Kā būs, ja ab i varoņi krīt kaujā?
Vai soli mums, ka gadījumā tādā

Tu, vanem, līdz ar saviem kara vīriem

Mums dosiet mieru drošu līdz tam laikam,
Kur bīskaps pārbrauks, līgs ar jums no jauna?

Imanta

Ne tā, mans draugs, — mēs zinām tavas cilpas!
Ja abi krīt, tad mani kara vīri

Ar joni gāžas virsū tavam pulkam.
To saku tagad taisni jums, lai ziniet,
Ka neiesim, pirms skaidrības mums nava.
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Tad paliek ta, ka norunāts ir viss.

Un taisni tā, kā lieku savu šķēpu

viņš izdara visu tā, kā saka

Pie zemes te un minu to ar kāju, —

Tik taisni mani dievi sodīs jūs,
Ja nedarīsiet cieši tā, kā nolīgts!

Baneros

Ir labi! Mainīt atliekas vēl šķēpiem.

Izmaina ar Imantu šķēpus.

Se, vanem, mūsu šķēps, dod manim savu.

Līdz dzirdēsiet mūs' trometes jūs skanam,
Mūs varons nāks pie jums, un, trešo reizi

Kad sauks mūs' trometes un jūsu taures,
Būs abiem varoņiem iet divkaujā.
Mēs varam tagad iet — viss skaidri nolīgts

Aiziet ar Dorpu un Didriki pa labo.

11. SKATS

Imanta viens pats.

Cik gausi laiks uz priekšu tek un saule —

Ir tā, ka šodien netiktu no vietas!

12. SKATS

Imanta. Ciltvairis.

Ciltvairis nāk steigšus no kreisās puses.

Man ziņas ļaunas jānes tevim, vanem!

Mēs devām vaidelotiem vērsi jaunu,
Jo spēcīgu un pilnīgi bez vainām
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Pērkunam ziedot visu varenam.

Un, kamēr visi lūdzām, vaideloti,
Kā pienācās tiem, ziedoj' lopu dievam.

Bet gausi tecēj' asinis, un liesma

Bij maziņa un apdzisa tai brīdī,
Kur vaj'dzēja tai pārvērst sirdi pelnos.
Tad, apsegušies vaigus, vaideloti

Uz ziedokļa, kas blakus, barokli

Jo tuklu ziedoj' pekles Pikolam,
Kad piepeši iz padebešiem vārnas

Uz lopa iekšām gāzās un tās ātri —

Kas zin kur — aizvazāja sevim līdz.

Nu visi noskuma un teic' — šie paredz,
Ka divkauja mums atnesīšot postu.
To steidzos tevim paziņot, Imanta.

Vēl iešu dzirdēt, ko krīvs būs spriedis, —

Ar' gaida ļaužu bari tevis, vanem!

Prom pa kreiso pusi.

Imanta

Tie gaida manis! Jā, to zinu — tomēr,
Vai būs man iet un klausīties, kā viņi
No visām pusēm tuvosies un lūgsies,
Lai atsakos no divkaujas? Kā spēju
Nu atkāpties, kur līgums stāv jau spēkā?

13. SKATS

Vanem Imanta. Acons.

Acons nāk no kreisās puses.

Nāc mierināt, Imanta, ļaužu pūli!
Nebūt nav labu vēstījuši dievi,
Kad ziedojām nupat. Nu kara vīri



376

Ir izsamisuši un apstulbuši,
Cits runā šā, cits atkal tā, un tiešām —

Ar' manim uznāk šaubas nu, kur dievi

Vairs nerādās tik laipni mums kā senāk

Imanta

To darīt, kas pareizi ir un jauki,
Ir katra vīra pienākums jo svētais.

Vai izdodas — to nolemj augstie dievi,
Es kaušos, kaut ar ietu savā postā!

No tālienes labā pusē atskan trometes; pēc
brītiņa kreisā pusē, tuvumā, pūš latviešu

dobjā kara taure.

Jau pirmais aicinājums kaujā atskan!

Lai runājam par lietām nopietnām!
Tu zini, tavi vārdi dedzīgie
Man' šurpu rāva līdz ar visu tautu,
Lai ejam cīņā līdzi kaimiņiem.
Ja dievi nolēmuši manim nāvi,
Tad nepiederi vairs tu savai tautai,
Bet aizej līdzi saviem latvju brāļiem.

Tu esi tēvs Ajita i — manus dēlus

Tu māci gudriem vārdiem, dedzīgiem.

Ai, drīzi tauta aizmirst vīra darbus,
Līdz nāve aicināja to pie senčiem,
Un atraitni un bērnus apspiež tādi,
Kam vēlāk liktenis dod varu rokās.

Gan gaidāms nav, ka latvieši tā darīs,
Bet tomēr esi sargs tu manējiem.

Acons, kustināts, drebošu balsi.

Imanta, solu svēti visu darīt,

Ko uzticēji manim un ko vēlies.

Imanta

Nu vēl par savu pēcnācēju teikšu

Tev dažu vārdu ceļā. Nāc man līdz,
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Lai pielūdzu vēl pēd'jo reizi dievus

Un ļaudīm dodu jaunas cerības.

Nāc, Acon, — brītiņš īss tik piešķirts mums!

Prom ar Aconu pa kreiso.

14. SKATS

Kaups. Didriķis.

Kaups nāk kopā ar Didriki no labās puses.

Jo tuvāk nākam savam gala mērķim,
Jo vairāk sajūtu, cik grūts ir solis,
Ko spert patlaban taisos. Teic •— vai redzi,
Ar kādu īgnumu uz mani skatās

Ikkatris tautas brālis, senāks draugs,

Kam, šurpu nākot, garām pagājām?
Ne domāt nedomā neviens no viņiem,
Ka taisni es tas pats, kas sūtīts nokaut

Tiem vīru krietnāko bez visām šaubām.

Bet ko tie teiks, kad zinās viņi visu?!

Un tomēr locīšos es dieva gribai,
Un, ja man jāmirst, miršu mīļu prātu,
Jo salda apziņa būs pēd'gā brīdī,
Ka biju dieva izredzētais rīks!

Didriķis

Pareizi, Kaup, — tu esi dieva sūtīts!

Dod viņam šķēpu, ko līdz tam abām rokām

vārīgi turējis.

Tad ņem šo šķēpu, svētītu no manis.

Kaut iegūtu ar viņu slavu, godu
Un pagānus no viņu elkiem šķirtu!

Bet, iekam eji divkaujā, tu sargā
Kā savas acis šķēpu, lai pat zemei
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Tas nepieduras klāt, kur neticīgie
Ar katru soli mērdē radību.

Nekur vēl nepiedūries, svētīts šķēps —

Tik tāds mūs darīs laimīgus un tevi!

Kaups

Es gribu sargāt šķēpu, kā tu teici,
Tam nebūs pietikt klāt ne vēsmiņai!

Viņš tura šķēpu abās rokās.

Didriķis

Es iešu — mūsējie jau gaida blakus:

Lūk, bariem sanāk viņi kaujas vietā;
Un otrā pusē redzams jau Imanta.

Tad stiprinājies vēlreiz dieva vārdiem

Un, trometes līdz atskan otru reizi,

Ej turp, kur liktenis tev' gudri sūta.

Prom pa labo.

15. SKATS

Kaups. Vanem Imanta.

Imanta nāk no kreisās puses.

Ko redzu — Kaups? Patiesi, arī tu,
Tu pievilkts lūkot asiņaino skatu?

Kaups

Tu maldies: lūkoties vis nenācu,

Nē, darbiem gribu kalpot savai lietai!

Imanta

Ko apzīmē tas*— teic! Kas tie par darbiem?
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Kaups
Tad dzirdi: izredzēts es divkaujai!

Imanta iekliegdamies.

Tad tu? Tu pats? Tu stāsies manim pretim?

Kaups

Ko, tevim? Žēlīgs dievs — vai tevim nolemts

let divkaujā?

Imanta

Jā, manim nolemts! Peklē

Ir dzimuši tie ļaudis, kas kā zvēri

Tev' rīdījuši virsū saviem brāļiem!

Kaups

Tu maldies: liktenis — ne viņi — lēma!

Imanta

Lūk, Kaup, uz viņu pusi — tavi brāļi
Stāv tur, kas katrā brīdī gatavi
Tev' spiest pie sirds, ja atpakaļ tu griezies.
Un otrā pusē svešie glūn kā zvēri,
Kas izsalkuši ir pēc asinīm,
Tie glūn, vai laimēsies tev nokaut brāli,
Vai postītājs tu būsi savai tautai.

X a v p s<

Ne tā! Ne postītājs, nē — glābējs esmu

Es savas tautas, šķēpu ņemdams rokā,
Lai viņas dvēseles iz posta rauju.

Imanta

Tu zini, Kaup, cik briesmīgs ir šis brīdis!

Viņš nolems likteni mūs' bērnu bērniem,

Jā, visai tautai, Kaup, uz mūžu laikiem.
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Nr. 5. Dziesma

Aiz kulisēm atskan kreisā pusē, zināms, bez

orķestra pavadīšanas: «Kara viri bēdājāsl».

Sk. Cimzes «Dziesmu rotā», II daļā, 8. nu-

murā. Dziedāti tiek šādi pantiņi: I 1. un

IV 1., 6., 8. un 9., ja vajadzētu, arī 10. un

11. Jāraugās uz to, ka dziesmu dzied loti
smalki niansētu, jo tikai tad viņa īsteni aiz-

grābj.

Vai dzirdi kara dziesmas sērās skaņas?
Varbūt to pēd'go reiz dzied brīva tauta!

Vai pārdomāji jau, ka darbs tas tavs,
Ja paliek tavi brāļi svešo vērgi,
Kas piedzims postā augum augumos?
Tie suni apskaudīs, kas paēdis,
Kamēr šie svešo apcirkņos mirs badā,
Ko sviedros pildīja ar trekniem graudiem.
Vai nedzīs mūs, līdz uzvara būs svešiem,

Iz mūsu pagalmiem šiem maziem, klusiem?

Ai, Kaup, nāc sarauj vīrišķi tās saites,
Kas tevi vienoja ar svešo tautu,

Nāc, esi atkal vanems saviem brāļiem
Un palīdz viņus atpestīt no ļauna!

Kaups

Cik jauki skan, Imanta, tavi vārdi!

Un tomēr spēji valdzināt ar viņiem
Tik tādus brāļus, kas tic mēmiem elkiem,
Kas nespēj iedomāties īstā dieva.

Vai vari saprast, nelaimīgais tu,
Cik žēlīgs ir mans dievs, kas savu varu

Tik mīlestībā parād' cilvēkiem?

Pat mani, grēcīgo, viņš izredzējis,
Lai brāļiem sludināju viņa vārdu,
Un spoža zvaigzne, mirdzoša, pēc kuras

Es tikšu vadīts visu cauru mūžu,
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Ir viņa saldie vārdi, kurus dzirdu:

«Es došu viņam uzvaru, caur viņa roku

Es gribu izglābt neticīgās tautas.

Un, kad to aicināšu reiz pie sevis,

Tam sēdēt būs uz svēto zelta krēsla,

Kā rīta zvaigzne mirdzēs viņa kronis,
Pie kājām sniegsies mākoņi tam zelta!»

Imanta

Tad, nelaimīgais, ej — tu neizglābjams!

No labās puses tuvumā atskan trometu

signāls; kreisā pusē atbild, tāpat tuvumā.

Kaups

Ak, svētie, sargājiet man' šinī brīdī,
Tu debess ķēniņiene, stāv' man klāt!

Bet tevim, dieva zaimotājam, nāve,
Lai debesis tev rāda savu varu!

Ātri prom pa labo.

16. SKATS

Vanem Imanta. Ajita. Kara vīri. Maija. Cilt-

vairis. Tautgodis utt.

Tūlīt pēc signāla lībieši un latvji iet no skatuves krei-

sās puses uz labo, t. i., uz kaujas vietu. Viņi neiet reizē, bet

pa vienam, diviem utt. Viņu starpā Maija, Ajita un

Ciltvairis.

Ajita, ieraudzīdama Imantu, steidzas pie tā un apkampj viņu

kaislīgi. Maija seko viņai. Ciltvairis uzkāpis pakalniņā un lūko-

jas uz labo pusi. Kamēr dialogu turpina uz skatuves, kara vīri

arvien vēl dodas uz kaujas vietu.

Ajita
Vēl esi še, Imanta, tu mans dārgais, -

Vēl drīkstu vienu reizi tevi apkampt!
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Imanta

Ko krīvs tev sacīja, Ajita?

Ajita
Teica,

Ka katram vīram jāpilda, ko solīj's;
Vai izdodas, to nolemj augstie dievi.

Imanta

Nu vai tev tagad vieglāki ap sirdi?

Ajita

Ko prasi vēl? Es zinu, jāsargā
Tev vīra gods un jāpilda, ko solīj'.
Bet vēlētos tik zināt vēl, kāds tevim

Būs pretinieks, vai pārāks tevim spēkos,
Vai svešie nebūs izredzēj'šies milzi.

Gan zinu, ka tu nebijies neviena

Vēl visā mūžā, tomēr priecīgāka
Es būtu daudz, ja redzētu, ka tevim

Būt' jācīnās ar taisni tādu vīru,

Kas tevim līdzīgs augumā un spēkā.

Imanta

Ai, kauns, ka manām lūpām jāizrunā
Ir pretinieka vārds: viņš — dzirdi — Kaups!

Ajita
Vai dzirdēju pareizi, teic, Imanta, —

Viņš Kaups? Mans miesīgs brālis?

Maija
Vai tad tiešām

Tik bezgalīgi pazemojies Kaups,
Ka zvēra plēsīga tas līdzīgs tagad?!
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Ajita

Lai manas lūpas nokalst, ja tik reizi

Vēl minēšu šā neģēlīgā vārdu!

Maija

Lai dievi spēkus dod Imanta rokai,
Ka necilvēkam šim tā dara galu!

Ajita

Jā, tagad dievi atstās tevi dzīvu,
Mans varonīgais, dārgais dzīves biedri,
Jo viņi, labie, negribēs vis sargāt
To cilvēku, kas ļaunākais par visiem!

Imanta

Pareizi teikts, Ajita, košā pērle!
Pie manas sirds nāc, pasaul's daiļākā,
Lai skūpstu vēlreiz tavu daiļo vaigu,
Lai ieskatos vēl reizi tavās acīs,

Kur spoguļojas visa mana laime!

Nu atļauj pieglaudīties tevim mīļi,
Lai mani spirdzina tavs dvašas vilciens!

Viņai mīli pieslējies.

Kaut mūžam baudītu šo saldo brīdi!

Atskan trešais trometu un taures signāls

pilnīgi tuvumā. Ajita iztrūkstas un tura

Imanta roku, kas atraujas uz promsteig-
šanos.

Ajita <

Vēl vienu skatu tik iz tavām acīm!

Imanta

Se mana roka — dievi mani sargās!

Ātri prom pa labo.
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Ajita

Kam velti izliekos tik stipra, auksta,

Kad skumjas rūgtas draudē nožņaugt sirdi?

Ai, Maija, atļauj, ka pie tavām krūtīm

Es raudu asiņainas asaras!

Maija

Tā — pieslējies man, savai draudzenei,
Cik spēšu, būšu tevim, labā, pabalsts!

Ciltvairis stāv vēl arvienu pakalniņā un lū

kojas uz kaujas vietu.
,

Lūk, tur uz pakalnīša uzkāpj abi,
Un lejā vienā pusē svešo bari,
Bet otrā pulcēj'šies mūs' kara vīri.

Kā jūras bangās klints, tā stāv Imanta

Un žēli noskatās uz pretinieku.
Nu gāžas jaunīb's draugam virsū Kaups!

Ajita

Teic, teic, ko redzi nu!

Maija
Vai ievainoja?

Ciltvairis

Gan atcirta Imanta divreiz šķēpu,
Bet tagad — trešo reizi — trāpij' Kaups!

Ajita

Man prāti zūd!

Maija

Vai Pikols viņu sargā?
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Ciltvairis

Tik viegli ievainots Imanta liekas,
Un spēcīgi tas paceļ savu šķēpu,
Un — lūk! — viņš pārcērt Kaupam šķēpu vidū,
Ka gals tam noslīd smiltīs, priežu saknēs!

Vēl reizi zveļ Imanta šķēpu savu,

Un — briesmīgs skats! — viņš pāršķeļ galvu

Kaupam,
Kas izlaiž garu asiņainās smiltīs!

Ajita

Viņš dzīvs, viņš dzīvs, mans dzīves prieks un

laime!

Maija

Tā beidzies savas tautas nodevējs!

Kara vīri aiz kulisēm.

Lai mūžam slava varonim Imantam!

Ciltvairis

Pie Kaupa līķa ceļos metas svešie,
Imantam apkārt spiežas kara vīri,
Un laime spoguļojas katra vaigā!

Maija

Viņš kaujā kritis! It kā svešs viņš būtu,
Kā cilvēks vienaldzīgs un nepazīstams ...
Man nepukst sirds — tā ledaina, tā auksta.

Jā, Kaupa nāve manas tautas laime!
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17. SKATS

Tie paši. Imanta. Acons. Tautgodis. Visi citi,
arī sievieši.

Ajita skrien pretim Imantam un apkampj to.

Visi citi uznāk skatuvē.

Kur spēju atrast vārdus gavilēt,
Ka esi glābts, ka esi spirgts un vesels,
Ka esi atkal savas tautas varons!

Visi

Lai mūžam slava mūsu lielam vanem!

Ima n t a

Un manai rokai vaj'dzēj' galu darīt

Tam, ko par savu dārgo draugu saucu,

Ko mīlējuse mana sirds jo karsti!

Un tomēr — mūžam slava labiem dieviem,
Kas visu grozīj' tā, ka mūsu tautas

Drīkst atkal drošas justies savā zemē!

Visi

Nu droši esam atkal sava zeme!

Imanta

Pie joda — ko tas apzīmē, ka vātis,
Tā sakāt, tikai viegli ieskrāpētas
Ar Kaupa šķēpu, piepeši sāk sāpēt,
It kā tur uguni kas pielaiž?

Ajita
Vai nepāriet tev, dārgais, sāpes?

Imanta

Tagad
Caur visām dzīslām sāpes tek — un sirdi

Tās žņaudz — man grūti nākas — elpot, krūtis —

Kad elpoju — man draudē — pušu plīst!

Ajita
Jel pasniedzat kas žigli ūdeņa!
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Acons

Kas gadījies tev piepeši, Imanta?

Daži

Viņš paliek bāls!

Citi

Luk, ka tam krūtis laužas!

Visi

Viņš saslimst, kas spēj līdzēt?

Maija, kas bij aizgājuse pēc ūdeņa, tagad nāk

atpakaļ ar trauka rokā.

Te būs ūdens,

Viņš auksts un spirdzinās.

Ajita
Dzer lāsīti

Un atļauj, ka tev vātis slacinu.

Visi

Jā, vātis slacināt!

Imanta

Par vēlu, mīļie,
Ir visi jūsu pūliņi, jo jūtu,
Ka Kaupa šķēps bij nāves zālēs mērcēts,
Kas ietecēj'šas manās asinīs!

Ajita

Nē, nē, tas nevar būt, tas sapnis nejauks!

Visi

To svešie atmaksās mums dārgi!

Acons

Paskat,
Cik glīts bij Kaupa visu pēd'gais darbs!

Imanta
Tik ļauns mans Kaups nekad nav bijis, Acon!
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To Didriķ's darīj's, Kaupam nezinot, —»

Tā droši ticēšu līdz pēd'gam brīdim.

Arvienu gausāki tek asinis,
Man spēki zūd — jel atgulties man ļaujat.

Acons, Tautgodis un Ciltvairis palīdz Iman-

tam lēni nolaisties pie zemes skatuves kreisā

pusē. Ajita nometas Imantam blakus ceļos.

A j it a

Vai vari šķirties tu no manis tagad,
Kur esi manim dabūts kā no jauna?

Imanta

Kam bēdājies, tu manas dzīves zvaigzne?
Vai nolemts katram nav, kā būs tam notikt?

Orķestri atskan «Ķara viri bēdājāsi», ļoti pp.

un no- stigu instrumentiem vien.

Vēl dzirdu, it kā tālu kara dziesmu,
Kas sēri ieaijā man' miedziņā.
Kādēļ tik rūpju pilni jūsu vaigi?
Vai uzvara tad nebij mūsu, brāļi?

Acons

Bet alga, alga, ko mēs maksājām
Par viņu, — tā iet pāri mūsu spēkiem!

Iman t a

Ajita, skaties vēlreiz manās acīs,

Kas tevirn stāsta valodā jo karstā,
Cik neizsakāmi tev' mīlēju!
Jau tuvāk nāk un tuvāk pēd'gais brīdis,
Jau sirds man stājas pukstēt, spēki zūd,

Ajita, dzirdi, ko vēl tevis lūdzos.

Kad viena tu un māci savus dēlus,
Tad stāsti viņiem, tēvs ka miris kaujā
Un ka ar viņiem būs būt vīriem reizi,

Ka asins pieder mūžam tēvu zemei.

Jūs, manas tautas varonīgie brāļi,
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Lai dievi nolemj mieru jums un priekus,
Lai jaukas dienas pieredz tēvija!
Tad dzīvo sveika nu, Ajita, dārgā,
Mans pēd'gais skatiens tevim, uzticīgā,
Bet sirdspukstiens mans pēd'jais tēvu zemei

Un pēd'gais dvašas vilciens maniem bērniem!

Ar visu dvēseli, ar visu sirdi

Jums mīlēt būs mūs' dārgo Latviju! 1

Viņš mirst.

Acons

Viņš mirst! Lai dievi mielo viņa garu!

Visi drūmi.

Lai dievi mielo viņa garu!

Acons

Brāļi,
Nu redzējāt, kā latvju varons mirst!

Ajita
Ai, grūdiet arī mani miroņ' valstī

Un guldiniet man' blakus viņam kapā,
Jo nespēšu nekad bez viņa dzīvot!

Ņem līdzi, Imanta, mani vēsā kapā,
Tev piederu es dzīvē, tevim nāvē,
Pie taviem aukstiem sāniem gribu dusēt!

Viņa gāžas uz Imanta lika.

Maija
Ko stāvam mēmi savā aizgrābtībā,
It kā vairs darba nebūt' ieročiem?

Vai atstāsim mēs neatriebtu darbu,

1 Neesmu nedz caur nosacījošiem priekšrakstiem, nedz caur

interpunkcijas zīmēm aktieram sevišķi un taisni norādījis, kā

un kur jāizrāda sāpīga saraušanās, spēku zušana, valodas sa-

raustīšana un lēna miršana, atļaudams katram aktierim lomas

svabadu iestudēšanu pēc paša pārliecināšanas, caur ko skats

izdosies dabiskāks, nekā kad to «iedīda.» vai «ielauž» pēc šab-

lonas.
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Ko blēdis nešķīsts sarīkojis peklē,
Mums laupīdams ar viltību Imantu?

Vai drīkstam tagad turēt rokas klēpī?
Šis kauna darbs, ko svešie pastrādāja,
Šis kauna darbs — viņš prasa asinis!

Visi

Viņš prasa asinis!

Mai ja, uzkāpuse pakalniņā, paceltu kādam kara

vīram no rokas izrautu šķēpu, vaļējiem matiem.

Vai redziet svešos,

Kā viņi Kaupa līķi mājās nes?

Ko gaidām vēl un stāvam apstulbuši?
Vai asins nevārās ikkatra dzīslās? ' .

Acons ar paceltu šķēpu.
Man pakaļ, brāļi, kam vēl sirds ir krūtīs,
Ir labāk godā mirt kā kaunā dzīvot!

Imantas gars lai ir mūs' vadons kaujā, —

Lai slava brīvestībai, tēvu zemei!

Visi ar paceltiem šķēpiem.
Lai slava brīvestībai, tēvu zemei!

Acons dodas uz labo pusi, un visi viņam seko.

Aizkars.

lespiests pēc 1905. gada izdevuma.
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Sadzīves aina ar dziedāšanu

četros cēlienos



PERSONAS

Dāvs Pumpurs, saimnieks un pagasta viet-

nieks

Anlī z c, viņa sieva

Maija, abu meita

Andrejs Ozols, pusgraudnieks Lejasmuižā
Fuks i s, saukts Puks i s, tiesas sulainis

Brencis, pagasta nabags
Jānis) . , .

Ansis/ kalpi

Cietuma slēdzējs
Lejasmuižas ļaudis
Kaimiņu ļaudis

Notiek Kurzemē, Leišu robežu tuvuma.
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PIRMAIS CĒLIENS

Skatuve: Pumpura māju dārzā. Taisni pār skatuvi pari sēta ar

vārtiņiem vidū. Skatuves abās pusēs dažas saimniecības ēkas

redzamas. Dārzā zem kuplas liepas galds, soliņš v. t. jpr.

1. SKATS

Pumpurs. Anlīze.

Anlīze stāv atvērtos dārza vārtiņos un uzsauc

Pumpuram, kas nosēdies dārzā zem liepas, Jel nerūc

tā, vecīt, jel nerūc, iet pie mums kā jau vasaras

svētku sestdienā! Tad jau cep un vāra un visiem

jāpietiek, kā nu var.

