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«DRĀMA IR AUGSTĀKA MĀKSLAS FORMA»

Vērtēdama triju literatūras pamatveidu — dzejas, pro-

zas, dramaturģijas — attiecības un sociālo nozīmīgumu,
Aspazija allaž kā vadošo žanru izcēlusi dramaturģiju.
Šveices laika piezīmēs, gatavojot lielāku apceri par drā-

mas vietu kultūrā, dzejniece raksta:

«Dramatiķis ir tas, kas dzīvi vienmēr no jauna pārrada.
Priekš epiķa pagātnes ainas un tēli ir nekustoši nāves

valstī kā aizmūžīgas, nekustošas sfinksas mēnessgaismā,

viņa māksla iedveš godbijīgumu pret to, ko dievi iedvesuši

un cilvēki cēluši, mēs varam tikai apbrīnot vai pelt, bet

neko grozīt.

Liriķis auž ap šiem tēliem zaļsudrabotu mēnessmiglu un

ar untumainu fantastiku drīz to aizplīvuro, drīz atsedz,

sagroza viņu kontūras, drīz drīz saraudams

sabīda tālumus, pārstata tuvumus, māna un krāpj, bur un

viļ, un neviens par to nevar darīt atbildīgu, jo viņš ir

privileģēts «kā dabas nerātnais dēls».

Dramatiķis ir nopietns, patiess, nežēlīgs! Neviens ve-

cums tam nav par vecu, lai nevilktu to ārā no dziļiem

pagātnes putekļu klāniem. Neviens svētums par svētu, lai

to atbaidītu. Viņš laužas iekšā svētnīcas tumsā ar lāpu —

visi vecie mīti nav droši. Tu tas, kas atjauno mums mū-

žību.» (RLMVM, 74171.)
Tātad — viskonsekventākā, atklātākā karotāja attieksme

pret dzīvi. Pretstatā intīmajai pašatklāsmei, fantāzijas
rotaļai dzejā, pretstatā prozas konstatējošam vēsumam.

Protams, pret Aspazijas nostādni var izraisīties iebildumi:

tā ir caurcaurēm subjektīva. Taču tā ir gan dzejnieces pie-

redzes, gan laikmeta nosacīta, jo latviešu skatuve ilgus

gadu desmitus bijusi tā vieta, kur mākslinieki risina ak-

tuālākās, sāpīgākās problēmas un panāk apbrīnojami
vitālu skatītāju rezonansi. Topošā dzejniece ir izjutusi

V, Šekspīra un F. Sillera drāmu fascinējošo spēku. Sillera
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«Laupītāji», kuros 1884. gadā, Jelgavas pašdarbnieku
pulciņā darbodamās, Aspazija gatavojas spēlēt Amālijas
lomu, ir spožs pierādījums tam, cik daudz protesta pret
netaisnību var ielikt drāmas tēlos, kā tajos var iekausēt

laimes alkas un nākotnes ideālus. H. Zūdermaņa, H. Ib-

sena, G. Hauptmaņa, N. Gogoļa, A. Cehova un citu

rakstnieku darbi uz latviešu skatuvēm savukārt atklāj

problēmu daudzveidību, kuras var izteikt reālistiskajā
lugā. Aspazijas pašas lugu uzvedumi Jaunās strāvas un

1905. gada revolūcijas dienās ir bijuši izcili sabiedriskās

domas rosinātāji, laikmeta noskaņu paudēji. Visbeidzot —

Raiņa darbs dramaturģijā, kam dzejniece allaž dzīvojusi
līdzi, pārliecinoši pierāda, ka uz skatuves iespējams atklāt

filozofiskās domas lidojumu, cīnīties par jaunas ētikas un

jauna cilvēka veidošanu. Tieši sakarā ar Raiņa «Uguns

un nakts» analīzi dzejniece uzsver:

«Drāma ir tā augstākā mākslas forma, kur indivīda «es»

sajūta paplašinājās par pasaules visjūtu, kur cilvēka dvē-

sele jau pate top par pasauli. [~] Tādēļ arī drāma nav

tikai estētiska mākslas forma, kas dibinās uz baudīšanu

vien, bet tā ir reizē vērtēšana, tātad pēdējā pakāpe —

ētika. Tāpat arī drāmas vēsture ir katra laika ētisko jeb
tikumisko pamatu vēsture.»

1921. gadā rakstā «Opera vai teātris» Aspazija asi no-

stājas pret to, ka latviešu vadošajiem teātriem tiek sa-

mazinātas valsts dotācijas operas uzvedumu labā. Aspazija
izceļ teātra demokrātisko raksturu un nozīmi ne tikai

mākslinieka sarunā ar masām, bet arī darbaļaužu vispla-
šāko slāņu iesaistīšanā aktīvā radīšanas procesā, tautas

garīgo potenču veicināšanā:

«Teātris ir tas avots, no kura ved iztekas uz lauku bied-

rībām un visu tautu. [..] Ja jūs sašaurināsiet teātra

finanses un to nobīdīsiet arvien zemāk, tad reizē jūs arī

iznīcināsiet teātrus uz laukiem, un tie bij vienīgais dzī-

vības nervs, kas uzturēja mūsu tautu tumšajos reakcijas
un caru laikos.»

Stāstīdama par drāmas nozīmi publikas audzināšanā

un laikmeta domas veidošanā, Aspazija izceļ arī šīs sais-

tības otru pusi; tikai saskarē ar skatītāju uzrakstītā luga
kļūst par to, kam tai jābūt, — par vitālu, organisku ve-

selumu.

«Kas ir drāma, kura nevar parādīties uz skatuves? Tā

dzīvo tikai pusdzīvi. Visi tie tēli, kurus dzejnieks ar savām

gara acīm ir skatījis reālā iemiesojumā, tie ar ne-
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pacietību alkst un gaida, lai dzertu dzīvas, karstas asinis

un taptu par miesu. Viņu dvēseles sēd «rindā kā melnas

bezdelīgas pie Nāves upes» un grib spārnos celties un

pasaulē laisties.»

Tāda «bezdelīga pie Nāves upes» savā ziņā ir arī Aspa-
zijas pirmā luga «Atriebēja» (1887). Darbs tieši adresēts

savam laikam, piesātināts ar jaunlatviešu idejām, ar naidu

pret dzimtniecības paliekām, varmācību, netaisnību, ar

ticību latviešu zemnieka garīgajam spēkam un cilde-

numam. Te skaidri iezīmējas Frīdriha Sillera un Garlība

Mērķēja ietekme. Ja «Atriebēja» būtu parādījusies tad,
kad tā sarakstīta un arī godalgota kā izcilākais sace-

rējums 1888. gada lugu konkursā, tā neapšaubāmi būtu

jauna pagale ugunskurā, kas pret tautas un indivīda mūž-

senajiem apspiedējiem vēl spoži deg A. Pumpura «Lāč-

plēša» sarakstīšanas laikā. Taču cenzūra darbu kategoriski
aizliedz. Kad 1921. gadā «Atriebēju» beidzot uzved, tad

uz to, protams, var nolūkoties tikai kā uz slavenas dzej-
nieces agrīno darbu. Lugas sociālā aktualitāte ir zudusi,

līdz ar to asāk jūtams mākslinieciskā līdzsvara trūkums,
tēlu deklaratīvisms, pārspīlētais patoss. Tomēr «Atriebēja»
ir Aspazijai ļoti raksturīgs darbs, kurā, tāpat kā poēmā
«Saules meita», iezīmējas turpmākās daiļrades līnijas.

«Atriebēja» nonīkst, skatuves gaismu neredzējusi, tur-

pretī «Vaidelote» 1894. gadā «uzlido» uz Latviešu teātra

skatuves kā pavasara bezdelīga. Vairākkārt pārstrādā-
dama gan «Vaideloti», gan nākamo, tajā pašā periodā
tapušo lugu «Zaudētas tiesības», dzejniece ir gājusi daudz

tālāk savā mākslinieciskajā attīstībā. Darba idejas veik-

smīgi pakļaujas arhitektoniskajam veidojumam, galvenie
varoņi vairs nav ideju rupori, bet elpo paši savu elpu.
Asie drāmas konflikti izvēršas strauji pieaugošā varoņu

cīņā, mutuļojošs dramatisms apvienojas ar pārsteidzošu
lirisku smalkumu. Bet senās Lietuvas vēstures viela sa-

lējas vienotā veselumā ar 90. gadu latvieš-u kultūras mek-

lējumiem pēc jauniem garīgiem apvāršņiem. Pēc jauna
tipa cilvēka, kurš apzinās savu individualitāti un savas

tiesības, tajā pašā laikā būdams cieši vienots ar sabiedrību.

Tiesa, šī sabiedrība ar savām nepilnībām nolemj viņu

bojā ejai. Taču, pats pārvērzdamies un iedams bojā, viņš
dod sabiedrībai jaunas ētikas paraugu, pārrada arī sa-

biedrību.

«Mirdza savā dziesmā ieliek visu savu jauno, daiļo,

dzejisko dvēseli, kurā tikko pamostas pirmās mīlestības
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jūtas, tās mīlestības, kura nav nekas cits kā tikai ne-

valdāma cenšanās pēc visa cēla, daiļa, mūžīga, varena,

pēc visa, ko vien no mūžu mūžiem meklējuse ar sāpēm
visa cilvēce,» — 1894. gadā «Dienas Lapā» raksta kāds

anonīms kritiķis. Bet Rainis apcerē «Vecās strāvas pēdējs
gads» jau ar lielāku distanci vērtē «Vaidelotes» ietekmi

uz Jaunās strāvas noskaņu saviļņoto skatītāju:
«Toreiz ļaudis, visa tauta — viņu sparīgākos un jūtī-

gākos priekšstāvjos — meklēja pēc jauna — nākotnes cil-

vēka, viņi juta, ka vecā kārtība tikusi netaisna un spiež

jaunos spēkus, kuri gribēja pacelties. [..] «Vaidelote» ir

ilgu drāma, ilgu pēc nākotnes cilvēka, kā viss viņš laiks

bija ilgu laiks, ilgu pēc tautas jaunas pacelšanās, līdz ar

kuru rodas modernais cilvēks.»

Tā dzejnieks raksta 1903. gadā. Turpinādams pasākto
domu, viņš precīzi izceļ «Vaidelotes» idejiskās un māksli-

nieciskās vienotības noslēpumu, emocionālo atslēgu, kuras

atklāsmei nepadodas mākslinieciskās analīzes prepa-

rējums:
«Visa drāma ir noskaņota uz vienu visur cauri dzirdamu

vadošu melodiju, «leitmotīvu», kurš izsaka ilgas; burvīgā

dziesma, kāda tik skaista nav dzirdēta: «Mēness starus

stīgo» nes sevī visu lugas ideju, apskaidro visu varones

Mirdzas gaitu. Sī ideja varbūt katram ne tik viegli aptve-

rama ar galvu, bet ar sirdi viņu katris jutīs. Ja vārds

«simbolisms» no pastāvīgas velti valkāšanas, no nepa-
reizas lietošanas nevietā nav vēl zaudējis katru sajēgumu,
tad «Vaidelotē» ir visaugstākais, plašākais simbolisms,

īsti modernais gars viņā parādās visskaistāk, tas

modernais, kurš ir mūžīgs, jo izteic mūžīgo tiekšanos un

ilgas pēc aizvien tālākas attīstības.»

«Vaidelotē» apvienojas protests pret sava laika sociālo

Šaurību (tiesa, izteikts ļoti vispārīgās, dzejiskās formās,

protests, kas vairāk atklājas noskaņās nekā vārdos) ar

«gaismas straumes», «gaismas strāvas» jēdzienā pausto
mūžīgās harmonijas, saskaņotas attīstības un kustības

domu. Taču, ja grib konkrētāk runāt par attīstības ele-

mentu lugā, tad jāapstājas pie Mirdzas tēla. Viņā
visā pilnībā izvēršas līnija, kas raksturīga jau «Atriebē-

jas» centrālās varones Sidonijas būtībai. Varone izcīna

dziļu iekšēju cīņu. No mīlētājas pārvēršas nīdējā, tad uz-

veic, savu egoismu, atsakās gan no atriebības, gan no mī-

lestības. Ar iekšējo cīņu Mirdzas dvēselē sākas dramatis-

kākās, aizraujošākās lugas ainas. Kulminācijas brīdī lūst
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Mirdzas agrākā pasaules uztvere, izkristalizējas ētiskais

ideāls. Ar Mirdzas tēlu Aspazija jau sagatavo rainisko

traģēdijas principu latviešu dramaturģijā, par kuru kā

par dzejnieka drāmu galveno novatorisko iezīmi Aspazija
runā apcerē «Uguns un nakts»:

«Līdz šim drāmas tehniskā uzbūve, sākot no Aristoteļa
laikiem, pastāvēja iekš tā, ka doti cieši stāvoši raksturi ar

savām kaislībām un tieksmēm cīnījās cits pret citu psiho-
loģiski vai arī pret ārējiem apstākļiem, vai pret pasauli
un viņas morāliskiem likumiem. Tie gāja bojā aiz savu

raksturu vai kaislību konsekvences, un, ja tie ko darīja
pret savu raksturu, tad tā bija vājība un traģiska kļūda,
kamēr pie Raiņa iznāk pretēji: viņa varoņu traģiskā kļūda

būtu, ja tie nepārgrozītos. Te valda pārveidības princips

pats!»

Cilvēka pārveidība nes līdzi netiešu, toties spēcīgu emo-

cionālu prasību pēc «laika pārveidības», laika humanizā-

cijas. Sajā ziņā nelielā «Vaidelote» ar savu lirismu un

dramatismu ir ne tikai Raiņa poētiskās lugas «Pūt, vē-

jiņi!», bet arī grandiozās drāmas «Jāzeps un viņa brāļi»
gara radiniece.

Vēl tiešāk, bet ne mākslinieciski pilnīgāk cilvēka ga-

rīgās pašizcīņas procesu atklāj otra — 1895. gadā uzrak-

stītā fantastiskā drāma «Ragana». Dzejniece mēģina
centrālās varones tēlā dot savu atšifrējumu ilgām, kas

Liesmu dzen pēc gaismas. Kas ir «gaisma»? Raganas
meita, tāpat kā J. V. Gētes Fausts, meklē augstāko acu-

mirkli slavas mirdzumā, zelta spožumā, varas asiņainajā
blāzmā, kaislībās. Meklē un neatrod:

Starp debesi un zemi griezta viesulī,

Es slāpdama pēc gaismas stariem tvēru

Un pekles karstās liesmas vienmēr dzēru.

Ne velti kritika Liesmu sauc par sievieti Faustu. Viņas
tēlā, tāpat kā Fausta tēlā, tiek noraidīts viss, ko buržuā-

ziskās sabiedrības nostiprināšanās posmā par savu ideālu

izvirza «trešās šķiras» stiprais cilvēks: egoistisko vēlmju
piepildījumu, bagātību, varu pār sabiedrību.

Ideāls meklējams citur. Faustam tas ir darbs sabied-

rības labā. Aspazijas varone augstāko mirkli meklē spējā
upurēties mīļotā cilvēka labā, spējā atteikties no patības
savtīguma. Būtībā arī tā ir Fausta darbotiesspējas daļa,

egoisma noliegums. Cik daudz ši egoisma un altruisma,
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«es» un «tu», «es» un «mēs» tēma 90. gados tiek ap-

sDriesia Raiņa un Aspazijas piezīmēs par nākotnes cilvēku!
Un cik spēcīgi šie Aspazijas pirmie romantiskie drama-

turģiskie darbi ar savu aizrautību, ar varoņa atvērtību

pasaulei sagatavo sabiedrībā pamatu nākamo cīnītāju
ētiskajai pasaules uztverei un varonībai!

«Nākotnes cilvēks lai parāda mīlošu Es un ne Es ar

pātagu rokā, ne iznīcināšanā jāpastāv nākotnes cilvēka

pārspēkam, bet gan dzīva darīšanā,» Aspazija raksta 1896.

gacā starp Raiņa filozofisko piezīmju rindām. (RLMVM,
59034.) Viņas varones, pašas bojā iedamas, «dara dzīvu».

Traģēdijai pāri staro optimisms.
90. gadi laviešu kultūrā nav iedomājami ari bez Aspa-

zijas sadzīves drāmām, kurām, tāpat kā «Vaidelotei»,
cauri virmo romantiskas trauksmes un protesta motīvi.

Tās ir «Zaudētas tiesības» (1894) un «Neaizsniegts mēr-

ķis» (1895).
«Zaudētas tiesības» tiek iestudētas uz Rīgas Latviešu

teātra skatuves nepilnus divus mēnešus pēc «Vaidelotes»

pirmizrādes. Lugas rakstītas gandrīz vienlaikus. Bet kāda

atšķirība tēlojumā, vielas izvēlē, sarunā ar skatītāju!
«Zaudētas tiesības» saceļ vētru raibajā skatītāju pulkā,
kuri nupat vēl vienprātīgi aplaudēja «Vaidelotes» krāš-

ņajam lirismam un dramatismam, pa lielākai daļai nemaz

necenzdamies atšifrēt, kas lugā īsti ietverts. Karaļnama
krāšņuma, Mildas svētku fantastikas vietā — nabadzībā

nonākušas strādnieku ģimenes istabiņa. Bagātnieks Lan-

garts, izmantodams privilēģijas, kuras viņa šķirai dod

materiālā nodrošinātība, vara un cieņa sabiedrībā, samin

dubļos trūcīgu un līdz ar to sabiedriskās domas neaiz-

sargātu, beztiesīgu meiteni Laimu Sniedziņu. Lugas pē-

dējā cēlienā Laima paceļ pret Langartu revolveri, labi

zinādama, ka noslepkavo cilvēku, kuru sabiedrība nekad

netiesās, pēc tam pati iet nāvē. Klaja, asa sociālā kritika,
atklāts protests pret «dzīves varenajiem», pret «stiprākā
tiesībām».

Kā protestu pret «stiprākā tiesībām» lugu uztver jaun-
strāvnieciskā kritika, uzgavilēdama dzejniecei par sociālās

netaisnības atmaskojumu, izvirtušās latviešu buržuāzijas

nosodījumu. «Zaudētas tiesības» pēc pirmizrādes tūlīt re-

pertuārā uzņem provinces pašdarbības teātri, un 90. gados
tā ir viena no visvairāk spēlētajām latviešu autoru lu-

gām.
Konservatīvās aprindas ir satrauktas. Taču ne «Bal-
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Tijas Vēstnesis», «Balss», ne citi buržuāziskie izdevumi

nenosoda sociālos cēloņus, kas sirsnīgu, strādīgu, paš-

aizliedzīgu meiteni noved līdz prostitūcijai un slepka-
vībai. Tiek tiesāta pati Laima, viņas «netikumība». Tiek

tiesāta autore, kas velk «dienas gaismā visas nešķīstības
un netiklības, kuras nakts tumsība žēlīgi sedz un kuras ne

tikai darīt, bet arī redzēt un pat zināt liedz mūsu iedzimtā

kautrība, mūsu goda prāts un šķīstās sirds jūtas.»
(«Balss», 1894, 13. apr.)

Presē ap «Zaudētām tiesībām» izvēršas plaša polemika,
kas iedīglī jau eksistējusi, apcerot vācu rakstnieka Her-

maņa Zudermaņa lugas «Gods» uzvedumu 1894. gada
februārī. Zūdermanis nav tik skarbs kā Aspazija. Zūder-

manis klaji netiesā, un lugas darbība norisinās kaut kur

tālu Vācijā. Aspazija norauj masku nelietībai tepat, acu

priekšā, Aspazija protestē ar visu Laimas pēdējā klie-

dziena spēku. Un sabiedrībā «iedzimtās kautrības» un

«šķīsto sirds jūtu» apcerēšana izvēršas asā sarunā par

buržuāzijas dubultmorāli un klajo liekulību, par sievietes

neapskaužamo stāvokli 90. gadu sabiedrībā, par mākslas

atmaskojošo lomu un reālisma uzdevumiem. Un izvir-

zās — kas kultūras attīstības vēsturē jo svarīgi — jautā-
jums par mākslinieka vietu sava laika cīņās. Visu gadu
ilgušās debates par «Zaudētām tiesībām» Aspazija noslēdz

ar savu referātu Pēterburgas Arrīgas dziedāšanas bied-

rības jautājumu vakarā (diskusijas atbalsis skan arī vē-

lākos gados), kurā viņa dod arī savu mākslinieka pienā-
kuma interpretējumu:

«Dzejnieks ir visu nicināto un vajāto aizstāvs, viņš ne-

redzīgo acs, mēmo biedinošā, apsūdzošā balss. Kur likumi

un sabiedrība ir tiesājuši un atmetuši, tur sākas dzejnieka
uzdevums. Viņam jātiek tālāk un jāizskaidro, kādēļ no-

ticis noziegums.»
Un no šī formulējuma pēc neilga laika dzejā izaug ari

otrais mākslinieka uzdevums:

Tas cilvēcei pats priekšgalā
let dzīves cīņā asā

Un iepriekš laiku grāmatā
Tās nākamību lasa.

Kā praviets, stāvot kalngalā,
Tas sludina par briesmām,
Un viņa dzeja rakstīta

Ar žulti un ar liesmām.
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Ar asu atmaskojošu leceri, ar vēlēšanos atklāt sievietes

traģēdijas (sākotnējā iecerē — arī nozieguma) cēloņus

Aspazija pēc «Zaudētu tiesību» klajā nākšanas raksta

nākamo lugu — «Neaizsniegts mērķis». Jāpiebilst, ka kri-

tika bieži «Zaudētas tiesības» dēvējusi par sieviešu eman-

cipācijai veltītu darbu. Taču, ciešāk ielūkojoties lugas ma-

teriālā, skaidri redzams, ka ar emancipācijas problēmu
darbam ir visai maz sakara: «Zaudētu tiesību» pamatā
ir materiāli nenodrošinātā un līdz ar to beztiesīgā cilvēka

aizstāvība pret «dzīves pirmdzimtajiem». Toties «Neaiz-

sniegts mērķis» visā pilnībā veltīts sievietes emancipācijai
un asi protestē pret sievietes atkarīgo stāvokli ģimenē un

sabiedrībā, pret aizspriedumiem, kas liedz sievietei «pēc
gaismas tiekties», izglītoties, rīkoties patstāvīgi un arī

atbildēt par savu rīcību. Cik šis protests ir nepieciešams,
liecina kaut vai nelielais incidents, kad luga nonāk pie
cenzora: «Neaizsniegto mērķi» pieprasa pārstrādāt tāpēc,
ka ceturtajā cēlienā galvenā varone Velta, aizbēgusi no

mājām, ierodas studenta Jausmiņa dzīvoklī. No vispār-

pieņemto sievietes uzvedības normu viedokļa tas šķiet
nepieļaujami pat uz skatuves.

Arī «Neaizsniegts mērķis» rada plašu rezonansi sa-

biedrībā, taču ātrāk noiet no skatuves. Problēma nav tik

aptveroša kā «Zaudētās tiesībās», arī izstrādājums pa-
viršāks. Vispār reālistisks notikumu atainojums, raksturu

analīze uz parastā sadzīves fona nav Aspazijas īstais

izteiksmes veids — to jūt gan «Zaudētās tiesībās», gan

«Neaizsniegtā mērķī». Dzejniecei nepieciešams romantisks

iztēles lidojums, spārnoti vārdi, pāri plūstošas jūtas, ap-

garojums. Tāds neiederas Sniedziņu nabadzīgajā istabiņā
un Dambīšu saimniekmājās. Tāpēc, kad zūd šo abu lugu
tematikas aktualitāte, tās nogrimst aizmirstībā. Šobrīd

to galvenā vērtība meklējama laikmeta raksturojumā un

Aspazijas daiļrades pirmā posma dokumentējumā.
Emocionāli daudz iedarbīgāka un arī šodien dzīvāka ir

miniatūrā drāma «Zeltīte» (1901). Pusaudzes traģēdija,

pakļaujoties cieta un garīgi tāla tēva gribai, te organiski
savijas ar Aspazijai raksturīgo poēziju, un kā skumja
dzeja tā aizkustina arī tagad.

Sabiedriski augstāko pacēlumu Aspazijas dramaturģija
sasniedz 1905. gadā, kad Jaunajā Latviešu teātrī tiek izrā-

dīta teiku drāma «Sidraba šķidrauts». Tās iecere radusies

Slobodskā, dažas fantāzijas ainas iezīmējušās jau 1894.

gadā Nītaures apciemojumā, klejojot pa turienes mežiem
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un pakalniem. Slobodskas trimdas gados Rainis daudz

strādā pie «īliņa» jeb «Kurbada» uzmetumiem, un kop-
bt'tnes laikā dzejnieki pārrunā daudzus dramaturģijas
jautājumus, meklē ceļu uz jauna veida drāmu, kur spē-
cīgāk un iedarbīgāk nekā sadzīves lugās atklātos sa-

biedrības attīstības tendences, pavērtos filozofisks pa-
saules skatījums. Vel arvien abus dzejniekus nodarbina

arī jautājums par mākslinieka misiju sabiedrībā, par
mākslas īpašo uzdevumu cīņu un pārvērtību laikā. No

«!liņa> piezīmēm Rainis nonāk līdz lugai «Uguns un

nakts» un Spīdolas tēlam, Aspazija — līdz «Sidraba šķidr-
autam» un Gunai.

Rainis savus varoņus pilnīgi apzināti veido kā sabied-

risku spēku un procesu simbolus. Aspazija savā darbā

pēc rainiskajiem simboliem netiecas, kaut arī «Sidraba

šķidrauta! centrālā varone daudzējādā ziņā radniecīga
Spīdolai un abu sieviešu tēlu kopīgajai pirmmātei Artai

«Miņa» uzmetumos. Guna ir mākslinieka iemiesojums.
Mākslinieka, kas sevi ziedojis viena liela uzdevuma pil-
dīšanai. Sajā ziņā tēls tieši turpina līniju, kas tik kaismīgi
uzsvērta Aspazijas 90. gadu publicistikā un dzejā. Tomēr

šoreiz problēma tverta daudzpusīgāk, pretrunīgāk, dra-

matiskāk. Guna nespēj līdz galam izpildīt savu misiju.
Cīņas augstākā kāpinājuma brīdī viņa lūst, atsakās no

sava uzdevuma mīļotā cilvēka labā, mīlas labā. Bet:

• Mūža gaisma tam tik mirdz,
Kam no dzīves šķirta sirds

...

Zināmā mērā Gunas liktenī tiek izspēlēta Raiņa tēma:

«Bet zini, augstākā ideja, tā nepazīst cilvēka žēluma...»

Pat visdramatiskākajos, traģiskākajos dzīves brīžos ne-

drīkst noliegt ideālu — īsta mākslinieka personība nav

savienojama ar kompromisu. Tas, kurš reiz atteicies no

savas patiesības, no sava sidraba šķidrauta, nekad to

vairs neatgūs, jo «nekad tam netic vairs, kas pats sev

netic». Guna ir nolemta bojāejai — skaists meteors, kas,

vientuļš uzliesmojis dzīves naktī un tad pats sadedzis

iekšējā ugunī, pats sevi izpostījis. Bet — un šeit Aspazija
iet tālāk nekā iepriekšējās drāmās — tas labākais, ko sava

īslaicīgā spožuma mirklī devis varonis, translējas tālāk

jaunos varoņos, tautā. Aust jaunu sidraba šķidrautu aiziet

Dzirkstīte. Un pienāks laiks, kad «tas kā jauna debess

'visus pārklās».
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Kopā ar centrālo problēmu lugā ienāk citas būtiskas

«laika tēmas». Aspazija ar Gunas uzstāšanos asi nosoda

patvaldniecisko despotiju. Nosoda karu. Atmasko varmā-

cību. Aicina masas celties cīņai par labāku dzīvi, meklēt

«posta sakni». Kaut arī uzrakstīta pirms revolūcijas,
«Sidraba šķidrauts» ir īsta revolūcijas luga, kas ietver

sevī tuvo notikumu garīgo pacēlumu, sparu un nemieru.

Reizē tā ir spēcīga, tēlaina dzeja, kas vienlīdz lieliski iz-

lejas cīņas aicinājumā un galvenās varones moku plo-
sītās dvēseles atainojumā.

Otrreiz sasniegt tik tiešu kontaktu ar laikmeta sociā-

lajiem strāvojumiem Aspazijai vairs neizdodas, kaut gan

arī vēlākajos gados rodas vairākas sabiedriski un filo-

zofiski dziļas lugas.
Šveices emigrācijā dzejniece ilgāku laiku strādā pie

tēmām «Hipatija», «Robespjērs», «Kasandra». «Hipatijai»
par pamatu ņemta grieķu filozofēs un matemātiķes dzīve;
415. gadā viņu zvēriski nogalina fanātisko kristiešu pūlis.
Hipatijas cīņa pret kristiānismu iecerēta kā prāta cīņa
pret tumsonību, mistiku, reliģisku liekulību. Galvenās va-

rones tēlā autore tiecas aizstāvēt sev tik mīļās antīkās

pasaules daiļumu, kuru bojāejai nolēmusi vēstures gaita,

vergturu pasaules sabrukums. Gan šī, gan pārējās ieceres

paliek uzmetumu līmenī. Taču, dzimtenē atgriezusies,

dzejniece 1923. gadā pabeidz drāmu «Aspazija». Tā ir it

kā parāda atdošana sengrieķu lepnajai, gudrajai, drosmī-

gajai sievietei, no kuras dzejniece aizguvuši savu psei-
donīmu.

«Aspazijā» dzejniece izmantojusi daudz vairāk kon-

krētas vēstures vielas un reāliju nekā pārējos darbos.

Tomēr arī te precīzs pagātnes atainojums nav viņas gal-
venais nolūks. «Aspazija» ir dramatisks stāsts par to,

kādu māksliniece grib redzēt savu dzimteni, kurā viņa

atgriezusies pēc piecpadsmit gadu prombūtnes. Buržuā-

ziskajā Latvijā esošās sociālās pretrunas Aspazija izjūt
visai asi. Taču viņa cer, ka tās varēs atrisināt reformu

ceļā, tautu izglītojot un audzinot humānisma garā. Tāpēc
lugā spēcīgi akcentēta mākslas nepieciešamība valsts
dzīvē. Sievietes līdztiesība vīrietim. Antiklerikālais motīvs,

ass garīgās tumsonības, aizspriedumu nosodījums. Līdz-

dalība dzīves pazemoto, kalpināto liktenī. Lugas uzve-

duma programmā, domādama par Latvijas nākotni, dzej-
niece raksta:

«Rīts tomēr aust, un laiks ir sapņu iedvesmu pārvērst
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dzīvos tēlos. Un, ja ari šis sapnis būtu vēl par agru sap*

nots, nāks citi sapņotāji, kas sapņos tālāk un skaistāk.

Mans uzdevums ir izpildīts ar šo ierosinā jumu: Febs Apo-
lons ir visspēcīgs! Viņš raida savas zelta bultas pār Rīgas
melnajiem torņiem un pār visu Latviju: tumsai soli pa
solim ir jāatkāpjas.»

«Aspazija» ir skaists dramatisks darbs, kas diemžēl

teātros nepiedodami aizmirsts. Vitālā varoņu jūtu dzīve

spraigi apvienojas ar sociālo problēmu risinājumu. Lugas
centrālie varoņi pieder pie «tās lielās cilts, kas iet caur

laiku laikiem, kad zeme tumša top — tai gaismu nest».

Sengrieķu Aspazija spēj gan ziedoties, gan uzvarēt. Tiesa,

viņa nepazīst tādas iekšējas pretrunas kā vaidelote Mirdza

vai sidraba šķidrauta īpašniece Guna. Attīstības, pār-

tapšanas motīvs viņā mazāk uzsvērts, kopš paša sākuma

viņā ieprogrammēta «griba uz varonību». Tomēr konflikti

ir pietiekoši spēcīgi, situācijas pietiekami asas, lai tēls

nekļūtu monotons. Vienlaikus luga ir skaista velte Grie-

ķijas senatnei, kas devusi tik bagātus impulsus dažādu

tautu kultūras attīstībā.

Kad Šveices emigrācijā Rainis strādā pie savas lielās

traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi», arī Aspazija pievēršas
bībeles motīviem. Sākas uzmetumi lugām «Boass un

Rute», «Sulamite», «Samsons un Dalila», taču pabeigts
tiek vienīgi pirmais darbs (1925). Kaut arī Aspazijas
laikmeta kultūrcilvēks vairs nepieņem kā patiesību senās

leģendas, pasaules izcilāko vārda mākslinieku darbos šī

tematika ieņem nozīmīgu vietu arī 20. gadsimtā. Reli-

ģiskā ideja tiek dzēsta. Teiku materiāls dod iespēju atspo-

guļot jaunlaiku cilvēka pārdzīvojumus krāšņā, orientāliskā

formā, noliegt gadsimtam raksturīgo racionālismu un na-

turālismu, hiperbolizēt raksturus, stilizēt valodu. Spilgts
paraugs šajā ziņā ir Oskara Vailda «Salome», kas abiem

latviešu dzejniekiem labi pazīstama.
Rainis Jāzepa un viņa brāļu leģendā risina filozofisku

un ētisku problēmu. Aspazijai Boasa un Rutes mīlestības

stāsts, kas tik poētiski izceļas vispārējā asiņainajā un

skarbajā vēstījumā, ir sava veida relaksācija pēc pār-
ciestajām reakcijas šausmām un svešatnes rūpēm. No-

rādīdama, ka darba iedīgļi jau meklējami 1905. gada
revolūcijas noslēguma laikā, Aspazija raksta: «Savādi

man pašai liekas, ka es tādā šausmu un drausmu brīdi

varēju sapņot par saulainu mieru, bet var arī saprast,
ka pārstaipītā dvēsele meklēja atsvara punktu un
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izlīdzni.» «Boass un Rute» ir dzejnieces gaišākais dra-

matiskais darbs, maiga mīlas poēma, sievietes skaistuma,

kautrības, maiguma cildinājums. Vienas no skaistākajam
lugas lappusēm ir kalpa puiša neapzinātās mīlestības

atklāsme viņa dialogā ar Boasu.

Kā redzams no ierakstiem dzīves hronikā, Šveicē tiek

iecerēts arī «Būvmeistars» jeb «Torņa cēlājs», kuru dzej-
niece uzraksta 1927. gadā. Fabulai izmantota viduslaiku

teika par baznīcām, kuras var uzcelt tikai tad, ja to pa-

matos iemūrēta dzīva jaunava. Te ieskanas arī H, Ibsena

«Būvmeistara Solnesa» («Celtnieka Sūlnesa») motīvi —

cīņa ar «troļļiem sevī», tornis kā varēšanas, radītspējas
simbols, mūža darba vaiņagojums. Aspazijas luga ir dra-

matisks vēstījums par radītāja darbu un pienākumu
Liela iecere prasa lielus upurus no tās veidotāja. Vel

vairāk — tā prasa upurus no tiem, kurus viņš mīl un

kuri viņu mīl. Lugas centrālo līniju veido celtnieka Uģa
un Mades dialogs par radītāja darbam nepieciešamo
ētisko skaidrību, godīgumu, varonību. Baznīcai kā reli-

ģijas atribūtam te vairs nav nekādas nozīmes. Gluži

otrādi — «Torņa cēlājā» izvērsta tik asa baznīcas kalpu,

mācītāja, pilskungu kritika, ka buržuāziskā prese prasa

izrādi aizliegt: šī «tendences drāma» pieņemama tikai

«sociālistiem».

1928. gadā Aspazija pabeidz vienu no īpatnējākajām
lugām — drāmu «Zalša līgava». Luga veidota pēc lat-

viešu tautas teikām, kuras 20. gadu sākumā lasa ari

Rainis. Radošajās domās viņš atzīmē: «Saules mīts. Sauli

izcelt. [..] Nemirstības jautājums latviešu apakšzemes
teikās. Plūtons un Prozerpīna. Jūras apakša, var arī but

zemes apakša.» (RLMVM, 23272.) So mītisko elementu

izmanto arī Aspazija. Sociālā problemātika neizvirzām

priekšplānā, kaut gan darbā spēcigi ieaužas apziņa par

nežēlību, netaisnību, varmācību, svešatnību cilvēku ik-

dienas dzīvē.

Ar dzejisku kaismi un dziļu māksliniecisku spēku lugā
Izvirzās lielie, dzīvības procesus aptverošie jautājumi. Ar

latviešu dramaturģijā vēl nepieredzētu spilgtumu atklājas
mātes mīlestības problēma, pamestā, nemīlētā, neaizsar-

gātā bērna tēma. Jautājums par cilvēka un Visuma sa-

skaņu, par Zemes un Zemzemes, Zemūdens, kosmosa mū-

žīgo vienību. Par cilvēka nesagatavotību lielo ritumu

izpratnei, par viņa bailēm, riebumu un aklo naidu pret
Dabu, ja tās parādības nesaskan ar viņa ierastajiem
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priekšstatiem par skaisto un labo. Sajā aspektā «Zalša

līgava» vēl vairāk nekā tās uzrakstīšanas laikā ir pār-
steidzoši aktuāls darbs. Luga ar poētisku aizrautību māca

bijību pasaules daudzveidības priekšā, no kuras cilvēks

atsvešinājies civilizācijas uzvaras gājienā.
1927. gadā lugai nav lielu panākumu. 'Aspazija kri-

tikas vēsumu uztver kā sabiedrības atteikšanos no lielām

problēmdrāmām vispār. Sava taisnība viņai ir — re-

pertuāra panākumus teātrī nosaka naudīgais vidusmēra

skatītājs, kas tur meklē izklaidēšanos, nevis aicinājumu
uz garīgu atjaunošanos. Vētrainie revolūciju un sociālo

lūzumu gadi ir pagājuši. «Kam tagad vajag lieluma? Kam

fantāzijas? [..] Aiz tā iemesla arī tik ilgi klusēju, tādēļ
tik daudzi iesākti darbi guļ pamesti,» Aspazija raksta

apcerē «Kā radās «Pūcesspieģelis»».
Šarla dc Kostēra nemirstīgā darba «Leģenda par Tilu

Pūcesspieģeli» dramatizējums (1931) ir Aspazijas
pirmais mēģinājums sarunāties ar publiku komēdijas
žanrā. Seit turpinās «Torņa cēlājā» uzsvērtā antiklerikālā

līnija. 1933. gadā rodas oriģinālkomēdija «Velna nauda».

Senā tautas teika par puisi, kas sukājis velnam matus,
izvēršas sava laika merkantilisma un garīgās tukšības

nosodījumā. Velns staigā ar cilindru galvā. Elle ir mo-

dernizējusies par milzīgu izpriecu lokālu. Raganas brauc

automobiļos. Dzejniece asi runā par naudas un mantas

neierobežoto varu buržuāziskajā Latvijā, par kultūru, kas

pilnīgi pieskaņojusies mantīgo šķiru interesēm.

«Velna naudā» skan arī traģiska stīga. To veido Vaives

liktenis — meiteni nogrūž dzīves ceļmalā un aizmirst

tie, kuri nespēj turēties pretī zelta mirdzošajam vili-

nājumam. Vaives atgriešanās, lai atgūtu mīļoto cilvēku,

ne visai pārliecinoši izriet no komēdijas kopējā risinā-

juma.
Aspazijas mūža pēdējā posma drāmām, tāpat kā dzejai,

klājas pāri rezignācija. To nosaka laikmeta sarežģītais

raksturs, perspektīvas trūkums sabiedrībā, Raiņa nāve.

Saasināts pesimisms īpaši jūtams 1930. gadā rakstītajā

lugā «Jānis Ziemelis». Darbs veltīts traģiski bojā gājušā
dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka piemiņai. Drāmas varonis ir

nepiepildītu sapņu, sabradātu cerību, iekšēja nespēka
upuris. Nespēdams tikt galā ar savas dvēseles konfliktiem,

viņš meklē aizmirstību narkotikās. Baltais pulveris uz

mūžu aizslēdz viņa acis tad, kad no jauna mostas griba
dzīvot.
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Dzejnieces arhīvā paliek nepublicēta luga «Imanta»,
kas mākslinieciski izstrādāta visai maz. Paliek arī virkne

nepabeigtu fragmentu no lugām «Hipatija», «Sulamite»,
«Marats un Šarlote Kordē», «Augstrozes meitiņa», «Pē-

teris Lielais», «Kārlis XII» un citas ieceres, kuru skaits

sniedzas desmitos. No iecerētajiem darbiem tikuši uz-

rakstīti — pie tam allaž spontāni un ātri — tie, kas vienā

vai otrā dzīves brīdī vistiešāk sasaukušies ar mākslinieces

personisko dzīvi un izjūtām. Jo Aspazijas radošo spēju

uzbangojumu nebūt nenosaka tikai iecerētās problēmas
īpašā aktualitāte zināmā vēstures situācijā. Process pat
it kā iet pretējā virzienā. Ko dzejniece pati pārdzīvojusi
un pēc tam ar lielāku vai mazāku atsvešināšanos no

tēliem projicējusi mākslas darbā, tas izrādījies svarīgs
arī laikmetam, bet mākslinieciski dziļākajos un pilnīgā-
kajos darbos — nākotnei. Heinrihs Heine saka: «Es no

savām lielām sāpēm taisu savas mazās dzejas,» — un

Aspazija apgalvo to pašu, rakstīdama: «Mirdza biju es

pati, un viss cits bija blakus lieta.»

Aspazijas lugu saturā atrodami daudzi biogrāfiski mo-

tīvi. «Zeltīte» un «Neaizsniegts mērķis» vairākus sižeta

elementus guvuši no pašas dzejnieces pirmās nelaimīgās

laulības, uz kuru spiež mīlošie vecāki, baidīdamies no

apkārtnes spriedumiem un aizspriedumiem. Kā vienā, tā

otrā darbā ienāk Daukšu vide, pagalms, vecais dīķis. Pat

kādreiz notikusī mājas degšana dod atbalsta punktu «Ne-

aizsniegta mērķa» sižeta risinājumam. «Zaudētās tie-

sībās» savukārt atainojas vide un raksturi, ar kuriem

dzejniece nonākusi saskarē Jelgavā, kad pēc Daukšu iz-

putēšanas nākas pelnīt dienišķo maizi kā kalponei un

šuvējai turīgo pilsoņu namos. Mirdzas tēls dzimis tajās
spīts un apņēmības stundās, kad, šajā pašā vidē uztu-

roties, kļūst skaidrs: «Atlika tikai divi ceļi: vai nu pa-
doties izmisumam un nogrimt dzīves purvā, vai arī ar

sparu no tā izrauties.» Boasa un Rutes tēlu poēzijai, kā

jau minēts, pamatā ir vēlēšanās atbrīvoties no smagā
pēcrevolūcijas laika jutoņas, bet «Torņa cēlājs» ir sav-

dabīgs Aspazijas dialogs ar Raini tajā laikā, kad arī starp

viņiem ir nostājusies sava veida Helijante, un Aspazija
vēstulēs dzejniekam raksta: «Pagātne ir tā, kas man dod

spēku tagadni panest, un, ja Tu man to rūgto malku esi

tagad sniedzis, tad es atminu, cik daudz salda dievišķa
nemirstības dzēriena mēs abi kopā esam baudījuši. Tas,
kas tevi stipru, lielu darījis, ir mūsu kopdzīve.»