Pumpurs. Kā tad — un man kā mājastēvam
nedod vairs ne paēsties. Šodien paliku bez launaga,

un kas zin vai jūs, sievieši, manis atminēsaties va-

kariņās.

Anlīze. Nekurni, vecīt, nekurni, v~ dabūsi tūlīt

siltas karašas, nupat kā iešāva krāsnī. Pacieties vēl

minūtes piecas, pag, iešu tūlīt raudzīt. Steidzas

prom.

Pumpurs sauc viņai pakaļ. Anlīz, nāc atpa-

kaļ, gan jau Maija izdarīs, kas būs padarāms. Nāc,
man jāparunā pāris vārdu.

Anlīze, kas bij apstājušās, tagad nāk dārzā.
Nu tad pasteidzies, nav tiešām vaļas, abas rokas, tā

sakot, pilnas darba, un, kad trūkst saimnieces, tad

kalpones arī nezin, kur jāķeras klāt.
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Pumpurs. Labi, labi. Visupirms piesēdies.
Anlīze piesēžas. Vai, vai, nu vairs nebūs labi:

vecīt, tu mani sāksi kavēt no darba.

Pumpurs. Pacieties — būsim drīzi galā. Gri-

bēju tikai Maijas dēļ pavaicāties. Meitene kustas

vairāk ap tevis nekā ap mani, un tā tu vari labāki

noskatīties, kāda viņa tagad ir.

Anlīze. Kāda nu būs? Ir jautra un dzīva ka

līdaciņa! Viņai, liekas, īsteni pa prātam, ka uzbā-

zīgo precinieku Garansi atraidīji. Bet kas zin vai

tu nepārsteidzies? Atraidīšanai nevajadzēja iznākt

tādai strupai.

Pumpurs. Vecene, tu man aizdosi dusmas, ta

runājot. Tu zini, ka savu vienīgo bērnu — savu

Maiju mīlu par visu vairāk pasaulē. Vai lai nu_ šo

savu mīluli, savu lolojumu atdodu tik riebīgam tēvi-

ņam, kāds ir Garansis, tiklīdz vien šim pēc manas

Maijas iegribas?

Anlīze. Jā, nu — pareizi jau bija gan, bet

Garansis ļauns un spītīgs.

Pumpurs. Ko tāds man var paspītēt! Dievs

manus sviedrus svētījis, istabā atrodas droši nogla-
bāti seštūkstoš rubļi, un tādā ziņā man nav jābai-
dās neviena cilvēka. Bet lūk, kurp notikām, runā-

dami par Maiju! Tad viņa jautra, tu teici?

Anlīze. Jautra jau ir gan, bet, vai zini, šī jaut-
rība man izliekas tāda nedabiska, tāda pārspīlēta,
un, tiklīdz es un viņa esam vienas, tā sāk piebilst

par Ozolu Andreju.

Pumpurs, Tad kā negrib, tā negrib aizmirst

šā cilvēka?

Anlīze. Kur nu, vīriņ! Nav jau ne domas uz

aizmiršanu!

Pumpurs. Un vai tad tu viņai neatgādini
diezgan spēcīgi, ka Andrejs ir kalpu kārtas cilvēks?
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Anlīze. Kā tad nu bez atgādināšanas! Velti

viņai izstāstīju, ka Pumpuri pieder jau nezin cik

paaudzēs saimnieku kārtai un ka tas mums un

visiem mūsu radiem būtu par mūžīgu kaunu, ja
Maija ietu pie kalpu kārtas vīra. Bet Uz to Maija —

kā jau pa vecai ierašai — tikai pasmejas un man

atbild ar tautas dziesmu, ko tagad apcēluse. Tā

skaidri pierādot, viņa saka, ka senākos laikos nevie-

nai meičai nevajadzējis kaunēties būt kalpa vīra

līgavai.

Pumpurs izcēlies un staigā apkārt nemierī-

giem soļiem. Man tikai brīnums par Maijas jaut-
rību! Vai tad viņa patiesi tic, ka es viņu došu pras-
tam kalpam par sievu?

Anlīze arī izceļas. Man liekas, ka viņa to stipri

cer, sevišķi pēdējās dienās. Jā, kas nu var ieskatī-

ties viņas sirdī? Bet jādomā gan, ka Garartša atrai-

dīšana nav vis viņas jautrības īstais cēlons. Turpre-
tim Ozolu Andrejs ...

Pumpurs sašutis. Nemini man šī cilvēka

vārdu! Kamēr vien dzīvošu, nenotiks, ka vienkāršs

kalps padarīs kaunu visai manai dzimtei. Un ar to

lai pietiek!

Anlīze. Jā, es jau arī pamācīju Maiju cik nu

varēdama, bet tas Andrejs tai pilnīgi sagrozījis
galvu. Patlaban jau tik aušīga palikuse, ka saka —

visi cilvēki esot vienādi un tāds pats esot kalps,
kāds kungs.

Pumpurs. Nu, to jau vēl redzēsim.

Anlī z c. Bet, no dieva puses, es pilnīgi pie-
mirsu karašas! Vai dieviņ, vai dieviņ, kad tik nebūs

sadegušas! Aizskriedama. Atnāc tu arī istabā, vecīt,
dabūsi šo to uzkost! Prom caur vārtiņiem un tad

pa kreiso.
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2. SKATS

Pumpurs viens.

Pumpurs. Nākšu jau, nākšu! Uz kuru pusi
vien lūkojies, visur raizas un ķeza. Te tikko esi vaļā
ticis no uzbāzīgā Garanša, te jau atkal Ozolu An-

drejs klāt un tev sarīko jaunas skumjas. Bet ne-

kas — man vajaga būt cietam kā akmenim, tad pa-

nākšu, ko gribēšu.

3. SKATS

Pumpurs. Brencis.

Brencis velkas lēnītiņām aiz sētas. Viņš ir

spēcīgs sirmgalvis taisnu, drošu stāvu, vienkārši, bet

ne nabadzīgi ģērbies.

Pumpurs, viņu pamanījis. Ehē, Brenci, panāc
drusku šurpu!

Brencis nāk lēni uz priekšu. Ko vēlaties,
saimniek?

Pumpurs nepacietīgi. Nu, atveides vien šurp,
tad dzirdēsi.

Brencis ienāk dārzā. Jau atvelkos. Nu runā-

jiet — pa to laiku uztaisīšu dūmu. Rīkojas ar savu

pīpi un spickām.
Pumpurs. Klausies, Brenci, — vai beidzi zirgu

stallim jumt jumtu?
Brencis. Palika vēl mazs stūrīts nejumts.

Pumpurs. Lūdzams, nobeidz tūlīt! Kad rītā

baznīcēni brauks garām un redzēs neapjumto stūrīti,
tad tas tā nelabi izskatīsies, it kā būtu tāds palai-
dies saimnieks. Nekavējies, vecais, un ej tūlīt pie
darba!

Brencis, uzvilkdams kuplu dūmu. To nu gan
nedarīšu.
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Pumpurs. Nu, nu — kamdēļ esi tik strups?
Brencis. Man nav vaļas jumtu jumt.

Pumpurs. Kas tad tev gadījies tik steidzošs?

Brencis. Jāiet übagot: tūlīt izģērbšos par na-

bagu. Vasaras svētku sestdienās mums, pagasta
nabagiem, īstenais zvejas laiks. Tad jau tarbas bāz-

tin piebāž ar siltām karašām un žāvētu gaļu, ka tās

uzbriest kā balta maize pēc rauga.

Pumpurs. Brenci, vai tev kauna nemaz nav?

Tik spēcīgs cilvēks un iet... ■
Brencis. Neba man vajaga jūsu gudrības! Pa-

gasts nospriedis man dot labību no magaziņas, un

no tās dienas esmu iecelts par nabagu. Un, kaut

gan pagasts nospriedis mani ievietot jūsu mājās, tad

tomēr esmu pats savs kungs par sevi un varu iet

nabagos, kad vien man tīkas, — jums nav par mani

nekāda sacīšana.

Pumpurs. Kas šis par nabagu — vīrs kā za-

ļoksnis! Palīdzēdams sieviešiem pa ķēķi, krāsni kuri-

nājot, laikam sarijies līdz pat kaklam, bet vēl nepie-
tiek, vēl jāpiemeklē kaimiņu rauši.

Brencis. Nu, katris jau dara, kā viņam pašam
tīkas. Tāpat jūs raujiet kur vien dabūdami kā es,

tāds pats ļaužu plucinātājs jūs, kāds es. Un notām,
ka paši izlāpīsiet jumtu, jums pirksti nenopūš: tādas

pašas augstas kārtas jūs, kāds es. Priecīgus svētkus!

Kuplus dūmus uzvilkdams, aiziet caur vārtiņiem pa

kreiso.

4. SKATS

Pumpurs viens.

Pumpurs sauc viņam pakaļ. Bezkauņa tāds!

Bet ko būs darīt? Kamēr pagasti necels nabagu mā-

jas, mums nebūs trūkums šādu tēviņu, kas ieskatāmi



398

par saimniekiem uzliktu slogu. Pūst tāds caurām

nedēļām, bet, līdz vajadzēs kur pielikt rokas, tad

tam tarbas mugurā un viņš steigšus iet diedelēt. Bet

nu gribas tā ēst, ka būs jāiet raudzīt, ko vecenīte

izcepuse. Tagad spēcīgs uzkožamais nebūs smādē-

jams. Prom pa vārtiņiem uz kreiso pusi.

5. SKATS

Fuk s i s viens.

Fuk s i s nāk no labās puses caur vārtiņiem.
Pastalas kājās, liela pasta soma sānos, pātaga ro-

kās. Viņš mazuliet ieskurbis.

leiešanas dzies miņa.

Grūti laiki, nedrīkst ļaudis pamācīt,

rāda ar roku «mizošanu»

Nedrīkst uzskaitīt kā senāk piecpadsmit,
Ko līdz spieķis man, kad iedrāzt nedrīkstu

Un kad tik ar cietumu māc' zemnieku?

Senāk, kur tik vaj'dzēj', drāzi pliķus tu

Un, kas ņurdēj', dabūja vēl kulaku,
Maizes pātaga it krietni mācīja —

Tad visur bij stingra, laba kārtība!

Ui, laiki, laiki! Ļaudis pārgalvīgi un nepaklausīgi,
un savaldīt jau vairs nesavaldīsi neviena. Un kādēļ
lai viņi nav pārgalvīgi? Vai viņiem ko bīties? Katrs

tēviņš var izrāzēties, cik vien viņam tīkas, bet tu

jau tādam ne pirkstu nedrīksti piedurt klāt, citādi

viņš tevi liek apakš tiesas. Lielākais sods, ko tādam

brarnanim piespriež, ir cietums. Bet vai tad tāds ko

iztaisās par arestu? Viņš tik pasmejas un saka: «Nu



dabūšu pāris dienu krietni izgulēties!» Jā, senāk —

tad bij cita kārtība: tad tāds, kas savu muti nespēja

savaldīt, zināja it labi, kurā katrā vietā aug maizes

pātagas. Nepaklausīja viņš pirmo reizi — nosukāja
to muižas policija. Pārskatījās tas otru reizi — pie-

sprieda tam pagasta tiesa policijas brokastu —
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piecpadsmit plenīcas. Bet, kas trešo reizi tika pamācīts
pilstiesā, tas jau pārnāca mājās tik skaidrs un labi

izklārēts, ka zināja gan, kam jāpaklausa un jāpa-
bučo roka un kam var stāties priekšā ar cepuri
galvā. Ja, to visu it labi zinu, jo stāvu dienestā jau
no tiem gadiem, kur vēl pēra, un dažs labs no vecā-

kiem pagasta vietniekiem, fleķziberiem, kas tagad
nezin, cik augsti pār mani pacelt savu degonu, jau-
nības gados uz pilskunga pavēli no manis krietni

izsukāts, līdz ceļi nebij nograntēti tik līdzeni kā

galds. Ak, un nu laiki pārvēršas un ļaunums pieņe-
mas pasaulē. Man jau vairs neviens neklausa! Ne-

trūkst pat tādu bezkauņu, kas tev smejas taisni acīs,
kad tu izdali savas pavēles. Tamdēļ veselus trīs

gadus žēlojos pie pagasta valdes, kamēr fleķziberi
beidzot nosprieda, ka man jāatļauj valkāt ap cepuri
sarkanu strīpu. Pēc svētkiem pastellētā cepure būs

gatava, un tad šie mužiki man parādīs vairāk augst-
cienīšanas un goda nekā līdz šim. Tad būšu pilstie-
sas asesiers kas asesiers, tikai zvaigznes pie pieres
trūks!

6. SKATS

Fuksis. Brencis.

Brencis nāk caur vārtiņiem, izģērbies par na-

bagu. Pilnīgi skrandainā uzvalkā, gandrīz iz ielā-

piem vien sastāvoša. Pie katriem sāniem lielas, ga-

ras tarbas, atspiedies uz-diviem kruķiem, rokā pā-

taga ar garu kātu. Viņš iet stipri salīcis. Labdien,

Puksi, — labi, ka tevi satieku. Kad varēšu iet uz

muižu? Tu zini, ir manas magaziņa labības dēļ?
Fuk si s sāņus. Vai tur nav no ādas jālec

laukā? Tāds prasts- tēviņš sauc mani par tu! Bet

400
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pagaidi vien, brālīt, citu nedēļu runāsi smalkāki, kad

redzēsi sarkano strīpu ap cepuri.
Brencis. Nu kā tad palika? Kad būs jāiet

muižā?

Fuk si s pilna kaklā. Būs jāiet tad, kad dabūsi

ziņas! Aplūko viņu tuvāk. Vai redzi — jau pilnā

štātē, nu gāzīsies uz pagasta pīrāgiem kā vanags

uz cāļiem. Un pātaga arī līdzi — laikam braukšus,

piekraus ratus ar baltmaizi kā ar ķieģeļiem.
Brenci s. Nesteidzies, lūdzams, tāds nezinā-

tājs: pātaga man vajadzīga ko atgaiņāties no su-

ņiem.
Fuks is. Nu, uz kuru pusi tagad dosies?

Brencis. Uz Mūru kroga pusi.
Fuksis. Vai, brālīt, tad tu vari paņemt līdz

kādas termiņu cedeles — apziņo prāvniekus uz sēdi.

Paņem iz somas paciņu zīmju. Šo nonesīsi Kalnjā-
nim Bērziņos — skroderis Jaņķelis viņu apsūdzējis.

Brencis. Labi, labi.

Fuksis dod citu lapiņu. Tad te būs termiņa
cedele Baltbriežu saimniecei.

Brencis. Uz Bērziņiem neiešu — tur ir nikni

suņi.

Fuks is. Labi, labi. Dod citu lapiņu. Tai vietā

varēsi aiziet turpat kaimiņos pie meldera Treifelda.

Tam arī piektdien termiņš.

Brencis. Jā, pie Treifelda varu gan noiet.

Fuksis dod vēl tapiņu. Pēc noej uz mācītāja
muižu.

Brencis. Uz mācītāja muižu neiešu.

Fuksis. Kādēļ ne?

Brencis. Tur nekā nedod. Tukšs ieiesi, tukšs

iznāksi, baltas maizes jau nedabūsi ne paost.

Fuksis. Nu tad še vēl būs... Meklē papīros.
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7. SKATS

Tie paši. Pumpurs.

Pumpurs nāk ēzdams no kreisās puses, gaba-

liņu baltmaizes rokā turēdams. Gods, kam gods pie-
nākas: maizīte kā konfekts. Labdien, labdien,
Puksi, — ko labu atnesi? Aha, degons atkal sarkans

kā vēzis, būsi drusku iebaudījis?
Fuksis. Kā nu jau svētvakarā — tad jau ej

kur iedams, visur pasniedz pa čarkai, un apsmādēt
jau nedrīksti, tad ļaudis sacīs, ka esi lepnis. Tā

iekuļas pusšvankā, pats nezinādams, kā. Piemēram,
kad jūs man tagad piedāvātu lāsīti, nudien, es ne-

uzdrošinātos atteikties.

Pumpurs. Tas nu gan bij diezgan saprotams

mājiens, bet tu zini, ka tādas lietas neturu savās

mājās.
Brencis. Nu, Puksi, tu man gribēji dot vēl

vienu termiņa cedeli.

Fuksis. Vai zini, brāl, nav vairs.

Brencis. Kamdēļ mani tad kavē? Jau tā nose-

bojos, uznāks vēl nakts, kamēr pārkulšos. Dzīvojiet
veseli! Ātri caur vārtiņiem prom pa labo pusi.

Fuksis sauc viņam pakaļ. Ar dievu, pīrāgu
laupītājs!

8. SKATS

Pumpurs. Fuksis.

Pumpurs. Nu, kā palika, Puksi, ko ziņosi?

Fuksis, pa somu meklēdams. Nevaru atrast

īstenā papīra.
Pumpurs. Lai nu jau, lai — pasaki mutes

vārdiem!
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Fuksis. Otrdien pēc vasaras svētkiem būs pa-

gasta vietnieku sapulce. Tad bez atraušanās atnāciet

uz muižu.

Pumpurs. Labi, labi. Nu ko tad citu dzird

jauna?
Fuksis. Ko tad nu dzirdēs — viss pa vecam.

Dzīvoju ar pagastvecāko kā suns ar kaķi. Mēs abi

kā nevaram, tā nevaram sadraudzēties. Ar viņu kā

nagos, tā nagos.

Pumpurs. Ej, ko nu ķēmojies, — pagasta ve-

cākais ir ļoti krietns cilvēks.

Fuksis. Jā, to jūs sakiet, kam nav ar viņu tik

daudz darīšanu kā man. Šis jau saimniekus nežēlo

nepavisam, bet kalpus aizstāv kur vien varēdams.

Ja jūs dotu savu balsu Strautn i c ka m, jā, tad

jūs skaidri redzētu, kas ir īstens pagasta vecā-

kais. Strautnieks zinās gan, ka viņam kā saimnie-

kam visupirms jāaizstāv pagasta saimnieki.

Pumpurs. Negrabi tādus niekus. Un tad —

rudenī būs jaunas celšanas, un šis jau vasaras svēt-

kos uzstāda kandidātus!

Fuksis. Gudrajam jārīkojas pie laika, un, kas

grib ko panākt, tām jāceļas agri no rīta. Ko vēl gri-
bēju lūgt: vai nevaru dabūt priekš sava zirga kādu

garnīcu auzu?

Pumpu r s ar īgnumu. Ē, kā man nepatīk, kad

tu vienumēr übago, — īstens plundurs!
Fuksis sāņus. Nu, redzēsim, vai tev būs dūšas

ci tune dēļ šo vārdu atkārtot, kad nēsāšu sarkanu ce-

puri galvā!

Pumpurs. Ja tu nedotu kroģeriem tik daudz

pelnīt, tad tavam zirgam nekad netrūktu auzu.

Fuksis. Tur jūs drusku maldāties. Ar kroģe-
riem rīkojos tik izmanīgi, ka viņi maz ko no manīm

pelna.

Pumpurs. Kā tad to izdari?
-
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Fuksis. Ko tiem samaksāju par dzeršanu, to

viņiem vēlāk noņemu uz trumpēm un uz biljarda.

Vajaga būt gudram! Dzīvojiet veseli — priecīgus
svētkus! Prom caur vārtiņiem pa labo.

9. SKATS

Pumpurs viens.

Pumpurs. Savāds kukainis! No rīta līdz vaka-

ram pusdūšā, maisās visur iekšā, kur tam nav darī-

šanu, un aprunā savus priekšniekus. Nebūtu Puksis

tik ilgi kalpojis pagastam, tad jau sen bij laiks viņu

padzīt pie velna!

10. SKATS

Pumpurs. Anlīze un Maija.

Maija nāk ar Anlizi no kreisās puses caur vār-

tiņiem. Viņai rokā šķīvis ar uzkožamo. Anlīze no-

darbojas ar adekli. Pumpurs apsēžas pie galdiņa.
Anlīze skatuves otrā pusē, viņam taisni pretim,

Maija paliek vidū. Nu mīļo, labo papiņ, še tev būs

šķēlīte šķiņķa no visu gardākā, kuru uzgāju. Tu jau
šodien tāds bārenītis — ha, ha, ha, ha! — izstumts

no ķēķa un pagraba, dabūsi pusdienu paēst tikai

tad, kad citi jau uz vakariņām rīkojas.

Pumpurs. Nekas, nekas, ķēķī mani jau pamie-

lojāt ar baltmaizi.

Anlīze. Cik tad šim nu tur bij — nav jau
vērts, ka vēl piemin.

Maija. Bet tagad, papiņ, atspirdzinies pēc

sirdsgribas un pie dodi māmiņai un man, ka tev bij
tik ilgi jāgaida.
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Pumpurs ēd. Ko nu vēl tik daudz aizbildinā-

ties — vai tad nav zināms, cik jums, sieviešiem,
tādā lielā sestdienā darba.

Anlīze. Bet nu esam ar visu tikpat labi kā

galā.
Mai ja. Ja, un pagrabs un noliekamais kambars

pildīti — dieva svētība liela, ka visi plaukti līgojas,
un es tik jautra, ka es arī labprāt līgotos, proti, pa-

piņ, dejodama tādu jauku valci, skaļai mūzikai at-

skanot! Dejo kādas taktēs valsi.

Anlī z c. Maijiņ, tu jau tīri tāda kā bērns!

Pumpurs. Tāda man patīk mūsu Maijiņa: jau-
nam skuķim vajaga vienmēr būt jautram, kā jau
skumju nepazinējam.

Maija. Man ir tā ap sirdi, kā kad man būtu

gaidāms kāds priecīgs pārsteigums.

Pumpurs. Lai dievs dod!

Maija. Un tad vai lai nepriecājos par to, ka

papiņš atraidījis uzbāzīgo, iedomīgo un riebīgo Gar-

ansi! Pieskrien Pumpuram klāt, apkampj to un

glauda viņam vaigu. Mans mīļais, mīļais papiņ, šo

krietno darbu tev nekad, nekad nepiemirsīšu! Brrrrr!

Man drebuļi pārskrien pār kauliem, apdomājot, ka

man būtu bijis jāiet pie Garanša. Jau tas vārds vien

skan īsteni riebīgi — dzirdi vien, māmiņ (stiepj gari
un ar svaru): Gar-an-ša kun-dze! Ha, ha, ha, ha,
ha — nejauki! Laime, māmiņ, ka vēl drīkstēju pa-
likt tāpat par Pumpura jaunkundzi! Vai ne, māmiņ?

Apkampj māti un nobučo to.

Anlīze. Tu jau zini, bērns, ka gribam vienīgi
tavu labumu un ka tēvs tevi nekad nepiespiedīs iet

pie vīra, kas tev netīk.

Mai ja. Jā, jā, to zinu gan un tamdēļ būšu

jums vienmēr pateicīga meita. Bet kamdēļ jūs un

tuvākie radi tādi ļauni, līdz runā par manu An-

dreju?
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Pumpu r s atgrūž šķīvi sāņus, sapiktots. Jau

atkal mini šā cilvēka vārdu? Bērns, kādēļ gribi man

sarūgtināt svēto vakaru?

Mai ja apķeras tēvam ap kaklu. Papiņ, zelta

papiņ, Andrejs nav ļauns. Vai tamdēļ, ka cilvēks

cēlies no kalpu kārtas, viņš mazāk cienījams? Ak,
nekrati savu galvu, bet ļauj runāt savai labai sir-

sniņai, kas vienumēr pukstējuse īstā vietā. Vai ir

pareizi atkārtot ļaužu muļķīgās valodas, kas mani

nosauc par kalpa līgavu? Uzklausies, papiņ, cik prā-

tīgi šai ziņā sprieduši mūsu senči, dziedādami (dzied
1

bez pavadīšanas):

Visi mani radi raud,

Ka es kalpa līgaviņ';
Kam, radiņi, jūs raudiet,
Kad es pate neraudāj'?

Vai neauga mieži, rudz'

Kalpa vīra tīrumā?

Ak, radiņi, neraudiet,
Vai kalpiņam maizes trūkst?

Daža laba kalpa siev'

Cimdā naudu žvadzināj';
Daža laba saiminiece

Cimdā slauka asaras.

Krēsla sāk mesties.

Pumpurs. Maija, bērns, kurp nomaldījušies
tavi dzīves uzskati!

Anlīze. Kā nu tāda blēņu dziesma varēja sa-

grozīt tavu galvu!

1 Sk. Cimzes «Dziesmu rota», 111 d., 93. nr.
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11. SKATS

Tie paši. Andrejs Ozols.

Andrejs nāk no labās puses caur vārtiņiem.
Labvakar visapkārt!

Visi. Labvakar!

Maija, ieraudzī juse Andreju, grib tam pretim
skriet, bet piepeši savaldās. Sāņus. Lai nu dievs

vada visu tā, kā cerējām un domājām.