Psiholoģiski ļoti interesanta ir atriebības tēma Aspa-
zijas darbos. Sidonija, Mirdza, Liesma, Laima, Guna...

\7 isns viņās kvēlo sāpes par pāridarījumu, visas viņas
alkst uzvarēt savas dzīves melno brīžu vaininiekus un

līdz ar to — arī izdzēst atmiņas par šiem brīžiem. Jutas

ir tik kvēlas, pārdzīvojumi tik cilvēciski saprotami un tik

tipiski dzejnieces agrīnajai daiļradei, ka te gribot ne-

gribot jātaujā pēc tām pagātnē paslēptajām jūtu vētrām,
izmisumu un garīgām cīņām, kas plosījušas pašu māksli-

nieci, līdz dziļš iekšējs spēks palīdzējis pacelties pāri
pagājušam un uzvarēt — uzvarēt pašai sevi. Zīmīgi, ka

90. gadu piezīmēs un vēstulēs Aspazijai Rainis runā par
labestību kā dzejnieces būtības izcilu sastāvdaļu. Kā

veidojusies šī labestība, kas tā aizkustina dzejnieku, ka

viņš tajā saskata jau nākotnes cilvēka vaibstus? Kādas

kolīzijas Aspazijas dzīvē noteikušas viņas varoņu gaitu
un pārvērtības drāmās? Sīs dzīves lappuses varbūt nekad

nepāršķirsies un neatklāsies.

Paralēles starp Aspaziju un viņas drāmu varoņtēliem
varētu meklēt ilgi un dažādos aspektos. Varētu arī kļū-
dīties minējumos. Taču skaidrs ir viens — Aspazijas
mākslā mēs sastopam spēkpilnu patību. Dzejnieka patību.
Savu dzīvi dzīvojot, viņa izdzīvo līdzi laikmeta dzīvi,
savā būtnē atbalso jūtas, meklējumus un domas, kas

svarīgi daudzām patībām dzīves robežsituācijās jaunas
un labākas dzīves meklējumos. Uz Aspaziju pašu attiecas

Gunas monologs:

Ja mana balss jums dziļi sirdī noskan,
Ja tā jūs modina un satricina,
Tad viņas spēks ir tikai izteikt to,
Kas neizteikts ikkatra krūtīs dus.

Saulcerīte Viese





ATRIEBĒJA

Drāma 5 cēlienos no Latvijas
dzimtbūšanas laikiem





Personas:

Stefans Rīders — grāfs
Sidonija — komtese, viņa meita

Arnolds Heidrihs — grāfs, Rīdera māsasdēls

Fon Sramins ļ
Fonßllovs > muižnieki

FonEilenhorsts J

Fon Pfeils \ .
..

S te i ne k s /
arstl

Vendiņš — grāfa Rīdera rakstvedis

oVnleit Jpils sulaiņi

G i n te r s — muižas vagars

Strautiņš
Gaur i ņ š

Rer! a v k s

Kalve I zemnieki

Šķiedra
Pel c i s

Griķis
Auz i ņ š

Baltiņu Agate — ciema übadze, atraitne

V m a — tās meita

Margrieta — Strautiņa sieva

Māriņa — komteses aukle

Vēl daži zemnieki un zemnieces. Skati norisinās pa daļai

Daiņulejas pili, pa daļai zemnieku sādžā.
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PIRMAIS CĒLIENS

Daiņulejas pilī. Paliela, ļoti eleganta istaba ar dažādiem sienu

izgreznojumiem, spoguļiem un atzveltņiem; izejas durvis pa labo un

kreiso roku, pret dibenu karājas portjera, atdalīdama blakus telpas.
Nomaļus uz kādas konsoles nostādīta lampa izplata vāju,

nospiestu gaismu, tā ka istabā valda pakrēslis; sienas pulkstenis
rāda pusnakti.

t. SKATS

Francis un Daniels, pirmējais ausi cieši piespiedis pie port-
jeras klausoties, otrais, atgāzies lēnkrēslā, smēķē papirosu.

Daniels (apspiestā balsi). Nu, kas ir, vai vari ko
sadzirdēt?

Francis (krata_ galvu, tad uz pirkstu galiem pielien
Danielam). Neko. Ārsti savā starpā paklusu sarunājas,
viņi par kādu lietu spriež un nevar vienoties. Slimniece
allaž ievaidas, un komtese Sidonija staigā nemierīgi šurp
un turp.

Daniels (igni). Kad jel reiz šīs būšanas nobeigtos!
Divas naktis jau neesmu gulējis, un tagad atkal pusnakts
klāt, kur ne aci nevar dabūt aizlikt. Jāskraida šurp un

turp kā atspolei: te vajag tādu zāļu, te tādu! te tādu pul-

veru, te tādu! It kā tāda veca grabaža vairs ilgi iespētu
turēties, lai ar viņu saķitē un salāpa diezin kā.

Francis. Respektu, Daniel, respektu! Vecā grabaža
ir augsti dzimusi grabaža, un vai tu domā, ka tie tur nav

vēl diezgan nožēlojami? Mūsu kārtas cilvēkam, mazākais,

ļauj mierīgi nomirt, kamēr viņi tiek zāļoti un zalvēti, ka

ne tārpiem vairs tāds kompots nesmēķē. ledomājies mūsu

veco grāfieni: tai pastāvīgi atrodas divi ārsti klāt, — vai

tie drīkst brīvā stāvēt? Tiek maisīts un brūvēts, un vārīts

kā raganu ķēķī! Un mācītājam ar savs kakla cirtiens ar

dieva maizes cepšanu!
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Daniels. Tas jau nu paliks vai par maiznieku! Bet

lai nu kā, svēta mūsu lielkundze ir, to var sacīt! Viņas
ģērbēja kalpone teic, ka tā vairs citādas papiljotes netinot

matos kā tādas, kuras aprakstītas bībeles pantiņiem.
Francis. Jā, jā! Kur grāfs Rīders iet ar pātagu pa

priekšu, tur šī, viņa māsa, ar bībeli pakaļ; tā viņi valda

savus apakšniekus. Ja nu šis «apustulis krinolīnē» no-

mirtu, tad mēs paliktu pie pātagas vien.

Daniels. Cerams, ka tad nāks labāki laiki, grāfienes
dēls, jaunais Arnolds fon Heidrihs, ir ļoti laipns un pa-

zemīgs kungs.
Francis. Kāds labums gan mums, grāfa Rīdera

ļaudīm, tur sagaidāms?
Daniels. Nu, tad jau vairs neesam grāfa Rīdera,

bet jaunā grāfa Heidriha apakšnieki.
Francis. Par mūsu dzimtkungu taču dēvē grāfu Rī-

deru?

Daniels. Tā gan ir, tik ļoti viņš mācējis piesavināt
sev visu autoritāti, ka, pat šā novada īstajai īpašniecei, viņa
māsai Martai fon Heidrih, vēl dzīvojot, viņu ieskata gan-
drīz kā vienīgo valdnieku, bet es, vecu vecais sulainis,

kurš še piedzīvojis sirmus matus, pazīstu savu kungu
dzimtas sastāvu labāk; es zinu, ka grāfs Rīders, kad tas

pēc savas sievas nāves bija pārdevis visas savas muižas,
tika no vientules atraitnes māsas Martas fon Heidrih ai-

cināts būt viņai par sargu un viņas nepieaugušajam dēlam

Arnoldam par aizbildni. Bramanim Rīderam, kurš

visu savu kapitālu izšķērdējis, mūsu jaukā Daiņuleja bija
tikpat kā zvirbulim gatava bezdelīgas ligzda. Drīz vien

viņš ar savu meiteni, mazo komtesi Sidoniju, še ierausās

kā īstā mājā. Gadi ir pagājuši, un vai nu tie ērkšķi, ku-

rus viņš še dēstījis, jeb vai komteses Sidonijas lepnās

rozes vairāk izsūkušas mūsu zemīti, to nevar zināt, bet

abi, slacīti no nabaga apakšnieku sviedriem, zeļ trekni jo
trekni.

Francis. Vai jaunais grāfs Arnolds būs spēcīgs

diezgan novērst no mums sava tēvoča Rīdera smago roku?

Tā jau arī viņu saistījusi, saderinādama ar savu meitu

Sidoniju.
Daniels. Redzēsim, redzēsim, sliktāks jau arī nekas

nevar nākt, ja ne labāks. Mēs, pils dienestnieki, nevarētu

iau nu vis neko sūdzēties: dabū pa vienu ausi, pa otru,
vai nu tāpēc izdīgsi, pateic paldies, un labi, bet nabaga

zemniekiem, tiem es gan vēlētu drusku atspirgties pēc tik
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karstas sutas. Kad vēl nebūtu vagara Ģinteral Sirds

trūkst pušu, noskatoties, kad viņš sāk mest pirts garu uz

zemnieku mugurām.

Francis. Ak, tas vecais prūsis, ne par velti viņu sauc

par «velna pērāju». He-he! Skaistas sievas bučot un vī-

riem graizīt kamiešus, to viņš prot kā cits neviens. Gri-

bētu zināt, kamdēļ viņš tagad nogāja uz sādžu pašā
nakts vidū?

Daniels. Dzirdēju, ka grāfs pats viņu aizsūtīja at-

vest kādu zemnieka sievu. Diezin ko ar to darīs? Būs

laikam ko noziegusies.

Francis. Tiešām ērmoti, bet klau — vai viņš tur

aiz durvīm nerunā?

2. SKATS

Tie paši un Ģinters, kurš nāk no kreisās puses, vezdams sev līdz

Strautiņu Margrietu.

Ģinters (pavecs, ļoti izdilis vīrelis ar lielu, uz

priekšu pārkārušos zodu, runā ļoti strauji un taisa žesti-

kulācijas). Droš', droš', droš', nāk iekš', nemaz nebaid',
tev nekā nebūs darīšana!

Margrieta (basām kājām un ietinusies lielā lakatā,

pārnāk bailīgi pār slieksni). Apžēlojaties, cienīgs vagara

lielskungs, sakāt man jele — ko ar mani darīsat? Kam-

dēļ man tik piepeši bij jānāk uz pili?

Ģinters. Pagaid', pagaid'! Kad atnāks to lielkung',
tad redzēs.

Francis (pienāk abi ar Dānieļu). Kad tevi piķis! Tā

jau skaistā Margrieta! Vagarc, draugs, kas tev sajaucis

prātus? Ko tu gribi ar viņu iesākt, ka esi viņu vīram no

gultas izmakšķerējis itin siltu?

Ģinters. Tur mut', gelbšnabel, tev nepras', zin paš\
ko dar'!

Daniels. Nu, nu, vecais teteri, neesi jau tūlīt tik

nikns; vari jau mums arī pateikt, var būt, ka esi apdo-

mājies, ka nav labi cilvēkam vienam būt, īpaši pa nakti,

un ka Margrieta mūsu novadā tā skaistākā sieva?

Margrieta (šņukstēdama, galvu ietinusi lakatā).
Dievs, esi man žēlīgs, neapzinos nevienam neko ļauna

darījusi; lai nu ar mani notiek kas notikdams.
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3. SKATS

Tie paši. No dibena iznāk ārsti fon Pfeils un Steineks.

Fon Pfeils (rokas berzēdams). Hm! Es saku, tas ir

jauns atradums mūsu medicīnas laukā, jauns dzinēja
ritens nodilušo teoriju mehānismā. Muļķi tādi, kā viņi

nevarēja ātrāk nākt uz tām domām samaitājušās vielas

izmīt pret citām jaunām! Vai sieva jau atvesta?

Steineks. Bet, mīļais amata biedri, es bīstos, mēs

iedrošināmies taču par daudz. Tik daudz asiņu.

Fon Pfeils. Kā tā, mīļais? Lielkundze jau pati tā

vēlas, grāfs pat uz to pastāv, un tā arī tik vienīgā glāb-
šana. Mēs iepumpēsim pusnomirušās dzīslās jaunas, spē-

cīgas asinis, un redzēsiet, slimniece atjaunosies kā fenikss.

Steineks. Par to negribu šaubīties; kaitēt tas sli-

majai lielkundzei nevar, jo jāmirst viņai tā kā tā, — bet

avots, no kura šo dzīvības sulu gribat ņemt, bīstos, iz-

sīks, tik daudz asiņu zaudēt — to nepanesīs neviens.

Margrieta (kura līdz šim bailīgi stāvējusi pie dur-

vīm, pie beidzamajiem ārsta vārdiem top uzmanīga, sa-

ņēmusies ātri pieiet ārstiem). Cienīgie kungi, esat žēlīgi,
ko — ko jūs ar mani gribat darīt? Man aiz bailēm jā-
beidzas. Ne par velti mani taču cēla no miega augšā un

tik piepeši rāva šurp, ka nedabūju ne vārdiņa sarunāties

ar savu vīru.

Steineks (līdzcietīgi). Vai esi precējusies, mīļā sie-

viņa?

Margrieta. Jā, kungs, drīz būs divi gadi, kamēr

mani pārveda mans mīļais Andrejs.
Steineks. Vai esat laimīgi? Vai mīlaties viens otru?

Margrieta (mirdzošām acīm). Ai, neizsakāmi! Mans

Andrejs mani, tā sakot, nes uz rokām, un es viņu turu

dārgāku par visu pasaulē. Kādureiz gan iet knapāki, bet

par to nekas, mēs esam veseli un jauni un varam strā-

dāt; arī bērniņš mums mājā, tāds mīļš, daiļš bērniņš.
Fon Pfeils. Tātad spēka pilnumā, pirmoreiz māte;

dzīvās krāsas un spēcīgais ķermenis izrāda veselu or-

ganismu — sāksim eksperimentēt.
Steineks. Man viņas žēl. Tādu zaļoksni jaunu dzī-

vību jūs gribat ziedot, lai veco kādu brīdi vēl atturētu no

kapa; šinī dabasbērnu dzīvē, kur laime un miers uzcē-

luši savu svētnīcu, jūs gribat ielauzties ar postītāja
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roku, — esiet papriekšu cilvēks, tad ārsts! (Margrietai.)
Sieviete, tik jauna un daiļa, kāda tu esi, saki — vai tev

tiktu mirt?

Margrieta (uzlūkodama stīviem skatieniem). Mirt?

Es jūs nesaprotu. (Tad piepeši apķeras un, ārsta roku

cieši sagrābdama, iebrēcas.) Mirt! Ā, jūs gribat?
Fon Pfeils (cieti un vienaldzīgi). Tev jāļauj at-

taisīt sev dzīslas, ka varam nolaist asinis, mums tās

vajag priekš slimās lielmātes.

Margrieta (iebrēcas un grīļojas, lakats noslīd no

pleciem, tā ka parādās daiļš, slaiks stāvs, tērpts vienkāršā

apģērbā, gari, zeltaini mati nokarājas vaļēji pār mu-

guru).
Steineks (ģībstošo apķēris savās rokās). Nabaga

bērns, daiļā, smuidrā meža priedīte, kā auka tevi sagrābj!
Fon Pfeils. Kolēģ, kad gribat būt poēts, tad jums

nekad nevajadzēja ņemt rokā medicīnas grāmatas. (Mar-
grietu satverdams pie pleca.) Mēs nedrīkstam vairs ka-

vēties. (Pēdējā spēji izraujas no ārsta rokām un brēk-

dama iemāk attālākajā istabas kaktā.)

Margrieta (paceltām rokām, trīcošā, aizsmakušā

balsi). Apžēlojaties par manim, apžēlojaties! Nenonā-

vējiet mani! Mans vīrs! Mans bērns! Vai tad jums nav

līdzcietības? Jūs visi, kas te stāvat, — vai jums sirds no

akmens?! Es jūs neesmu nekad aiztikusi, neesmu jums
darījusi nenieka ļauna, un jūs gribat ņemt manu dzī-

vību! Nē, to jūs nedarīsat, dieva, tā žēlīgā debesu tēva

dēļ, to jūs nedarīsat! (Sulaiņi stipri sakustas, fon Pfeils
ar pirkstiem bungo uz krēsla lēni, Steineks aizgriezies
liekas ļoti aizgrābts.)

Daniels (pieiet Margrietai). Margrieta mīļā, ne-

raudi, apmierinājies, man sirds grib lūzt, uz tevim klau-

soties.

Ģinters. Ak, kad to pātag' neir klāt, tad to izdzīt —

to klaigāšan'.

Margrieta (satver Daniela roku). Daniel, mīļais
Daniel, glāb mani! (Uz Franci.) Franci, esi žēlsirdīgs!

Francis. Grāfa kungs tam neļaus notikt, nē, tik ciet-

sirdīgs, tik briesmīgs viņš nebūs, nedrīkst būt. Rau, tur

koridorā atskan viņa soļi, viņš nāk.
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4. SKATS

Tie paši, grāfs Stefans fon Riders.

Grāfs Riders (virs impozanta lieluma, bargs, ciets,

lūkojas drūmi, pa daļai ironiski. Ātri no labās puses ie-

nākdams, uz sulaiņiem). He, Ģinter! Vai vēl nav pār-
nācis? Ā, ārstu kungi...

Ģinters (pazemīgi tuvojas un skūpsta grāfam mē-

teļa stūri). Jūsu cienība, grāfa lielskungs, to vec' Ģinter
dar', kā liek, to sievl atvešan' šurp kā beigšan'.

Grāfs Rīders (uz ārstiem). Kungi, tad sāciet tūdaļ

operāciju, nedrīkst kavēt.

Fon Pfeils. Būtu jau sākuši, cienīgs grāfa kungs,
bet, lūk, tā sieva tur ar sparu pretojas, tā ka jāizlieto
vara, un bez jūsu cienīgās atļaujas ...

Grāfs Rīders. Kur viņa ir? (lerauga Margrietu.)
Nāc šurpu!

Margrieta (tuvojas trīcēdama). Jūsu žēlastību, cie-

nīgs, augstais lielskungs, viņi mani grib nokaut, tur

viens no tiem kungiem teica, ka man nolaidīšot asinis un

ka es to nevarēšot izciest.

Steineks. Es turu par savu pienākumu jums, grāfa
kungs, aizrādīt, ka tas tiešām tā var notikt.

Margrieta. Jūs dzirdat, nāve! Nāve! Saušalaini viņa
mani sagrābj — ai, žēlastību! (Nokrīt grāfam priekšā ce-

ļos.) ledomājiet manu bērniņu, kā viņš ar savām maza-

jām rociņām taustīs pēc mātes — un neatradīs, kā viņa
žēlā brēkšana piepildīs mūsu kluso būdiņu, un mans vīrs!

Ai, jūs esat augsts, liels kungs, savus miroņus jūs pa-

glabājat ar godu un greznumu un sāpes apslāpējat daiļajā
marmorā, kuru uzceļat pār viņu trūdiem, bet stādāties

priekšā kādu vientuļu zemju kopiņu, redziet pie tās kādu

vientuli vīru, kurš izmisis lauž rokas un kuram neviens

rītiņš vairs neaust, kas atdotu viņam viņa dārgāko mantu.

Steineks. Grāfa kungs, jūs gribat izdarīt darbu,
kurš ļoti līdzīgs noziegumam.

Grāfs Rīders. Kungs, es neprasu no jums kritiku

par saviem darbiem, man ar maniem dzimtļaudīm brīv

rīkoties, kā pašam tīk.

Fon Pfeils. Mans kolēģis savā straujumā lietu arī

drusku pārspīlē, ceru, ka abās pusēs viss izdosies par
labu.
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Steineks. Nē, es nebūt nepārspīlēju, bet izskaidroju
ar visām ārsta zināšanām, ka lieta beigsies nelaimīgi un

ka te tiek pastrādāta vienkārša slepkavība.
Grāfs Rīders (izsliedamies visā savā augstumā).

Kungs, es jums pavēlu ciest klusu.

Margrieta. Slepkavība! Ai, vai tas vārds jūs ne-

satricina? Ja ar ne še laicīgi, tur, mūžīgā soģa krēsla

priekšā, viņš kā pērkons atskanēs jūsu ausīs.

Grāfs Rīders. Klusu, sieva, nebrēc!

Margrieta. Nē, es neklusēšu, es brēkdama vēlreiz

apkamju jūsu ceļus; nelaimīgas sievas, izmisušas mātes

kliedziens — vai tas nespiežas jūsu dvēselē kā griezīgs
zobens? Ai, neapcietinājāt savu sirdi, jūs to nožēlosat, kad

jūsu apziņa reiz atmodīsies. Tad manas vaimanas jums
skanēs vienmēr ausīs, tās aicinās jūs kā soda pulkstenis
un pārkliegs jūsu beidzamo lūgšanu.

Grāfs Rīders. Ģinter, nāc ņem to sievu un ved

viņu grāfienes guļamā istabā. Jūs, Pfeila kungs, ejiet un

uzsāciet savu darbu, un jūs, Steineka kungs, esiet tik

laipni un atstājiet pili, jo man liekas, jūsu māksla pastāv
vairāk morāles sprediķošanā nekā ārstēšanā.

(Margrieta guļ sašļukusi pie zemes, Ģinters grib viņu
satvert, te metas starpā Daniels un Francis.)

Daniels (grāfa priekšā nomezdamies ceļos). Cienīgs
lielskungs, es esmu vecs vīrs, kurš jums kalpojis līdz

sirmiem matiem, tādēļ atļaujiet, ka jums lūdzu, lai jūs
atlaidiet nabaga sieviņu; dievs negrib tāda darba, viņš
tāpat palīdzēs jūsu cienīgai māsas lielkundzei tapt vese-

lai.

Francis (dara tāpat). Ak, lielskungs, esiet žēlīgi,
uzklausiet mūsu visu lūgšanu!

Grāfs Rīders (kāju sperdams pret grīdu). Ha! Vai
tad tik ilgi esmu kungs un vēl neesmu iemācījis saviem

kalpiem goddevību un paklausību! Ārā! Tūlīt! Un ne-

kauciet, jeb es likšu jūsu muguras graizīt asinīs.

Daniels. Dariet to, lielskungs, izgāziet pār mani vi-

sas savas dusmas, tikai taupiet nabaga sievu.

Margrieta (paceļas, atgrūž Ģinteru, kurš viņu grib
satvert, ar tādu sparu, ka tas tāli aizripo istabas kaktā,

tad taisni izstājusies ar lepni paceltu galvu runā stingri
un cēli). Diezgan, Daniel, manis dēļ nebūs ciest nevienam,
es esmu gatava padoties varmācībai, lieciet pie manis iz-

darīt savu bendes darbu, grāfa kungs, bet, aiziedama

no šīs pasaules, es jums par mantojumu atstāju savus



32

lāstus. Jā (roku izstiepusi pret grāfu), mūsu visu, manas

nabaga mocītās tautas vārdā, es jūs — nolādu! Visas

asaras un asinis, kuras jūs izlējuši, visas vaimanas sa-

vienojas vienā vienīgā kaucošā balsī, jūs apsūdzēdamas

pie mūžības troņa. Lai jūsu noziegumi jūs vienmēr pa-

vada, lai tie pār jūsu galvu savelkas kā tumšs postu
draudošs negaisa padebess, līdz no tās izšaujas atrieb-

šanas zibens, jūs samaldams un iznīcinādams! (Pfeilam.)
Tagad ņemiet mani un dariet, ko esat nodomājuši! (Abi
ieiet dibens istabā, Ģinters un sulaiņi lēni izvelkas pa

durvīm.)
Steineks. Projām no šīs posta un asins vietas! Na-

baga tauta, kad reiz ausīs tava brīvības diena! (Aiziet.)
Grāfs Rīders. Ha! Ha! Ha! Brangs kanceles pa-

toss! Tas viņai galvā laikam no pēdējās svētdienas, jeb
salasījusies par žīdu varoni Judīti. Pa-a, ar tādu zvirbuļu
morāli mani neiebaidīs. (Svilpo.)

5. SKATS

Grāfs Rīders un Arnolds fon Heldrlhs.

Ar no Ids.Ko es dzirdu, kas še notiek? Kādu zemnieku

sievu gribot nonāvēt?

Grāfs Rīders. Pareizāk sacīts, izdarīt «asins ielai-

šanas operāciju» pie tavas mātes, mīļais Arnold.

Arnolds. Vai sieva pati to brīvprātīgi atvēlēja?
Grāfs Rīders. Kāda ideja! Mīļais, man gan šai

pastalu varonei būtu bijis jāizlūdzas kāda pilīte viņas
dārgo asiņu!

Arnolds. Tātad ar varu piespiesta, nežēlīgi pār-

mākta! Nē, tas nedrīkst notikt, es to gribu aizkavēt. (Do-
das uz dibenu.)

Grāfs Rīders (stājas pavēloši ceļā). Tev gan lai-

kam patīkamāki, ka tava māte mirst? Zināms, zināms,

tad jau Arnolds fon Heidrihs top bagāts mantinieks.

Arnolds. Tēvoci!

Grāfs Rīders (viņu atpakaļ stumdīdams). Paliec

vien atpakaļ un netraucē ārstu viņa darbā; ar savu ka-

valiera lomu tu jau tā kā tā nāc par vēlu.

Arnolds (nelaimīgs atkrīt lēnkrēslā). Ai, noziedzība,

lielāka par daudz citām! Atkal un atkal tās pašas vai-

manas, tās pašas ciešanas — nelaimīgā tauta, šūpulī jau
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saistīta vergu ķēdēm, nelaimīgs arī es, kam man uz visu

šo jānoskatās, bez kā iespētu palīdzēt.
Grāfs Rīders. Beidz jel nu savas deklamācijas; var

redzēt, ka nav sen, kamēr esi pie malas licis kolēģiju
burtnīcas. Dodu labāk tev padomu dzīvi uzlūkot no prak-
tiskās puses un atgādāties, ka Heidrihu cilts ģerbonī zī-

mēts lauva.

Arnolds. īstais mūsu darbības simbols: plēsīgs,
asinskārīgs zvērs.

Grāfs Rīders. Muižnieciskas varas, apzinības un

rakstura stingruma reprezentants.
Arnolds. Nežēlība un briesmība nav raksturs.

Grāfs Rīders. Gļēvulībā un jūtelībā tas arī ne-

pastāv.
Arnolds. Tēvoci, jūs esat no tās pašas vielas, no

kādas bija pagājušo gadu simteņu varmākas, zem kuriem

raudāja daiļā Hellāda un trīcēja lepnā Roma. Arī jūs

spētu pasauli pārvērst vienā vienīgā cietuma namā.

Grāfs Rīders. Un tu to pārvērstu par svētlaimīgu

Arkādiju, kur kopā ar ganu puikām uzraudzītu avis un ar

laidara meitām mainītu skūpstus?
Arnolds. Nezobojaties, tēvoci, jūs esat tomēr nožē-

lojami, jums trūkst visas mīkstākās jūtas, jūs pazīstat
tikai varu.

Grāfs Rīders. Puika, vai zini, ko nozīmē vārds

«vara»? Cik plaši un vareni cilājas krūts, kad tūkstoši

lokās pie tavām kājām, paklausa bailīgi tavam rokas

mājienam un trīc pie tava acu uzmetiena? Vara, plašais,
neaprobežotais ēters! Pacelties no pīšļiem un ērgļa

spārniem doties augšup, arvien augstāk un augstāk,
kamēr pasaule arvien zemāk slīd pie tavām kājām un tu

pār viņu nostājies kā viens un viens pats, viņas vald-

nieks.

Arnolds. Bet esi tomēr vientulis. Zem augstumiem

rēgojas šausmīgi bezdibeņi, un ētera dzidrumā pūš auksti

vēji, saldēdami līdz pat dvēselei. Bet, lūk, tur ielejā zied

skaistas rozes un silda mīlīga saulīte, tur laimīgi cilvēki

sniedzas cits citam roku brālīgā mīlestībā. (Aizgrābts

pieceļas.) Ai, mīlestība, burvja zizlis, tu, aizskardama

mūsu dzīvi, pārvērt to smaidošā līksmībā! Silta kā saules

diena, maiga kā sapnis pie līgaviņas krūts — kādas zie-

doņa vēsmas izplūst no šā vārda! Tēvoci, jūs esat redzē-

juši cilvēkus priekš jums trīcam un zemojamies, bet ne-

zināt, ko sajūt, kad kāds spiež draudzīgi jūsu roku,
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neesat redzējuši prieka asaru mirdzam sava apakšnieka
acīs, kura jūs vairāk godina nekā simtas verdziskas pa-
devības vaigā, kamēr sirdīs mājo rūgtums un riebums.

Grāfs Rīders. Lai paliek, redzu, ka mēs tikpat ne-

saprotamies, raudzīsim iztikt, bez kā viens ar otru sa-

dūrāmies. Nožēloju tikai, ka plebejiskais elements pie
tevis arvien vairāk attīstās, ka tu to gribi uztiept arī

citiem.

Arnolds. Piedodiet, es nevienam negribu uzbāzties

ar saviem zemajiem dzīves uzskatiem, savam nākamajam
sievastēvam vismazāk, bet šīs dienas atgadījums liek

manai pilnajai sirdij plūst pāri, es to nespēju vairs ilgāk
redzēt un paciest.

Grāfs Rīders. Tu to iespēsi gan, tāpat kā līdz šim

esi iespējis.
Arnolds. Tagad jūsu piezobojums pilnīgi vietā, jo

sapņos esmu līdz šim cēlis tūkstoš gaisa pilis, kamēr

patiesībā tām vēl neesmu licis nevienu pamata akmeni.

Nē, turpmāk savus sapņus gribu pārvērst darbā.

Grāfs Rīders. Kā tu gan domā to izdarīt, mans

dārgais?
Arnolds. Kad būšu šī apgabala valdnieks, atlaidīšu

savus dzimtļaudis brīvus.

Grāfs Rīders. Tas bija gaiši runāts, ha! Ha! Ha!

Bet līdz tam var paiet laika sprīdis! (Noiet.)

6. SKATS

Sidonija un Arnolds.

Sidonija (ielien klusi no dibena puses un, ierau-

dzījusi Arnoldu sēžam, nostājas viņam aiz muguras. Vi-

ņai mugurā viegls, balts uzvalks; kuplie, melnie mati

nokarājas vaļēji pār pleciem. Kad Arnolds viņu nepa-

mana, viņa lēni sauc). Arnold! (Kad sēdētājs vēl arvien

nedzird, viņa aizskar viņam plecu.) Sapņotāj, kādā pār-
zemes valstī gan atkal kavējies, ka nemaz nemani manu

klātbūtni?

Arnolds (uztrūcies). Piedod, Sidonija, ka varēju
būt tik neuzmanīgs. (Pieceļas un palocījies pastumj viņai

krēslu.)

Sidonija (atmet ar roku un paliek stāvot). Lai pa-

liek, es neesmu nākusi saņemt no tevis ceremonijas, bet
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uzmeklēju tevi, lai varētu ar tevi vienatnē kādu brītiņu
parunāties.

Arnolds. Piedod vēlreiz, esmu vājš kavalieris šinī

ziņā.
Sidonija. Kas tev kait, Arnold? Tu lūkojies tik

drūmi un mēģini man izbēgt, kur vien spēji. Jautrs gan
nekad neesi bijis, bet pēdējā laikā tumšie gari tevi pa-
visam nomākuši. Tevi laikam moca kādas slepenas
skumjas?

Arnolds Varbūt tev taisnība.

Sidonija. Ak, tad Jauj man tās zināt, es gribu tavās

bēdās dalīties ar tevi.

Arnolds. Tu esi par daudz laipna, bet kas gan Si-

donijai, laimes bērnam, kuras šūpuli jau apsargāja prieka
un miera ģēniji, par daļu ar skumjām?

Sidonija. Bet gan ar tevi. Vai tad neesmu tava

līgava?
Arnolds. Tādēļ visvairāk mans pienākums atturēt

no tevis visu rūgtumu un nepatikšanas. Smejies un esi

jautra; mūsu apbrīnotā salona varone nedrīkst sēroties,
es savai nākamai pavēlniecei gādāšu visu, kas vien der

viņas omulībai un laika kavēklim.

Sidonija (rūgti). Ha! Ha! Ha!

Arnolds. Kādēļ tā smejies, vai esmu jebkad aiz-

mirsis savus pienākumus pret tevi?

Ai nē, nē, nekad. Varu tev izdot lie-

cību, ka esi īsts parauga līgavainis; pie visa trūkst tikai

vienas lietas.

Arnolds. Tā būtu?

Sidonija. Tava sirds.

Arnolds. Mana sirds? Ko tu gribi no manas sirds?

Tavā ikdienišķu rotaļu programmā tā ir tikai mazs robs,

un pēc viņas arī neprasīja tavs tēvs un mana māte, kad

tie mūs jau šūpulī saderināja.
Sidonija. Ha! Vai man tev tas tiešām jāteic? Vai

negribi mani nekad saprast? Lūkojies šurp (nostājas vi-

ņam priekšā) — vai neizbīsties no šīm liesmām, kuras

tev no manām acīm kvēlo pretim? Vai neredzi, kā šīs

krūtis cilājas kaislos drebuļos, kas kā karsta lavas

straume no viņu šaurās telpas laužas ārā? Nē, es to vairs

nespēju apslāpēt: es tevi mīlu! Mīlu tik karsti un neiz-

sakāmi, kā vēl neviena sieviete nav mīlējusi, mīlu bez

pretmīlestības! Nē, nesaki neko, ko tu arī varētu teikt, ko

tu, aukstais akmens tēls, vainīgs, ka tev nav dvēseles!
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(Staigā ātri un kaislīgi, tad, piepeši ieraudzījusi sevi

spogulī, prasa.) Arnold, vai esmu skaista?

Arnolds. Ļoti. Tava vaiga panti varētu dot dailei
likumus, un daiļniekam vajadzētu izmist, kad tam šīs

formas butu jāattēlo krāsās vai akmenī.

Sidonija. Un arī tas tevi nekairina?

Arnolds. Sidonija, es neesmu mākslinieks, es esmu

cilvēks.

Si d o n i ja. Ko tu ar to gribi sacīt?

Arnolds. Ka man nav laika apbrīnot radības dai-

ļumus, kamēr man viņas nepilnības duras acīs un saista

manu dvēseli.

Sidonija. Hal Tad tava dvēsele jau no kā piepildīta?
Kur citur saistīta? Labi, bet, lai tas būtu kas būdams, es

to jau iepriekš ienīstu, un, ja tu man arī to neteic, es to

tomēr dabūšu zināt!

Arnolds. Man nav iemesla tev to slēpt: lūkojies
šurp! (Ņem Sidoniju pie rokas un pieved viņu labajā pusē
pie loga.) Skaties turp! (Paceļ loga aizkaru, tā ka pilns
mēness gaišums iespīd patumšajā istabā. Attālumā re-

dzamas zemnieku mājas.) Tur uz viņām sagruvušajām
būdiņām; kad tu tagad klusā naktī noietu turp un pār-
staigādama ieskatītos iekšā pa aizkvēpušajiem lodziņiem,
tad tu redzētu, ka daža laba vecmāmiņa pie vājas tauku

svecītes ar savām pusaklajām acīm lasa grāmatā, lūg-
dama dievu, lai tas viņu atpestī no šīs vārgu zemes,

redzētu, ka dažs labs tēvs, kura bērniņi cieš badu, kavē-

dams nakts miegu, plēš lūkus vai vij striķus, kurus par
kādām kapeikām pārdod pilsētā, — dienu jau tam jā-
klausa kungam, — kad redzētu visu trūkumu un vai-

manas, kuras pat visspēcīgais miegs nespēj pārvarēt, tad

tu neprasītu no manis, lai es šām aizsmakušajām sāpju
un izsalkuma balsīm aizdaru ausis un meklēju aizmirsties

tavos saldajos apskāvienos.

Sidonija. Bet arī es ciešu; ko viņi savienoti cieš

kopā, to izbaudu es viena. Šinīs krūtīs iežogota vesela

pasaule, kad šīs liesmas neatradīs barību, tad tās aprīs
mani pašu! Tev priekš visiem pukst sirds tik silti, kādēļ

priekš manis vien ne? Mīli mani, tad es ar tevi kopā cie-

tīšu, ar tevi visur dalīšos, ar tevi mīlēšu visu pasauli.
Nebīsties no manas kaislības, arī es varu būt lēna, ai, tik

maiga kā dienvidus vējiņš, kad tas skūpsta puķītes, bet,
kad tu novērs no manis savas acis, tad man jābeidzas
kā stīgai, kura piepeši pārtrūkst! Mīlestības kausā sa-
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jauktu, nāvi un dzīvību, dievību un velnību es noriju it

kā vienu vienīgu reibinošu malku!

Arnolds. Sidonija, tu esi kā bērns, kurš iekāro vis-

vairāk to spēles lietu, kuru viņam nedod, un, kad tavas

asaras arī tiešām nāktu no sāpju dziļākiem dziļumiem,
kas viņas ir pret lielo straumi, kura plūst no tūkstoš un

tūkstošu acīm!

Sidonija. Redzu gan, ka tu man savu sirdi esi aiz-

slēdzis uz mūžīgiem laikiem; katrs übagu bērns ir par
mani laimīgāks, tas bauda tavas mīlestības pārpilnību,
kamēr es slāpstu pēc vienas vienīgas rasiņas; bet vienā

ziņā es tomēr esmu pārāka, viens prieks man tomēr at-

lieki tu esi pie manis saistīts, es tevi turu un turēšu cieši,
cieši...

Arnolds, Neapskaužams prieks; es tevi par to no-

žēloju.
Sidonija. Nožēlo! Tu teici, ka mani nožēlo, nesaki

to vēlreiz, es tevi par to varētu ienīdēt, ha! Bezgala ie-

nīdēt! Tāpat kā tevi mīlēju. Ar šīm pašām rokām varētu

tevi saplosīt, dzertu tavas karstās asinis, piedzertos, ga-
vilētu! Gavilētu un,.. (Saļimst pie lēnkrēsla un sten

dobji, galvu paslēpusi polsteros.)
Arnolds. Kad tava dvēsele nav augsta diezgan ma-

nas jūtas saprast un godāt, kad lielā māksla «atsacī-

šanās», kurai mums visiem būs locīties, tevim sveša, tad

tevi divkārt nožēloju.
Sidonija. Ej! Ej! Neviena vārda vairs — projām!
Arnolds. Tiešām, to es darīšu, man jāpārliecinās par

nabaga sieviņas likteni, kurš šodien no jauna pierādīja,
cik ļoti nabaga nospiestajiem ļautiņiem vajag glābēja.
(Noiet uz dibenu.)

7. SKATS

Grāfs Rīders. Sidonija.

Grāfs Rīders (ātriem, stingriem soļiem. Mēdz ru-

nāt asi, ar sarkasmu, bet ne bez smalkuma. Veikaliski pār
visu pāriedams, bet, kad attiecas uz viņa mērķi, viņš top

cēls). Es tevi meklēju pa visām tavām istabām.

Sidonija. Ko gribi?
Grāfs Rīders (nepacietīgi, bez ievada). Man vajag

ar tevi runāt, vajag zināt, ko tu dari, ar ko nodarbojies,
ar ko pildi savas dienas.
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Sidonija (gari stiepdama). Kādēļ tu tik ziņkārīgs?
Vai tas nevar būt tev vienaldzīgi? Es nodarbojos kā jau
visas aristokrātu sievietes: ar skaistumu, laiskumu un ar

sapņiem.
Grāfs Rīders. Ņem un savieno visu priekš viena —

steidzīga mērķa. Nav laika žāvāties, man vajag tavas

palīdzības.

Sidonija. Es nesaprotu tavus aplinkus. Tu gribi
ielauzties manā dvēselē? Ko tu runā varbūtībās?

Grāfs Rīders. Tu esi saderināta ar grāfu Arnoldu.

Sidonija. Tu pastāsti man to, ko mēs jau abi zinām.

Vai tādēļ tu tik steidzīgi mani uzmeklēji?
Grāfs Rīders. Nepalaidies tik daudz uz šo sade-

rināšanos, bet proti Arnoldu pie sevis saistīt.

Sidonija (dusmīgi uzlec). Patiešām, es nezinu, ko

tu gribi.

Grāfs Rīders. Proti but skaista. Proti apmulsināt
šo jauno cilvēku. Proti (viņu tuvāk aplūkodams) pie
velna! Tu jau esi skaista! Tikai drusku vairāk dekoltē un

reizē vairāk plīvuru pāri. Ne šo nikno, lepno spožumu
acīs, bet tādu kūstošu, valganu tvīksmi, kā ar zirnekļu
audu pārvilktu, tādu mīklainu — — (Sidonija atkāpjas

brīnīdamās, ar platām acīm) apsološu smaidu ap lūpām,
tādu aizvītušu gurdenumu locekļos kā saules versmes

pārpilnam rožu ziedam. Proti pa pilienam pilināt to saldo

ģifti viņam asinīs, kas nomāc jaunekļa sparu. Pie joda!
vai man tev, kas esi sieviete pati, jāizpauž sievietes lie-

lākie noslēpumi! Proti visu solīt un neko neturēt, tas ir:

priekšlaikus, — vēlāk jau vari temperatūru regulēt.

Sidonija (viņam runājot, paķērusi kādu lakatu un,

tanī cieši ietinusies, it kā saldama). To tu man māci! Tie

ir heteru noslēpumi!

Grāfs Rīders. Sauc tos, kā gribi, vienalga! Dari

arī citādi, kas tev labāk izliekas, man no svara tikai

mērķis: proti Arnoldu ievilkt tādā atmosfērā, kur viņam
neatliek laika murgot par diez kādām idejām un izdarīt

muļķības. Viņš ir uz to spējīgs! Tādēļ ir pats pēdējais
laiks, ka mēs viņu no tā aizkavējam.

Sidonija. Es te neko nevaru izdarīt. Arnolds mani

nemīl. Viņš man to klaji atzina.

Grāfs Rīders (nikni iesaukdamies). Un tu ļāvi tik-

tāl nākt, ka viņš tev to varēja sacīt? Tu — tu vien esi

vainīga! (Sausi iesmiedamies.) Te nu visskaistākā sieviete
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dzīvos dien' no dienas blakām vīrietim un varēs sacīt, ka

viņš viņu nemīl!

Sidonija. Es viņu — — tu nesaproti! Nē, nē, tu

nezini, kas ir mīlēt.

Grāfs Rīders. Es zinu, kas ir baudīt.

Sidonija. Es negribu modināt viņā zemākos in-

stinktus, lai viņu uz kādu laiku varētu saistīt. Es gribu
augstāko, cēlāko viņā — viņa dvēseli. Un to es tev saku

(kaislīgi): es drīzāk esmu spējīga nogalināt, iznīcināt —

tā, ar vienu rāvienu — viņu, pati sevi, bet pazemoties —

nē! Ne mūžam! Vētra vai nu koku izrauj no saknēm, vai

pati sevī sašķeļas un saplok.
Grāfs Rīders. Vecais ideālisms, kas bēg no cilvēka

un meklē vētras un zvaigznes! Bet cilvēki reiz pastāv no

tā dēvētiem zemākiem instinktiem.