Andrejs. Pumpura tēv, iešu rītā pie dieva

galda. Tad nu, kā jau pa ieradumam, lūdzu, neturiet

uz mani ļaunu prātu, ja reizi nezinot vienu vai otru

skumdināju.

Pumpu r s. Man uz tevi tikmēr nebūs ļauns

prāts, kamēr tu nestāsies ceļā mana bērna laimei.

Andrej s. Jums, Pumpura tēvs un Pumpura

māte, visumazāk tas būs palicis noslēpums, par ko

jau viss pagasts runā, protiet, ka Maija un es neiz-

sakāmi mīlamies.

Pumpurs. Diemžēl esi devis diezgan iemesla

tādām valodām.

Anlīze. Un nebūs nemaz vajadzīgi tev vēl se-

višķi izskaidrot, ka šādas valodas mūs ļoti noskum-

dina.

Andrejs. Nu tad padariet reiz galu visām šā-

dām valodām un atļaujiet Maijai palikt par manu

dzīves biedreni.

Pumpurs satrūcies. Pārdrošais! Ko iedomā-

jies?

Mai ja. Mīļais, dārgais tēvs, tu arvienu sacīji,
ka par visu vairāk pasaulē tev rūp mana laime. Pie-

rādi, ka ir patiesi tā, un neliec manai laimei šķēr-

šļus ceļā!
Anlīze, Andreju atraidīdami, tavi vecāki īsteni

pierāda, cik ļoti viņiem rūp tava laime.



408

Pumpurs savaldīdamies, mierīgi. Andrej, atce-

ries atpakaļ uz saviem bērnības gadiem, atceries pa-

gājušo dienu un apdomā, vai tu dari pareizi, trau-

cēdams manas dzīves mieru. Tu biji mazs, trūkumā

uzaudzis zēns, kad tava māte, tevis aiz rokas vez-

dama, ienāca manā istabā un prasīja, vai man ne-

vajagot gana. Toreiz man bija visa sairtie salīgta,

bet, kad ieskatījos tavā no bada balinātā sejā un

ieraudzīju spīdam tavas mātes žēlās acīs divas lie-

las asaras, tad pats sevim sacījos: «Pie tā galda,
kur paēdīsies visi citi, atliksies arī nabaga zēnam.»

Anlīze. ,Jā, un tā mēs tevis pieņēmām savās

mājās, un, tā kā tu biji krietns un čaklis zēns, mēs

tevi mīlējām un turējām kā paša bērnu.

P v iii pur s. Kad mana sieva sāka mācīt Maijai

grāmatu, viņa piesauca arī tevi klāt, un tu izmācī-

jies lasīt kopā ar manu meitu. Tā tu apdraudzējies
ar Maiju kā jau daždien bērni, un māte un es ar

prieku noskatījāmies jūsu rotaļās.

Anlī z c. Tad sūtījām Maiju skolā. «Vīriņ, sūti

Andreju līdz,» es lūdzos, «tas būs teicams darbs.»

Un tā tu, Andrej, tiki tāpat skolā sūtīts kā Maija.
Tici man, to neesam nekad nožēlojuši, un prieku
asaras atspīdēja mūsu acīs, kad redzējām, ka, mājās

pārnācis, nekaunējies vis no darba kā daži citi pil-
sētas skolas drusku apmeklējuši jaunekļi, bet ķēries
visur klāt, kur vajadzēja pāris spēcīgu roku.

Pumpurs. Tu paliki mans priekšstrādātājs,
mana labā roka. Tu biji taupīgs un atlicinajies tik

daudz, ka tev šimbrīžam nevajaga būt cita vīra

vērgam. Par visu to priecājos, bet, kad pamanīju,
ka tu Maiju prati pielabināt tā pie sevis, ka viņas
draudzība uz tevi pārvērtās kaislīgā mīlestībā, tad

man bij jāizpilda savs tēva pienākums, un es tevi

godīgi lūdzu atstāt manas mājas.
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Anlīze. Jau sen, Andrej, mans bērns tevi būtu

piemirsis, ja tu visiem spēkiem nepūlētos vecās sai-

tes ne vien atjaunot, bet vēl stiprināt.
Pumpurs. Bet, lai nu būtu kā būdams, man

vismaz šķiet, ka tu mums esi pateicības parādā, un

pateicīgs tu būtu tikai tad, ja tu manu bērnu liktu

mierā un lūkotu viņu aizmirst. Laiks izdziedē visas

vātis. Tu zini, Andrej, ka ļaudis mūsu apgabalā

spriež: neizsakāms kauns tam saimniekam, kas savu

meitu dod kalpu kārtas vīram.

Andrej s. Nekad, nekad nepiemirsīšu, cik rū-

pīgi par mani gādājāt un cik pateicības jums esmu

parādā. Bet skolas apmeklēšana, kuru jūsu krietnās

sirdis man darīja pieejamu, nav palikuse bez sek-

mēm. Tā gaisma, ko izstaro labas grāmatas un kas

attīsta mūsu prātu, arī manu redzes aploku papla-
šinājuse un mani gaiši pārliecinājuse, cik niecīgi
ir tie ļaužu aizspriedumi, uz kuriem jūs atsaucaties.

Dievs mūs visus radījis brīvus, vienu kā otru, un

tikai apstākļi apgādājuši kungus un kalpus. Vīri,
kas ar savām gara dāvanām darīja laimīgas veselas

tautas, piedzima kā vērgi, kā kalpi, un tie, kas allaž

lepni saukušies par kungiem, vēlāk kalpināti, kā to

redzam vēsturē un sadzīvē. Nevis dzimums manivar

iecelt kādā godā, bet vienīgi mani darbi (ar svaru),
mani darbi, Pumpura tēvs, ūn allaž viena vienīga

kalpa prāts un sirds pelna vairāk cienīšanas nekā

desmit saimnieku darbi!

Pumpurs. Lūk, cik gudris tu esi, lūk, kādas

krietnības tavā galvā!
Anlī z c. Un tava valoda arī diezgan pārdroša.

Tā nevajadzēja vis runāt ar tiem, kas bijuši tavi

labdari.

Mai ja. Viņš runāja patiesību, māmiņ, un patie-
sība allaž izklausās rūgta. Ak, kaut es tevi spētu
pārliecināt, 'cik nedibināti tavi aizspriedumi!



410

Pumpurs sit ar dūri uz galda. Un tomēr tam

nebūs tā būt! Tad iz grāmatām smēlāt tādas gudrī-

bas, tādus gaismas starus, kā jūs sakiet! Pieiedams

Andrejam klātāk. Un tu, mans dārgais, nespēji vis

saprast, kāda starpība ir starp saimnieku un kalpu?
Tad uzklausies — tu šimbrīžam sasniedzi augstāko

pakāpienu, kas kalpa vīram pieietams: tu esi pus-

graudnieks muižā, tev ir savi lopiņi, savi arklīši un

ecēšas, savi rateļi. Un nu tu savā iedomībā jūties

pilnīgi līdzīgs katram saimniekam. Bet tu alojies,

mīļo Andrej. Vēl rītā dievs var sūtīt taviem lopiņiem

sērgu, ka tie visi beidzas vienā vienīgā naksniņā un

tu esi atkal nabags kā senāk, esi atkal prasts, vien-

kāršs kalps, kāds biji, tamdēļ ka tev trūkst zemes,

ka tev nav īpašuma, uz kuru vari nogruntēt visu

savu dzīvi un pārticību. Ko tu šo rudeni kā pus-

graudnieks iesēsi, to tev nākošo vasar' nopļaus citi,
un to kūtiņu, ko tu šodien uzbūvēsi saviem lopiņiem,

jau pēc Jurģiem lietos citi, tamdēļ ka tev nav īpa-
šuma. Bet, kad dievs mani grib piemeklēt un man

šodien atņem visu, tad mana zeme — mans īpa-
šums man atkal izdod tik daudz, ka robs ātri izla-

bojams, un katris miets, ko lesitu savā sētā, katrs

grauds, ko iedēstīju zemē, pieder uz visiem laikiem

man, un nevienam nav tiesības nedz vienu kustināt,
nedz otru izravēt. Tā, lūk, ir tā starpība starp saim-

nieku un kalpu: es palikšu vienmēr kungs savā īpa-
šumā, kā tu būsi mūžam citu ļaužu kalps un vērgs,
un aiz šādiem iemesliem Pumpura saimnieks

nekad nedos savu meitu kalpam Ozolam!

Andrejs. Redzu, ka katris vārds būtu velti

runāts, ar kuru mēģinātu pierādīt, cik greizas jūsu
domas par kārtu starpību. Lai šādu starpību ievēro

augstākās aprindās, kur varbūt kapitāls un manto-

šanas intereses prasa tādu stingru atšķiršanos, lai

milzīgie īpašumi nepārietu zemāko ļaužu rokās. Bet
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kāds iemeslis jums pacelties pār mani? Kas bijuši
jūsu senči? Tādi paši zemes rūķīši, kādi mani, un

tāds pats zemnieks jūs, kāds es!

Pumpurs ļoti sašutis. Cilvēks, ko tu uzdroši-

nājies?!
Andrejs. Un tā tad jums saku savu gala

vārdu: un, kaut jūs man simtsreiz liegtu Maiju mī-

lēt un kaut jūs man simtsreiz pavēlētu no viņas
atsacīties, — es to nespētu!

Pumpurs lielās dusmās. Un tā tu uzdrošinā-

jies runāt manā pagalmā, kur tev' varu katru brīdi

izdzīt kā suni? Tā tu runā ar to vīru, kas tevi iz-

glāba no bada un kas tevi padarījis par cilvēku?
Tad tā ir tava pateicība? Nu, tad dzirdi arī manu

pēdējo vārdu. Manās acīs tu nekad nebūsi vairāk

kā tas, kas tu patiesībā esi: proti, prasts, vienkāršs

kalps, kas, kā nabags manās mājās atvests, caur

manu žēlastību palicis pārgalvīgs. No šīs stundas

tu man esi pilnīgi svešs un visā savā mūžā vairs

nekad neuzdrošinājies savu kāju spert manā īpa-
šumā, citādi es ar tevi apiešos kā ar zagli, — mēs

esam šķirti ļaudis! Tā, tagad zini, kas tev turpmāk
jāievēro, — šinī pasaulē mums nav nekādas satik-

šanās. Nāc, Anlīze. Atgriežas uz promiešanu.

Ma i ja. Ak, tēvs, jel neesi tik cietsirdīgs, — An-

drejs runājis izsamišanā un sacījis tikai to, ko sirds

viņam lika teikt! Ņem atpakaļ savu cieto nosacī-

jumu!

Pumpurs auksti. Es sacīju savu gala vārdu.

Nāc, Anlīze! Aiziet lēni caur vārtiņiem pa kreiso

pusi.

Anlīze, viņam sekodama. Maija, lai dievs tev

piedod tavu stūrgalvību!

Mai ja. Ak, māt, tu man dari pāri un pavairo
manas mokas!
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Anlīze dziļi kustināta. Es redzēju — tu mīli

šo cilvēku daudz, daudz vairāk nekā savus vecākos.

Aiziet lepni.

Pamazītiņām uznākuse puslīdz liela tumsa.

12. SKATS

Maija. Andre i s.

Andrejs stāv pilnīgi izsamisis, tad saliek rokas

krustiem uz krūtīm un lūkojas drūmi pie zemes. Pēc

brītiņa klusuciešanas. Tad atrodos pēdējo reizi šinī

vietā, kur pavadīju savus jaunības jaukākos brīžus,
kur pirmā mīlestība ar visu savu cēlību un debešķī-
gumu iesakņojās manā sirdī!

Maija, kamēr Andrejs runā, viņam lēni piegā-

juse un to mīļi apkampuse. Kādēļ noskumsti, mans

dārgais? Vai tēva aizliegums mūs spēs šķirt? Ap-
lūko tur augšā mirdzošās zvaigzniņas, kas tek katra

savu nosacīto ceļu, nebēdādamas par vētrām un ne-

gaisu: vai mums nebūs mācīties no zvaigznītēm?
Neviens nespēs izraut iz mūsu sirdīm kvēlošo mīles-

tību, un neviena dzīves vētra mūs nenomaldinās no

īstā ceļa. Acumirklī nav vaļas pārrunāt, kā turpmāk
gribam sasniegt savu mērķi un savienoties uz visu

mūžu, jo vecākie tagad ar nepacietību uz mani gai-
dīs. Bet ap pusnakti, kad visi devušies pie miera,

gaidi mani aiz rijas zem liepas. Tad aizsteigšos pie
tevim, un tad nospriedīsim, kas mums jādara, lai

beidzot tomēr saņemam savu vecāko svētību.

Andrejs. Tā ir pareizi, mana mīļā, labā Mai-

jiņa. Būsim stipri, panesīsim visu, ar ko liktenis

mūs tik bārgi piemeklējis. Un tu, mana dārga līgava,
žāvē savas asariņas, — arī mums vēl saulīte at-

spīdēs.
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Maija, asaras savaldīdama. Manas asaras? Tu

maldies, Andrej. Man nav iemesla raudāt, kamēr

zinu, ka tava sirds pieder man. Lai raud citi ļau-
dis — es jūtos laimīga! Dzied ļoti lēni un asaras

ar varu apspiezdama.

Visi mani radi raud,
Ka es kalpa līgaviņ';

Kam, radiņi, jūs raudiet,
Kad es pate neraudāj"?

Andrejs, viņu skūpstīdams. Paliec vēl ilgi tik

krietna un daiļa. Uz drīzu redzēšanos, Maijiņ! Prom

caur vārtiņiem pa labo.

13. SKATS

Maija viena.

Maija. Maija! Kam gribi izrādīties stiprāka,
ne kāda tu esi? Kam kaunies savu asaru dēļ? Lai

viņas plūst, asaras mazina skumjas, atvieglina sirds-

sāpes. Un tomēr, kad skatos mierīgāki savā nākotnē,
vai tā patiesi tik bagāta briesmām? Vai Andrejam
nav sava iztikšana, vai mums trūks spēka un gribas

gādāt par ikdienišķīgo pārtiku? Dzied ļoti lēni, kā

čukstēdama.

Vai neauga mieži, rudz'

Kalpa vīra tīrumā?

Ak, radiņi, neraudiet,
Vai kalpiņam maizes trūkst?

Lai notiek, kā liktenis lēmis, — ar Andreju savie-

nota, gribu panest visas ļaužu ļaunās valodas, gribu

ciest, kas būs ciešams, viņa mīlestībā atradīšu saldu

algu — jā, Andrej, tā būs tam notikt! Prom caur

vārtiņiem uz kreiso pusi.
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14. SKATS

Brencis viens.

Brencis nāk no labās puses caur vārtiņiem.
Abas tarbas bāztin piebāztas visādas saubagotas
mantas, rokā šņabja pudele. Viņš ir drusku uzbu-

dināts. Kā paredzēju, tā arī bij: uznāca nakts, ka-

mēr pārkūlos mājās. Bet nekāda nelaime — šoreiz

vilku labu lomu, būs pašam ko paēsties, un atliksies

arī vēl cūkai. Tarbas tik pilnas, ka lauž vai plecu
kaulus cauri. Puksis un draugi sēž tepat blakus

krogā un mani zobo saubagotās maizes un gaļas
dēļ. Lai jele, lai jele! Jods ar viņiem, redzēsim, kas

nodzīvos priecīgākus svētkus vai viņi vai es.

Kad tie zinātu, cik man šodien naudas ķešā,' viņi
mani nēšus būtu pārnesuši mājās. Un nu vēl šī pu-

delīte! Paceļ viņu augstāk, Garansis teica, lai ik

pusstundas iemetot pa čarkai, esot veselīgas drapes,
tās darot cilvēku spēcīgu kā vērsi. ledzer. Patiesi,

labs, kas labs, it kā jauna dzīvība ietek asinīs! Sper
kādus soļus uz aiziešanu, bet tad piepeši apstājas.
Vai nu lai tiešām tagad? ... Hm, hm, Brenci, ko

ķēmojies, kas padarīts, tas padarīts, ko tur vēl ilgi
vilcināt! ledzer krietnu malku un pudeli noliek ar

rībienu uz galda. Tā — nu būs kuražas diezgan, un

tā, pudelīte, stāv' te, kamēr nākšu atpakaļ, šonakt

vēl vajadzēs spirdzināties! let, bet apstājas atkal.

Cik ērmoti! Man arvienu tā, kā kad kāds mani rautu

atpakaļ, manas kājas negrib kalpot. Muļķība! Vai

galva nav skaidra, vai kājām būs būt nepaklausī-
gām prātam? He, he, he — tas tik būtu jauki! Uz

priekšu, Brenci, neesi nekāds bērns! Apgriežas ar

joni un aizsteidzas caur vārtiņiem uz kreiso pusi.
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15. SKATS

Pumpurs viens.

Pumpurs nāk no labās puses caur vārtiņiem.
Nekur nevaru atrast miera. Pastaigājos gar visām

ēkām, gar visām sētām, bet visur dzirdu Andreja
draudus, kas man sola nolaupīt manu vienīgo bērnu.

Un gar riju — tur vilkās tāda tumša ēna, kas man

vairāk reižu parādījās, bet, līdz tikai tuvojos, atkal

nozuda. Tad tumsā man bij it tā, kā kad Andreja
nešķīstais gars man dzītos pakaļ un glūnētu man

uzlaist kādu nelabumu. Es aizmirkšķēju acis, lai ne-

redzētu spoku, kas taisījās palikt par manu lietu-

vēnu, bet ir tad vēl garā redzēju tumšo ēnu ap riju
blandāmies. Nācu te šurp, bet ir te nav miera. Jūtos

kā padzīts no savām mājām, kā atstāts no visas cil-

vēces. Un pie visa tā tikai viņš vainīgs, viņš, kas

aiz pateicības par visu labu, ko viņam darīju, man

nolaupīja mana bērna sirdi! No kreisās puses pie-

peši atspīd gaiši sarkana uguns. Viņš skatās turp
un iekliedzas. Žēlīgais dievs, dzīvojamā ēka stāv

ugunīs — jumts vienās liesmās un tik piepeši! Hē,

ļaudis, palīgā! Dodas uz priekšu.

16. SKATS

Pumpurs. Anlīze. Maija. Brencis. Vēlāk Fuksis.

Jānis un Ansis. Kaim i ņ v ļaudis.

(NB. Režisoru kungiem jārūpējas par to, ka šī skata izrādī-

šana norit loti ātri un bez pieduršanās.)

Anlīze skrien ar Maija Pumpuram pretim, tā

ka vārtiņu tuvumā saduras. Viss pagalam, viss pa-

galam — salmu jumts, nekas nav dzēšams!

Pumpurs, rokas žņaugdams. Apžēlojies, kur

cilvēki, jāmodina!
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Maija. Nav gandrīz neviena mājās — aizgāja

pirtī!
Pumpurs. Bet mana nauda, nauda jāizglābj,

meklējiet spaņņus, nesiet ūdeni! Dodas atkal prom.

Bren c i s steidzas viņam pretim. Par vēlu, nav

vairs nekas darāms —• jau griesti taisās iekšā

gāzties!

Pumpurs pilnīgi izsamisis. Nost iz ceļa, die-

delnieks, nāciet visi glābt, kam veselas rokas! Prom

uz uguns pusi.
Anlī z c. Nāc, Maija, bērns! Glābsim, kas vēl

glābjams! Ar Maiju pakaļ.
Fuksis steidzas ar Jāni un Ansi no labās pu-

ses. Kā jau domājām — dzīvojamā ēka! Zēni, nāciet

dārzā, te Pumpurs mēdza turēt ķekšus. Nu atkal kā

nagos, kā nagos!
Ans i s. Kur nu dārzā uziesi ķeksi! Meklē kopā

ar Jāni.

Bren c i s. Puiši, meklējiet čakli, dabūsiet brand-

vīna! Lūk, uz galda kur ir!

Fuksis uz Brenča. Ko tad tu stāvi kā pie ze-

mes pieaudzis?
Brencis. Vai man gan būs tavā priekšā dan-

cot?

Fuksis. Kad nepalīdzēsi uguni dzēst, nāksi

apakš tiesas!

Bren c i s. Noput tu pats uguni, kad esi tāds

meistars!

Kaimiņu ļaudis skrien pār skatuvi uz uguns

vietu, nesdami spaņņus un ķekšus.

Ansi s. Kā nevar, tā nevar atrast! Meklē vēl.

Jānis.. Zin jupis, kur nobāzuši ķekšus!

Pumpurs sauc aiz kulisēm skaļi un izsamisis.

Divi tūkstoši rubļus tam, kas skrien; ēkā izglābt
manu naudu!
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Visi uz skatuves stāvošie apstājas un uzklau-

sās.

Brencis. Divi tūkstoši rubļi! Ai, tā būtu za-

kuska!

Pumpurs sauc tāpat kā pirmīt. Vēl reizi —

kam dūšas? Nauda atrodas lielajā skapī, pirmā
plaukta kastītē!

Brencis. Kas zin vai neizdodas! Prom caur

vārtiņiem uz uguns vietu.
t

Fuksis uz puišiem.' Ko gaidiet? Glābsim bez

ķekšiem! Uz priekšu! Kas tagad atraujas no glāb-

šanas, nāks droši apakš tiesas! Izgrūž puišus pa

vārtiņiem. Lūdzami, neesiet tik kūtri, steidzaties, es

jau neiztrūkšu! Puišus izstūmis ārā, atnāk žigli
atpakaļ līdz galdam, kur iedzer iz šņabja pudeles
krietnu malku. Pudeli nolicis atpakaļ uz galda, aiz-

skrien citiem pakaļ. Tai pašā brīdī.

Saucieni aiz skatuves. Ēka gāžas! Ķekšiem

šurpu! Drūms troksnis.

Aizkars.

OTRS CĒLIENS

Skatuve: pagasta nama partu (prāvnieku) istaba ar vienām

vidus un divām sāņu durvīm. Priekšā, pirmā kulisē, logs. Caur

durvīm kreisajā pusē tiek pagasta tiesas telpās, un durvis

labajā pusē ved skrīvera dzīvoklī. Pie sienām visādi plakāti

un tiesu izziņojumi piestiprināti, gar sienmalām solīši.

1. SKATS

Brencis. Jānis. Ansis.

Brencis sēž uz solīša pa kreiso pusi, Jāņa uti

Anša vidū. Viņš patlaban aizkurinājis pīpi. Kas tur

par vaicāšanu? Katram jāsaka tas, ko viņš skaidri
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zin un droši var apzvērēt. Vajagai tikai atbildēt uz

to, ko pilstiesas asesiers vai ari pagasta vecākais

prasīs.
Jānis. Jā, ko tad nu daudz zinu no visas tās

lietas!

Ansis. Jā, kas nu mums par lielu zināšanu!

Dzēsām kā visi citi.

Brencis. Es tikai to varu apliecināt, ka ēka

sāka degt no visiem četriem galiem reizā un ka,
pārnākot mājās no übagošanas, redzēju Ozolu An-

dreju stāvam pie Pumpura rijas. Kas nu šim nakts

laikā tur bij par stāvēšanu?

Ansis. Tad jau, kas zin, vai tikai Andrejs ne-

būs pats vainīgais.
Jānis. Tā jau galu galā iznāks.

Brencis. Lai Andrejs tikai nedomā citus pada-
rīt par nerriem! Aklis jau neesam neviens un tā jau
skaidri redzējām, ka uguns bij pielikta ļaundara.
Kur tad citur būtu cēlusies: abi skursteņi bij dienu

priekš tam slaucīti.

Jānis. Man tikai tā Pumpura tēva žēl. Viņam
neviens nenovēlēs ļauna, un nu kopā ar dzīvojamo
ēku sadeguse visa nauda.

Ansis. Jā, tā sakot, visi viņa sviedri — veseli

seši tūkstoši rubļi.
Brenci s. Kā vaina? Paša vaina — kam tura

mājās?
Ansis. Ko nu darīt, tētiņ, viņš jau vēl tāds

vecmodes cilvēks.

Brencis. Nu, redzēsim, kas īsteni iznāks no

visas tās šļuras. Šodien jau visus izklaušinās. Arī

Lejasmuižas cilvēki esot paziņoti.
Jānis. Kā tad tie iepiņķējušies ugunsgrēkā?
Brencis. Sazini jupis! Laikam stāvēs kādā

sakarā ar Andreju Ozolu, kas taču arī dzīvo Lej as-

īmuižā.
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2. SKATS

Tie paši. Fuksis.

Fuksis caur vidu. Viņam cepure galvā ar

platu, sarkanu strīpu; cepuri noņem tikai tad, kad

ieiet tiesas istabā; bet, tiklīdz iziet no tās ārā, tad

arī cepure galvā. Lai gan atkal «pusdūšā», tad

tomēr rauga izturēties diezgan pašapzinīgi un lepni.
Kas? Tik vien esiet sanākuši? Un pagasta vecākais

un skrīveris gaida jau vairāk kā pusstundas. At-

brauks vēl pilstiesas asesiers, tad varēsim sākt. Jūs

visi paziņoti uz desmitiem. Vai tagad pulkstens
desmit?

Brencis pīpēdams. Kur nu pulkstenis, Puksi!