Sidonija. Arnolds tomēr vēl glabā krūtīs tādu aiz-

mirstu un pazudušu zvaigzni — dvēseli, un ar to ir jā-
rēķinās.

Grāfs Rīders. Ha-ha-ha! Muļķības! Patiesība ir

itin vienkārša: katrs vīrietis mīl katru sievieti un otrādi.

Sidonija. Fui! Riebīgi! Un to tu man saki? Tu —

tēvs savai meitai?

Grāfs Rīders. Netopi nu sentimentāla, to es neciešu.

Sidonija. Es jau esmu apradusi dzīvot it kā po-
lārā joslā, apsaluši ar mūžīgu ledus kārtu, bet reiz, tik

vienu reizi man gribētos lūkoties pēc kādas sildošas

uguntiņas un es gribētu atrast tevi, kas man ir tas tu-

vākais. Es gribētu — ha-ha-ha! Tā ir savāda ziņkārība —

es gribētu zināt, kur tava dvēsele.

Grāfs Rīders. Nenoklīsti uz blakus lietām, mums

ir tagad darāmas daudz svarīgākas.

Sidonija. Vissvarīgākais man ir — zināt, kas man

ar tevi ir kopīgs.
Grāfs Rīders. Mums ir gan kas kopīgs, stipri ko-

pīgs, bet tās nav ne zvaigznes, ne dvēseles, ne mīlestības,

mums ir kopēji — rēķini! Tu zini, ka mēs esam übagi,
kas dzīvo no citu žēlastības. Es še esmu tikai pārvaldnieks

par savas māsas mantu.

Sidonija. Atminies, ka tu pats savu mantu esi iz-

šķiedis.

Grāfs Rīders. Nav jāatminas tam bijušā, kas spēj
domāt par nākošo. Mums jādabū rokā Arnolds līdz ar

viņa mantu. Tagad tu zini, kas tev jādara.
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Sidonija. Jā, tagad es zinu, kas man jādara: es

pārvilkšu strīpu pār tavu rēķinu, es lauzīšu savu saderi-

nāšanos ar Arnoldu, jo negribu uzbāzties viņam, kas

mani nemīl.

Grāfs Rīders. Ha! Tu neesi tālu no ārprāta!
Sidonija. Var būt, ka tālu no tā nebiju, kad varēju

aizmirst pati sevi un visu. Bet tagad ir atmodies mans

gaišais prāts — un mans aristokrātes lepnums.
Grāfs Rīders. Tavs aristokrātes lepnums! Ha-ha!

Būtu tu pie tā turējusies, tad tevi nekas nebūtu spējis
locīt.

Sidonija. Tu tas neesi, kas mani spētu locīt.

Grāfs Rīders. Ja tu man nelocīsies — lauzīšu. Ma-

nai pacietībai arī tiešām ir beigas. Zini, ka es ar vienu

pašu vārdu varu izšķirt visu tavu likteni. Man pietiek
tikai šo vārdu izsacīt.

Sidonija. Runā vien savu vārdu! Savu likteni es

izšķiršu pati.
Grāfs Rīders. Man jāizlūdzas, lai tu tam, ko es

saku, piešķirtu visu savu uzmanību.

Sidonija. Es klausos. Bet tas taču mani nevar kavēt

reizē būt jautrai?
Grāfs Rīders. Ne labprāt es tev to saku.

Sidonija. Nu, nu!

Grāfs Rīders. Arī tagad to nedarītu, bet tu pati
mani uz to piespied. Tu jau gribēji zināt, kur slēpjas
mana dvēsele, vai ne? Mana dvēsele stāvēja līdz šim

manam noslēpumam priekšā, nelaida to pār lūpām pāri.
Sidonija. Man nav iemesla domāt, ka tu tik sau-

dzīgs.
Grāfs Rīders. Nu, tad uzklausies un esi, ja spēji

būt, jautra. (Uzsvērdams.) Tu — neesi — komtese Rīder.

Sidonija. Taviem jokiem trūkst asprātības.
Grāfs Rīders. Uzņem tos kā nopietnību.
Sidonija. Neesmu komtese Rīder? Ko tu ar to gribi

sacīt?

Grāfs Rīders. Ka tu neesi arī mana meita.

Sidonija. Kas tas? Ko tu saki? Eš neesot komtese

Rīder? Neesot tava meita? Kas tad es esmu? Kādēļ šī

komēdija?
Grāfs Rīders. Es tev jau aizrādīju, ka mūsu saruna

nenotiek komēdijas žanrā, uzņem kā pilnu nopietnību, ka

tu neesi komtese Rīder. Kas tu tad esi, ja tev šo spožo

segu atņem nost, un kas tu tad vari būt — tas izrādīsies.
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Sidonija. Ha! Ārprāts! Kas ar mani notiek? Kāds
bezdibens manā priekšā atveras?

Grāfs Rīders. Nupat tu taču runāji par savu ne-

satricināmo, gaišo prātu.
Sidonija. Kas tad es esmu? Kā es esmu nokļuvusi

tavā varā, ja neesmu tava meita? Kur ir mana dzimta?

Ak, labi, ka es ar tevi reiz varēšu visas saites saraut.

Nevienu brīdi es še vairs nepalikšu! Saki — kur ir mana

dzimta?

Grāfs Rīders. Ne tik steidzīgi! Tev būs grūti viņu
sameklēt.

Sidonija. Kur ir viņi — mani vecāki? Tēvs, māte?

(Sērigi.) Mana māte! (Sāk elsot.)
Grāfs Rīders. Tev nav ne tēva, ne mātes.

Sidonija. Kādi piederīgi taču man vēl kur dzīvos?

Kā akmens ceļmalā taču es nebūšu radusies? Kur viņi
dzīvo? Kur ir viņu novads, viņu pils? Kas mani nodevis

tavā varā?

Grāfs Rīders. Pils? Ha-ha-ha! Kas tevi nodevis

manā varā? Saki labāk — manā žēlastībā. Hrnl Tas bij
savāds gadījums... es tev to arī nemaz lāgā nevaru

pateikt.

Sidonija. Nevari? Negribi! Visur es atdūros uz dze-

loņu žoga, visur duras pretī «nē»! Kur ir viens vienīgs
«jā», saki to!

Grāfs Rīders. Pirms es tev šo saku, klausies vēl

vienu «nē», kas priekš tevis būs laikam visasākais, — tu

neesi nemaz muižniece.

Sido ni ja (iekliedzas, saļimst uz sēdekļa un, galvu

paslēpusi, kunkst). Kas tad es esmu — man taču jāzina
viss.

Grāfs Rīders. Sī zināšana — kā es tevi pazīstu —

tevi vēl mazāk apmierinās. Kur tu piederi? Hm! Kā lai

saka, pie tiem, kuri kā atsevišķas personas nemaz neek-

sistē. Personas tiek pētītas tikai augstumos, horoskopu
stāda tikai zvaigznēm.

Sidonija. Tātad es esmu
...

Grāfs Rīders. Manas dzimtkalpones bērns. Nu tu

zini visu.

Sidonija. Mans dievs! Kas ar mani notiek? Zeme

zūd man zem kājām, es grimstu atvarā ■

Grāfs Rīders. Es tevi nebūt tur neesmu grūdis.

Diezgan ilgi es šo nepatīkamo atklājumu tev esmu
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aiztaupījis; un nebūtu arī tagad ar to nācis klajā, ja tu

pati mani ar savu stūrgalvību uz to nebūtu piespiedusi.

Sidonija (uzraujas kā apjukusi). Nu, tad es gribu
to visbriesmīgāko — es iešu turp, kur es piederu...

Grāfs Rīders. To tu vari darīt, tikai pirms izģērb
šīs zīda drēbes, kuras tu tik bieži mēdzi mainīt, noliec šīs

spices, kuras tev nekad nebij īstas diezgan, un visas šīs

sprādzes un dārgakmeņus. Arī šīs baltās zīda kurpes

priekš dubļiem neder. Mācies pie laika locīt šo stalto stāvu

priekš nastām un pātagas cirtieniem — tu varbūt kādreiz

no tālienes esi ieklausījusies, kā tādi cirtieni uz kamiešiem

izklausās, — tas viss pieder tur klāt.

Sidonija (noslīd atkal bezspēcīgi). Ak! Ko lai es

daru! Ko lai es iesāku!

Grāfs Rīders (pieiet viņai, roku stingri uz pleca uz-

likdams). To, kas ir prātīgi un ko es no tevis prasu.

Sidonija. Tu briesmoni! Tu nezvērs!

Grāfs Rīders. Tas es neesmu. Es gribu joprojām pa-

likt tavs mīļais tēvs un tu mana mīļā meita; mūsu divat-

nei tikai vēl jāpapildinās ar trešo, ar Arnoldu. Tagad nu

izvēlies! Man šķiet, tev daudz laika priekš tā nevajadzēs.
Es nākšu drīz vest uz vakariņām — komtesi Rīder. (No-

iet.)

8. SKATS

Sidonija (viena). Vēlāk Vend iņ š.

(Kad grāfs aizgājis, pēkšņi uzlec, skrien uz priekšu kā ne-

samaņā, izstiepj rokas, kā glābiņu meklēdama, izgrūž ap-

spiestu kliedzienu un atkrīt atkal krēslā un, galvu rokās

apslēpusi, elpo. Brīdis.)

Vendiņš (pašķīris portjeru no dibens durvīm, stāv

brīdi nogaidīdams). Mana cienījamā komtese...

Sidonija (arvien klusi elsodama, viņu nedzird).
Vendiņš. Jūsu skaistās acis lej asaras

...

Sidonija (pakustas atraidoši, bet neko neatbild).
Vendiņš (ātri viņai pieskrej klr~ J

un nometas ceļos).
Nu taču reiz pienācis brīdis, kur es jums varu sacīt...

Sidonija (uzraujas). Ko tu gribi...
Vendiņš. Vai jūs nekad neievērojāt, ka es vienmēr

esmu turējies jūsu tuvumā, kaut arī tikai iztālēm, kā jūsu
padevīgais vergs, bet tagad...

Sidonija. Cilvēks, ko tu iedrošinies?
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Vendiņš. Tagad es gan varu iedrošināties, tagad jūs
man vairs nevarēsiet ta pāri un garām skatīties, bet jums
būs jāredz, ka arī es ieņemu vietu telpā, jā — ciešu vietul

Šī vieta tagad pavirzījusies ciešāk pie jums.
Si d o n i ja. Arā, nedrēbni! Pātagu tevi

Vendiņš. Pātagu — arī to es spētu kopā ar jums pa-
nest, ja jusu liktenis taptu arī manējs.

Sidonija. Vai tu runā prāta mulsumā?

Vendiņš. Es nerunāju bez sakara, es tikai pieslēdzos
pie pirmāk runātā — es turpinu...

Sidonija (uzlec). Ko tas nozīmē?

Vendiņš (smiedamies). Es noklausījos jūsu sarunā

ar grāfu.
Sidonija. Dievs, esi man žēlīgs! Vai tad visi labie

gari mani atstājuši!
Vendiņš. Es nē! Es nē! Tas jau ir, ko es nupat gri-

bēju sacīt, tikai jūs mani neuzklausījāt...
Sidonija. Tu mēslis, neapgāni mani ar savu tuvumu.

Vendiņš. Par daudz vēl lepna esat, nemaz vēl ne-

iedomājaties savā tagadējā stāvoklī...

Sidonija. Ārā! ārā! Ne vārda vairs!

Vendiņš. Ja es eju ārā bez labākas atbildes no jūsu

skaistajām lūpām, tad būšu tā satriekts, ka nespēšu glabāt
jūsu noslēpumu, ka to visa pasaule nedabū zināt, un tad

varbūt — arī jums būs no šejienes jāiet — ārā.

Sidonija (atkrīt atkal krēslā). Ak tu nelieti, tu ne-

lieti!

Vendiņš (atkal pie viņas noslīdēdams, kaislīgi). Esi

mana! Esi mana! Es būšu tavs vergs, tavs kāju pamesls.
Nedomā arī, ka es esmu tāds tukšinieks. Pa visiem ga-

diem, kamēr es še esmu kā grāfa labā roka, man...

Sidonija. Tu riebums! Nost! Neaizskar mani!

Vendiņš. Es tevi mīlu! Es sadegšu oglē aiz kaislības,

es...

Sidonija (atgrūž viņu). Palīgā!

9. SKATS

Tie paši. Grāfs Riders.

Grāfs Rīders (bargi). Ko tu te dari?

Vendiņš. Cienījamai komtesei kļuva nelabi; es stei-

dzos palīgā.
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Sargies! Ja tu savā nešpetnībā gribi iet par tālu, tad.,.

Vendiņš. Cienžēlīgais grāfa kungs, es patiesi neko —

es tikai...

Grāfs Rīders. Uz priekšu savaldies. Tagad man

priekš tevis kāds uzdevums.

Vendiņš. Jūsu padevīgais kalps, cienžēlīgais grāfa

kungs; jūs pazīstat manu uzticību.

Grāfs Rīders. Tās dēļ vien es arī tev tagad piedodu.
Bet nu iegaumē labi, ko tev uzdodu. Lūko visur stingri

pakaļ jaunajam grāfam; seko viņam, kad viņš iziet no

pils, sevišķi, kad viņš dodas uz zemnieku sādžām. levāc

par visu ziņas.
Vendiņš. Jūs varat uz manu apķērību palaisties, cien-

žēlīgais grāfa kungs.
Grāfs Rīders. Tu vari iet.

Vendiņš (dziļi paklanās un noiet).

10. SKATS

Sidonija un Rīders.

(Brīdis klusuma. Grāfs pāra reizes iet šurp un turp.
Sidonija sēd kā sastingusi.)

Grāfs Rīders (apstājas viņai priekšā). Nu? Vai

dabūji caur to tur (rāda uz durvīm, kurām Vendiņš izgā-

jis) iepriekšnojautu no tās pasaules? Vai drīkstu uzminēt,
kā esi izšķīrusies?

Sidonija. Tu zini — es esmu tavā varā.

Grāfs Rīders. Mana vara ir reizē tava vara. Mūsu

abu varas kļūs stiprākas, kad tās sakusīs par vienu pašu,
kā divas liesmas deg gaišāk, savienodamās vienā.

Sulainis (parādās durvīs). Cienījamā komtese un

grāfa kungs, vakariņas servētas.

Grāfs Rīders. lededzini visus kroņa lukturus. Kom-
tesei neomulīgi mājā, kur valda slimības baigums. (Pret
Sidoniju pagriezies, sniedz elkoni.) Tagad iesim, mīļā, uz

vakariņām.

Priekškars,
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OTRAIS CĒLIENS

Notiek tuvējās sādžas apkārtnē. Jāņu vakars. Plašs, pareti kokiem

noaudzis apgabals. Attālumā uz kāda pakalniņa sadegtas vairāk Jāņu

lampas; pa kreiso roku no skatītājiem aiz kokiem redzami pils torņi,
drusku vairāk uz dibenpusi ciema baznīca.

1. SKATS

Agate, Erna. Pirmā ietinusi galvu dziļi lakatā, bozīte rokā, sēž

nomaļus uz kāda akmens; Erna plūc puķes un vij vaiņagu.

Erna (zem sevis).

Kad ziedons pakalnus rotā,
Steidz līgava vaiņagu vīt,
Un saulītes stari tik silti,
Tik silti man sirsniņā krīt. �.

(Brītiņu domās, roku cieši pie sirds spiezdama.)

Ai, sirds, mitējies, mitējies pukstēti Kas tad tik piepeši
traucē tavu mieru? Vai gan ziedonis pie tam vainīgs ar

savām saldajām vēsmām? Nē, nē, es nezinu, bet... (At-
kal domā.) Tātad jātnieks, kurš mums pirmīt, ozolzarus

laužot, jāja garām, esot bijis grāfs Heidrihs; cik daiļš, cik

stalts un kā laipni viņš sveicināja mūs, vienkāršas zem-

nieku meitenes, un tad viņš pacēla acis — ai, kam man

bij stāvēt ozola galotnē, kā viņš mani starp visām varēja
ieraudzīt. Viņš pacēla acis — un šinīs acīs uzliesmoja kā

brīnošanās, līksmība, kaut kas — ai, mani pārņem saldas

šausmas, man ir, it kā pār mani nāktu kāda liela nepār-
redzama vara, kurai nespēju pretī atturēties, it kā tā lē-

niem skūpstiem skūpstītu projām manu dvēseli — mirt,

tā mirt ir tik saldi (roku pār acīm pārlikusi, sapņojoši),
tik saldi...

Kad ziedons pakalnus rotā,
Steidz līgava vaiņagu vīt,
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Ar es steigšos mīļākam pretī,
Es zinu, kur mīļākais mīt.

Nāc, māmiņa, mani pušķot,
Pin rozīti vainadziņā,
Tais' gultiņu mīkstu, mīkstu

Man smilšu kalniņā!

Agate (tausta ar bozīti sev apkārt). Meitiņ, kāpēc
gan visur, kur pieduras, iegrimst tik mīksti kā vilnā?

Erna. Māmiņ, tā jau mīkstā ziedoņa zālīte.

Agate. Ziedonis! Vai tad tagad ziedonis?

Erna. Vai tu to, māmiņ, nemaz nejūt? Ilgā slimība

tevi tā novārdzinājusi, ka tev laupīti visi jutekļi. Jā, ta-

gad ir ziedonis, ziedoņa augstākais līksmas laiks: Jāņu
vakars. Aukstā, bargā ziemā tu ieguli niknajā karsonī,

un tagad gandrīz nav neviena pumpuriņa, kurš nebūtu

uzplaucis smaržainā ziedā. Kad redzētu, kāds jaukums,
smaržas, krāsas uz katra soļa, kā strautiņi attālumā

čurkst, kā lēni salda mūzika, kā silta ziedoņa nakts migla
vijas ap vaigiem un ķermeni kā ar mīļām, glāstošām ro-

kām, kad redzētu
...

Agate (pārtraukdama, dobji). Es jau nevaru redzēt.

Erna. Ak, kā varēju atgādināt tev tavu acu trūkumu!

Ak dievs, es tev labprāt atdotu savas acis, kad to vien

spētu ...

Agate. Nav vajadzīgs; to, kas man jāredz, redzu ļoti
labi, jā, ļoti labi. Pastāvīgāk nekā šīs iznīkstošās ziedoņa
krāsas, kuras aukstais rudens lietus nomazgās no dabas

vaigiem, ciešāk, nekā ziemas saltums savās rokās žņaugs
visu dzīvību, kādi tēli zīmēti manā dvēselē, mūžīgi patstā-

vīgi kā Pramžus klintīs iekalti aizmūžīgie likteņa burti,

es tos redzu, redzu.

Erna (viņai pieiedama ar pusvīiu vaiņagu). Māmiņ,
man bail, tu sāc atkal murgot; kad zinātu, cik briesmīgi
tu muldēji savā slimībā; nepazini arī neviena; pat mācī-

tāju, kurš tev sniedza dieva maizi, tu atgrūdi.

Agate. Tā pareizi! Ko viņš pie übadzes meklē? Nav

man viņam ko dot miltu sieciņu, ne treknu cāļu, lai at-

stāj vien uz maniem kamiešiem visu manu lielo grēku
nastu.

Erna. Kad tu tā runā, mani pārņem bailes, es bīstos

par tavu dvēseli.
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Agate. Bīsties? Tu nabadzīte! Jūs jau visi bīstaties
un ļaujat sev adu novilkt pār acīm, lai iegūtu apskaidrotu
miesu; bet mani tas nekairina. Kas še izbaudījis visus

sāpju dziļumus, tam arī zuduši visi jutekļi; mani nodilušie
zobi nespēj sagrauzt debess mannu.

Erna. No dieva puses, nerunā tā, sievas, kas še tu-

vuma plūc jāņuzāles, mūs varētu izdzirdēt, un viņas jau
ar ta tevi neieredz un neviena pie tevis nenāk.

Agate. Kamdēļ viņām būs pie manis nākt, kad es pie
viņam neeju! Tāpat kā es nevienu nemīlu, nebūs nevienam

arī mani mīlēt. Ej arī tu savu draudzeņu jautrajā pulkā,
mani neviens neieredz, toties tu atkal esi visu mīlule, no

visiem nesta uz rokām. Pie manim ir tikai nakts un ēnas,
tev vajag saules spožuma. (Viņu nemīlīgi atgrūzdama.)
Ej!

Erna. Māte, vai to esmu pelnījusi! Nē, es no tevis

neiešu, kad tu arī mani dzītu. Es esmu tavs bērns un pa-
likšu pie tevis, kad arī visi tevi atstātu un nicinātu. Cik

barga un cieta tu arī nebūtu pret mani, es tomēr zinu,
ka tu mani mīli, zinu, ka tu naktī, kad domāji mani aiz-

migušu, manu vaigu pārklāji ar karstiem, karstiem

skūpstiem.

Agate (pie sevis). Rij, kad tu vai aizrītos pie šī ku-

mosa. Domāju to smagāko jau pārcietusi, bet tagad —

tas man vēl priekšā.

Erna. Un kad tu atkal zinātu, cik ļoti es tevi mīlu, ka

es, kad biju vēl bērns un redzēju tevi raudam, ielīdu kaut

kur kādā kaktiņā un biju tik skumja, tik skumja. Tagad,
uzaugusi par jaunavu, es tavas sāpes sajūtu vēl vairāk;
izsaki man tās, un tev taps vieglāki, es lūgšu savu sarga

eņģeli, lai tas sūta mieru tavai iztvīkušai sirdij, apvak-
tēšu katru acumirkli, ka neviens sēru mākonītis nedrīkst

rādīties uz šīs mīļās (skūpsta Agatei pieri) grumbainās
pieres. Runā vien, māmuliņ. (Apliek piesliedamās viņai
roku ap viduci.) Saki — kāpēc tik daudzreiz minēji vārdu

«Stefans», gan lādēdama un draudēdama, gan lūgdamās
un vaimanādama? (Attālumā sieviešu balsis.)

Agate (atkratīdamās). Ak, atstājies, man tava mī-

lestība vairāk sāp nekā dara labu. Neprasi, netaujā, ne-

lūkojies par dziļu šausmīgajā atvarā, tas varētu ieraut

arī — tevi. (Vairāk meitenes, apkrāvušās jāņuzālēm, iet

līgodamas pār skatuvi, Erna un Agate atvelkas pasāņus.)



48

Meiteņu koris

Eim', māsiņas, lūkoties,
Ko dar' mūsu bālēliņi.

Līgo! Līgo!

Ko dar' mūsu bālēliņi,
Diženie(i) tautu dēli.

Līgo! Līgo!

Mundrais Jēcis iet pie kunga
Trīsreiz dienā liecībās,
Purva Mikus, stīvais bungā,
Lēkšus lēca precībās.
Līgo! Līgo!

Daucis, sliņķis, vienreiz gadā
Kreklu straumē virināja,
Ģedus, tas par visiem blēdis,

Kam tas man' nederināj!

Līgo! Līgo! (Aiziet.)

2. SKATS

Šķiedra, Griķis, GaurlņŠ, Auziņš un Peleis, kurš visiem

nopakaj nāk ģērbies lielā kažokā, garais pīpis zobos.

Auziņš (rauj sev līdz aiz kamzoļiem Griķi). Nāc,

nāc, nāc, memmes dēliņ, nelīdz ne raudāt, ne dziedāt.

Tev jābūt mūsu pulkā. (Gauriņš nosviež klēpi kuramā un

ietaisa uguni.)

Griķis (raustīdamies). Mīļais zelta brālīt, laid mani

vaļā, man bail, ka neuznāk vagars.

Gauriņš (nosēžas līdz ar citiem ap ugunskuru). Tā,
tagad varam atpūsties, bij ar labi ko svīst, kamēr sacēlām

tik daudz Jāņu lampu. (Izvelk no azotes degvīna pudeli
un nodzēries sniedz to Šķiedrām.)

Šķiedra. Aizrasts darbs! Kur tie gadi, kamēr mums

noliegts svinēt Jāņu vakaru! Cienīgs lielskungs tādas

mežoņu ierašas nevarot ieredzēt. (Dzer un nopurinājās.)
Brr! Tas jau smēķē, tīri kā kad samazgas būtu pielietas.

Auziņš (pudeli satverdams). Kad būsim kungi, dzer-

sim vīnu un ēdīsim cepeti.
Gauriņš, Ko tas Auziņš tur stāsta trakas lietas?
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Auziņš. Vai tad neesam tagad kungiem par spīti
izrīkojuši Jāņu svētkus, ka visas malas mirdzēt mirdz,

ligot līgo?

Gauriņš. Jā, to mēs esam Strautiņam parādā; tādas

mēs apsolījām viņa sievai izrīkot bēres. Nabaga vīrs, kā

viņš tur vārtījās, kā sašauts suns, kad pils sulaiņi ienesa

viņa sievas līķi un kad viņš par vienīgo apmierinājumu
izlūdzās, lai viņa sievai par godu izrīkojot vecos svētkus,

kamēr viņš to guldot klusā kapā, tad to viņam nevarēja

liegt, kad tas ar maksātu mūsu dzīvību.

Auziņš. Un par to tad nu sagaidām krietnu pērienu,

ja neko ļaunāku, un tad paliksim atkal mierā? Vai ne
1

Ko sakiet, Šķiedra, Gauriņ, Pelei, Griķi?

Griķis. Ai, mana mugura, nu to pataisīs atkal stīvu!

P c 1 c i s. Hm! Pēriens? Parasta lieta, kad kādu dienu

nav nopērts, jākasās vien.

Šķiedra. Kaut tikai zinātu, ko iesākt!

Auziņš. Muļķi! Bābas! Kad kāds augstmanis savu

degunu māk labi augstu celt un kad kāds vecs prūsis
dauzās kā sprigulis pa piedarbu, tad jūs sabēdziet kā irbes

rugājos! Ja pēc manas gribas ietu, tad es jau sen viņus
izpurinājis no mīkstajiem dūnu spilveniem.

P c 1 c i s. Runā, Auziņ, runā, tu par mums visiem esi

gudrāks, jo esi bijis piecreiz sudmalās, desmitreiz krogā
un trīs reizes cietumā, tu zini, kā iet pasaulē. (Aiz ska-

tuves troksnis.)

3. SKATS

Berlauks un Kalve sagūstījuši vagaru, katrs pusē turēdami,

brūk ar joni iekšā; pulks zemnieku, apbruņojušies nūjām, tos pavada.

Berlauks. Ložņā, ākstoni, nāc palūko, mēs tevi

krietni visur izvazāsim, tad tev būs lielkungam ko pa-
stāstīt.

Kalve. Pagāns, pārkoda man stilbu!

Šķiedra. No dieva puses, tas jau pats vagars, ko

jūs esat iedrošinājušies!
Gauriņš (krustojas). Visi labi gari slavē to kungu.
Griķis (aizbēg aiz koka). Nu vairs nav labi!

Visi. Sit viņu, sit, kar pie koka! Nost ar vagaru!
Auziņš. Labrīt, bāliņ, kāds tad tu nu izskaties! Jāiz-

mēģina, vai tavas vācu bikses plānas vai biezas.

Visi. Cērt viņu maitās! Dod tam! Dod taml
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Ģinters (kliegdams). Zēlošan'! Zēlošan'! To vec*

Ģinter žēlošan'! Apsol', ka uz priekš' to lab 1

vien dar'.
Zēlošan'! Zēlošan'!

Berlauks. Ko stāvat un plātāt mutes, ka neķeraties
klāt! Vai gribat, lai tiktu vaļā un mūs no jauna dauzītu

un pērtu?
Gauriņš. Bet tas jau pats vagars?
Berlauks. Un kad viņš pats velns būtu!

Kalve. Līdz šim tu mums vilki ādu pār acīm zemē,

tagad mēs tev kā zaķim nomauksim septiņas ādas.

Pe 1 c i s (kurš līdz šim nobijies stāvējis atstatu). Nu

tad es ar neko nebēdāju! (Norauj kažoku un saspļauj
plaukstās.) Skaiti ar savu tēva reizi, vācu plūksna! (Visi
saķeras klāt un nospiež Ģinteru pie zemes, kurš ķērc vien-

mēr aizsmakušā balsī.)

Šķiedra (piegājis ar garu mērkoku). Sešas pēdas
garumā, divarpus platumā, tāds zārks man jau stāv ga-
tavs.

Ģinters (kliedz lielās izbailēs). Zēlošan'! Zēlošan'!

Es tev, Šķiedr' pap', ieceļ par to pirmo suņ' puis', tev,

Kalv', nopirkš to siev' zīž' lakat', visiem dar' to lab' vien!

To lab' vien!

Berlauks. Ne mums vajag tava suņu puiša amata,
ne tava zīžu lakata, šurp striķi, šurp striķi, pakārsim pie

šī paša koka.

Kalve. Kas tas viņam būs? Nospārdīsies vien, un

gatavs.
Gauriņš. Tur nāk Strautiņš, lai nosaka viņš, ko ar

viņu darīt, pie Strautiņa jau viņš noziedzies visvairāk.
Visi. Strautiņš, Strautiņš! Lai nosaka Strautiņš!

(Strautiņš nāk no otras puses pār skatuvi, pavadīts no

pāris kapračiem, kuriem lāpstas pār pleciem. Zemnieki

brēkdami norauj Ģinteru pie Strautiņa.)

4. SKATS

Tie paši un Strautiņš. Pēdējais satriekts, noguris velkas lēniem

soļiem ļaužu pūlim garām, viņu nemaz neredzēdams.

Berlauks (satver viņu pie rokas). Strautiņi Īlē! Vai

redzi, še saķērām tavu ienaidnieku. Te ir tas, kas aizveda

tavu sievu un viņu nokāva!

Strautiņš (uzraujas zvērojošām acim, griežas pret
Ģinteru, to ar vienu roku sagrābdams), Tu, tu — atrāvi
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man manu sievu, atdod man viņu, atdodl (Ģinters ķērc
aizsmakušā balsī.)

Visi (brēkdami). Še nūja, še cirvis, še pātaga!
Strautiņš (satvēris kādu cirvi, to briesmīgi vēcina

Ģinteram virs galvas, tad apdomājies nolaiž roku). Lai

paliek, šī zirnekļa nospiešana nevar mazināt manu sāpju
lielumu. Ej, lai vārnas izknābj tavas acis un suņi tevi iz-

vazā, no godīga cilvēka rokas mirt tu esi par sliktu. (Pa-
laiž Ģinteru, kurš zibens ātrumā laižas projām; visi stāv

ka apstulbuši.)

5. SKATS

Tie paši, bez Ģintera.

Kalve (sašutis). Tas nebij pareizi darīts, Strautiņ;
mēs, nebēdādami ne par ko, viņu sagūstījām, lai tu va-

rētu viņam atriebties, un nu tu pats laid viņu vaļā.

Šķiedra. Un mans zārks, to nu nevar izlietot, labi

vēl, ka manai sievai drīzumā vajag šūpļa.

Griķis. Varēsi pats tanī gulties, nu jau zināms, ka

mūs neviena neatstās dzīvus. (Vispārīga kurnēšana.)

Strautiņš. Jā, to īsti gribēju panākt. Vai nu ļau-

jaties sev pavisam aizžņaugt kaklu, lai beidzot visiem būtu

gals, kas arī labāki ir nekā tāda vārgu dzīve, jeb vēl sa-

jūtat, ka zem pātagas cirtieniem jums nav izmaitāts bei-

dzamais dīglis cilvēka apziņai. Nevis tad izdeldēsim

ļaunumu, kad tam bailīgi taustīsim ap malām, bet mums

vajag ķerties pie viņa serdes. Nevis tas mūsu naidnieks,
kuru nupat palaidu, nožēlojams siekalu laižņa, kurš kā

uz drātīm uzvilkta lelle danco pēc sava kunga pavēlēm,
bet tur (rāda uz pili) — tur visas briesmas un nedarbi

satinas it kā vienā kamolā, tur samtā un zīdā perinājās
nāvīgo čūsku olas! Vai ir kāds starp visiem, kam no tu-

rienes nebūtu uzbrukusi neviena pārestība, neviena var-

mācība?

Visi. Neviens! neviens!

Griķis. No dieva puses, ne tik dikti, kad mūs izdzird,
tad mūsu dzīvībai uzreiz gals.

Strautiņš. Dzīvībai? Labāk saki, šim virumam no

auzu putras un kulakām; man viņas nav žēl un kur vēl

man laupīts tas dārgākais. Palieciet vien kā bābas un

ņemiet adīkli rokā, es došos viens pats turp.
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Berlauks. Man tu tādu pārmetumu nevari taisīt, vai

gan bij mazums dūšas, kad ķēros pie vagara?
Kalve. Arī mani tu neapsmiesi, vajadzīgā brīdī esmu

arvien pie rokas.

Auziņš. Un es! Kauties un cirsties esmu pirmais un

pēdīgais; varu ar pašu sātanu krampjos rauties.

Visi. Neviens nepaliks pakaļ, mēs visi gribam atrieb-

ties!

Strautiņš. Nu tad, ja to sajūtat, ja tiešām apzi-
nāties, ka mūsu vaimanu mērs pilns, tad uzsauksim: «Ap-
stājaties, plēsoņas! Mūsu dzīvība, īpašums, mūsu sievas

un bērni nav jūsu iegribu paijiņa un acumirkļa rotaļa,
mēs esam vīri, kas sacēlušies aizstāvēt savas tiesības un

brīvību, un, lai nāktu kas nākdams, izmisums un nāve, es

būšu pirmais, kas šo cirvi zvels lepno kungu krūtīs, pir-
majam, kas nāks man ceļā.

Visi (ieročus vicinādami). Nāvi un postu varmākām!

(Pie pēdējiem saucieniem ienāk grāfs Arnolds Heidrihs

un nostājas lepni Strautiņam priekšā. Erna, kura līdz šim

sēdējusi atstatu starp kokiem, viņu ieraudzīdama, izgrūž

baiļu kliedzienu un tuvojas abiem pretiniekiem.)

6. SKATS

Tie paši un grāfs Heidrihs.

Strautiņš. Nāve un pekle! Kas tevi veda šurp? Arī

tu esi tas pats, slepkavas jūs visi! Tad mirsti! (Gāžas Ar-

noldam virsū, tāpat ari citi viņu apstāj ar paceltiem
ieročiem.)

Erna (izmisusi metas starpā). Pagaidiet! Pagaidiet!
Nāvīgais cirtiens trāpīs papriekš mani! Uzklausāties jel
visi! Nupat spriedāt par taisnību un nosodījāt briesmību

un varmācību, bet tagad gribat paši to pastrādāt un vēl

simts pret vienu. Vai tad arī esat drusku labāki! Uzklau-

siet papriekšu, vai tas, kuru gribat tiesāt, arī maz vainīgs,
dzirdiet viņa attaisnošanos!

Strautiņš (nejauki smiedamies). Ha! Ha! Ha! At-

taisnoties! Tas tik vēl trūka! Nožēlojamais liekuli, augsti
dzimušais slepkava, tu jau gribi attaisnoties! Ha! Ha! Ha!

Erna (zvērošām acīm). Grāfa kungs ir nevainīgs, es

to zvēru pie sava jaunavas goda! Manas acis to redz,
mana skaidrā sirdsapziņa uzsauc diktā balsī: viņš ir ne-
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vainīgs! Un, ja es meloju, tad negribu turpmāk nest go-

dīgas meitenes vārdu, norādiet uz mani ar pirkstiem,
apmētājiet mani dubļiem, jā, es tad negribu nekad tapt
svēta! (Pret Arnoldu.) Ak, grāfa kungs, neniciniet savus

nabaga kalpus, turiet par vērtu mūsu priekšā attaisnoties,
sakiet, ka esat nevainīgs.

Strautiņš (briesmīgā nopietnībā). Labi tad, tu

augstais un varenais kungs, es gribētu dzirdēt, kā tu

iespēj attaisnoties. Nedomā vis, ka tu stāvi drošībā savā

lepnajā pilī un pārgalvīgam vergam ar pātagas cirtienu

vari aizbāzt muti. Redzi, visas šīs draudoši pret tevi iz-

stieptās rokas, tici man, mēs esam uz visu gatavi; nožēlo

nelaimīgo likteni, kas tevi veda mūsu rokās, tu vai cits,

vienalga, atbildēsi tagad par visiem! Attaisnojies tad par

visu nelaimi un postu, kuru jūs mums esat nesuši! Bāre-

nīšu asaras, sērdienīšu gaudas, bada cietēji, kuriem at-

raujat pēdējo kumosu, lai plītētu greznumā un izšķērdībā,
visi brēc uz tevim. Atbildi! Vai nebīsties, ka zeme nepār-
šķeļas zem tavām kājām, ka visas vaimanas, kuras nāvē

noslāpušas, netop atkal dzīvas? Vai redzi, kā briesmīgā
lieciniece, pagājība, pret jums paceļas, kā tā rāda uz tevi

ar savām kaulu rokām, kā tā uzskata tevi no tūkstoš

melniem acu dobumiem? Atbildi! Asaras un asinis, kuras

jūs izlējuši, nevar vairs zemes klēpī tverties, tās paceļas
kā milzīga jūra un plūst — plūst līdz pat dieva tronim!

Atbildi! Attaisnojies!
Arnolds. Nabaga vīrs, tava tiesa tikpat briesmīga kā

taisna, un vai! man, ja es vsņas priekšā lūkotu taustīt

pēc kādiem izrunas vārdiem! Tiesā mani, bet lūkojies pa-

priekš manā sirdī. Nav nekāds nelaimīgs atgadījums, kas

mani še atvedis; es zināju, ka tu šovakar paglabā savu

sievu, un nācu tamdēļ, lai...

Strautiņš (pārtraukdams). Lai redzētu manu sāpēs
raustošos sirdi. Baudījumi, kādi jums nāk ik dienas

priekšā, izlutinātiem žokļiem vairs nepietiek — vajag

jaunu kutinājumu! Nepietiek vairs vergu redzēt kaucam

acu priekšā, vajag arī aplūkot viņa slepenās sāpes, kad

viņš kā tārps lokās pie zemes!

Arnolds. Vīrs, negrēko pats pret savu labāku atzī-

šanu! Vai tad tiešām izskatos kā tāds, kas gribētu prie-
cāties par tavu nelaimi? Nācu šurp tamdēļ, ka mana sirds

man nedeva miera, ka gribēju kaut ko darīt, lai tevi ap-

mierinātu. Atzīstos, ka neesmu vainīgs pie tavas sievas

nāves, es briesmīgo neģēlību dabūju zināt par vēlu, lai
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to vēl varētu aizkavēt. Ak, cik labprāt visu atdotu, kad

vien spētu izlīdzināt tavu lielo zaudējumu!
Strautiņš. Un vai tad saproti, ka tas nav atlīdzi-

nāms ne ar kādu pasaules mantu? Ka tas ir bezdibens,
kuru jūs nespējat ar saviem zelta gabaliem aizbērt?

Arnolds. To es zinu, nabaga vīrs, tāpēc tev arī

nepiedāvāju zeltu un mantas, bet es tev sniedzu šo roku,

vari viņu satvert droši, tā nav nekad pacēlusies jūs mocīt

un vajāt; ļauj man manas skumjas savienot ar tavējām.
Strautiņš (drūmi, piedāvāto roku nesatverdams).

Vai tu tiešām esi tāds, kāds izliecies, jeb vai šī laipnība
mājo tikai uz tavām lūpām, kamēr iekšā žults?

Arnolds. Nemēdzu spīdēt vārdos un katra priekšā
izkravāt savus labos tikumus, bet šinī svēti nopietnā acu-

mirklī es nevaru citādi kā teikt to, ko dziļi sajūtu. Muiž-

nieks gan esmu pēc vārda un dzimuma, bet mana sirds

ir tālu no visām negantībām, kas ar šo cilti saistās; ieel-

pojot šo tīro, nesamaitāto gaisu, lūkojoties šinīs uztica-

majās sejās, es jūtos cilvēks cilvēku starpā, ja mani par
tādu atzīstat, tad sniedziet man savas rokas.

Berlauks (grāfa roku satverdams). Dievs lai jūs

svētī, grāfa kungs. Jūsu mīlestību atlīdzināsim ar pret-
mīlestību un, kad turpmāk mūs gribat drusku saudzēt,
tad kalposim jums no visas sirds padevīgi un uzticīgi.

Arnolds. Nevis kalpot, es ienīstu šo vārdu; kad tur-

pmāk šis novads nāks manā valdībā, tad gribu deldēt

veco parādu, atdodams jums jūsu īpašumu un brīvību.

Nebūsim tad vairs kungs un kalps, bet vienkopīgi strād-

nieki katrs savā druvā. Es tad savas muižas izdalīšu

līdzīgi jūsu starpā un negribu sev vairāk paturēt kā ik-

viens no jums. Tikai savu dvēseli es paturu sev, visu, kas

pār jums izplatīsies kā zila debess, un savu mīlestību,
kas viņā atspīdēs kā saule.

Griķis. Cienīgs lielskungs! (Ķeras grāfam pie rokas.)
Arnolds (nejaudams). Tavs draugs un brālis.

Visi (priecīgi). Lai dzīvo jaunais lielskungs tūkstoš

un tūkstoš reiz!

Strautiņš (sāpīgā kaislumā apkampis kādu koku).
Bet viņu, atdodiet man viņu! Es negribu ne laimes, ne

brīvības, kapājiet manu miesu, cērtiet to asinīs, es, jūsu
kājas skūpstīdams, kalpošu jums dien' un nakti, atdodiet

man tikai viņu! Redziet, augstais kungs, esmu pārcietis
trūkumu un nelaimi, šīs miesas norūdītas saulē un vētrā,
neesmu muti atdarījis, kad mana miesa plūda asinīs, bet
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tagad, tagad — es raudu! Tas, kas spēcīgo vīru satriec

kā mazu bērnu, kas šo krūti draudē pušu plēst, tas nav

ne izmērojams, ne izsmeļams, ne dziedināms! Ak, mana

sieva, mans dārgums, mans acuprieks, dvēseles lolojums.
(Aizraujas elsodams, bridi klusums.)

Berlauks (Strautiņam pieiedams). Saņemies, ne-

zaudē dūšu, iesim zemei atdot viņas tiesu.

Strautiņš. Jā, iesim. Dusi vēl, kara cirvi, uz kādu

brīdi. (Nomet cirvi.)... tev nebūs zemē sarūsēt. Un tu

(pret Arnoldu pagriezies)... pielūko, ka tu ar savām

smalkajām, baltajām rokām spēj visas vātis sasiet un ar

savu acu spožumu liet balzamu vārgajās sirdīs, citādi...