Mēs jau lūkojamies vienīgi pēc saulītes, un tā pate
saulīte arī tavs pulkstens.

Fuksis sašutis. Klausies, tu pagasta nabags!
Es neesmu priekš tevis nekāds «tu», esmu pagasta

ierēdnis, kuram tev jāklausa uz mata. Un visu-

pirms — pīpi ārā iz zobiem! Neesi iegājis nekādā

kabakā.

Jāni s ļ
. , , ~- .

Ansis "i lzcelas bailīgi.

Brencis, lēnītiņām paceldamies. Te jau, lūk,
senāk visi pīpoja.

Fuksis. Senāk, senāk! Tagad nav vairs senāk!

Tādēļ pīpi iz mutes (paceļ roku gaisā) — viens cir-

tiens, un pīpe tev ieskries rīklē, ka tev švamdoze

pārvērtīsies par bulku!

Brencis izņem pīpi no mutes. Uja, kāds bargs!
Nu tad iešu laukā pīpēt. Aiziedams. Tas tagad pali-
cis tik lepnis — vēl lepnāks nekā pats pilskungs!
Prom caur vidu, pirms vēl gaisā izpūtis kuplus
dūmus.
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3. SKATS

Tie paši, bez Brenča.

Fuksis stāv abu kalpu vidū lepni, rokas iespie-
dis sānos. Vai jūs abi apziņoti ugunsgrēka lietā?

.Jānis. Kā tad, Pukša kungs, jūs paši jau zi-

ņojāt.
Fuksis. Nevaru atcerēties tādas nieka lieti-

ņas — man svarīgākas darīšanas galvā.
Ansis. Kā tad nu nē, visa izdarīšana jau guļ

uz jūsu pleciem.
Jānis. Jūs jau viss tas gādātājs pagastā.
Fuksis jūtas glaimots, aplūko vienu un otru.

Ansis. Jums jau zināmas kura katra cilvēka

skumjas.
Jānis. Un neliedziet nevienam padoma un pa-

mācības.

Fuksis glaimots. Tā, tā? Piepeši. Atvelciet viņu

beņķi tuvāk!

An's ļs ļ >
izbijušies. Vai beņķi?

Fuksis strupi. Jā, beņķi — vai nedzirdējāt?
Jānis bailīgi. - Dzirdējām, dzirdējām, — nāc,

Ansi, palīdz! Abi atvelk beņki vairāk uz priekšu.
Fuksis. Un nu apsēžaties abi.

Jānis, priecīgi smīnēdams. Ko? Tikai apsēsties?
Fuks i s. Kā tad. Ko tad tu domāji?
Jānis. Domāju, ka pavēlēsiet, lai mēs nostiep-

jamies.
Fuk s i s lielīdamies. Kur nu — vai tad es nu

tāds esmu, ar mani jau katrs var dzīvot, kas cik

necik prot godu. Apsēžas uz solīša, Jānis un Ansis

tam katrā pusē blakus. Lūk, lieta tā: jūs abi lieka-

ties būt prātīgi cilvēki, un tā gribēju ar jums paru-
nāties. Jums abiem vajadzētu par to rūpēties, ka jūs
šo rudeni ieceļ par desmitniekiem.
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Ans i s kā drusku nokaunējies. Taisnību sakot,
cerību jau netrūkst, un, kad vēl dosim nodzert kādu

troiku, tad jau būsim iekšā, kad tik nu!

Jā n i s.* Jā, ziķerīgi!
Fuksis. Tad jau vareni labi! Bet, draugi, tad

rūpējaties, ka Strautnieks tiek par pagasta vecāko.

Tas tik ir vīrs kas vīrs! Un kalpus aizstāv nāvīgi.
Sāk runāt lēnāki. Šai vietā jau nedrīkstam tā runāt,
kā īsti gribētos, jo aiz durvīm dzīvo arī cilvēki —

saprotiet, bet to gan varu sacīt (čukst): tagadējais
pagasta vecākais nenoder ne velnam! Tas jau pa-

zīst tikai saimniekus — jo vairāk pūru vietu zemes

kādam, jo lielāks draugs šim. Bet ienāc tu, kalpiņš,
pie viņa, viņš tevis neliekas ne redzot.

Ansis. Jā, kas nu tādu izmācīs: pats jau tas

gudrākais visā ķirspēlē. Bet to gribēju lūgt, Pukša

kungs, vai nevaru no jums dabūt padoma?
Fuksis. Vai tiesas lietās?

Ans i s. Kā tad!

Fuksis. Jā, tiesas lietās — tur nu gan neesmu

nekāds muļķis. Dažs labs tiesnesis nezin vēl ne to,
ko es jau sen aizmirsu.

Ansis. Jā — un kur nu jau tic gadi, kamēr

nodarbojaties ar tiesu.

Fuks i s. Nu jau būs divdesmit gadi, kā stāvu

tiesas dienestā.

Ansi s. Jā, tā tas laiks aiztek. Un galva jums
arī laba.

Fuks i s. Smādēt jau īsteni nevar. Bet ko tad

tu vēlējies?
Ans i s. Ah, redz še: ir dēļ kaušanās. Jurģu

dienā trumpējām Mūru krogā. Tad nu Bērziņš —

āre, tepat no Buļļu mājām — man iecirta pa de-

gonu, ka dzirksteles izskrēja iz acīm. Nu gribu viņu
sūdzēt.

Fuksis. Tad mēs viņam piespriedīsim arestu.
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Ansis. Vai dieviņ — cik tas būtu labi, kad to

tēviņu ieslēgtu ķēdēs!
Fuksis. Vai liecinieki ari bij klāt, kad viņš tev

iespēra?
Ansis. Nē — mēs tāpat savā starpā.
Fuksis. Jā, brālīt, tad mēs tur neko nevaram

nospriest.
Ansi s. Skāde — būtu izmaksājis labas maga-

ričas!

Fuksis. Jā, kas neiet, tas neiet! Taisās iet tie-

sas istabā.

Jānis. Lūgtu, tad manim arī vēl tāda maza

lietiņa.

Fuksis griežas atpakaļ. Kas tad tev?

Jāni s. Man tāda ķibele mantošanas lietā. Mana

tēva māsas otrais vīrs, kas bij atraitnis bez bērniem,

miris. Vai man nu būtu kāda rekte uz tām atstātām

mājām?
Fuk s i s kasās aiz ausim. Vai zini, tā būs sa-

režģīta lieta, tur būs jāsaņemas, jo te varēs iznākt

liela plūkšanās. Cik vecs esi?

Jānis. Jā, kas to nu tik skaidri zin?

Fuks i s. Nu, kad esi dzimis?

Jānis. Vai tad es nu vairs varu atminēties!

Fuksis. Nu. nu, apdomājies, vai tad māte tev

nekad nav stāstījusi, ap kuru laiku piedzimi?
Jāni s. Nu, jā — tas esot tā bijis ap sūdu

laiku. 1

Fuks i s. Ekur nieki! Mums vajaga skaidra da-

tuma, citādi iznāk jukas, un, kad spriedīsim nepa-

reizi, nāksim paši apakš tiesas. Kā nagos, kā nagos!

1 Kurzemē ap Leišu robežām lauku mēslošanas laiku no-

sauc par «sūdu laiku». Ja lugu izrāda apgabalos, kuros šo

vārdu nelieto, tad nosaukums jālokalizē, kā, piemēram, «ap

mēslošanas laiku» jeb tamlīdzīgi.
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Ansis. Dzird', Jāni, iesim prasīt Lejasmuižas
moderniekam, var būt, ka tas jau atbraucis. Viņš

jau tavas mātes pabrālis.
Jānis. Vai zini, riktīgi, iesim. Tas mācēs pasa-

cīt. Nu, Pukša kungs jau pasauks, kad mums būs

jānāk priekšā.
Fuksis. Ejat vien, tik nepievelcaties krogā!
Jānis. Grūti laiki — kur nu, cilvēks, pie-

vilksies! Ar Ansi prom caur vidu.

4. SKATS

Fuksis viens.

Fuksis. Brīnums, ka vēl nesanāk tie uguns-

grēcenieki, — atbrauks pilstiesas vietnieks, tad jau
visi būsim kopā. Tā nabaga Andreja man žēl: kas

nu to būtu varējis domāt, ka viņam bij jāpaliek par

ugunspielicēju, par ļaundaru? E, nieki — nebūs ne-

maz taisnība, ļaudis allaž samelš niekus!

5. SKATS

Fuksis. Pumpurs. Anlīze.

Pumpurs nāk ar Anlizi caur vidu. Klausies,

Puksi, laukā satiku skrīvera kungu. Tas lika, lai tu

viņam aizjūdzot zirgu, viņš pēc sēdes izbraukšot.

Fuksis panāk uz priekšu, paceļ abas rokas

gaisā un sauc rūgti pārmetoši. Katrudien uz placi,
katrudien uz placi!

Pumpurs. Kas tev par dalību?

Fuks i s. Man viņa žēl, skrīvera.

Pumpurs. Noskumsti labāk pats par sevi, jo
tu paliec katru dienu prastāks. Tagad, liekas, cepure
tev pieaugusi pie galvas.
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Fuksis sašutis pienāk viņam tuvāk, svarīgi.
Kad pieaug cepure pie galvas, neiznāk tik liela

skāde, kā kad seši tūkstoši rubļu pieaug pie skapja!
Aiziedams, pie sevis. Te dabūji, ko gribēji., fleķzi-
beri! Prom pa kreiso tiesas istabā.

6. SKATS

Pumpurs. Anlīze.

Anlīze. Palicis ļoti pārdrošs, šis Puksis.

Pumpurs. Šinīs pāris dienās, kamēr uzlicis

sarkano strīpu ap cepuri, vairs nepavisam nav sa-

valdāms. Nekas, rūpēšos par to, ka viņš nāks drusku

stingrākā pārraudzībā.
Anlīze. Kā liekas, atnācām par agru: Andreja

arī vēl nav.

Pumpurs. Kas zin vai vēl pavisam atnāks ar

labu prātu, vai nebūs pagasta priekšniekam jāiet
pakaļ.,

Anlī z c. Tad tu tiešām pārliecināts, ka viņš tas

vainīgais?

Pumpurs. Un tu vēl vari šaubīties par lietu,
kas ir tik skaidra kā dieva saule? Viņš man atrie-

bās par to, ka tam noliedzu turpmāk rādīties manās

mājās.
Anlī z c. Ir jau gan ļoti dīvaini!

Pumpurs. Un vai man jāšaubās par to, kas

tā par tumšu ēnu bij, kuru degšanas naktī redzēju
slēpjamies pie rijas?

Anlīze. Diemžēl gan domājams, ka bijis An-

drejs.

Pumpurs. Un vai vecais Brencis negrib ap-

zvērēt, ka viņš, ugunsgrēka naktī mājās pārnākot,

Andreju redzējis stāvam pie rijas?
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Anlīze. Ir šausmīgi iedomāties, ka mēs sevim

izaudzinājām tādu cilvēku!

Pumpurs. Un kur nu vēl paliek kauns! Vai

pamani, kā kaimiņi pat nelaimes gadījumā sāk at-

rauties no mums, it kā būtum nolādēti, no pasaules
izstumti? Proti, viņiem nav noslēpums, kādā sakarā

stāv mūsu meita ar kalpu kārtas cilvēku. Tāds ga-

dījums, kur saimnieka meita nolaižas tik zemu,

mūsu pusē vēl nav piedzīvots, un mums vajadzēja
būt pirrniem, kuri palika ļaužu acīs apsmejami.

Anlī z c. Šis kauns tiešām nepanesams!

Pumpurs. Bet kā nu paspēsim uzcelt jaunu
dzīvojamo ēku? Vecā nebij apdrošināta, nauda sa-

dega, viss, ko tu, cilvēks, sviedriem biji iegādājies
sildīt savas miesas, pagalam. Atnāks ziema, kur tad

paliksim?

7. SKATS

Tie paši. Maija.

Pumpurs, ieraudzījis Maiju, kas ienāk caur

vidu. Kas tev te par nākšanu — vai esi paziņota?
Anlīze. Kas tevi aicināja?

Maija ļoti bāla, iekšķīgi satricināta, bet nelo-

kāma. Mana sirds mani aicināja. Es nevaru palikt

mājās, es nevaru mierīgi sēdēt rokas klēpī, redzē-

dama, ka apmulsināti cilvēki un ļauni, nelaimīgi
apstākļi sadevušies kopā. cilvēku grūst postā.

Pumpurs. Laikam nāksi klajā ar jaunu pār-
steigumu? Vēl nebūsi mums padarījuse diezgan
kauna!

Mai ja. Es jūs mīlu tikpat neizsakāmi kā senāk.

Bet sevišķi tamdēļ man vajaga vai izsamist, redzot,
ka jūsu labās sirdis nomaldījušās un jūs paši sevi

skumdiniet, kur uz to trūkst īstenā iemesla. Bet jūs
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esiet gājuši vēl tālāk, jūs patlaban spēruši pirmo
soli par nevainīgu cilvēku dot nepareizu liecību.

Anlīze. Vai tu zīmējies uz Andreju?
Ma i ja. Jā, māt, uz Andreju.

Pumpurs. Un kā tu gribi pierādīt, ka viņš ne-

vainīgs?
Maija. Jā, viņš nevainīgs — to zin tikai viņš,

dievs un es.

Pumpurs. Lūk, kādu aizstāvi blēdis sev apgā-
dājies! Tad viņš no jauna meitēnam sagrozījis

galvu! Tas jau vareni jauki! Un (uz Maiju) vai vari

man sacīt, ko īsteni nodomāji še darīt?

Maija. Es liecināšu patiesību! Un, ja visa pa-

saule sazvērētos pret Andreju un to apmelotu, tad

viens vienīgs no manis runāts vārdiņš pietiks apsū-
dzības atspēkošanai.

Anlīze. Tad esmu ziņkārīga.

Pumpurs. Un kā tad šis viens vienīgais vār-

diņš skanētu?

Maija. Viņā naktī, kad jūs aizliedzāt Andre-

jam turpmāk savu kāju spert jūsu mājās, viņš un es

norunājām ap pusnakti slepeni tikties pie rijas, lai

varētuni pārrunāt par savu nākotni un kas mums

.turpmāk darāms būtu. Tamdēļ Andrejs redzēts pie

rijas, jo viņš tur uz manis gaidīja.
Anlī zc. Dievs augstais, kas man jādzird!

Maija. Es gribu tiesai atklāt visu savu noslē-

pumu, es gribu sacīt, ka . . .
Anlīze ļoti izbijusēs. Tu gribi sacīt, ka viņā

naktī biji norunājuse ar Andreju tikties pie rijas?

Pumpu r s ļoti sašutis. Tu gribi atklāti liecināt,
cik vieglprātīgi apejies ar savu godu?

Maija. Mans gods man pārāks par visu pa-

saulē, un šis gods prasa skaļi, lai neslēpju to, ko

zinu, lai neciešu klusu gadījumā, kur viens patiess
vārdiņš spēj novērst neizsakāmu postu.
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Pumpurs. Un tad tu nu stāsies pie tiesas

galda un uzvelsi saviem nelaimīgiem vecākiem jaunu
kauna nastu?

Anlī z c. Tad tik mazā cienīšanā pie tevis stāv

pašas gods?

Maija cieši. Es nevaru piebiedroties tam pul-
kam, kas manu nevainīgo Andreju grib gāzt bez-

dibenā, un, kaut man arī sirds pušu plīstu, jūs re-

dzot tik noskumušus, tad tomēr palieku nelokāma:

man jāliecina patiesība.

8. SKATS

Tie paši. Fuksis.

Fuksis no kreisās puses. Redzēdams Pumpuru

trokšņojam, viņš apstājas un nolūkojas skatā.

Pumpurs knapi vēl savaldās. Un tas ir tavs

pēdējais vārds, nelietīgais bērns?

Maija droši. Tēvs, piedodi, jā, tas ir mans pē-
dējais vārds.

Pumpurs kā ārprātā. Nu, pirms piedzīvoju
tādu kaunu, tad tevi labāk uz vietas nožņaudzu! Gā-

žas Maijai virsū.

Fuksis tai pašā bridi nostājas abu starpā. Nu,

nu, Pumpura tēvs, lēnām pār tiltu! Jūs man bieži

dodiet gudras mācības, bet paši, turklāt vēl kā pa-

gasta vietnieks, neziniet, kā jāizturas pagasta namā.

Pumpurs. I\o gribi — laid mani mierā! Ap-
sedz ar abām rokām vaigu, izsamisis. Ak, debesu

tēvs, kam tu man nolēmi piedzīvot šo dienu!

Fuksis palēni, situācijai piemērigi. Pumpura

tēvs, jūs aicina tiesas istabā. Uz Anlīzi. Jūs arī,
saimniec. Pilstiesas kungs jau atbraucis.

Pumpurs, kā no sapņa atmozdamies. Tiesas

istabā — tu teici?
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Fuksis. Nu jā, jūsu ugunsgrēka lietā.

Pumpurs. Jā, jā, zinu — tad nu tagad sāk-

sies? Labi, nāc, Anlīze, iesim, taisnība uzvarēs (sā-

pīgi), lai mūsu bērns liecina tam par labu, kas mūs

grūda nelaimē. Nāc! Prom ar Anlīzi pa kreiso.

Maija. Katrs vārds šķēpa dūriens sirdī!

Fuksis, pa to laiku paskatījies visapkārt. Lūk,
un Brenča nav •— dzīvo laikam pa krogu. Tas, lie-

kas, izracis naudas podu, dzer un lielās kā daždien

bramanis. Atver vidus durvis. Ehē, Brenci, vai esi

laukā?

9. SKATS

Tie paši. Brencis.

Brencis nāk iekšā. Tepat jau esmu!

Fuksis. Tiesas istabā kungi uz tevi gaida. At-

rikšoji laikam taisni no kroga?
Brencis. Kam tad citu apskaust: dzer tas,

kas spēj!
Fuksis. Tā? Un man šis skrandainais lielkungs

jāiet meklēt pa kaktu kaktiem?

Brencis. Katram jāizpilda sava vieta: cits iet

dzert, citam jāiet meklēt.

Fuksis. Tu esi tagad palicis tik lepnis, it kā

tu būtu tas vienīgais ļurba visā Eiropā. Rāda uz

tiesas istabu. Bet nu — marš! — grēku kambarī!

Kungi gaida. Un, lūdzams, runā taisnību, jo vēlāk

tev nāksies drusku pazvērēt, un neaizmirsti nekad,
ka Sibīrijā var atrasties arī vēl priekš tevis vietiņa.

Brencis. Mana sirdsapziņa skaidra kā...

Fuksis krīt viņam vārdā. Kā tinte — zinām

jau. Bet nu posies iekšā! Nostājas pie tiesas durvīm

un dziļi paklanās, kā jau apsmiedams Brenci.
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Brencis, viņu zobodams, rada uz kreiso pusi.
Sulain, atver durvis!

Fuksis piepeši piesteidzas Brencim. Vai dzirdi —

ir pēdējo reizi, ka mani sauci par «tu»! Pašol, iekšā!

lestumj viņu tiesas istabā, arī pats tur ieiedams.

10. SKATS

Maija viena.

Maija. Katra minūte man liekas būt mūžība,
tik lēni iet laiks uz priekšu. Un sirds baiļodamās
prasa, kā viss beigsies.

11. SKATS

Maija. Andrejs Ozols.

Andrejs caur vidu. leraudzījis Maiju, viņš
pārsteigts paliek pie durvīm. Maijiņa, tu te?

Maija skrējuse viņam pretim un apkampjas
tam ap kaklu. Mans Andrejs, mans dārgais Andrejs!
Ak, nu esmu atkal mierīga, pie taviem sāniem jūtos

laimīga!

Andrejs velk viņu lēni uz priekšu. Bet, lū-

dzama, teic, Maijiņa, — kādas darīšanas tev tiesas

namā?

Mai ja. Un tu vēl prasi? Vai trīs dienu laikā

nedzirdēji, kādas ļaunas valodas ļaudis par tevi

izpauduši?
Andrejs. Man nav nedz iespējas ļaužu valo-

das apturēt, nedz iemesla no viņām baidīties.

Maija. Andrej, tev vajaga drošsirdīga glābēja,
un tavs glābējs gribu es būt.

Andrejs, viņu mīļi apkampdams. Tu, mana

daiļā līgava? Un ko nodomāji darīt?
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Maija. Jo kaislīgāki rīkosies tavi apmelotāji,
jo skaļāki es liecināšu, ka tu nevainīgs.

Andrejs. Un kā tu to pierādīsi?
Maija. Es atzīšos, ka tevi uzaicināju uguns-

grēka naktī pie tēva rijas uz manis gaidīt un ka

tamdēļ liecinieki tevi pamanījuši mūsu mājās.

Andrejs izbijies. Bērns, Maija, — vai tu pie
pilna prāta? Apdomā, ko dari! Nē, nē, tam nebūs tā

notikt — nekad, nekad!

Maija. Vai tas būtu aplam — liecināt patie-
sību?

Andrejs. Vēl vairāk nekā aplam — šinī gadī-

jumā tas būtu bezprātīgi.

Maija. Un tu patiesi domā, ka man nebūs

iejaukties citu liecinieku izteikumos?

Andrejs. Lai viņi melš ko gribēdami, viņi
tomēr nepadarīs baltu par melnu. Bet manai Maijai,
manai dzīves puķei, nebūs stāties šo nezāļu starpā,
kas aptumšo visu viņas daiļumu, manai dzīves puķei
jāzied vientulei man par prieku un atspirdzināšanu.

Nesper savu kājiņu šo nekrietno pulkā, bet paliec
skaidra tā kā daiļa lauku puķe!

Ma i ja. Arī šinī gadījumā būšu tev paklausīga.
Jā, tev taisnība, Andrej, patiesība spēcīga, viņa uz-

varēs ir tad, kad tai tūkstoši stātos ceļā..

Andrej s. Pareizi tā, mana dārgā Maija. Un

nu dodies uz mājām un gaidi mierīgi, ko pārnākušie
tev ziņos.

Maija. Nē, Andrej, to es nespēšu! Se, tavā

tuvumā, jūtos mierīga, te būšu pate pirmā, kura

dzirdēs prieku vēsti, ka nevienam, it nevienam neiz-

devās Andreja godu aptraipīt, še gribu būt pirmā,
kas tevi gavilēdama apsveicinās un noskūpstīs visu

klātbūšanā, ne acumirkli nejautādama, ko ļaudis uz

to teiks.
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12. SKATS

Tie paši. Fuksis. Tad Pumpurs. Anlīze.

Fuksis tiesas istabas durvis. Andreju Ozolu

aicina priekšā! let atpakaļ.

Andrejs. Mani sauc. Tad uz redzēšanos, Mai-

jiņa!

Maija. Lai dieva eņģeļi tevi sargā!
Pumpurs nāk ar Anlīzi no tiesas istabas un

grib caur vidu iet projām.

Andrejs iet tiesas istabā, bet, ieraudzījis Pum-

puru un sievu, apstājas. Labdien, Pumpura tēvs,

labdien, Pumpura māt.

Pumpurs apstājies. Es nesaņemu sveicinājumu
no cilvēka, kas vairs nav cienīgs apiešanās ar citiem.

Andrejs. Drīz piedzīvosiet to brīdi, kurā iere-

dzēsiet, cik ļoti man pāri darījāt. let tiesas istabā.

Pumpurs. Drīz nāks tas brīdis, kur saņemsi
savu algu! Nāc, Anlīze, mēs še vairs neesam vaja-
dzīgi! let uz vidus durvīm.

Maija piesteidzas klāt vecākiem. Tēvs, kā stāv

Andreja lieta? Vai nu izrādījās, ka Andrejs nevai-

nīgs?

Anlīze žēli. Maija, neaizkrusto mūsu ceļu un

neskumdini vēl vairāk savus nelaimīgos vecākus!

Aiziet ar Pumpuru caur vidu.

Maija izsamisuse. Vai tad patiesi biju tik

ļauna, ka maniem vecākiem bij mani auksti atstumt?

Vai jebkad varēšu tikt laimīga, apkrauta tēva un

mātes lāstiem? Uz Fuksi, kas patlaban nāk no tie-

sas istabas. Esiet līdzcietīgi un sakiet — kā stāv

Andreja Ozola lieta? Vai ir daudz, kas pret viņu lie-

cina?

Fuksis labsirdīgi. Jums, jaunkundzīt, labprāt
pačukstētu, ko tā sadzirdu, šur tur aiz durvīm
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paklausīdamies. Bet es to nedrīkstu teikt — citādi

varu nākt apakš tiesas. Atver vidus durvis un sauc.

Ansis Kalniņš, Jānis Birznieks un visi Lejasmuižas
ļaudis — vai esat visi klāt?

13. SKATS

Tie paši. Ansis. Jānis. Lejasmuižas ļaudis.

Ans i s laukā. Ir visi šeitan!

Fuksis vēl pie durvīm. Nu, tad žigli iekšā, nāk

jūsu rinda.

Lejasmuižas ļaudis nāk kopā ar Ansi un

Jāni caur vidu un ieiet visi — izņemot Jāni —■ tie-

sas istabā.

Jānis uz Fuksi. Par savu dzimumu esmu jau
tā drusku skaidrībā. Mans tēvs esot dzimis taisni

spranču gados, apprecējies viņš esot Krimas kara

laikā, un tātad es būšu piedzimis ...
Fuksis krīt viņam vārdā, iegrūzdams to tiesas

istabā. Un tātad tu būsi piedzimis tad, kad Vidzemē

lielais mēris plosījās, — ir jau labi, tikai iekšā, gan

jau vēl tiksimies — ja ne citur, tad mēnesī.

Maija. Bet to jūs man taču variet sacīt, vai

izmeklēšana ilgi vilksies?

Fuksis. Kas nu to var zināt, jaunkundzīt, —kā

nu katru reizi. Daži jau atzīstas uz vietas, bet citu

tu vari mīcīt un spiest kā jaunu sieru — kā no viņa
neizdabūsi taisnību, tā neizdabāsi.

Maija. Bet vai neatgadās arī, ka apsūdz nevai-

nīgus, kuriem nekā nav ko atzīties.

Fuksis. Ē, kā jūs runājiet! Nu, kad viņš ne-

vainīgs, kāpēc tad viņu apsūdzēs? Mēs, tiesas pazi-
nēji, neticam nevienam, lai viņš nodievotos nezin

cik svēti, — mēs tikai turamies pie tā, ko liecenieki
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izsaka un ko ierakstām prutukuļos, mums, redziet,
tikai tas noder, kas stāv melns uz balta.

Maija. Un vai jūs varētu iedomāties, ka An-

drejs Ozols spētu pastrādāt noziedzību? Tiesas is-

tabā zvana.

Fuksis. Sakiet, lūdzami, ko še līdzētu iedomā-

šanās vai neiedomāšanās. Še jānogaida, kas iznāks.

Zināms, kas būs pieķerts pie dedzināšanas, tas jau
tūlīt projām uz Oberauft1

,
tā ka mums par viņu

vairs neiznāk nekāda spriešana. Tiesas istabā zvana

stiprāk.

Maija. Man liekas, jūs sauc.

Fuksis mierīgi. Vai tad tas kas jauns? Tie jau
bez manis nevar iztikt! Jā, ko tad jums īsti stāstīju?
Ak tā, zinu, par Oberauft. Jā, kas tur ietiek, tas nav

apskaužams. Tur jau visas būšanas ņem ļoti štrami

un bieži no rīta vēl neesi ne paēdies, kad tevi jau

stiepj pie zemes un ģērē ādu, ka tā paliek mīkstiņa
kā samts. Jā, mani tur jau visi kungi pazīst (lepni),
āre, bieži aizbraucu amata darīšanās. Zvana ļoti

stipri un ilgāki. Jā jele, jā — kas šiem nu uznākuse

par noti, izlauzīs vēl zvanam mēlīti! Uz Maiju, kas

nemaz neklausās uz viņa stāstīšanu, bet staigā ne-

mierīgi pa istabu. Tad nu par Oberauft vēl pārāka
būtu Oberoftiesa. Arī Oberoftiesā man savi labi zna-

komi. Pēc Oberoftiesas nāk Senāts — bet tur vēl

neesmu bijis, tomēr sarakstīšanā stāvam jau ari ar

pašu Senātu.

14. SKATS

Tie paši. Brencis.

Brencis nāk no tiesas istabas. Kungi sauc

Puksi, mani sūtīja meklēt.

1 Oberauft •— Oberhauptmannsgericht — virspilstiesa.
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Fuksis uz Maiju. Nu, ko sacīju? Ne brītiņu tie

nevar iztikt bez manis! Nu, tad jau būs jāiet iekšā

un jāpalīdz rīkoties: vairāk galvu, vairāk prātu.
leiet tiesas istabā.

Maija aizsteidzas Brencim priekšā, kas grib
aiziet caur vidu. Panāc tuvāk, Brencīt, man tev kas

jāprasa.
Brencis nāk atpakaļ uz skatuves priekšu. Es

jau patlaban taisījos iet mājās, tie tiesas kungi sa-

cīja — manis vairs nevajagot.
Maija. Teic, lūdzams, — kas notiek tiesas

istabā?

Brencis. Kas tad nu notiks! Izklaušina vienu,
izklaušina otru; katris jau pasaka gandrīz to pašu,
ko jūsu papiņš ari sacīja.

Maija drebošā balsi. Un ko tad viņš sacīja?
Brencis. Ka pie uguns pielikšanas cits nevar

būt vainīgs kā Ozolu Andrejs.

Maija. Žēlīgais dievs — tad taisni tā viņš

sacīja?
Brencis. Taisni tā — un tā mēs visi domājam.

Man jau arī bij jāsaka tas, ko zinu un ko varu ap-

zvērēt, jo runā ko runādams, bet apdomā galu.
Esmu vecs vīrs, iešu drīz dieva priekšā, un tad jau

jādzīvo tā, ka sirds paliek vienumēr skaidra.

Maija. Un ko tad Lejasmuižas ļaudis sacīja?
Brencis. Tie visi skaidri apliecināja, ka An-

drejs ugunsgrēka naktī nav bijis mājās, un ta jau
neviens cits kā viņš nebūs bijis dzirkstelītes pielai-

dējs.
Maija izsamisuse. Tu runā kā bezgodis, un

tāda valoda nesakrīt labi kopā ar taviem baltiem

matiem!

Brencis. Es runāju to, ko varu apzvērēt. Jūs

jau nožēlo visi, jaunkundzīt. Kam jums vajadzēja
iedraudzēties ar tik prastas kārtas cilvēku? Tādam



435

jau visādi niķi iedzimusi, un tagad viņš padara

jums un jūsu vecākiem tādu kaunu!

Maija. Cilvēks, tu nezini, ko tu runā, tevi ap-

mulsināja citi! Bet to vienu vienīgo vārdu — to tu

man vēl saki: ko Andrejs atbildēja uz visām šādām

neģēlīgām apvainošanām?
Brenci s. Tas jau, lūk, ir: viņš nesaka nekā un

laikam arī nevar neko sacīt. Kungi viņam vaicāja,
mazākais, desmit reižu, lai jel pasaka, kur šis bijis
ugunsgrēka naktī, bet Andrejs neatbildēja neko,
tikai pašās beigās iesaucās: «Mans gods prasa, lai

šinī lietā ciešu klusu!»

Maija. Nē, nē, Andrej, — tā nebūs būt! Dari,
ko tavs gods prasa, es darīšu, ko mana sirds man

pavēl darīt. Tūlīt sacīšu tiesas kungam visu, ko

zinu, — Andrej, piedodi, es nevaru citādi! Viņa pat-
laban sper pirmos soļus uz tiesas istabas pusi, kad

nākošā skata personas ienāk. Redzēdama, kas notiek,

Maija izbijusēs un drebēdama atkāpjas.

15. SKATS

Tie paši. Fuksis. Ansis. Jānis. Lejasmuižas

ļaudis.

Fuksis nāk lidz ar visiem citiem no tiesas ista-

bas. Ansi un Jāni, jūs abi paliksiet cietumā par sar-

giem pie Andreja Ozola. Rīt agri šķūtēsim viņu uz

pilstiesu.

Maija sakampj abām rokām savu galvu. Žēlī-

gais dievs — vai sapņoju jeb esmu nomodā!?

Andrejs ar uz muguras sasietām rokām,, ļoti

sāpīgi. Tu zini, Maija, es ciešu nevainīgs! Cieti ari

tu! Liktenis atmaksās mūsu vajātājiem.
Maija kā ārprātā. Nē, nē, tam nebūs tā būt —

vēl pasaulē taisnība, — es stāšos tiesas priekšā ...
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Fuksis komandē. Uz priekšu — ņemiet ares-

tantu vidū, līdz cietumam visi pavadiet mani! Ar

visiem citiem caur vidu prom. ,

Andrejs iziedams. Esi stipra, Maija, — es

nākšu atpakaļ!
Maija iekliedzas. Par vēlu, par vēlu! Dievs,

ņem mani pie sevis! Pakrīt pie zemes.

Aizkars.

TREŠAIS CĒLIENS

Skatuve: Pumpura no dēļiem viegli izgatavotā pagaidu istaba

ar vidus un sāņu durvīm. Priekšā pa kreiso roku karājas pie

griestiem bērna šūpulis, uz labās puses mazs galdiņš. Pie sie-

nas mazs spogulītis, pāris vienkāršu solīšu, kādas gultas utt.

1. SKATS

Pumpurs. Anlīze.

Pumpurs, uz iziešanu saģērbies, stāv spogulīša

priekšā un sasien kaklautu mezglā. Tā, nu esmu ga-

tavs! Tagad tik vēl jāuzkož, un tad varu uzsākt

grūto ceļu.

Anlīze, sarikojuse galdiņu labajā pusē. Nāc

vien, vecīt, viss kārtībā! Te būs sviests, maize un

siers. Tad tiešām domā, ka var atgadīties šķēršļi?

Pumpurs apsēdies pie galda un ēd. Muižas

pārvaldnieku tu labi pazīsti: tas uzpūties cilvēks,
kas maz ko bēdā par citu ļaužu postu*. Tas tāds,
kādu nu kuru katru reizi atradīsi — vai pie ļauna
jeb pie laba prāta.

Anlīze ari sēž pie galda, adīdama. Un cik tad

īsti nodomāji aiztapināt?

Pumpurs. Bez tūkstoša rubļiem ķešā nemaz

nav vērts, ka lieci rokas klāt pie jaunās ēkas uzcel-
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šanas. Kad jau reizi būvē, tad būvē,, tā sakot, uz

bērnu bērniem. Bet kur, cilvēks, ņemsi līdzekļus?
Patlaban sākam pļaut sienu, kur nu vēl Jēkabi, kad

varētu sākt domāt uz rudziem, ka tie atlicinātu savu

grasi! Tomēr tagad gribot negribot jāķeras pie jau-
nas istabas būves, jo citādi uznāks ziema un beidzot

būs jāpaliek šai šķūnī, kur nevari pakurt ne uguni
zem katla.

Anlīze. Šī dzīve kopā ar kalpiem manim arī

pavisam neaprasta. Uz kurieni lūkojies, visur netī-

rība un skrandas. Un Vītolene vēl ievazājusēs ar

visu savu bērna šūpuli iekšā, mazais laikam slims,
kliedz allaž dienu un nakti, uz miegu jau vairs ne-

vari ne domāt! Jā, un pie visas tās nelaimes vēl

pievienojas bažas par Maiju. Tā jau acīm redzot

nīkuļo un vārgst.

Pumpurs. Katrs kumosiņš mutē tiek sarūgti-

nāts, domājot, ķā nelaime mūs piemeklējuse. Kādu

Maiju pārveda mājās no pagasta nama? Divi die-

nas viņa sagulēja bez samaņas, un tagad jau arī

nav nekāds labums no viņas: staigā un dzīvo kā pa

sapņiem, bēg no saviem vecākiem un raud vienā

raudāšanā. Patiesi, kad tā jādzīvo, tad labāk ne-

maz — apnīkst viss mūžs. Un par to visu mums

jāpateicas ...
lai nolādēts viņa vārds!

Anlīze. Ak, esam gan dieva sodīti! Un pie
visas nelaimes vēl jāpanes ļaužu piezobošana. Cits

apsmej, ka turējuši savu naudu mājās, un cits, ka

ēkas neapdrošinājām. Ai, ļaunā pasaule! Vai tad

mēs būtum krituši nelaimē, kad ļaundara rokas ne-

būtu piegrūdušas uguni jumtam?

Pumpurs. Bet visu vairāk mūs jau izsmej
krietnā znota dēļ, ko Maija bija nodomājusi ievest

savu vecāko mājās. Vai pamani, kā ļaudis sāk atrau-

ties no mums?



438

Anlīze. Kā tad nu ne? Vakar, kā zini, no-

braucu baznīcā. Biju tik noskumuse, ka cerēju atspir-
dzināties dieva namā. Baznīcā izraudājos krietni, un

mana sirds palika tā kā drusku vieglāka. Paliku

līdz pašām beigām, kamēr mācītājs atlaida diev-

galdniekus. Laukā ejot, ērģeļu skaņas radīja manās

krūtīs īstenu mieru, un es jau pate pie sevis sāku

tā domāt, ka derēja gan atbraukt baznīcā sirdi ap-
mierināt. Bet kas to deva! Baznīcas priekšā man

izgaisināja visu svēto iespaidu.

Pumpurs. Kas tad tev notika?

Anlīze. No baznīcas līdz krogam, kur atradās

zirgs, gabaliņš, ko staigāt. Man aiz muguras nāca

Liepiene un Mazkraukliene. Senāk bijām labi pazīs-

tamas, bet, kad vakar viņas gribēju sveicināt, tās

piepeši man atgrieza muguru. Nu gāju pa priekšu
un viņas man sekoja, tīšu prātu tā čukstēdamas, ka

varēju katru vārdiņu sadzirdēt. «Lūk, kā Pumpu-
riene iet, galvu pie zemes nodūruse,» Mazkraukliene

sacīja. — «Viņai jādomā drīz kāzas sarīkot,» Lie-

piene pasmējās. — «Kur nu kāzas!» atkal Mazkrauk-

liene smīnēja. «Brūtgāns jau tup cietumā.» — «Jā,
redz nu,» Liepiene piebilda, «kāda laime tiem Pum-

puriem uznākuse; beidzot tiks pie smalka znota. Nu,
kaut kādu jau Maija neņems!» Un tad abas nejauki

pasmējās. Bet man katrs vārds bija kā naža dūriens

sirdī.

Pumpu r s sit ar dūri uz galda un izceļas. Pa-

gasta žagatas nolādētās! Vai tādām bābām cita cil-

vēka nelaime ķeras pie sirds? Nebūt ne! Ko viņas
bēdā! Siev, kur svārki?

Anlīze atnes svārkus un palīdz Pumpuram pie

apvilkšanas. Vai jau iesi, vīriņ? Nu, lai dievs tev

palīdz, un kaut atrastu muižas pārvaldnieku pie laba

prāta! Pasniedz viņam arī spieķi un cepuri.
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Pumpurs. Jā, tad būtu loti labi. Varētu jau
ari kādā bankā patapināt — bet tur man negribas.
Tur tev uzraksta parādus uz mājām, ej nu vēlāk un

vazājies ar procentu maksāšanām — tas viss izska-

tās ļoti nelabi. Bet, kad man palīdz ar kunga naudu,
tad varu atdot, cik un kad spēju un kā uzaudzis,

un tur nav jāievēro nekādi cieši nosacīti termiņi
atmaksāšanām: kā kuļot birst graudi, tā maksā.

Anlī z c. Jā, tā jau būs gan labāki.

Pumpurs. Tad nu paliec sveika, līdz pārnākšu.
Es jau nekur nekavēšos. Aiziet caur vidus durvīm.

Anlīze. Ap palaunadzi tevis gaidīšu!

.2. SKATS

Anlīze viena.

Anlīze. Viņa klātbūšanā nedrīkstu rādīt, cik

vāja jūtos. Vēl vakar man vajadzēja viņam apsolīt
ar stingru prātu panest visu, ko liktenis mums vēl

sūtītu. Bet, kad esmu viena, tad sajūtu tomēr, ka

man drīz pietrūks spēku tādas pārbaudīšanas izcie-

šanai. Un tomēr, kad esmu tā viena kā tagad un

pārdomāju par visu, kas bijis un kas būtu varējis
notikt, tad man allaž paliek tik ērmoti ap sirdi un

man liekas, ka kāds, kuru tomēr nespēju nekur ierau-

dzīt, bez mitēšanās sacītu: «Jūs visi apgrēkojušies

pret Andreju!» Vai pie tiesas neliecinājām pret An-

dreju savās pirmās dusmās?

3. SKATS

Anlīze. Maija.

Maija nāk caur vidus durvīm. Viņa ļoti bāla,

iet nedrošiem soļiem, runā palēni un dara vispārīgi
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slima cilvēka iespaidu. Vai tu viena pate, māmiņ?
Man likās, ka lēna vēsmiņa atpūstu kādu sen aiz-

mirstu, izdziedātu dziesmiņu.
Anlīze gājuse viņai pretim un glauda tās

vaigu. Tā bij tava dziesmiņa, Maija, tava dzies-

miņa, kuru tu senāk tik labprāt dziedāji.
Maija. Mana dziesmiņa? Es nezinu! Apkampj

māti. Ak, māmiņ, man galva sāp, viss, ko manas

acis redz, dreb Un lēkā, un brīžam man tā, ka atras-

tos tālu, tālu no šejienes, kādā svešā, jaunā pasaulē,
kur agrāk vēl nekad nebiju.

Anlīze. Tu neesi vesela, mans nabags, nožē-

lojams bērns. Es tev paraudzīšu lāsītes piena, tad

atspirdzināsies. Grib aiziet.

Maija. Neaizej, māmiņ, es negribu viena pa-
likt — tad baidos, ka man nenotiktu kāda nelaime,
un auksti drebuļi man pārskrej pār visām miesām.

Anlīze. Tomēr, Maijiņa, tev vajaga ko neko

iebaudīt — jau otro dienu kā stāvi neēduse. Pagaidi,

meitiņ, aiztecēšu uz klēti, pameklēšu tev kaut ko

garšīgāku uzkost, tad paliksi žirgtāka. Pa brītiņam
nāc man pakaļ. Aiziedama, sāņus. Dieviņ, dieviņ, —

kam man vajag redzēt bērnu tā mocāmies! Prom

caur vidu.

4. SKATS

Maija viena.

Maija. lešu, māmiņ, iešu klētī. Tā esot mana

dziesmiņa bijuse, māte teica. Ai, cik ilgi, ilgi viņas
vairs nedziedāju! Un tomēr viņa atkal atskan ma-

nās ausīs kā mīļš sveicinājums iz seniem, labiem

laikiem. Tad atkal atceros sava nelaimīgā Andreja
un sapņoju par jauko pagātni. Kas tagad apkops
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Andreja saimniecību? Pašā darba laikā trūkst īstā

darītāja, tas ieslodzīts cietumā, viņa īpašums nīkst,

viņa grūti pelnītā manta izput — jā, jā, viss iet uz

beigām. Vai man būtu kāds trūkums pie viņa bijis?
Vai viņa tīrumos neauga maizītes? Dzied lēni.

Vai neauga mieži, rudz'

Kalpa vīra tīrumā?

Ak, radiņi, neraudiet,
Vai kalpiņam maizes trūkst?

Bet nu viss pagalam, katra cerībiņa miruse, kurp
vien lūkojos — posts un tumša nakts, mana dzīves

laime izpostīta.

5. SKATS

Maija. Fuksis.

Fuksis caur vidu, ar somu padusē. Vai Pum-

pura saimnieks mājās?
Maija. Tēvs laikam izgājis.
Fuksis. Lūdzu, jaunkundzīt, tad parakstiet jūs

viņa vietā: citu otrdien vietnieku sapulce. Āre, te jau
tas ziņojums. Pasniedz papīri un zīmuli.

Maija paraksta uz galdiņa un atdod. Še būs.

Vai tagad bijāt pilsētā?

Fuksis. No viņas reizes, kad Andrejs bij jāved

projām, jau trīs reizes izbraukājos līdz pilsētai. Es

jau tur, redziet, stāvu darīšanās ar visām tiesām.

Maija. Un vai Andrejs man nesūtīja nekādu

sveicinājumu, vai viņš man nelika neviena vārdiņa
sacīt?

Fuksis. Nu jā, tas ir tā: sacīt jau lika gan

sacīt, bet vai tad es drīkstu to sacīt, ko arestants

man saka!
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Maija. Ak, teiciet, lūdzami, katrs viņa runāts
vārds dos man jaunu dzīvības spēku.

Fuksis. Visupirms viņš lūdza, lai sveicinājot

jūs sirsnīgi. Jums nevajagot noskumt, viņš sacīja,

jo viss notikums nemaz neesot tik bailīgs, viņš sa-

cīja, kā iesākumā izlikās, un skaidru cilvēku, viņš

sacīja, neviens nevarot padarīt par ļaundaru. Tāpat
es arī domāju: kur šmuces nav, tur šmuci neuziesi

un ja arī meklēsi ar vēja lukturi rokā.

Mai ja. Un tagad viņam jācieš manis dēļ! Uz

Faksi, kas viņa sīvi aplūko. Jā, jā, ko lūkojaties tik

nopietni, — es tā vainīgā. Nebūtu es viņu tik neiz-

sakāmi mīlējuse, tad neviens manu Andreju neva-

jātu, bet tagad visi viņu tamdēļ ienīst, ka viņš mans

Andrejs. Ak, kam toreiz nestājos tiesas priekšā un

nesacīju, kas man bij jāteic! Tagad, zināms, viss

par vēlu.

Fuksis. Kas to teica? Katrā brīdī jūs variet

pieteikties pie pilskunga vai arī pie kāda asesiera

un vienkārši sacīt: «Āre, Pumpura ugunsgrēka lietā

man vēl būtu kas jāliecina.» Tad jūs ar prieku sauks

iekšā un uzņems prutukulā.
Mai ja priecīgi pārsteigta. Vai patiesība, ko

dzirdu? Vēl nebūtu par vēlu?

Fuksis. Nebūt ne! Mums, tiesībniekiem, tāds

ārkārtīgs, nejaušs liecinieks īsteni gārda zakuska,

pēc kuras esam kāri kā žīds uz ķiplokiem.

Maija ātri. Un pie kā man būtu jāgriežas?
Fuksis. Pie barona fon Ohenpels — tas jau

tagad visu to būšanu vada.

Mai ja. Bet kā pie viņa notikšu? Nezinu, kur

viņa atrast.

Fuksis. Tā nav nekāda kunste. Brauciet man

līdz uz pilsētu, un es jūs aizvedīšu.

Maija līgsmi. Vai patiesi?
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Fuksis. Nu kā tad — es jau jums neteikšu

niekus.

Maija. Un kad jūs brauksiet uz pilsētu?
Fuksis. Vēl šovakar, jo no paša rīta agri man

jau jābūt tur.

Maija. Labi — es braukšu līdzi! Uz priekšu
panākdama, sāņus. Jā, tam būs tā būt — šis ir vie-

nīgais ceļš, kā varu mēģināt savu Andreju izglābt,
un nu prom pie mātes — viņai neslēpšu savu no-

domu. let uz vidus durvīm.

Fuksis. Nu, kā nu palika, jaunkundzīt?

Maija. Šovakar būšu gatava uz līdzceļošanu —

visādā ziņā nepiemirstiet manis, es jūs gaidīšu at-

braucam. Prom caur vidu.

6. SKATS

Fuksis viens.

Fuksis sauc viņai pakaļ. Es jau izbraukšu

tepat no jūsu mājām — ko nu vēl atbraukt! Kā to

nabaga bērnu novārdzinājuši! Actiņas noraudātas,

vaidziņi iekrituši un bāli un sirsniņa slima. Es vairs

neticu, ka Andrejs vainīgs pie ugunsgrēka! Tagad
sākšu dzīt pēdas pavisam citam kungam! Būtu tīri

kauns, ja es, kas jau divdesmit gadus stāvu tiesas

dienestā, nespētu atklāt kādu prastu cūcību! Pagaidi

vien, draugs Brenci, drīz tev pāries luste mani vēl

turpmāk saukt uz «tu». Jau veselu nedēļu dzenu tev

pēdas un tā redzu, Brencīt, ka tu tagad patērē vienā

dienā vairāk naudas, nekā spēji saubagot pusgadā.
Kur tu, daiļā dvēsele, ņēmi šo naudu? Vai nevarētu

būt, ka tevi kāds labs cilvēks nopirka, lai tu uzstādi

Pumpuram «sarkano gaili»? Paga, brālīt, es gribu

tagad ieskatīties tavā sirdī, tu man parādīsi savu
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dvēseli, uz ko tev atnesu vajadzīgās drapes. Izvelk

divas pilnīgi līdzīgas šņabju pudeles. Paceļ vienu.

Šis ir skaidrs rudzītis, un, lai mans Brencis paliktu
runīgāks, pielēju kortelīti deviņdesmitgrādīga spir-
kta. Paceļ otru pudeli. Te ir skaidrs ūdens, un to es

baudīšu, lai palieku pie skaidra prāta un izzvejoju
no Brenča sirdsapcirkņa šī tēviņa visutreknākos no-

slēpumus. Brencis cērt laukā žagarus, Pumpura nav

mājās, tad varu tūlīt sākt. Tēviņu piestērķelēšu un

tad sākšu kratīt viņa melno dvēseli. lebāž abas pu-
deles svārku ķešās, atver vidus durvis un sauc. Ehē,

Brenci, panāc drusku šurpu, dūkulīt, man tevis va-

jaga!

7. SKATS

Fuksis. Brencis.

Brencis nāk caur vidu ar cirvi rokā. Ko vē-

lies? Pārlabodams. Piedošanu, man pa vecam iera-

dumam arvien vēl tas «tu» iemaisās valodā.

Fuksis. Nekas, nekas, Brenclt, kad esam savā

starpā, tad jau varam dzīvot pa draugam. Neesmu

jau arī nemaz viens no lepnajiem.
Brencis. Šodien esi tāds laipnis — laikam

atradi kādu ciema kukuli?