Slepenie atriebšanās gari reiz nu ir pamodušies, tie ir

mūsu tēvu varenie dievi, kas še kokos šalc un gaida uz

salīdzināšanas upuri. (Noiet; citi iet viņam Ildzi. Tikai

Erna paliek, aiz kokiem paslēpusies. Aiz skatuves skan

bēru zvans.)

7. SKATS

Arnolds, Erna.

Arnolds (viens, skumji galvu noliecis, kamēr zvanī-

šana turpinās līdz cēliena beigām). Skani, sērais zvans,

skani, iezvani visu pasauli mierā un aizmirstībā, iezvani

mūs mūžīgā mierā, jo nāve ir labākā dāvana, ko mums

daba var dot... Brīvību es viņiem solīju, bet ko es viens

varu dot? Vai caur to kļūs labāk? Vai es varu piespiest
citus man pakaļ darīt? Ak, man ir tāda jausma, ka es,

visus spēkus izlietodams, tomēr nekā nepanākšu, ka mums

gan būs skatīt izredzēto zemi visā viņas jaukumā, bet

ka mūsu bērni tikai to spēs iemantot, kamēr mūsu kauli

sadrups tuksnesī. Jā, tuksnesī mums visiem jāmaldās no-

gurušiem un izslāpušiem, bez ēnas un pajumta, tikai tā-

lumā atskan kāda salda meldija, knapi dzirdama, neiz-

sakāmi tāli... Ai, neizzūdi, neizgaisti, saldā skaņa, ļauj

man tevi tikai reiz dzirdēt tuvumā.

(Pagriezies ierauga Ernu un kaislīgi dodas turpu.)
Erna (atgaiņādamās, rokas pret Arnoldu izstiepusi).

Grāfa kungs!
Arnolds. Jā, tu esi tā, saldais, vilinošais maldu tēls!

Nu es zinu, kādēļ, tevi pirmīt ieraugot, mana sirds tik

spēji uzgavilēja — lai toties vēlāk jo vairāk izmistu, lūko-
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joties nelaimes drūmajos pantos. Tava būte ir meli —

tikai saldi melil

E m a. Es jūs nesaprotu, kungs.
Arnolds. Šis burvīgums, kuru tu izstaro... ak, kāpēc

tu vēsti, ka pasaule un dzīvība ir jauka, tik jauka, kā tā

nebūt nav! Kādēļ, tevi ieraugot, manās krūtīs uzliesmo

ilgošanās, tā ka gribētu dzīves burzmā gāzties, cīnīties,

ciest, — ak, par ko tad! Saki — kur ir sirdij tēvija?
E m a. Ja tik vien pati to zinātu!

Arnolds (kaislīgi). Kur ir miers? Kur mīt laime?

Erna (grūtsirdīgi). Miers? Laime? Pasakās un teikās

stāsta, ka visu to reiz pārvedīšot no tālām, tālām zemēm

dimanta ratos ar saules zirgiem
...

bet es zinu, tas ne-

notiks nekad. Bāru bērni nekad nepanāks saulīti:

Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu — nesasaucu!

Arnolds. Un tu, bērns, ko tu še virs zemes mīti?

Tava tēvija ir zilā sapņu zeme — dzeja. Ej turp, no ku-

rienes esi atnākusi, uz dievu pagalmiem rīta blāzmas

augstumos, kur ģēniji tevi auklēja un mūžīgā daile zīdi-

nāja ar savām sirds asinīm! Tu, miesā tērpts kāda dieva

visjaukākais sapnis, ko tu še gribi? Šī dzīve ir tikai cīņa
un galu galā izmišana — tici man!

Erna. Ak, to es jūtu.
Arnolds. Tad nekavējies, steidzies atpakaļ uz savu

tēviju... jeb vai nevari vairs ceļu atrast uz turieni? Ak,
tad izmeklējies šepat mežā sev kādu dusas vietiņu starp
rozēm un neaizmirstulēm, slēdz šīs skaidrās actiņas un

neatver tās vairs nekad!

Erna (sapņodama). lemigt, nekad vairs neatmosties —

ak, tas būtu saldi!... Es redzēju, cik viegli un lēni rozēm

manā dārziņā raisījās lapas, mirstot no saules karsta-

jiem skūpstiem.
Arnolds. Un tu, tavas tautas daiļākā roze, tu viņas

pēdējais zieds
... nē, es darīju nepareizi, tevi mudinādams

mirt, tev jāaug, jāzied, kaut arī tikai lai pušķotu tautas

kapu. Man ļauj iznīkt un aiziet! Ļauj man šo piekusušo

galvu guldīt tavā klēpī. Tu pirmīt man glābi dzīvību, ļauj
man tagad to kā ziedu dāvanu izdvest pie tavām kājām.

(Nometas pie Ernas kājām zālē un ieliek galvu tai klēpī.)
Es iemigšu kā slims bērns zem mātes paijām. Dziedi man

kādu dziesmiņu, tādu žēlu un grūtsirdīgu, kādu tavas

māsas lakstīgalas dzied, kad ziedonis projām steidzas.



57

8. SKATS

Arnolds, Erna, Sidonija, Vendiņš.

Sidonija (uznāk greznā mednieces uzvalkā, ar jā-
jamo pātagu rokā. Vendiņš viņu pavada). Jārauga, vai

še nebūs kāda patīkama atdusas vietiņa koku paēnā;
ātrā jāšana mani nogurdināja.

Vendiņš (iet uz to pusi, kur Arnolds atrodas ar

Ernu). Lūdzu, cienījamā komtese, še... (Atlec, pārsteigts
izlikdamies.) Ā!

Sidonija. Ko redzu?!... Arnold, tu? Un ar — nē,
šis skats ir nesalīdzināms! Ha! Ha! Ha!

Arnolds. Te tev nav ko brīnīties, Sidonija, kā redzi,
tā ir kāda sādžas jaunava; gadījums mani ar viņu sa-

veda kopā, un tu jau zini par manām simpātijām priekš
tautas.

Sidonija. Zinu, zinu. Ejiet, Vendiņ, aplūkojiet manu

jājamo zirgu, vai tas stāv mierīgi. (Vendiņš noiet.) Zinu

tavas simpātijas, mīļo Arnold, it īpaši, kā liekas, tu viņas

parādi tautas jaunām, ņiprām skuķēm.
Erna (aizskarta). Komteses kundze

...

Arnolds (starpā). Es lūdzu, Sidonija, neaizskar šo

nevainīgo bērnu.

Sidonija. Nē jel, nē! Kas nu iedrošinātos ķircināt
tādu maigu gludgalvīti! Bez tam patiesi varu liecināt,
ka tev laba garša, Arnold. Sī nevainīgā madonnas sejiņa!

Grācijas varētu pie tevis iet skolā, mans bērns!

Arnolds. Es tev jau teicu: taupi savus uzbrukumus,

jeb tu piespiedīsi mani tev darīt nepatikšanas, jo to es tev

saku, ka es tev neļaušu šo bērnu vajāt.

Sidonija. Ļoti brangi! Tautas varonis kļuvis par

romantisku kavalieri! Nevaru liegt, ka man patiešām gri-
bētos provocēt tādu situāciju, kur tev būtu izdevība pa-

rādīt visas tavas dāvanas. Tas jau būtu ļoti interesanti —

īpaši priekš manis, tavas līgavas.

Erna (neviļus). Līgavas!

Sidonija. Nu jā, mana mīļā, līgavas. Kādēļ tu pie
tam tā uzbudinies? Šis kungs ir jau sen ar mani sade-

rināts, drīzumā svinēsim kāzas; drīz arī sādžas ļaudīm
būs izdevība izpriecāties. Saliec vien savas rotas lietas

kārtībā, mazā. (Viņai it tuvu pieiedama, šņācoši.) Vai

ne tā? Ko tu par to saki?
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Erna (vāji). Neko, augstā komtese; man, jūsu ver-

dzenei, atliek tikai jums padevīgi novēlēt laimi. (Taisās
saļimt.)

Arnolds. Bērns, bērns, nebīsties, es pie tevis esmu

un tevi sargāšu.
Sidonija (nespēdama savaldīties). Tu viņu mīli,

Arnold! Tu viņu mīli, nedomā to noliegt!
Arnolds. Es arī nekā negribu noliegt. Ka es viņu

mīlu, to es vēl nezināju. Bet tagad, kur tu pati norauj
manai dvēselei segu, ja šīs dziļās, tīrās jūtas, kuras manu

krūti pilda, uzskatot šo bērnu, ir mīlestība, tad pievieno
tai vēl klāt neizsakāmu līdzcietību, jo nabaga tautas drū-

mais liktenis man liekas jo smagāk guļam uz šīs jaunās
galvas, un pievieno tai vēl klāt svētbijību, jo šīs nevai-

nīgās būtes tuvumā man ir, it kā es pārkāptu pār svēt-

nīcas slieksni un man rokas būtu jāsaliek klusā lūgšanā.
Sidonija. Ha! Diezgan, diezgan! Neaizmirsti tik

gluži, ka tu esi pie manis saistīts.

Arnolds. Ar savu roku, bet ne ar sirdi!

Sidonija. Tā, tā! Labi, ka to vēl zini. Dzirdi, skais-

tule, tev atrodas priekšā branga loma, proti tikai gadī-
jumu izlietot.

Erna. Es jūs, lielkundze, nesaprotu. Vai tad jūs paši
būtu ar mieru, ka ...

Sidonija (starpā). Ka mans vīrs sev slepen kur tur

kādu mīļāko? Mēs dzīvi neuzskatām ar tādu sentimentālu

rīka lupatu morāli kā jūs.
Arnolds. Bērns, vai tas tevi var aizskart? Tu re-

dzēji, kādu tīru, augstu cienību mana dvēsele priekš te-

vis jūt.
Erna (grib aiziet). Dzīvojiet sveiki, grāfa kungs; arī

jūs, augstā kundze! Mana niecīgā persona nedrīkst jums
būt par šķelšanās iemeslu.

Arnolds. Tu ej, un tev nav neviena vārda priekš
manis? Manas jūtas tavā dvēselē nav modinājušas nekādu

atskaņu?
Erna (sērīgi). Kungs, bāru bērnam noriet saulīte;

viņš to nekad nevar panākt.
Arnolds. Bet liela un spoža tā atkal paceļas otrā

debesu malā, mīlestība un brīvības saule — ai, cik die-

višķi jauka! Nāc, mana sirdsmīļākā, es iešu ar tevi.

S i d o n i ja. Ne soļa! Vai tu tik gluži aizmirsti savu pie-
nākumu pret mani! Es prasu, lai tu mani_ pavadi.

Arnolds. Man ir citi — svētāki pienākumi.
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Erna (rokas izstiepusi). Es jūs lūdzu, dieva dēj, ejiet,
grāfa kungs, jeb jūs dzenat mani izmisumā.

Sidonija. Tu jau vari atkal drīz atgriezties un idilli

turpināt, līdz tam man pieder priekšroka.
Arnolds. Labi, es eju. Sveika, mana sirdsdraudzene,

es būšu par tevi nomodā! (Arnolds ar Sidoniju noiet.)

9. SKATS

Agate, Erna.

Agate (izlien no krūmiem, smiedamās aizsmakušā

balsi; pie sevis). Gadījums klāt, kādu vēlējos, pati pekle
man palīdz! (Dikti.) Nu, grāfa līgava!

Erna (skrej viņai pretim, viņu apkampdama). Mā-

miņ, es viņu mīlu, es nevaru citādi!

Agate. Sensenā dziesma!

Erna. Man sirds tik pilna, ka varētu reizē gavilēt
un raudāt! Ai, māmiņ, kad tu to zinātu!

Agate. Kādēļ tu domā, ka es to nezinu? Vai tādēļ, ka

manas acis tagad tukšas un tumšas, tās reiz nevarēja būt

dzērušas visas pasaules liesmas un jaukumu? Vai šinīs

savilktajās dzīslās nevarēja reiz būt vārījušies karsti

asins mutuļi?

Erna. Patiesi, māmiņ? Vai arī tu reiz esi mīlējusi? Tu

man to nekad neteici.

Agate. Tādēļ, ka tu mani nebūtu sapratusi un arī

tagad nevari saprast. Jo kas ir tava mīlestība pret to, ko

es jutu: dienvidus vējiņa iekustināta druvas lauka viļņo-
šana pret aukas brāzieniem! Manai mīlestībai nebija ne

sākuma, ne gala! Tā bija aizņēmusies no dieviem mūžību,
no pekles dedzību un no naida nerimstību, un no vētras

savus elpas vilcienus! Redzi — es esmu veca un mana

miesa izdēdējusi, bet, kas šo ģindeni vēl kopā tur, tam

ir arī sakars ar šo bijušo mīlestību, kaut tam arī nekādas

daļas nav ar viņas smaidiem un līksmību.

Erna. Kāds briesmīgs noslēpums tas var būt, ko tu,

māmiņ, glabā! Es nedrīkstu taujāt, man elpa apstājas...
Agate. Vai tu jau sajūti, ka zūd tev no acīm tavas

mīlestības paradīzes piekrastes? Ka tevi apņem tuksneša

nāvīgs klusums, kur tik reti iekaucas kāds izsalcis zvērs?

Erna. Ak, es jau nomanu. Tavs mīļākais tevi pievīla,

atstāja, vai ne?
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Agate. Pievīla, atstāja — tas vēl nav viss. Laiks

iet... dzīves raibie skati arvien mainīdamies izdzēš no

atmiņas priekšējos iespaidus. Atstāta juzdamies, klusumā

noraudies, asaras līst un reiz apstājas... ak, kaut viņš
man labāk uzreiz būtu galu darījis, bet viņš mani atstāja
dzīvu un tomēr mirušu, it kā mūžīgā kapā aizbērtu. (Aiz
skatuves zvanīšana, atskan sēru bēru dziesma.)

Erna. Ak dievs, ko man būs dzirdēt!

Agate. Zināms, arī manā dzīvē reiz iespīdēja saule

un debess daiļums, un zemes prieks. Es tev varētu stāstīt

par kādas nabagas meitenes pirmo mīlestības sapni: brī-

numdaiļā, baltos mēnesstaros ietītā ziedoņa naktī es du-

sēju pie krūtīm kādam vīram, kurš karstos skūpstos no

manām lūpām dzēra manu dvēseli. Viņš bija augstas

kārtas, liels, stalts, it kā pasakā karaļa dēls, un tas ņēma
mani uz rokām un nēsāja mani kā mazu bērnu. Ai, cik es

tad biju laimīga! Bet tad ...
Erna (bez dvašas). Bet tad?...
Agate. Es saņemšu īsi savu stāstu: viņš sev pārveda

savas kārtas līgavu, un es — biju aizmirsta. Pusārprā-
tīga kā ēna es tam vilkos visur pakaļ; es panīku, dienas

un naktis klejodama bez ēdiena un dzēriena. Reiz es, aiz

sāpēm un saltuma drebēdama, biju ielīdusi pils dārzā un

redzēju caur pils gaiši apgaismotajiem logiem, ka tur

kustējās grezni ģērbušies kungi un dāmas. Atskanēja
jautra mūzika, kamēr es kā nesamaņā dauzīju galvu pret
akmeni. Otrā rītā mani pils dienestnieki atrada turpat

pussastingušu, tad augstais kungs, gribēdams no manis

atpestīties un mani uz visiem laikiem aizbaidīt projām...
Erna (rokas izstiepusi, it kā atgaiņādamās). A...

Agate (smagi elpodama). Lika man — izdurt — acis!!

Erna (iekliedzas). Žēlīgais dievs! (Aiz skatuves dzie-

dāšana.)
Erna (saņemdamās). Izdūra acis, tas nevar būt, es

domāju ...
Agate. Paraugies vien! (Norauj sev no galvas la-

katu. No galvas nokarājas sirmi mati sajukušās cirtās;

lieli, melni acu dobumi rēgojas no pieres.) Sīs acis viņš
reiz salīdzināja ar zvaigznēm. Ak! Ak! Mieru, mieru! Kur

tveršos, kur rimšos? Kā tas sirdī kvēlo, kā tas deg!
Erna. Mīļā māmiņ, ar laiku visas brūces dzīst.

Agate. Nekad! Nekad! Vai zini, kāda ir izmisušā pē-

dējā cerība? Pēdējā ticība? Pēdējā lūgšana? Tā ir —

atriebšanās!



Erna (aiz šausmām apklāj vaigu). Atriebšanās?

Agate. Atriebšanās! Atriebšanās! Bīsties, briesmīgais
(uzlec uz kādu akmeni, taisni izsliedamās pravietigā cē-

lumā, kamēr zvani aiz skatuves sāk ātrāk zvanīt pie kapa

aizbēršanas) ... bīsties, Stefan Rīder, tu man neizbēgsi —

un kaut arī vesela pasaule atrastos starp tevi un mani!

Kaut man būtu rāpus jārāpjas pie tevis un katrs solis

rokām jāaptausta — es tevi tomēr panākšu, un tad
...

nevis ar tīģera lēcienu es tev uzklupšu, nē: bet lēni kā

čūska es tev pielīdīšu... (Dēmoniski čukstošā balsi, uz

priekšu saliekusies, ar izplestiem, trīcošiem nagiem, ka~

mēr Jāņu lampas izdzisdamas tērpj viņu sarkanā, drūmā

gaismā.) Es taustīšu — taustīšu — taustīšu, kamēr at-

radīšu, kur tava sirds vēl pukst. Dziļi, dziļi es iezīdīšos,
izsūkdama tavas sirds asinis, kamēr tu man gulēsi pie
kājām stīvs un auksts — stīvs un auksts.

Priekškars.
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TREŠAIS CĒLIENS

Daiņulejas pilī.

Notiek dažas nedēļas vēlāk. Dekorācijas tādas pat kā pirmajā
cēlienā.

1. SKATS

Grāfs Rīders, Vendiņš. Pēdējais, priekškaram ceļoties, stāv

salīcis, cepuri rokā turēdams, grāfa priekšā.

Grāfs Rīders. Tātad varu uz tavu klusuciešanu

palaisties?
V c n d i ņš. Vai jums kad par to iemesls bijis šaubīties,

lielskungs?
Grāfs Rīders. Drošāki tomēr ir, kad tev to atgā-

dinu, īpaši tādos svarīgos atgadījumos kā šodien, kur

tiks atvērts manas nelaiķes māsas testaments.

Vendiņš. Drīzāk mēli nokodīšu nekā runāšu, ko ne-

vajag runāt.

Grāfs Rīders. Par pieci tūkstoši dālderu jau arī var

pāra vārdu mazāk runāt.

Vendiņš. Zināms, augstība. Un kas tur arī ko teikt,
tas jau notika itin dabiski: jūs tiesas vīru klātbūtnē uz-

rakstījāt to, ko mirēja māsa nosacīja kā savu pēdējo
vēlējumos, un tas, ka viņa nevēlējās dēla redzēt savā

mirstamajā stundā, ka viņa šo nerātni...
Grāfs Rīders. Klusu! Kāds tev Arnolds tagad pēc

mātes nāves izliekas?

Vendiņš. Vai tad viņu var dabūt acīs redzēt? Die-

nām klejo apkārt pa mežiem un zemnieku sādžām; rūg-
šana starp ļaudīm vienīgi viņa darbs, vagars vēl tagad
nevar atjēgties no briesmīgajām bailēm. Es nesaprotu,

lielskungs, kā jūs pie savas citkārt stingrās uzraudzības

to varat ciest?
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Grāfs Rīders. Jārauga pamazām ieradināties ar

pārgrozījumiem, kurus bez šaubīšanās ievedīs jaunais
dzimtkungs, kad tas valdības pavadu ņems no manām

rokām; bet ej vien tagad un apvelc savas jaunās, pēc
Parīzes modes šūtās drēbes, kuras, ja nemaldos, tūliņ
pasūtīji, kad saņēmi tos piecus tūkstošus, tā tu varēsi

ierasties kā laimes vēlētājs. (Skatās pulksteni.) Vēl tikai
kāda pusstunda, tad atnāks tiesneši; pie testamenta at-

vēršanas arī oficiāli pasludinās manas meitas saderi-
nāšanos. (Abi noiet.)

2. SKATS

Sidonija, Māriņa.

Sidonija (no dibens puses nākdama, pabīda papriekš
ar roku portjeru un lūkojas iekšā). Nāc vien droši man

pakaļ, visi ir izgājuši, un še mēs topam mazāk traucētas
nekā manā istabā.

Marina (salikusi vecīte; ienāk lēni). Ak tu žēlīgais
dieviņ, viss tāpat kā pa vecam! Sī ir tā pati istaba, kurā

jūs, lielkundzīt, kā bērns vismīļāk rotaļājāties, viss man

stāv tik dzīvi atmiņā, it kā no tā laika, kur pilī biju pie
jums par aukli, nebūtu jau aiztecējuši apaļi divdesmit

gadi.
Sidonija. Ir labi, vecmamiņ, ka visu tik labi atmini,

tev būs man no maniem bērnības gadiem kas jāpastāsta,
tamdēļ jau tevi vēstīju šurp. Apsēdies še. (Piebīda kādu

soliņu, kamēr pati paliek stāvot.)

Māriņa. Jā gan, lielkundzīt, gandrīz nobijos, kad

Vendiņš pie manis ienāca un aicināja mani uz pili. Visos

šos gados neesmu še atcēlusi kāju, ne arī kāds no pils
pie manis nāk. Dzīvoju klusībā kādā sādžas kaktiņā un

ēdu maizīti, kuru lielskungs, jūsu tēvs, man novēlējis par

jūsu audzināšanu.