Fuksis piepeši izvelk abas pudeles reizā un

rāda tās gaisā paceltās rokās. Trāpīji — lūk, kur

drapes!
Brencis. Snabulis? Jā, tas ir ko vērts!

Fuksis. Jā, tas ir no tās zurtes, kuru tēvs var

dzert ar dēlu.

Brencis. Tāds šnabulis ir gan laba lieta, bet

nedrīkst viņu iebrūķēt kopā ar alu, kad paliek, pa-
liek pie viena, maisīšanas nav. Bet ko gribēji man

sacīt?
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Fuksis. So to — kā nu jau patriecas, iebaudot

lāsīti. Bet visupirms apsēdīsimies, Pumpura saim-

nieka neesot mājās, tad nu varēsim pakavēties bez

bēdām. Abi apsēžas pie galda, Brencis ar muguru

uz šūpoļa pusi. Fuksis noliek katra priekšā vienu

pudeli. Tā, te nu katram savs pusstopiņš: kas pir-
mais izsūc, ir meistars.

Brencis pasmīn. Tā tu man patīc, Puksi, —

mīlu jautrības bez lepnuma. Uz tavu veselību! Uz-

dzer no visas pudeles. Brrr! Tas jau spiež dvēseli

laukā!

Fuksis. Bet silda krietni — tas ir a Feier! Arī
uzdzer no savas pudeles un nospļaujas, sāņus.
Draņķis!

Brencis. Kas bij?
Fuksis. Nekas, paslavēju šņabi. Jā, ko gribēju

sacīt, es tevis bieži apskaužu, Brencīt. Man dienām

un naktīm jādauzās apkārt pagasta darīšanās. Bet

kas tev kaiš — dzīvo kā izķīlāts grāfs, vari iet, kur

gribi, kavēties, cik ilgi tīkas, un dzert, kamēr vien

sirds ņem pretim. pēdējā laikā tu iebrūķē to

sīvo tā, kā tas krietnam vīram pienākas.
Brencis iedzer. Jā, ko darīt, palieku vecāks,

kauli sāk grabēt, tad jau vajaga drapes, kas visu

satura kopā. ledzer. Nudien, skaidras ugunis!
Fuksis iedzer un, nospļaujas, sāņus. īsts vardu

dzēriens! Dzirdot. Es jau arī vairs neesmu nekāds

jauneklis, un tad nu tā jādzīvo, ka tā sirdsapziņa

paliek skaidra un ka nav jābaidās no velna. Tev

taču nav jābaidās no velna?

Brencis. Ko es bēdājos par velnu! Vai tas

man var ko padarīt? ledzeru vienu špukturi un no-

rauju viņam visu asti! Kriks — tā! ledzer.

Fuksis iedzer un nospļaujas, sāņus. No šī dzē-

riena vēl dabūšu blaktis vēderā. Dzirdot. Redz, ka

tev nav jābaidās velna. Bet cilvēki, kas pastrādājuši
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kaut ko ļaunu, nemūžam neizbēgs velna nagiem:
tādus sātans vai agrāk vai vēlāk noķers aiz pa-
kauša.

Brencis. To dzirdu pirmo reizi. Vai tad tas

stāv grāmatās?
Fuksis. Nevis grāmatās vien, bet Lavīze arī

māk tev pastāstīt. Lūk, dūkulīt, velns jau tāds:

kuru sev izredzējis, to jau spīdzina pie laika.

Brencis. Nu kā tad viņš to varētu izdarīt?

Fuksis. Visādi! Par piemēru: pat tavu šņabi

viņš tev var pārvērst par ūdeni, ja vien grib.
Brencis. Nu, to tik nē — lai viņš dzer petro-

leju, kad tam slāpst, bet man lai atstāj šnabulīti.

ledzer. Tā, tas dara cilvēku prātīgu un dod spēku.

Fuksis dzer un nospļaujas, sāņus. Dzeru ūdeni

kā pīle — ilgi vairs necietīšu. Dzirdot. Zināms,

mums abiem jau nav iemesla no velna baidīties,

tādēļ ka esmu skaidrs cilvēks un tu arī nekad ar

šmuci nenodarbosies. Bet ko lai saka tie nabadziņi,
kas dzīvē reizi pārskatījušies un tā savas dvēseles

pārdevuši sātanam? Tiem jau jātrīc, līdz tik velnu
dzird pieminam! Kā no drudža kratīts. Brrrr!

Brencis tāpat. Brrrr!

Fuksis. Vēl pagājušo nedēļ palasījos kādā ļoti
gudrā grāmatā. Tur bij jo smalki izstāstīts par
velnu un kā tas mēdzot pakavēties ļaundaru tuvumā,
kur tad visādi ķēmojoties. Sevišķi smilkstēšanā viņš
esot liels meistars. Tā reizi viņš dienas laikā vai-

manājis un vaimanājis. Tai pašā brīdī dzird bērnu

šūpoti kā pa miegam vaimanām un smilkstam.

Brenci s, ļoti izbijies, drusku pacēlies. Kas tas

bij? Tas skanēja pārlieku nejauki.

Fuksis. Es nekā nedzirdēju — laikam pārklau-

sījies. Esam abi divi skaidri cilvēki — kas mums ko

bīties? Ja vēl iemet pa vienam, tad dūšas kā lauvai!
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Brencis ari iedzer. Man arī derēs lāsīte. Jau

drusku iedzēries, ar pastīvu mēli. Nu, kas tad vēl

stāvēja tai grāmatā par velnu?

Fuks is. Tur stāvēja daudz-kas. Velns neesot

vis uz visiem vienādi ļauns.
Brencis. Tā, tā — kurus tad vairāk ienīst?

Fuksis. Zagļus un dedzinātājus, jo tie esot

tēviņi pilnīgi bez dūšas, prakosti, kas pielienot cil-

vēkam aizmuguriski. Tiem nu velns parādoties jo
bieži gan kā pūce, gan kā ūpens, gan ari citādi,
allaž nelabā balsā iesaukdamies. Bērns kunkst atkal

šūpoti.
Brencis trīcēdams. Visi labie gari, stāviet man

klāt, — kas tad te noticis? Kas tā par spokošanos?
Vai tu neko nedzirdēji? Viņš atsien kakla autu, no-

ņem to un slauka no vaiga sviedrus.

Fuksis. Nu kāpēc tad es neko nedzirdu? Vai

tad esmu kurls? Ej, ej, tu tikai iedomājies! Ūja,
cilvēks, — tev sviedri tek aumaļiem no pieres un

degona! Žigli vienu uz lampas! ledzer.

Brencis. Es ar iekampšu — paliks labāki

(dzer), man tīri, kā kad māņi ap mani ķēmotos.
Fuksis. Pavisam ļauns velns ir uz tādiem de-

dzinātājiem, kas nav strādājuši aiz atriebības, bet

par uguns pielikšanu ņēmuši naudu, lai vēlāk va-

rētu braši uzdzīvot, saproti: dzert, šmorēt.

Brencis ļoti nemierīgs. Saprotu, saprotu, kā

tad, kā tad — šmorēt, jā, jā!
Fuksis. Bet arī šādi rakari vēl varot velnam

izmukt, kad tik gribot vien.

Brencis ātri. Vēl varot izmukt? Viņam lakats

nokrīt pagaldā. Noliecas pie zemes to meklēt.

Fuksis, kamēr Brencis meklē, žigli pārmaina

pudeles tā, ka Brenča priekšā tagad stāv ūdens pu-

dele, bet Fuksim šņabis. Protams, ka dialogs pa
rīkošanas laiku turpinājās. Jā, kā tad — vēl varot
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izmukt. Pat tad, kad velns jau visādiem stiķiem
sācis tuvoties noziedzniekam, šis vēl varot izmukt

viņa nagiem, ja viņš vaļsirdīgi atzīstas, kādu ļau-
numu pastrādājis.

Brencis, kas ļoti uzmanīgi klausījies, bailīgi.
Ak atzīties vajagot? Piepeši un strauji saķer pudeli
un iedzer krietnu malku, bet tad izšaujas gaisā un

iekliedzas drebošā balsā. Nu vairs nav labi! Brand-

vīns palicis par ūdeni!

Fuksis. Negrabi niekus!

Brencis stīvs aiz bailēm. Pamēģini pats! Pa-

sniedz viņam savu pudeli.
F v k>s i s iedzer. Patiesi, ūdens kas ūdens. Brī-

tiņš klusuma, abi skatās viens uz otru. Jā, tagad es

arī saku, ka nu vairs nav labi. Draud Brencim ar

pirkstu. Brenci, tu esi špicbuks!

Brencis izsamisis. Es — špicbuks?

Fuksis. Jā, tu! Velns grib tavu dvēseli!

Brencis. Manu dvēseli? Bērns šūpolī sāk stipri
kunkstēt. lekliedzas. Ai, ai — te ļaunais, ne brītiņa
vairs nepalieku še! Aizlaižas pa vidus durvīm.

8. SKATS

Fuksis viens.

Fuksis. Nu zinu: tu un neviens cits pieliki
uguni Pumpura istabai. Kam tik ļauna sirdsapziņa
kā tev, tam vajaga būt ko padarījušam. Pagaidi
vien — nu tevi jādelēšu tikmēr, kamēr man parā-
dīsi savu daiļo sirdi! Bērns sāk stipri kliegt, kas,

zināms, tiek izdarīts aiz kulisēm. Pieiet klāt un sāk

šūpot. Tad tu, mazais vīreli, biji tas kunkstētājs un

smilkstētājs? Tas bij pareizi, puišeli! Tu, puika,
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darīsi saviem vecākiem reiz daudz prieku — vari vēl

palikt, kas zin, par tiesas sulaini. Bet, puika, kad tik

tu neesi meitēns? Šūpo, bērns beidz bļaut.

9. SKATS

Fuksis. Pumpurs. Anlīze.

Pumpurs, ļoti sapīcis, nāk ar Anlīzi caur vidu.

leraudzījis Fuksi, paliek pārsteigts stāvam. Redz,
kur pagastam jāalgo tiesas sulainis, lai auklētu bēr-

nus! Uz tevi varam gan būt lepni. Un, kamēr tu

bāz savu degonu, kur tev nevaig, tavs zirgs ar visiem

ratiem iegājis manā āboliņā un sukā, cik patīkas!

Fuksis. Nu, kas to nu būtu domājis no zirga!

Jā, tagad jau visi palaižas, ir zirgi. Nu paskaties —

tāds kleperis! Šūpo mierīgi tālāk.

Pumpurs saskaities. Kad neiesi tūlīt izdzīt

laukā, tad noķīlāšu zirgu! Sāņus. Riebīgs tēviņš!
Fuksis mierīgi. Tad labāk izdzīšu, ar mani jau

var iztikt tāpat pa draugam, un apakš tiesas jau
negribu nākt nepavisam. Aizvilkdamies caur vidu,

sāņus. Riebīgs tēviņš!

Pumpurs. Man īsteni nepatīkams cilvēks šis

Puksis, gatavais dienaszaglis!

10. SKATS

Anlīze. Pumpurs.

Anlīze. Nu, kā tev izdevās, vīriņ?

Pumpurs, lieliem soļiem pa istabu staigādams.
Ak, kaut labāk nemaz nebūtu aizgājis! Muižas pār-
valdnieks ar mani apgājās kā ar suni!
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Anlīze. Tad nav cerības dabūt naudu būvju
uzsākšanai?

Pumpurs. Kur nu cerības — ir grasi neda-

būšu. Bet par to nekas, kad nē, tad nē, beidzot, lai

gan nepatīkami, iekāpšu bankā un tur gan atradīšu,
kas vajadzīgs.

Anlīz c. Nu par ko tad tik ļoti sapiktojies?

Pumpurs. Par ko citu kā par muižas pārvald-
nieku. Tas tagad palicis tik lepnis, ka viņam ne-

drīkst iet ne tuvumā. Kad ienācu sētsplacī, viņš cil-

poja man pretim no laidara puses. Sveicināju god-

bijīgi un lūdzu, vai atjauts turpat laukā izsacīt sa-

vas vajadzības. Tas man atteica, lai runājot, bet,
tikko biju beidzis, viņš man pienāca tuvāk un tad

uzkliedza: «Tā, nabags esi, lūdzi palīdzības, bet

stāvi lepni ar cepuri galvā. Vai nezini, ka tev cepure

jātura rokā, kad nāci lūgties?» Nokaunējies noņēmu

cepuri un stāvēju pliku galvu. Bet ko darīt — es

jau nācu lūgties, bij jāpaklausa, bet še iekšā (rāda
uz sirdi) man vārījās.

Anlī z c. Varmācīgs tēviņš — labu galu tas

neņems!

Pumpurs. Nu tikai sākās garš sprediķis. «Lūk,
tādi jūs bauri esiet,» viņš kliedza, nejauki smieda-

mies, «līdz jums kas vajadzīgs, tad nāciet uz muižu,
lokāties mūsu priekšā un izrādāties ļoti pazemīgi.
Bet lai tik viens iet noklausīties, kad esiet, brālīši,
savā starpā, savās biedrībās un zaļumu ballēs, —

tad meldiņš skan pavisam citāds. Tad savus kungus
nolamājiet uz to pēdīgo, tad piedzeraties kā lopi,
dziediet par naudiņu, kas guļ jūras dibinā, un ko

jūs visu izdarītu ar saviem kungiem, ja šī nauda

reizi nāktu jūsu nagos. Ai, mēs zinām it labi, kas

jūs par smalkiem putniem!»

Anlīze. Nu, ko tad tu uz visu to atbildēji?
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Pumpurs. Zināms, klusu jau necietu. Es sa-

cīju, ka es nedz piederu pie tādiem cilvēkiem, kas

savus kungus aprunā, nedz arī esmu dzirdējis, ka

ļaudis tā dara.

Anlīze. Ko tad nu šis atteica?

Pumpurs. Nu tik uguns bij īsteni pakulās.
Dzeršanai, viņš teica, mums nekad netrūkstot nau-

das un, kad izrīkojam smalkas viesības, tad esot

grašu papilnam, vīns plūstot, cits jau paceļoties tā,
ka grib būt pārāks par pašu kungu, iegādājoties
dārgus zirgus, smalkus ratus, pat klavieres meitai

un, kad, tā dzīvojot, ielīgsmojoties parādos, tad nā-

kot pie kunga pēc naudas, pie tā paša kunga, par
kuru aizmuguriski zobojoties.

Anlīze. Vai nu tāda aplamība dzirdēta!

Pumpurs. To jau arī es viņam sacīju, bet vai

nu viņš to ievēroja! Beidzot man apnika, klausoties

uz viņa muļķībām, un es tam atgādināju, ka no viņa

neprasu nedz naudas, nedz gudra padoma, bet at-

nācu lūgties, lai viņš manā vārdā griežas pie paša

kunga un mīļi uzprasa, vai kungs būtu tik žēlīgs un

man palīdzētu nelaimes gadījumā.
A n līz c. Tā bij pareizi!

Pumpu rs. Bet nu tik dabūju ko dzirdēt! Mū-

žīgais dievs, cik nu palika nejauks! «Kā tu uzdroši-

nājies ar mani runāt?» viņš kliedza. «Apdomā, kas

es esmu un kas tu tāds! Tu esi plunduris, bet es

stāvu tavā priekšā kā tava kunga vietnieks, kā viņa

gribas izpildītājs. Tu esi prasts zemnieks. Un nu,

marš, laukā no muižas, esi turpmāk gudrāks un

izmācies, kā tev jārunā ar kungiem!»
Anlīze. Jā, jā, uzpūties bez gala, tāds viņš jau

arvienu bij.
Pumpurs. Kad nu vēl brītiņu stāvēju, ar varu

savaldīdamies, jo sirdī man plosījās un vārījās, viņš

paceltu spieķi kliedza: «Nu, vai dzirdēji, ko tev
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sacīju? Uz vietas projām iz muižas, es tevis negribu
redzēt, bezkauņa, posies uz mājām, citādi izies

plāni!» Viņš man atgrieza muguru un aizgāja. Bet

es pārgāju mājās ar rūgtumu un dusmām sirdī, ka

mani tā pazemoja.

Anlīze pieiet viņam klāt un noglauda plecus.

Apmierinājies, vīriņ, — lūk, ko nu tur var darīt?

Vai tu tamdēļ paliksi sliktāks, kad tāds varmāka

aiz lepnuma grib ieskriet vai mākoņos? Kas esi bijis,

paliksi arī turpmāk, — apmierinājies tikai. Tagad
iešu ļaudīm paraudzīt palaunadzi. Izgaisini savas

rūpes, kamēr nākšu atpakaļ. Ja nu nevar citādi, pa-

ņemsim naudu no bankas, lai jupis parauj augst-

prātīgo muižas pārvaldnieku! Ir viņš tāds —nu

labi, tamdēļ nemirsim. Izgaisini visas savas, raizes,

vīriņ, drīzi būšu atpakaļ. Prom pa vidu.

11. SKATS

Pumpurs viens.

Pumpurs apsēžas pie galda, galvu atspiez-
dams rokā, kā pats pie sevis prātodams, palēnā
balsi. «Tu esi prasts zemnieks!» Jā, tā viņš sacīja,
un katrs viņa vārds man kodās sirdī, tā ka bij grūti
nostāvēt mierīgi. Jā, un vai man nevajadzēja sajust,
ka patiesi biju niecīgs radījums, stāvēdams viņa

priekšā pliku galvu, cepuri rokā, es, brīvs cilvēks,
nedrīkstēdams atbildēt neviena vārdiņa uz viņa uz-

kliedzieniem! Ai, cik sāpīgi tas bij — sajust, ka viņš
stāv mūžam augstāk par tevi un ka tu pret viņu
neesi it nekas! Visas manas cilvēcīgās jušanas sa-

cēlās pret tādu uzpūšanos, pret tādu cilvēka pacel-
šanos pār saviem līdzcilvēkiem, manā galvā rūca

un dūca, un visa mana apkārtne man likās apklāta
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ar biezu miglu. Bet šinī miglā redzēju tēlu, kas

nāca arvienu tuvāk un tuvāk, arvienu vairāk un vai-

rāk noskaidrojās, kamēr viņš beidzot gaiši stāvēja
manā garīgā priekšā. Tas bija Andrejs Ozols, ko

nu redzēju. Kādēļ gan manas domas viņā brīdī tik

piepeši aizskrēja pie Andreja? Izceļas, ar svaru. Tā-

dēļ, ka te, kur man darīja pārestību, prāts man ne-

vilšus atgādināja, ka nebiju nemaz labāks par uzpū-
tīgo muižas pārvaldnieku, jo to, ko šis lepnais vīrs

man darīja, biju padarījis daudz lielākā mērā An-

drejam. Un nu rūgtums par manu pazemināšanu

savienojās ar kaunu par paša darbiem, mana sirds-

apziņa man pārmeta cietsirdību un nedibinātu augst-
prātību, un man palika tā, it kā es pats vairs ne-

drīkstētu sevi cienīt. Viņš, kas pacēlās pār mani, bij
svešas tautas cilvēks, bij vīrs, kas ticis uzaudzināts

aizspriedumos un iedomībā. Bet es gribēju būt pā-
rāks par savu tautieti, par savu brāli. Tātad es biju
vēl daudz ļaunāks par svešo muižas pārvaldnieku.
To sajutu pirmā brīdī un to sajūtu tagad vēl daudz

vairāk, kur man iekšķīga balss bez mitēšanās uz-

sauc: «Tu apgrēkojies pret Andreju!» Jā, es pats

viņu atstūmu no sevis, ka tas ieslīdēja tai bezdi-

benā, kurā nu atrodas. Un nu varu izsamist, pārdo-

mādams, kas būtu jādara, lai viss notikums paliktu

nepadarīts. Ai, man galva reibst — man vajaga
miera, miera, iekšā plosās un deg, prom, prom! Aiz-

iet ātri pa sānu durvīm.

12. SKATS

Anlīze. Maija. Fuksis.

Anlīze nāk līdz ar citiem caur vidu. Tad nu

brauc laimīga, Maijiņa, paņem vēl savas lietiņas,
un lai dievs tevi svētī!
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Maija, uz aizceļošanu pārģērbusēs, pieiet pie
kāda šķirsta un iz tā izņem cepuri un sautsargu.
Jā, māmiņa, tā būs labāki. Es palikšu daudz mierī-

gāka, kad arī es, tāpat kā citi, būšu izteikuse ties-

nesim, ko zinu un ko nedrīkstu paturēt pie sevis.

Pat tad, kad Andrejs man būtu pilnīgi svešs cilvēks,

mana sirdsapziņa prasītu, lai neciešu klusu.

Anlīze. Un kas būs jāsaka tēvam, kad viņš

prasīs, kur tu paliki?

Maija. Tēvam saki taisnību — kamdēļ viņu
pievilt. Beidzot viņa labā sirds ieredzēs, ka neva-

rēju citādi darīt.

Anlīze. Nu, lai notiek tava griba. Puksi, vai

esi gatavs?

Fuksis. Gaidu jau tik vēl uz jaunkundzi, va-

ram jau laist tūlīt.

Anlīze. Nu labi. Tad nāc, meitiņ, vēl reizi atpa-
kaļ klētī, salikšu tev kurvītī šo to, ko pilsētā uzkost,
lai nestāvi neēduse, un tad jau arī varēsiet braukt

dieva ziņā, iekain vēl tēvs pamana. Sākumā viņš
tomēr būtu ļauns.

Mai ja. Nāc, nāc, māmiņ! Uz Fukša. Tad, lūdzu,

uzgaidiet vēl kādu brītiņu, — mēs pasteigsimies būt

atpakaļ. Aiziet ar Anlizi caur vidu.

Fuksis. Labi, labi! *

13. SKATS

Fuksis viens.

Fuksis. Tādu pasteigšanos pazīstu it labi. Kad

jau sievieši sāk rīkoties uz izbraukšanu, tad lai dievs

mums, vīriešiem, žēlīgs un dod pacietības gaidīt,
kamēr viņi iztaisās laukā. Tad jau mūžīgi pucējas
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un krāmējas, bet netiek ne no vietas. Nu, mazākais,
mans zirgs krietni saēdies Pumpura āboliņa — kle-

peris tagad uzpampis kā piezīdušies blakts, nu va-

rēs atkal stāvēt veselu dienu neēdis. Nu, jaunkundze
tik drīzi nenāks, tad varētu drusku nosnaust (apsē-
žas pie galda), esmu bezgalīgi nokusis, un miegs nāk

ar varu virsū. Žāvājas. Jā, tas nāk no tam, ka tik

maz dabon gulēt. Vecais Brencis man nenāk vairs

iz prāta — ar to nu jāsāk nopietni rīkoties. Bērns

šūpoli brēc. Jau atkal mazais vellēns uzvelk savu

meldiņu! Un nu vēl pavisam nežēlīgi. Izceļas, aiziet

pie šūpoļa un šūpo. Kas tad tev nu noticis, labā

dvēselīte? Bērns kliedz vēl diktāki. Ūja, kas par
rīkli! Tur tik iznāks tenorists — tas jau tagad spēj
nodziedāt desmit ķesterus. Vai tu gan gulēsi — jel
neesi tāds šļerpis! Paga, paga — tā tā lieta neiet

(viņš atnes krēslu un apsēžas pie šūpoļa), tagad
snaudīsi tūlīt. Šūpo un dzied.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Dusi saldi, d ūkulīt!

Izgulēsies, memme izceps
Tevim treknu pīrāgu.

Bērns apklusis.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Ja tu iemigt nevari,

legādājies Lavīzītes,

Redzēsi, kā snaudīsi.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Mācies muti turēt jau,
Tad tev droši sādžā tēvi

lecels reizi vietniekos.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Ja tu kļūsi miesnieks reiz,

Lūdzams, nebāz savās desās

Suņus, kaķus sprāgušus.
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Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Kad tev parāds pagastam,
Neber viņu lāču auzas

Magaziņas apcirkņos.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Nebaidies par vecumu,

leliks tevi nabagmājā,
Zobus vadzī pakarot.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Kad tev zaķi dārzos mīt,

Nešauj viņus, lai šauj kungi,
Tie ar pratīs apēst tos.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Ja tu bagāts tieci reiz,
Vari savu vecu māti

Govju kūtī mitināt.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,
Vācu skolās neej i.

Žāvājas.

Izaugs tad no tevim, mīļais,
Tikai vārguls kolonists.

Žāvājas.

Aijā, ču-ču, zu-zu, bērniņ,

atzmtģdams

Aijā, aijā — aijā ■

Aizmieg.

Orķestris spēlē pavadīšana tālāk, kamēr aiz-

kars pilnīgi nolaidies. Jau pie pēdējā «Aijā,
ču-ču, zu-zu» v. c. Fuksis beidzis šūpot; un

tai pašā brīdī bērns atkal sāk raudāt. Bēr-

nam jo stipri bļaujot un orķestrim pavadī-
šanu tālāk spēlējot, aizkars lēni jo lēni no-

laižas.
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PĀRVĒRŠANĀS

Skatuve: cietuma kambars ar vienkāršu guļas vietu. Vienas

vidus durvis ar apaļu caurumu augšgalā; pa labo augšā pie

griestiem lodziņš ar restēm. Skatuve nepietiekoši apgaismota.
Pirms aizkars tiek uzvilkts, stīgu kvartete orķestrī spēlē pp

«Visi mani radi raud». Gabalu otrreiz atkārtojot, aizkars lēni

paceļas.

14. SKATS

Andrejs Ozols viens.

Andrejs guļ aizmidzis uz salmu maisa, vaigu,

protams, atgriezis uz publikas pusi. Rokas saistītas

ar ķēdi. 1 Kad orķestris dziesmiņu otrreiz izspēlējis,
brītiņš klusuma. Tad Andrejs atver acis, paceļ

galvu un lēni lūkojas visapkārt. Monologam sākot,

viņš paliek gultā, galvu atspiedis rokā. Tikai sapnis,
jauks sapnis un jo rūgta atmošanās! Kamdēļ, mie-

dziņ, tik nežēlīgi izgaisināji savus saldos māņus?
Es sapņoju, ka biju atkal mājās pie savas noskumu-

šās mātes, pie savas karsti mīļotās Maijas. Biju lai-

mīgs kā senāk, mēs runājām par savu nākamību,
māte atgādināja Pumpura lepnību uz savu saim-

nieku kārtu, kas to skubināšot allaž mūsu laimei

likt šķēršļus ceļā; bet Maijiņa aizdziedāja ar savu

jauko dziesmiņu visas mātes rūpes, un man ir, it kā

vēl tagad dzirdētu atskanam viņas mīļo balsinu:

Vai neauga mieži, rudz'

Kalpa vīra tīrumā?

Un nu tik piepeši jāatmostas un jāredz, ka viss bij
īss, atspirdzinošs sapnis, kas uz brītiņu ļāva aiz-

mirst briesmīgo vientulību un smagās dzelzis. Ak,
kaut šīs mokas reizi beigtos! Dzird atslēdzam durvis.

1 Ķēdei vajaga būt labi pagarai, lai aktiers netiktu pie-
spiests uz nedaiļām žestikulācijām.
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Andrejs Ozols. Slēdzējs. Fuksis. Velak Maija.

Fuksis ienāk kopā ar cietuma slēdzēju, kam

liela bunte atslēgu rokā. Viņš, Fuksis, mazuliet

ieskurbis. Daudz labas dienas no dzimtenes! Atbrau-

cām, protiet, es (pasmiedamies) un vēl kaut kas. Iz-

dabājām ari no barona lielkunga zīmīti, ka drīkstam

Andreju Ozolu apmeklēt. Nu, kas tur par brīnumu —

esmu ar visiem kungiem labi pazīstams, un dzīvo-

jam kā brāļi, jo dienam visi apakš vienas ministē*

rijas.

Andrejs nosēžas gultas malā. Jā, kas tie par

ciemiņiem, kas vēl nāks? Es nesaprotu ...

Fuksis. Gan jau viss būs tūlīt saprotams. Bet

barona lielskungs atļāva izrunāties vienīgi liece-

nieku klātbūšanā. Tad nu šis goda vīrs (rāda uz slē-

dzēju) un es norunājām tā: atstāt durvis vaļā un uz

koridora palikt uz vakti — tad arī esam liecenieki

un varam dzirdēt katru vārdiņu.

Andrejs. Patiesi nesaprotu, kas še īsteni no-

tiks. Lūdzami, runājiet skaidrāki.

Slēdzējs. Ko nu skaidrāki, Puksis jau atkal

puslīdz labā kuražā.

Fuksis. Kā jau pilsētā iebraucis! Tur satiekas

ar draugiem un amata biedriem, iedzer uz vienu

kāju, iedzer uz otru kāju, te atkal atgadās dzert

spriskas, tur magaričas, un te jau piešvankojas it

žigli.

Andrejs nepacietīgi. Jā, bet kas tad nu īsteni

noticis?

Fuksis. To tūlīt redzēsiet! Iziet ar slēdzēju pa
vidus durvīm, kuras cauru skatu paliek atvērtas.

458
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Paretam redz slēdzēju aiz durvīm staigājam Šurp un

turp.

Maija ienāk lēni un paliek, dziļi kustināta, pie
durvīm, ar lakatu asaras slaucīdama.

Andrejs ātri izceļas, pārsteigts. Vai vēl ar-

vienu sapņoju jeb vai esmu nomodā, vai ļauni māņi
mani viļ. Steidzas Maijai klāt un apkampj to kais-

līgi. Jā, patiesi, Maija, mana dārgā, dārgā Maija
(velk viņu uz skatuves priekšu), šī laime neizsakāma!

Noskūpsta viņai pieri. Ak dievs, ja šis laimīgais brī-

dis sapnis, tad nemodini manis!

Ma i ja, ļoti skumja. Tu priecājies, mans nabaga
Andrej, un nezini, ka esmu tev ļauns vēstnesis, kas

atnācis sadragāt tavas pēdējās cerības.

Andrejs dedzīgi. Un kaut tu man būtu nāves

nesēja, es mirtu gavilēdams, drīkstēdams vēl reizi

ieskatīties tavās daiļās, uzticīgās actiņās. Bet teic —

kā attiki manā drūmā vientulībā?

Maija sāpīgi. Ak, Andrej, tas būs rūgts no-

stāsts, un es vēlētos, kaut manām lūpām aiztaupītu

vēsti, kas mums abiem rāda bezdibeni un postu.

Andrejs. Jel runā, Maija, spēju panest visu,

jo liktenis mani nocietinājis. Man ir, it kā es vairs

nebūtu pasaulē, it kā man vairs gar neko nebūtu

dalība un man būtu vienaldzīgi, kas turpmāk ar

mani notiek, ja nezinātu, ka tavs liktenis saistīts

pie manējā un ka viss ļaunums, kas notiek man, ari

tev jācieš līdz.

Maija apkampj viņu mīļi. Cik laimīgu tu mani

dari ar savu mīlestību! Arī es labprāt paciestu visu,
ja tikai drīkstu palikt tavā tuvumā. Bet ir to ļaunie
apstākļi liedz.

Andrejs. Un vai nu drīkstu dzirdēt, mana

dārgā, kā tu attiki pie manis?
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Maija. Es patiesi nezinu, no kuras vietas uz-

sākt stāstīt, jo viss, ko pēdējā laikā piedzīvoju, mani

īsteni apreibināja. Prāts negrib un negrib ticēt visus

šaušalīgos atgadījumus, un mute bīstas izrunāt

vārdus, kas aprok pēdējās cerības. Bet tomēr sajūtu
rūgto vajadzību, ka tev jāzin patiesība, un tad tev

sacīšu, kur patlaban biju.

Andrejs paredzēdams. No dieva puses — tu

taču nebiji pie ...
Maija. Biju pie barona Hohenfelsa.

Andrejs. Apžēlojies — tad tu ...

Maija. Tur izteicu visu, ko zināju ugunsgrēka
lietā un kā tu gaidīji pie rijas tamdēļ, ka es tevi

biju uzaicinājuse tur ierasties.

Andrejs, izsamisis, rokas žņaugdams. Maija,
kam tu man to padarīji? Cik ļoti es tevi lūdzu ne-

spert šo soli, un vai tu man to neapsolīji?

Maija. Jā, toreiz, kad mums bij cerības uz tais-

nības uzvarēšanu. Bet nu piedzīvojām, ka arī ļau-
nums spēj uzvarēt, un tad vairs nedrīkstēju noslē-

pumu paturēt pie sevis, kas tikai varēja veicināt ap-

mulsināto ļaužu nodomus. Ak, Andrej, cik rūgtas
asaras raudāju klusās naktīs, apdomādama, ka vēl

arvienu nebiju nodevuse savu liecību, jā, un brīžiem

man bij tā, it kā es būtu vainīga pie visas tavas

bezgalīgās nelaimes, tamdēļ ka nerunāju tai brīdī,
kur man bij jārunā. Andrej, es būtu miruse, ja ne-

būtu savu sirdi atsvabinājuse no šīs nastas,

Andrejs. Un tagad? Ko sasniedzi? Ai, bērns,
ko ļaudis tagad sacīs? Tu nepazīsti ļauno pasauli!
Un ko pats tiesnesis būs domājis, noklausīdamies

tavā ziņojumā!

Maija. Barons uzklausījās it mierīgi uz ma-

niem vārdiem, tā ka priekš tevis jau sāku cerēt
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daudz laba. Bet, kad beidzu savu atzīšanos, viņš ar

savām mazām acīm tik savādi uz mani glūnēja, it

kā gribētu izlasīt manā sirdī, ko īsteni sajūtu un

ko slepeni domāju, pēc kam viņš, caur pieri glūnot,

jautāja, vai Andrejs Ozols man esot rads jeb vai

es stāvot ar viņu kaut kādās saitēs.

Andrejs. Un ko tu uz to atbildēji?

Maija. Jautājums nāca tik piepeši un negaidot,
ka -biju ļoti pārsteigta un skaidri manīju, ka pāri un

pāri nosarku. Beidzot sajuku tā, ka nezināju neko

atbildēt, un tad barons savu jautājumu atkārtoja.
Nu bij jāsaka taisnība.

Andrejs. Tad tu viņam teici...

Maija. Jā, es viņam sacīju, ka esmu tava

līgava. Tad barons izcēlās un man lēniem soļiem

tuvojās. «Uz jūsu izteikumiem nevaru likt it nekādu

svaru,» viņš sacīja, plecus raustot. «Tas nenotiek

pirmo reizi, ka pie tiesneša ierodas kaut kāda brū-

tīte un mēģina nezin ko liecināt par labu savam

cietumā iegrūstam brūtgānam.»

Andrejs. Nabaga bērns, lūk, kādu algu ieman-

toji par savu krietnumu!

Maija. Viņa aukstie vārdi man iedūrās sirdī kā

asas adatas, un es manīju, ka karstas asaras man

noritēja pār vaigiem. «Neraudiet, mana mīļā,» viņš
tikpat auksti turpināja, «tur nekas nav darāms. Ja

būtu patiesība, ko jūs man stāstījāt, kādēļ tad An-

drejs Ozols līdz šim nav minējis ne vārdiņa par
tādu notikumu?» Tad nu atbildēju, ka tu cieti klusu,

negribēdams kaitēt manai labai slavai.

Andrejs. Protams, ka viņš arī to neticēja.

Maija. Jā, patiesi, viņš neticēja. Tas skaļi pa-

smējās un teica, ka par tik smalkjūtīgu neieskatot

nevienu zemnieka puiku. Uz manām karstām lūgša^



462

nām viņš man beidzot deva zīmīti līdz, ka cietuma

personāla klātbūšanā drīkstu ar tevi sarunāties.

Andrejs. Ak, cik pateicīgs esmu viņam par to!

Viņš nevar iedomāties manas laimes!

Maija. Bet, ja viņi tevis notiesā, Andrej, kā

tad lai panesam visu, ar ko liktenis mūs tik nepel-
nīti piemeklējis?

Andrejs. Tad paliec man uzticīga, kamēr izcie-

tīšu savu sodu, un, ja tu nekaunies palikt par tā

vīra sievu, uz kuru visi rādīs pirkstiem, tad savieno-

simies viņā dienā, kurā manas rokas paliks svaba-

das un es būšu atkal kungs par savu gribu un sa-

vām miesām.

Maija. Jā, Andrej, neviena pasaules vara mani

neraus no taviem sāniem, es tev iešu līdz, kurp tev

būs jāiet. Apkampj viņu kaislīgi.

Andrejs dedzīgi. Jā, šinī ceļa brīdī sajūtu

saldi, ka cilvēks var laimīgs būt ir ķēdēs slēgts!
Maiju pie sirds spiezdams. Visa pasaule mani var

apskaust tādas līgavas dēļ!

16. SKATS

Tie paši. Slēdzējs. Fuksis.

Slēdzējs. Apmeklēšanai nosacītais laiks note-

cējis.

Fuksis atnāk līdz Maijai. Jaunkundzīt, sāksim

taisīties uz braukšanu.

Andrejs sakampj Maijas rokas. Vēl nezaudē

pēdējo cerību!

Maija. Un arī tu paliec stiprs. Es tevis neat-

stāšu nekad, nekad!
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Andrejs. Sveicini manu mati un žave allaž

viņas asaras!

Slēdzējs. Nevaru atļaut ilgāki sarunāties.

Maija apkampj Andreju kaislīgi. Ak, Andrej,
Andrej, kādēļ mani rauj no taviem sāniem!

Fuksis viņu lēni atvelk no Andreja un ved uz

izejas durvīm, rāmi. Jaunkundzīt, mums jāšķiras,
ieturēsim kārtību, tad mums citu reizi arī atļaus
atnākt.

Maija jau pie durvīm. Citu reizi? Jā, jā, jums
taisnība! Slēpj lakatā savas asaras. Andrej, es

nākšu — citu reizi!

Andrejs. Lai dievs tevi sargā, Maijiņ!

Maija, slēdzējs un Fuksis caur

vidu prom. Durvis atkal aizveras, un dzird

smagu atslēgu aizslēdzam. Kāds brītiņš klu-

suma. Tad Andrejs paceļ- abas rokas, tanīs

slēpj savu valgu un sāpīgi izsauc: «Manas

dzīvības saule norietēja — ap mani atkal

tumša nakts!» Nokrīt ceļos un galvu atspiež

uz gultas.

Aizkars.

CETURTAIS CĒLIENS

Skatuve: tāpat ka pirmā cēlienā. Dibina vairāk uz sētas pusi
nestāva, uz kuras Brencis gul.

1. SKATS

Fuksis. Jānis. Ansis. Brencis.

Fuksis bez sarkanās strīpas ap cepuri, stāv

kopā ar abiem puišiem. Fuksis paliecies un klausās

uz Brenča elpošanu. Viņš elpo grūti, bet tomēr vēl



dzīvs. Nāk ar Jāni un Ansi uz priekšu. Kas nu to

būtu domājis, ka ar Brenci ies tik ātri uz leju.
Jānis. Jā, kā vaina, paša vaina! Kas lika tik

lopiski piedzerties!

Ansis. Un ar tādu ķiveri galvā rāpties uz

jumta.

Fuksis. Vēl pats saimnieks bij brīdinājis, lai

nekāpj, gan jau nojumšot citu dienu, bet rakaris bij
tomēr uzvingrojies. Un, kad nu kūleniski noripoja
zemē un uzkrita uz apakšā sakrautiem akmeņiem,
tad bij pakausī caurums, ribas salauztas un stilbi

pušu.
Ansis. Nekoptu Maijas jaunkundze viņu tā,

tad jau vakar vai aizvakar būtu izdzisis.

Jānis. Āre, tagad jau ari uz viņas pavēli Bren-

cis bij jāiznes dārzā, lai dabūtu skaidru gaisu ieel-

pot, tas viņu spirdzināšot.

Fuksis. Jā, tā Maija ir gan īstena samariete,
un es labprāt arī reiz paliktu slims, ja es tikai zi-

nātu, ka viņa manis koptu. Tā ir gan kopēja kas

kopēja!
Jānis. Nu, jūs jau, Pukša kungs, ari ap Brenci

vien esiet un vakarrīt viņam pat mācītāju atvedāt.

Fuksis. Dēls, manai rīkošanai pavisam cits

nolūks. Bet līdz šim neesmu diemžēl nekā sasnie-

dzis. Vienīgais, ka viņam uzlaidu mācītāju virsū.

Ansis. Vai tad viņš pats neilgojās pēc mācī-

tāja?
Fuksis. Kas nu to dos, — tas ir gatavs, kad

jau ar vienu kāju viņā pasaulē, tev vēl ar otru

iespert pa degonu. Vienīgais, ko vēl bīstas, ir velns.

Jā, lai dievs man piedod, ja es grēkoju, bet es Bren-

cim abās- pēdējās dienās tik šaušalīgas lietas pastās-
tīju par velnu, ka man pašam sāka trīcēt zobi.
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Ansis. Nu ko tad viņam stāstījāt?

Fuksis. Stāstīju, ka velns viņu dzīvu iekāršot

elles skurstenī un žāvēšot un ka vēlāk velna vec-

māte viņu apēdīšot brokastī. Varot arī atgadīties,
tā stāstīju, ka velns viņam nodīrā ādu un savam

vecākam dēlam uzšuj biksas.

Jānis. Bet kamdēļ viņu tā baidījāt?

Fuks is. Nu apžēlojies, cilvēks, ko būs darīt ar

tēviņu, kas tev ciets kā bluķis un kas gatavs šķir-
ties no šīs pasaules bez kādas iepriekšējas izlīgša-

nas ar dievu un saviem līdzcilvēkiem? Vai tad nu

viņu tādu neizklārētu varēja aizlaist no šīs pasau-

les? Tad nu beidzot man tomēr izdevās viņu pārlie-
cināt, ka labāki ir aizsūtīt pēc mācītāja. Ar to nu

gan sarunājās vairāk kā stundu, bet, vai vecis savu

sirdi atvieglinājis, to neticu vis, — tāds pats ciets

viņš tagad, kāds bijis. Nu, un kāda alga man par

visiem pūliņiem? Tikai nepateicība un nepatikšanas.

Ē, apnīkst, visi rīkojas nekārtīgi!

Ansis. Jā, ko būs darīt? Kas tad visu tik smalki

prot kā jūs?

Fuksis. Āre, atbraucu ar mācītāju. Tas nu ieiet

pagaidu istabā pie saimnieka un saimnieces. Sēž

visi trīs kā mēmi, nerunā neviena vārda.

Ansis. Kādēļ tad nerunāja?

Fuksis. Kādēļ nerunāja! Tāpēc, ka abi vecie,

neprot vāciski, un jaunkundze, kas nu gan māk šo

valodu, bij nozuduse.

Jānis. Bet, Pukša kungs, — mūsu mācītājs

ļoti skaidri runā latviski.

Fuksis sapiktojies kliedz. Teļupēteris — kad

viņš amata darīšanās, tad gan, bet nevis godībās
un savstarpīgā satikšanā. Tas viņam nepieklājas,
vai saproti? Tāpēc, tu pinzele, arī katrās kāzās
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ielūdz melderus, muižkungus un skrīverus, lai ne-

trūktu tādu, kas prastu ar cienīgtēvu parunāties pa
vāciski.

Jānis. Ak tā — to nemaz nezināju.
Ansis. Nu jā, gods, kam gods jādod, — tāda

feināka apiešanās jau gan vajadzīga.
Fuksis. Lafi geht, wie geht, menti nur auf

Ende gut eraufier kummt!

Ansis. Bet, Pukša kungs, kādēļ tad vairs ne-

valkājiet sarkano strīpu ap cepuri?
Jānis. Jā, taisnība kas taisnība, tā jums pār-

lieku piepasēja.
Ansis. Jau no tālienes varēja pazīt, ka nāk pa-

gasta izdarītājs.
Jānis. Taču katris varēja redzēt, ka nāk vīrs,

kam jāparāda gods.

Fuksis glaimots. Vai jūs tā domājiet? Nu, var

tūlīt redzēt, ka esiet prātīgi cilvēki. Jā, ar to sar-

kano strīpu tur nu tagad tāda savāda lieta.

Jānis. Kas tad noticis?

Fuksis. Saproti, tie fleķziberi, 1 vietnieki, vakar

nosprieduši manim uzsacīt vietu. Zināms, ka pa-

gasta vecākais viņus uzgumdījis. Jā, ko darīt! Es

gribēju gāzt pagasta vecāko, bet viņš nogāza mani,

šoreizi viņš uzvarēja. Tad nu viņam par spīti no-

ņēmu sarkano strīpu. Tagad nu, protams, visa kār-

tība pagastā pagalam.

Jānis. Pagalam, pagalam! Kur nu uzies otru

tādu, kāds jūs bijāt!

1 Par «fleķziberiem» dažos Kurzemes apgabalos nosauc

palamām pagasta vietniekus. «Fleķziberi» tais pašos apgabalos

apzīmē pīpes kāta to mīksto, augšējo dalu, kas lokāma uz

visām pusēm. Tātad ļaudis ar vārdu «fleķziberi» grib piezobot

tādus pagasta vietniekus, kas ir nepastāvīgi un ļaujas pieru-
nāties no visām pusēm.
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Ansis. Kā tad, prātīgs, lēns un apzinīgs.
Jānis. Kas visu izdarīja uz punkti un prata

likumus kā afikāts!

Fuksis. Jā, viņi paši savu nelaimi gribējuši —

lai dievs ar viņiem! Kad tagad viss pagasts iebrauc

bezdibenā — mana vaina tā nav! Visi prom pa

vārtiņiem.

2. SKATS

Brencis. Maija.

Maija nāk no kreisās puses pa vārtiņiem. Cik

grūti viņš elpo — jā, patiesi liekas, ka iet uz bei-

gām. Nožēlojamais vecītis, tu aiziesi, un neviens

tevis dēļ nenoskums —■ ne tev radu, ne draugu. Pa-

gasts tev liks izrakt bedri, samaksātas rokas tevi

aiznesīs projām, nedz mācītājs tev novēlēs saldu

dusu, nedz kāda asara slacinās tavu kapu. Un

tomēr — cik laimīgs esi! Drīzi būsi atsvabināts no

šīs pasaules neģēlībām, un, līdz tavas acis aizvēr-

sies uz mūžīgo dusu, tu būsi brīvs no bēdām un

sirdēstiem.

Brencis atmostas, lēni paceļ galvu, ļoti rāmā

balsā. Kur atrodos? Ak, jūs še, jaunkundzīt? Apžē-
lojaties, lāsītes ūdeņa — pasniedziet, slāpst, deg —

ak, briesmīgi...

Maija iet pie galdiņa, paņem glāzi piena, pa-
sniedz to Brencim. Te būs piens, tas dos vairāk

spēku. Paceļ Brencim galvu un tura tam pienu pie
mutes. Ja ieradīsies atkal spēki, tad viss pāries labi.

Brencis. Spēki? Ko man — var līdzēt — spēki!
Ak — manim — gals klāt!

Maija. Nevajaga zaudēt cerības, Brenča tēvs.

Dzeriet vēl lāsīti — tā, tad paliks labāki.
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Brencis dzēris. Jūs — jaunkundzīt — mani

kopjiet mīļi, bet es — es to nepelnīju, esmu ļauns,
biju slikts.

Maija. Dievs piedod visiem, kas griežas pie

viņa.
Brencis. Man — viņš nevar — piedot. Ak,

bailes — bailes — vai, kā spiež sirdi! Vai mācī-

tājs —■ neatbrauks vēl reizi?

Maija. Laikam nē. Viņš jau vakar bij, Brenča

tēvs, un tad labi ilgi parunājāties.
Brencis. Jā, jā — tad sirds — palika tāda —

kā vieglāka. Katrs viņa vārds — mani — atspirdzi-
nāja. Ak, man vēl jārunā —ar mācītāju, man vēl —

sirds sauc pēc mācītāja.

Maija. Līdz zirgus pārvedīs no lauka, lūgšu

tēvu, lai sūta pakaļ mācītājam.
Brencis. Cik jūs labiņa! Un es — es izputi-

nāju ■— jūsu — dzīves laimi!

Maija sāņus. Viņš murgo.

3. SKATS

Tie paši. Pumpurs. Anlīze.

Pumpurs un Anlīze ienāk pa vārtiņiem. Visi

nostājas ap nestāvu, tā ka Pumpurs atrodas galvas-

galā, Maija vidū un Anlīze kājgalā. Nu, kā klājas
mūsu slimniekam?

Maija lēni. Viņš ļoti vājš.

Brencis. Ah — saimnieks, saimniece — jūs
nācāt — atvadīties — no vecā nabaga. Paldies —

paldies par — visu labu.

Anlīze. Kam nu runāt no atvadīšanās? Esi

spēcīgs cilvēks, izveseļosies un dzīvosi vēl ilgi.
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Brencis. Negribu — negribu —- man jāiet —

projām. Vai — mācītājs jums — jums kaut ko —

sacīja?

Pumpurs. Neko sevišķu.

Brencis. Tā, tā — brīnums, — ak, kaut viņš —

kaut viņš vēl reizi — atbrauktu!

Anlīze. Vai nevēlies iebaudīt ko atspirdzinoša?

Brencis. Cik jūs — jūs labi — un es tāds —

ak, sāp, sāp — kauli deg (kliedz) uguns pielaista —

uguns, deg — deg ...

Maija. Nožēlojamais — kā viņam jāmocās!

Brencis. Pelnīju — pelnīju — nē, nē, tā ne-

drīkstu — nedrīkstu mirt. Paceļiet. sēžus — man

jārunā.

Pumpurs. Anlīze, nāc palīdz, tu arī, Maija!

Viņš izceļ Brenci sēžus, Anlīze un Maija pavelk

maišeļus — galvas atspaidu augstāk, tā ka Brencis

var galvu un muguru atstutēt. Tā, tā, nu būs mīk-

stāka sēdēšana,

Brencis. Paldies — tā labāki — spēki zūd...

katru brīdi — topu — vājāks. Drīz — būšu pie —

pie augstākā — tiesneša, tad dzirdiet... Viņam

galva atkrīt atpakaļ. Turiet mani! Pumpurs paceļ vi-

ņam galvu. Es nedrīkstu — nedrīkstu mirt — man

jums — jums jāsaka — ugunsgrēks vasarā — vasa-

ras svētku naktī. ..

Anlīze. Ko dzirdu? Viņam kāds noslēpums...

Maija. Lai viņš izteic, māmiņ, atļauj!

Pumpurs. Kad tik nerunā karsonī — kas zin

vai nemurgo?
Brencis. Esmu — esmu pie — pie pilna prāta,

tagad — cieš — cieš nevainīgs — Andrejs nav pie-
licis ...
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Maija gavilēdama. Vai dzirdējāt, tēvs, māte, —

nav pielicis!

Pumpurs. Savaldies, bērns!

Anlīze. Lai viņš runā — lai viņš runā!

Brencis. Uguni — pielika — pielika cits.

Maija kaislīgi. Dieva vārdā, jel izrunājiet vēl

to vienīgo vārdiņu!

Anlīze. Saki, kas, kas pielika, — tu izglābsi
cilvēku no posta!

Pumpurs lēni. Viņš mirst. Palīdz Brencim

nolaisties guļus.

Maija ceļos, sakampj Brenča roku. Vēl nešķi-
ries no šīs pasaules, lai tavs pēdējais vārds min

īsto noziedznieku, dievs tev to atmaksās simtkār-

tīgi!
Brencis ļoti lēni. Uguni nepielika — nepielika

neviens cits — neviens cits —• kā — kā Viņš
mirst, galva tam atkrīt atpakaļ.

Pumpurs lēni. Viņš pārcietis, nupat tas izlaida

savu garu.

Maija vaimanādama. Un savu briesmīgo noslē-

pumu viņš paņēma līdz kapā.

Pumpurs drūmi, ļoti kustināts. Tad Andrejs
patiesi nevainīgs! Jā, bez šaubām! Dievs, esi man

žēlīgs (noņem cepuri un metas pie līka ceļos) un pie-
dod man visu, ko es pret Andreju liecināju, es biju
apmulsināts no grēcīgām dusmām, — dievs, neat-

rauj savu roku no manis, bet rādi man ceļu, kas

man jāstaigā, lai manai nomaldīšanai neceltos vēl

ļaunāki augļi kā līdz šim! Izceļas. Lai notiek, kā

debesis būs lēmušas. Pieiet pie vārtiņiem un met ar

roku uz kreiso pusi.

Ma i ja. Ak, māte (apkampj Anlīzi), ļauj, ka pie
tavām krūtīm izraudos no sirdsdibena! Kam vaja-
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vecam! Ak, nu esmu otrreiz tik nelaimīga!
Anlīze. Cieti, mans bērns, — tas kristīga cil-

vēka pienākums.

4. SKATS

Tie paši. Jānis. Ansis.

Pumpurs uz Jāņa un Anša, kas nāk no krei-

sās puses caur vārtiņiem. Brencis no mums šķīries,

viņš nupat izlaida savu garu.. Abi kalpi noņem ce-

pures. lenesīsim līķi klonā — tur vēsāks — un sa-

gatavosim, kas vajadzīgs. Tad sasauciet mājas ļau-
dis, lai nodzied miroņa dziesmu. Anlīze, nāc! Palīdz

puišiem, kas paņem nestāvu. Visi, izņemot Maiju,

prom caur vārtiņiem uz labo pusi.

5. SKATS

Maija viena.

Maija. Cik nepielūdzams liktenis! Briesmīgais
noslēpums nav nācis gaismā, Andrejs nav atsvabi-

nāts no savām smagām ķēdēm, no sava tumšā cie-

tuma. Ak, dievs, kam rādīji man šo cerību stariņu?

Tagad rūgtā patiesība jo grūtāki panesama. Un

tomēr — vai Brenča pēdējie vārdi netiks zināmi

visiem ļaudīm? Jā, jā, cits citam čukstēs ausīs: «An-

drejs nav uguni pielicis, to Brencis apliecinājis mir-

dams, Andrejs cieš nevainīgs!» Velti visas jautāša-
nas — tas vienīgais, kas spētu atbildēt, ir auksts un

mēms, un man tikai asaras atliekas, ar ko sirdi at-

vieglināt. Prom no šejienes, lai neredzu cilvēkus,

gribu būt viena ar savām skumjām un asarām! Atri

prom pa vārtiņiem uz kreiso pusi.
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6. SKATS

Fuksis. Jānis. Ansis.

Jānis kopā ar Faksi un Ansi nāk no labās pu-

ses caur vārtiņiem. Jā, Andrejs nevainīgs, to viņš

sacīja mirdams.

Ansis. Gribējis arī vēl pie vārda piesaukt, kas

īsteni bijis vainīgais pie ugunsgrēka, paplātījis gan

vēl muti, bet nekas vairs nav iznācis, pietrūcis du-

kas izrunāt.

Jānis. Jā, tā jau saimnieks stāstīja.

Fuksis. Nu lūk, kā iet, kad manis nav klāt!

Tad sakiet, jel, lūdzami, cilvēki, — kā varēja viņam
ļaut mirt, iekams noslēpums nebij izspiests laukā?

Tas jau pavisam pretlikumīgi!

Ansis. Kā tā?

Fuksis. Neprasi tik muļķīgi! Neviens nedrīkst

kādu viņam zināmu noziegumu paturēt priekš sevis.

Nu, Pumpuram kā pagasta vietniekam gan vaja-
dzētu vismaz visu likumu ābeci prast.

Jānis. Jā, tagad nu nabags viņam izšmaucis

ar visu savu noslēpumu.

Fuksis. Tomēr bij Brenča laime, ka tas mira.

Jānis. Kādēļ tā?

Fuksis. Citādi viņš būtu nācis apakš tiesas.

Jānis. Nu, kur nu tiesa to vairs dabūs rokā!

Fuksis. Vai viņš atstājis kādu mantu?

Ansis. Līdz šim uzgājām tikai vienu siļķi.

Fuksis. Lūdzami, to jūs uzglabājiet!
Ansis. Kādēļ tā?

Fuksis. Viņa būs jāiešuj aktīs.

Ansis. Ūja — kādēļ tā?



473

Fuksis. Aitasgalva, — mums taču jāuzņem
aktums par Brenča atstāto mantu. Kur tad viņa
zārks? 1

Ansis. Zin jupis, kur viņš to izmētājis.

Jānis. Mūsu mājās jau nav.

Fuksis. Ko, nav?

Jānis. Nē, nav. Uz klēts Bebris nolicis savu

zārku, un rijā .stāv vecās Mucenieces zārks. Vairāk

zārku šimbrīžam Pumpuros nav.

Fuksis. Nu redz, kā tas Brencis dzīvojis, —ne

savu zārku nav uzpasējis! Rakaris laikam cerējis, ka

pagasts viņam nopirks citu. Bet tā nebūs vis, kamēr

es stāvēšu amatā, neatļaušu vis, ka pagasta kapitālu
vieglprātīgi izšķērdē. Tādēļ uzdodu jums abiem līdz

vakaram sadzīt pēdas Brenča zārkam.

Jānis. Tad visupirms būs jāgriežas pie Muce-

nieces. Tā dzīvoja Putniņos, kad Brencis tur piemā-

joja. Jāprasa tai, vai Brencim to reizi vēl bija zārks.

Ansis. Kad es biju par ganu Mazozolos, tad

Brencis pa Jurģiem atkravājās ar visu zārku, to

skaidri atceros, jo zārks bij uzkrauts vezuma pašā

galā un Brencis tanī sēdēja kā laivā.

Fuksis. Nu tad iesim Muceniecei prasīt. let

pa priekšu uz vārtiņu pusi.
Jānis seko viņam ar Ansi. Kas zin vai zārks

tikai nebūs palicis Krūmiņos? Tur jau Brencis no-

dzīvoja gadus divus.

1 Kurzemē ap Leišu robežām ļaudis iegādājas savu zārku,
vēl būdami diezgan jauni, un to katros Jurģos vazā līdzi ar

savu citu mantu no vienas vietas uz otru. Tad 'ļoti bieži atga-

dās, ka zārks kāda sevišķa apstākļa dēļ tiek atstāts vienās

vai otrās mājās, kamēr viņa īpašnieks aiziet dzīvot uz citu

vietu. Beidzot, pēc nāves, neviens vairs neatceras, kur zārks;

palicis, un to sāk meklēt malu malās.
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Ansis, uz priekšu iedams. Kad tik zārks nebūs

Vecvītolos! Tur pērn atrada bēniņos zārku, bet ne-

viens nezināja, kas viņu tur atstājis.

Fuksis iegriežas caur vārtiņiem pa kreiso roku.

Nu ko tur tik daudz prātot, zārks jādabon rokās.

Vai tad viņš nu būs dzīvojis bez zārka! Prom pa

kreiso.

Ansis sekodams. Nu, bez zārka jau nu gan ne-

būs bijis. Prom pa kreiso.

Jānis sekodams. Gan jau Muceniece zinās.

Prom pa kreiso.

7. SKATS

Pumpurs viens.

Pumpurs nāk no labās puses caur vārtiņiem.
Viņš ļoti bāls un dziļi kustināts. Varu iet kur gri-
bēdams — nekur nav miera, un Brenča vārdi: «An-

drejs nav pielicis uguni,» — man skan bez mitēša-

nās ausīs. Tad sirds grib vai izsamist un man pa-
šam jāatzīstas, ka esmu ļaundaris. Un visu to

padarīju aiz uzpūtības un kūtrības apdomāšanā. Es

Andreju nosaucu par vainīgu tamdēļ, ka tas mani

bija aizkaitinājis, nebij klanījies manas iedomības

priekšā, tamdēļ, ka jutos būt augstmanis savā ziņā.
Un kas esmu patiesībā? Vai atceros muižas pār-
valdnieka vārdus? «Tu esi prasts zemnieks!» Jā, to

tagad sajūtu, kur aiz izsamišanas zaudēšu vēl vai

prātu. Viņš nosēžas pie galdiņa un atstutē galvu
abās rokās, acis drūmi pie zemes nodūris. Kas man

lai palīdz atrast izeju uz īsto ceļu!
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8. SKATS

Pumpurs. Andrejs Ozols. Anlīze.

Anlīze nāk lēni no labās puses un ved Andreju
aiz rokas. Pie vārtiņiem abi apstājas, no Pumpura

nepamanīti. Paklusu. Tā, mans dēls, nu visu zinu,
un lai dievs svētī tavu pārnākšanu. Tēvs, lūk, tepat
dārzā. Ej un paziņo tam savu laimi, es steigšos pie
Maijas. Ak, tavu prieku, tavu prieku, kas to būtu

domājis, kas to būtu cerējis! Prom uz kreiso pusi.
Andrejs paliek pie vārtiņiem.

9. SKATS

Pumpurs. Andrejs Ozols.

Pumpurs. Visu, kas man vēl ir, labprāt zie-

dotu, ja Andrejs tiktu svabads, atnāktu manās mā-

jās un sacītu: «Tēvs, dodiet man Maiju par sievu!»

Tad apkamptu savu Andreju un spiestu viņu pie
sirds. Mana galva reibst, kādi bērnišķīgi iedomi tur

rodas, — tā nekad vairs nenotiks — par vēlu — par
vēlu

...

Andrejs tuvojas kādus soļus, dedzīgi. Vēl nav

par vēlu, vēl ne, Pumpura tēvs!

Pumpurs, ļoti izbijies, izcēlies, bet neskatās uz

Andreju. Šī balss — žēlīgais dievs, vai tas viņa

gars?
Andrejs sirsnīgi. Nē, Pumpura tēvs, es pats

stāvu spirgts un vesels jūsu priekšā.

Pumpurs drebošu balsu. Nē, nē, tas nevar

būt! Atgriežas uz Andreju, satrūkstas, streipuļo un

turas pie galda. Vai māņi mani vilina, jeb vai redzu

pareizi?
Andrejs. Pareizi, pareizi, esmu atkal svabads

un nāku atpakaļ neaptraipītu godu.
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Pumpurs izplāta abas rokas. Pie manas sirds,
mans labais Andrej! Piesteidzas viņam un apkampj
to. Vai tu man vari piedot visu ļaunu, ko tev darīju?
Vai spēji aizmirst, kas noticis?

Andrejs ar Pumpuru apkampušies. Jūs mani

dariet tik laimīgu, ka nespētu ļaunoties ne uz vienu

cilvēku visā pasaulē!

10. SKATS

Tie paši. Anlīze. Maija. Fuksis. Ansis. Jānis.

Anlīze nāk ar visiem citiem no kreisās puses,

uz Maiju. Tu neticēji — nu lūk' pate, kur abi stāv

saķērušies.

Maija gavilēdama. Nudien, patiesība! Skrien

vaļējām rokām Andrejam pretim. Mans Andrejs,
mans dārgais, dārgais Andrejs!

Andrejs, ari pretim steidzies Maijai. Mana

saldā līgava, pārbaudīšana beigta! Apkampšanās.
Anlīze. Bet nu, lūdzams, stāsti viņiem* kā' tiki

svabads.

Fuksis. Tur esmu ziņkārīgs, uz kādu para-

grāfu tas atsvabinājies.

Andrejs. Tur nav daudz, ko stāstīt. Kā dažu

nakti, tā arī pēdējo vārtījos bez miega no vieniem

sāniem uz otriem, sagaidīdams dienu austam. Pie-

nāca rīts, te piepeši mana cietuma kambara durvis

atvērās un sargs man ziņoja, ka man jāejot līdz pie
barona Hohenfelsa uz nopratināšanu. Biju pār-
steigts, jo tik agri mani nemēdza saukt tiesas

priekšā. Bet vēl vairāk izbrīnījos, kad man ķēdes

noņēma no rokām. Mana sirds sāka ātrāki pukstēt,



477

to sajutu, ka būs kaut kas noticis man par labu.

Tiesas istabā neatradās neviena cita kā barona. «Tu

tieci atlaists, esi atkal brīvs,» viņš sacīja. «Tava ne-

vainība pierādīta.» Un, kad nu lūdzu man pateikt,
kā viss tik negaidot nācis gaismā, barons man stās-

tīja, ka slimais Brencis sajutis pienākam savu pē-
dējo stundiņu un aizsūtījis pēc mācītāja tam izsū-

dzēt savus grēkus. Brencis atzinies, ka viņš pats

pielicis uguni Pumpura dzīvojamai ēkai.

Anlī zc. Jā, dzirdiet, viņš pats!

Mai ja. Brencis noziedznieks!

|ļi Pumpurs. Par visu labu, ko viņam darīju!

Fuksis. Nu tā jau domāju!

{Ansis. Vai dieviņ, cik nejauki!

{Jānis. Tam tik vajadzēja!
Fuksis. Tagad -iznāks viss tā, kā es pare-

dzēju. Atkal pierādījums, ka mana galva nav smā-

dējama!

Andrejs. Tālāk viņš mācītājam stāstījis, ka uz

šādu nedarbu ticis paskubināts no Garanša, kas tam

par nodedzināšanu samaksājis divdesmit piecus

rubļus.

Pumpurs. Aiz atriebības!

Anlīze. Tas bij par atraidīšanu!

Maija. Glīts Garanša darbs!

c; Fuks is. Lūk, ko Brencis pratis!

Jāni s. Tāpēc tam netrūka naudas!

Ansis. Vai dieviņ, cik nejauki!

Fuksis. Nu jau iznāca atkal tā, kā jau sen

domāju!
Andrejs. Tad nu mācītājs bij tūlīt aizbraucis

uz pilsētu un tiesas kungiem paziņojis Brenča atzī-

šanos. Kad iznācu laukā un ar izsalkušām krūtīm
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ieelpoju skaidro, brīvo gaisu, tad patlaban ieveda

apcietināto Garansi.

Fuksis. Ko? Jau apcietinātu? Nolādēta bū-

šana!

Pumpurs izbrīnījies. Kādēļ?

Fuksis Pagasta vecākais man to lika izdarīt

jau vakar vakarā, bet es pavisam aizmirsu vaja-
dzīgo papīru nodot pagasta priekšniekam. Nu mani

jās atkal!

Anlīze. Vai redzēji, Andrej, ka taisnība uzva-

rēja?

Fuksis. Redzētu gan, kur jūs būtu palikuši ar

visu savu taisnību, ja es Brencim nebūtu parādījis
velnu!

Andrejs. Tēvs, māte, — ja tā jūs atkal drīkstu

saukt, — vai jūs tagad manu laimi gribiet darīt

pilnīgu?
Anlīze. Lūk, gudrenieks, — nu, nu sāku jau

saprast!

Pumpurs. Ko nu vēl prasi? Tava laime būs

arī mūsu laime!

Fuksis. Un, kad jūs būsiet ļoti laimīgi, tad

es nākšu pie jums dzīvot: jo es arī gribu būt lai-

mīgs.
Anlīze. Nāc vien, labā dvēsele!

Andrejs. Nu, Maijiņa, ko stāvi tik klusa?

Maija. Es vēl arvienu nevaru saprast visu

šo bezgalīgo laimi! Ak dievs, vai tas viss patie-
sība?

Andrejs. Patiesība, mana dārgā, — pēc ilgas,
tumšas nakts mums atkal siltie saules stari atspī-

dēja. Un nu, mana uzticīgā līgava, drīkstu tevim

tavu vecāko klātbūšanā sacīt: ja tu gribi palikt par



vienkārša, bet godīga kaipa vira sievu, tad sniedz

manim uz visu mūžu savu rociņu.

Maija, viņam roku sniegdama. Tava uz visu

mūžu! Apkampšanās. ~

Aizkars.

Beigas.

lespiests pēc 1911. gada izdevuma.

Ā. Alunāna vizītkarte un autogrāfs
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PROFESIONĀLAJOS TEĀTROS

MUCENIEKS UN MUCENIECE (1872)

Rīgas Latviešu teatn — 1912. g. 1. X

Dailes teātrī — 1932. g. 26. V

Liepājas (Jaunajā) teātrī — 1934. g. 31. XII

DŽONS NEILANDS (1881)

Rīgas Latviešu teātrī — 1881. g. 3. V

Ādolfa Alunāna teātrī Jelgavā — 1901. g. 6. I

Jaunajā latviešu teātrī — 1903. g. 2. 111

Liepājas Tautas teātrī — 1910. g. 19. IV

Rīgas Latviešu teātrī — 1912. g. 28. XI

Liepājas (Jaunajā) teātrī — 1913. g. 7. II

Dailes teātrī — 1926. g. 29. X

Akadēmiskajā Jāņa Raiņa Dailes teātrī — 1982. g. 2. 111

KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA (1888)

Rīgas Latviešu teātrī — 1893. g. 6. X un 1915. g. 11. X

Jaunajā latviešu teātrī — 1903. g. 4. V

Apollo teātrī — 1906. g. 26. II

Liepājas Tautas teātrī — 1908. g. 28. IX

Rīgas Latviešu teātrī — 1909. g. 9. XII
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Liepājas Latviešu teātrī — 1910. g. 25. IV

Jelgavas teātrī — 1921. g. 23. IV, 1928. g. 9. IV un

1939. g. 14. XI

Nacionālajā teātrī — 1922. g. 2. IX un 1931. g. 30. VIII

Liepājas (Jaunajā) teātrī — 1929. g. 12. I

Dailes teātrī — 1929. g. 27. XI

Valmieras teātrī — 1974. g. 31. V

LIELPILS PAGASTA VECĀKIE (1888)

Jaunajā Rīgas teātrī — 1908. g. 3. X

- Liepājas Latviešu teātrī — 1908. g. 19. X

Rīgas Latviešu teātrī — 1912. g. 15. VIII

Jelgavas teātrī — 1922. g. 3. IX

Nacionālajā teātrī — 1928. g. 7. 111

MŪSU SENCI (1890)

Jaunajā latviešu teātrī — 1903. g. 2. 111

Apollo teātrī — 1906. g. 19. II

Liepājas Latviešu teātrī — 1908. g. 24. II

Jaunajā Rīgas teātrī — 1909. g. 10. V

«Liepas» teātrī — 1912,. g. 2. IX

Rīgas Latviešu teātrī — 1913. g. 29. IX

Jaunajā Pēterpils Latviešu teātrī — 1915. g. 7. XI

Vērmanes dārza teātrī — 1916. g. 19. II

Liepājas (Jaunajā) teātrī — 1920. g. 1. IV

Jelgavas teātrī — 1921. g. 19. II

VISI MANI RADI RAUD (1891)

Apollo teātrī — 1906. g. 18. VI

Rīgas Latviešu teātrī — 1910. g. 8. XII
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Liepājas Latviešu teātrī — 1912. g. 28. XI

Jelgavas teātrī — 1922. g. 18. XI un 1930. g. 28. 111

Nacionālajā teātrī — 1924. g. 31. VIII

Liepājas (Jaunajā) teātrī — 1924. g. 6. XI

Akadēmiskajā Drāmas teātrī — 1959. g. 10. XI

GRŪTĀK SAPROTAMO VĀRDU SKAIDROJUMI

MUCENIEKS UN MUCENIECE

Gražīt — draudēt; ME1 gražīties; no Viļāniem un Kārsa-

vas dota arī nozīme «draudēt». Etimoloģija nav uzrādīta, va-

rētu būt aizguvums no krievu valodas. -

Spogs — spoks; ME spuogs
=spuoks, dots no lecavas, Za-

ļeniekiem, Džūkstes, Bērzes, Bauskas, Šķibes v. c. vietām.

D2ONS NEILANDS

Balbieris — bārddzinis, no viduslejasvācu balbēr. ME nav

ietverts, bet to dod grāmata: Johannes Sehver. Sprachlichkul-
turhistorische Untersuchungen vornehmlich über den Deutschen

Einfluss im Lettischen. Berlin, 1953, 7. lpp.

Bauerfengers — blēdis, krāpnieks, no vācu der Bauerfānger.

Buš kalenderis — brāļu grāmatizdevēju Kārļa un Miķela
Bušu izdotais kalendārs.

Canga — knaibles, no vācu die Zange.
Dūrēt — ilgt, turpināties, vilkties, pastāvēt, no viduslejas-

vācu dūren (uzrādīts J. Zēvera grāmatā 30. lpp.).

Kneipe — dzertuve, no vācu die Kneipe.

Kartelis — dzīvoklis, no viduslejasvācu Kordēle — Quart,

Viertel (uzrādīts J. Zēvera grāmatā 61. lpp.).

1 K. Milenbaha un J. Endzelma «Latviešu valodas vārd-

nīca».
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Lokāls — dzertuve, restorāns, krogs, no latīņu localis, kas

savukārt no ločus — vieta. Vecas svešvārdu vārdnīcas uzrāda

vārdam lokāls nozīmi — veikala telpas. Ne tikai latviešu, bet

arī igauņu valodā vārds ieguvis speciālo nozīmi — dzeršanas

vieta.

Makars — blēdis, gudrinieks, no vācu der Macher, balt-

vāciem (pēc J. Zēvera) bijis arī verbs machern — blēdīties.

Rentjes — rantjes ■— cilvēks, kas dzīvo no aizdotā kapi-
tāla procentiem, no franču rentier.

Slukulka — azarta kāršu spēle no krievu CTtjKūAKa (V. Dāls,

V. Ožegovs).
Trūba — caurule, no krievu Tpy6a.

KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA

Izšaboties — nestrādāt darba laikā, no ebreju vārda tua-

6aiu — sestdiena, lūgšanu diena, krievu valodā arī nozīme —

kavēt darbu, nodarboties darba laikā ar citām lietām.

Superdents — saīsinājums no superintendents (latīņu su-

perintendens — augstākais pārraugs) — garīdznieks, kura pār-

ziņā atrodas noteikts baznīcas iecirknis.

LIELPILS PAGASTA VECĀKIE

lemunsturēt — sarunvalodā iekārtot, iedabūt, no viduslejas-
vācu munstern.

Kurāža — dūša, no franču courage — drosme.

Magaričas — uzcienāšana pēc kāda līguma, darījuma no-

slēgšanas, no krievu uazapun.

VISI MANI RADI RAUD

/4sesfers =asesors — piesēdētājs, reflektants uz kādu vietu,

no vācu der Assessor; kolēģijas asesors — pirmsrevolūcijas

Krievijā civildienesta rangs.



Ķlrspēte —- draudze, no lejasvācu kerspēl (J. Ževera vārd-

nīcā, 67. lpp.).
Rekte — tiesības, no vācu das Recht (J. Zēvera vārdnīcā,

99. lpp.).

Spriskas — apslacīšana, no krievu cnpucKiiearb — apsveikt

un iedzert, padzīrot (V. Dāla vārdnīcā, IV sēj., 300. lpp.).

Bpukturis, špukteris — glāzīte, šņabītis (ME, bez etimolo-

ģijas).
svamdoze=švanduoze — trauciņš ar ko ožamu, resp., šņau-

camu, no vācu die Schwammdose, Riechdose (J. Zēvera vārd-

nīcā, 140. lpp.).

Sastādītājs
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