Sidonija. Tas ir brīnums, ka mans tēvs tevi tā

apalgojis, citādi jau viņš nemēdz būt tik devīgs, tur va-

jag būt kādam sevišķam cēlonim, par kuru tu vislabāk

zināsi man pastāstīt.
Marina. Nezinu nekā, manu sirsniņ, ko jums teikt,

es kalpoju grāfam ilgi un uzticīgi, un par to viņš mani

atminēja.

Sidonija. Se, ņem papriekš šo pērļu rotu (noraisa
no kakla kādu dārgu rotu) — tā pietiks tev dot pabalstu
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tavām vecuma dienām, — un nu stāsti man, kā tas nākas,
ka (ātri un pie tam vecīti stingri uzskatīdama) ne-

esmu grāfa bērns?

Marina (manāmi iztrūkusies). Debesu tētiņ! Vai tad

jūs — vai grāfs jums stā ...
Sidonija. Viņš man to teica, jā; izteica, ka neesmu

viņa bērns, bet vairāk arī neko. No kurienes es cēlusies,
kas mani vecāki un kā es īsti še iekļuvusi, to es nezinu,

un to man šis cietais vīrs arī nekad neteiks, kad tas jau
vienreiz mani atraidījis! Tikai tu, mana aukle, kura va-

dīja manu jaunību, būsi vēl tā vienīgā, pie kuras varu

griezties šinī mīklā.

Māriņa. Nē, nē! Pie nāves briesmām man grāfs pie-
kodināja par kādu zināmu notikumu ciest klusu, es ne-

drīkstu izpaust ne pušplēsta vārda.

Sidonija. Ak dievs, tātad arī šī pēdējā cerība par

velti un man jātaustās nezināšanas tumsā, kamēr izmi-

sīšu. Putniņš gaisos zin atgriezties uz savu ligzdiņu, un

meža zvērs uzmeklē savu māju vietu, tikai es esmu bez

tēvijas un maldos vientule šinī lepnajā pilī, padota kāda

briesmīga cilvēka varai. Sieviete, vai tu vari būt tik

cietsirdīga?! Senāk tu izpildīji katru manu iegribu, vadīji
mani aiz manām mazajām, nespēcīgajām rociņām, kurp
vien vēlējos, tikai tagad vien tu negribi man paklausīt, —

es zvēru, ka tev manis dēļ nekritīs ne matiņš no galvas.

Māriņa (asaras slaucīdama). Kad tā lūdzas, tad

tiešām nespēju aizliegties un, lai man ar par to būtu jā-

cieš, teikšu, ko zinu.

Sidonija. Tu mīļā, labā, zināju, ka mani paklausīsi,
ak, stāsti, stāsti!

Māriņa. Redzat, tas notika toreiz grāfa paša pilī

kaimiņu apgabalā, kādas nedēļas bij pagājušas no ma-

zās komteses dzimšanas, lielkundze vēl atradās vāja un

gulēja gultā, kamēr es blakus istabā sēdēju pie mazās

šūpuļa. Te gadās, ka lielkundze mani drusku aicina pie
sevis, es atstāju maziņo, domādama, ka tūliņ atnākšu, bet

bij jākavējas ilgāk, pasniedzot dažas zāles; atgriežoties
man skan pretim kāda svešāda žēla brēkšana; pieskrienu

pie šūpuļa un — tu žēlīgais debesu tētiņ! — ko ieraugu?
Sidonija. Ko tad, ko tad? Stāsti jel!
Māriņa. Manas zeltsprodzītes mazās komteses vietā

ieraugu kādu svešu bērnu, ne vairs mana mazā, sārtā se-

jiņa, kura arvien smaidīja, bet kāds bāls ģīmītis, melniem

matiem apēnots, lūkojas man pretim no žēlām, tumšām,
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asaru pilnām acīm. Es nobīstos, iekliedzos, nejaudāju
vairs ko darīt! Uz mana kliedziena pieskrien grāfs, redz

notikušo, briesmīgās dusmās viņš sagrābj svešo bērniņu
un taisās laist to pret sienu, kad no bērna drāniņām izkrīt

kāda aprakstīta papīra loksnīte.

Sidonija. Vai dabūji zināt, kas tur stāvēja?
Māriņa. Kā tad nu ne, grāfs savās dusmās to iz-

kliedza diktā balsī, tur bij tā rakstīts: «Es paņēmu tavu

bērnu un atstāju tā vietā savu, uzaudzini viņu itin kā

tavējo — citādi katru brūcīti, katru pārestību, ko tam

darīsi, atmaksāšu divkārt pie tava bērna; mēģini vien viņu
nonāvēt, un tavs bērns mirs visbriesmīgākajā nāvē. Tā

sak savu atriebšanās darbu Agate.»
Sidonija. Agate? Tātad manu māti sauc Agate. Bet

kas nu notika turpmāk, vai viņu atrada? Un kas viņa bij,
kura tik briesmīga uzstājās kā atriebēja?

Māriņa. Diemžēl viņu neatrada, kaut gan tika mek-

lēts un taujāts pa malu malām ir gadu no gadu vēl pēc
tam. Grāfiene aiz bēdām nomira, un viņas pēdējā lūgšana
pie grāfa bij, lai meklējot viņas bērnu, kamēr atrodot,
un lai sargājoties svešam bērnam kaut ko pāri darīt.

Sidonija. Un tad vēl nekādas pēdas līdz šai baltai

dienai?

Māriņa. Nekādas; ļaundare ar zagto bērnu iegrimusi
kā ūdenī. Drīz pēc tam mēs pārnācām šinī pilī pie jūsu
krustmātes, Heidrih lielkundzes, kura par notikušo ne-

dabūja neko zināt, viss tika slēpts, un jūs uzaugāt kā īsta

komtese.

Sidonija. Tas nu ir viss, ko dabūju zināt, bet tomēr

pietiekoši, lai sajustu, ka mīlestība mani nekad nav lo-

lojusi, ka esmu tiklab savai mātei, kā citiem bijusi tikai

līdzeklis un rīks, ko panākt viņu mērķus. Labi, ka to nu

zinu.

Māriņa. Nabaga komtesīt, visapkārt spožums un

greznums, un tik nelaimīga!

Sidonija (stīvi lūkodamās). Zeltaini mati, smaidoša

rožu seja, tādi tipi patīk Arnoldam, un, kad viņa tagad
nāktu, tā atņemtu man mantu un mīļāko. Ha, kādas

briesmīgas domas mani sagrābj, kad viņa butu ta! Nē,

nē, tie tikai mani murgu tēli! Tas nevar būt!

Māriņa. Vai nu varu iet, lielkundzīt? Man še tā

bailīgi ap sirdi.

Sidonija (runā ar sevi). Nāc vien, nāc! Mēs cīnī-

simies uz dzīvību un nāvi, es tagad divkārt ienīstu viņas
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piena ģīmi jau tamdēļ vien, ka tas atgādina manu pre-
tinieci.

Marina. Viņa mani nedzird, tā nabadzīte. lešu lūg-
dama, lai sargeņģelis savas acis nenovērš no viņas.
(Iziet, kamēr grāfs ātri uznāk no otras puses.)

3. SKATS

Sidonija, grāfs Rīders.

Grāfs Rīders. Tik skumja un domīga mana meita,
kur tev vajadzētu līksmoties. Vai tad šodien nesvin tavu

saderināšanos?

Sidonija. Ak, kad Heidriha vārds būtu tā miera osta,
kur reiz varētu izbēgt tavām vajāšanām, tad gan par to

priecātos!
Grāfs Rīders. Branga mīlestības duete starp tēvu

un meitu! Tā gan tā pateicība par to, ka tevi uzaudzināju
un devu savu slaveno cilts vārdu, kuru drīz savienosi

ar otru — tikpat slavenu?

Sidonija. Varētu gan kas notikt, kas mani atsva-

bina no uzliktās pateicības un tavam rēķinumam dod

citu virzienu.

Grāfs Rīders. Kā tu to domā? Vai esi atkal tāpat
kā viņreiz kaut ko izgudrojusi, ar ko mani iebaidīt? Pret

tādiem niķīšiem man branga recepte, to tu jau zini.

Sidonija. Diemžēl ne no manis, bet no kā cita tev

jābīstas.
Grāfs Rīders. Topu ziņkārīgs, kāds šis biedēklis

gan varētu būt.

Sidonija. Arnolds beidzamā laikā saietas ar kādu

zemnieku meiteni, kura arī ļoti skaista.

Grāfs Rīders. Vai tad kāda nelaime, ka Arnolds

vēl bez tevis atrod kādas sievietes par skaistām? Estē-

tiskā jauda mūsu ģimenē ļoti attīstīta.

Sidonija. Nelaime ir tikai tā, ka Arnolds lietu sa-

prot daudz nopietnāk nekā tu. Priekš manas pašas acīm

viņš kādas nedēļas atpakaļ izteica tai meitenei savu mī-

lestību.

Grāfs Rīders. Tad patiesi iemīlējies — un vēl

zemnieku skuķē! Hm! fcim! Tas saderas ar viņa roman-

tisko raksturu.

Sidonija. Tu to uzņem tik dzestri?
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Grāfs Rīders. Neiespējamais nevar nekad notikt!

Un ko tu, plebejiete, saproti no aristokrātu gaumes, ku-

riem tīk pārmaiņas dēļ pabaudīties arī no šādiem ēdie-

niem?!

Sidonija (pie sevis roku dūrē sakniebusi). Saprotu?
Ha — mana māte! (Dikti.) Vai tad Arnolds tiešām tāds!

Nē, nē! Viņa dzīslās piemīt kaut kas no zemnieku bie-

zajām asinīm, un, kamēr tu prātosi un purināsi galvu,
viņš sev pārvedīs zemnieci līgavu un tava lepnā meita

paliks sēžot.

Grāfs Rīders. Tik raibi tas nu gan nenotiks, mana

mīļā, Arnolds var gan acumirklī iekaisties un mētāties

patētiskiem akcentiem, bet ko nopietnu vest galā un man

stāties pretim — nekad! Tur jums visiem zem šis dzelzs-

rokas (izstiepis vēcina roku) jālokās. Bez tam jau varu

kaut ko darīt, lai savu mīļo meitiņu apmierinātu. Ha! Ha!

(Parauj zvanu.)
Sidonija. Arnolds tomēr nepadosies, arī tev ne.

(Vendiņš ienāk, izģērbies ļoti grezni, ar pūderētu parūku.)
Grāfs Rīders (uz Vendiņu). Ej pateic Ģinteram,

lai pie zemnieku deputācijas, kura šodien izrīkota saderi-

nātiem vēlēt laimi, arī piedalās kāda — — (Uz Sido-

nija.) Kā viņu sauc?

Sidonija. Baltiņu Erna, to esmu izzinājusi; viņa
dzīvo sādžā pie savas atraitnes mātes, tēvs tai sen miris.

Vendiņš (saskatās ar Sidoniju). Darīšu, kā pavēlat.
(Palokās.) Vai drīkstu arī ievest tiesnešus, kuri jau gaida

priekšistabā?
Grāfs Rīders. Ved tos iekšā; bet tu pats, dzirdi,

uzklausies labi, es tev šodien arī gādāšu līgavu.
Vendiņš (pārbijies). Līgavu? Komt... jūs!
Grāfs Rīders. Svinēsim jo lielas derības, sataisies

vien! (Vendiņš ātri aiziet.)

4. SKATS

Tie paši un tiesneši, vēlāk grāfs Arnolds.

Vendiņš (nes tiesnešiem pa priekšu mazu dzelzs

kastīti un to noliek uz galda). Izdarīju, kā likāt, cienīgs

grāfa kungs, te kastīte, kurā atrodas cienītās un mīļotās

nelaiķes, jūsu augstās māsas lielkundzes, testaments, un

te tiesnešu kungi, kuri bija tik laipni atnākt, lai atvērtu

testamentu.
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Grāfs Riders. Labi, Vendiņ, ej arī pasauc manu

māsasdēlu, lai dzird savas mātes pēdējos nolēmumus.

(Vendiņš iziet.)
Grāfs Rīders (izlikdamies aizgrābts un citu klāt-

būtni aizmirsis). Ai, nāve, nāve! Briesmīgā laupītāja, tu
no mūsu vidus izrauj to visu mīļāko! Māsa, mana dārgā,
kā man sirds sāp pēc tevis!

Pirmais tiesnesis (stīvi klanīdamies). ledrīksta-

mies • cienīgam grāfa kungam izsacīt mūsu visdziļāko
līdzjūtību; mēs un visi šī novada ļaudis nebeigsim sēro-

ties par augsto nelaiķi, kuru mīlējām kā māti.

Otrais tiesnesis. Mūžam viņas dārgie pamācī-
šanas vārdi dzīvos ļaužu mutē, viņas laipnību un diev-

bijīgo prātu minēs bērnubērni. (Arnolds ar Vendiņu ienāk,
tiesneši padevīgi sveicina.)

Grāfs Rīders (steidzas ienācējam pretī). Nāc,
mans mīļais dēls, nāc! Tagad, pēc tavas mātes nāves,

varu pilnīgi būt tavs tēvs. Mana sirds visu to mīlestību,
ar kuru pieķēros nelaiķei, nu savieno tevī; redzi, es liku

ataicināt tiesnešus, lai formāli atvērtu testamentu, uz-

klausīsimies, ko tava mīļā māte būs nosacījusi.
Arnolds. Būtu jau arī vēl varējuši gaidīt līdz sēru

laika beigām ar testamenta atvēršanu.

Grāfs Rīders. Mīļais dēls, es domāju, ka ar to

iespētu pamazināt tavas skumjas, tu dzirdēsi, kas taču

droši gaidāms, ka tava māte pie tevis domājusi mīlestībā.

Arnolds. Vienalga, lai notiek.

Grāfs Rīders. Nu tad, kungi, ķersimies pie mūsu

pēdējā, bēdīgā pienākuma pret nelaiķi, atveriet tad nu

testamentu. (Tiesneši uzslēdz kastīti un izņem aizzieģelētu

papīru.)
Pirmais tiesnesis (atlauž zieģeli un lasa diktā

balsī priekšā). Šinī savā testamentā es savu dēlu ieceļu

par savu vispārīgo mantinieku ar to nosacījumu, ka viņam

jāprec sava māsīca Sidonija fon Rīder un ka arī mans

brālis paliek turpmāk par uzraudzītāju, ka mans īpašums
tiek izlietots vienīgi priekš mūsu kārtas vajadzībām un

viņas goda paplašināšanas. Ja nu mans dēls, ko es ne-

ceru, neņemtu viņam nolemto līgavu, tad mantojums

viņam jāzaudē un tiek pēdējai atdots kā goda atlīdzi-

nājums, un, ja arī viņa to nepieņemtu, tad tas pāriet uz

manu brāli pašu. (Grāfs nozīmīgi skatās uz Sidoniju.)
Šādus nosacījumus daru zināmus tiesas klātbūtnē un

mirstot vēlreiz svētīju savus mīļos piederīgus. Marta fon
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Heidrih, dzimusi fon Rīder. (Saloka testamentu un liek
to atpakaļ kastītē.) Tā skan nelaiķes lieikundzes testa-
ments, un tiesas zieģelis to apstiprina.

Otrais tiesnesis. To pašu arī apliecinām mēs, abi

apakšā rakstījušies, kuri bijām klāt, kad viņu sastādīja.
Pirmais tiesnesis. Mēs tagad drīkstam atvadī-

ties, novēlēdami laimi grāfa Heidriha kungam un viņa
cienīgai līgavai. (Arnolds pamet vienaldzīgi ar roku.)

Grāfs Rīders. Ne tā, mani mīļie, es jūs ielūdzu
vēl palikt un kādu glāzi līdzi iztukšot uz manu bērnu
derībām, viesus jau dzirdēju pagalmā piebraucam. (Su-
laiņi atver dibena flīģeļu durvis.)

5. SKATS

Svētku maršu lēni intonējot, visiem pa priekšu steigdamies, uznāk fon
S r a m m s, mazs, ļoti resns kungs, plikgalvis, viņam pakaļ
fon Bilovs un fon Eilenhorsts, rokās ieķērušies,

pēdējais trallina mūzikai līdzi, tiem vēl seko daži kungi, vezdami
dāmas pie rokas.

Šra mm s (sīkos soļos, mudīgi skriedams, sasniedz

krēslu un tanī iegāžas). Ufl Uf! (Sviedrus slaucīdams.)
Uft Vīnu šurp, vīnu! Es kalstu, degu, noslāpstu, iznīkstu!

Vīnu, jeb vai Daiņulejas pagrabi tik dziļi zemē iegri-
muši!

Bīlovs un Eilenhorsts. Lai dzīvo tie, lai dzīvo

tie, lai dzīvo tie, lai dzī-vo tie!

Grāfs Rīders (viesus saņemdams). Jā, lai dzīvo

Eilenhorsts un Bīlovs, sveiki! (Sniedzas rokas.) Jo, ka-

mēr vēl jautrība dzīvo pasaulē un tiek svinēti līksmi

svētki, tamēr jādzīvo Bīlovam, šo svētku īstajai sālij, un

Eilenhorstam
...

Eilenhorsts (starpā smiedamies). Svētku piparam.
(Vispārīga apsveicināšanās, dāmas grupējas ap Sidoniju,
kungi ieslēdz Arnoldu, mūzika apklust.)

Bīlovs (runā caur degunu). Svētku pipars, dievišķi!
Debešķīgi! Tas bija vārds vietā! Jo kas gan mani mazie

saviesības talanti pret tavējiem; tie tik tādi nevainīgi
kabatas «kunstiķīši» pret lieliskajām panorāmām.

Šramms. Bet, kamēr te izkravājiet savus piedzīvo-

jumus un sāliet un piparojiet, es noslāpšu. (Sulaiņi ienes

vīnu un prezentē visapkārt, dažas pudeles satikdami uz

galda.) Ā! Nāc, tu dievišķīgais dzēriens, dvēseļu mielo-
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tājs, sirds priecinātājs. (Satvēris glāzi, pieceļas.) Kungi,
pirms kaut kam uzdzerat, pirmo malku tukšosim šim dzē-

rienam pašam par godu. Bez vīna dzīve — kāda ikdie-

nišķa, vienmuļīga! Tikai vīnā ir prieks, aizmirstība, dzī-

vība — vivat, Bakhus!

Visi (glāzes šķindinādami). Vivat, Bakhus! (Mūzika.)
Grāfs Rīders (ņem Arnoldu pie vienas rokas, Si-

doniju pie otras rokas un ved tos pret skatuves vidu). Un

tagad, mani cienītie viesi, pildiet glāzes pilnas jo pilnas,
tagad uzdzersim uz šā jaunā pāra labklājību, kuru jums
stādu priekšā kā saderinātu. Augsti un lepni plivināda-
mies, muižniecības karogs šinī acumirklī lai paceļas pār
mūsu galvām, kur šie vārdi, savienoti ierakstīti mūsu

cilts vēsturē, turpina viņas nemirstību.

Visi. Hurrā! Slava un gods muižniecībai! Hurrā! (Mū-

zika.)
Bīlovs (tuvojas citu priekšgalā Arnoldam ar pildītu

glāzi). Es, mīļais, gribu būt pirmais, kurš jums vēlē

laimes. (Piesit pie Arnolda glāzes savējo, pie kam Ar-

nolda glāze sašķīst drupās. Pauze.) Nē — tas ir ...
Eilenhorsts (kurš vēl ar citiem nostājies aiz Bī-

lova, visi pacēluši glāzes uz piesišanu). Dievišķi! Tu gri-

bēji teikt, un tiešām, jo tas nozīmē, ka Heidriha ciltij
nolemts dzīvot tik daudz gadu, cik šai glāzei drupu.

Bīlovs. Tad tai pievienoju vēl savējo. (Nosviež savu

glāzi.)
Eilenhorsts (arī nomet glāzi). Lai dzīvo tūkstoš

gadu!
Pirmais aiz viņa (nomezdams glāzi). Un atkal

tūkstošu!

Otrais (tāpat). Un vēlreiz tūkstošu!

Visi (glāzes nomēzdami). Tūkstoš un tūkstošu —

hurrā! (Aiz skatuves čalošana, visi ziņkārīgi pieceļas un

klausās; dzird Ģintera balsi skaitot: viens divi, trīsi tad

durvis tiek atgrūstas, it kā kāds ienāktu.)

Ģinters (aiz durvīm). Viens — divi — trīs — nu jel!
P c 1 c i s (kāju iestiepis istabā). Man bail!

Ģinters. Ej! (Pelcis pieķer ar roku pie grīdas, tad,

bailīgi turēdamies, it kā uz ledus tuvojas istabas vidum;

viņam seko kādi zemnieki un zemnieces, nesdami dažādas

dāvanas; ari Erna ir starp tiem.)
Pelcis (pret kungiem atgriezies, drebēdams). Šī ir

tā prieku diena — (stostās) diena (Ģinters biksta

viņam pie sāniem.) Šī ir tā (Ģinters, paklusu la-
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mādamies, atgrūž viņu atpakaļ un stumj kādu sievu

priekšā.)
Sieva (noliek kādu ogu kurvīti Sidonijai pie kājām).

Lūdzam augsto lielkundzeni mums atļaut ar kādām ma-

zām dāvanām jums parādīt mūsu dziļi sajusto padevību.
Neatraidiet šos sārtos ziedoņa pastarīšus.

Otrā sieva (tur kādas linu kodaļas).

Zelta vārpstu ritina

Laimas baltā rociņa;
Tek tev dzīvībs pavedienis
Saules mūža garumā.

Sidonija (iestājas zemnieku vidū, vienu un otru

apsveicinādama). Pateicos, pateicos, mani mīļie, man

liels prieks, ka esat atnākuši mani apsveicināt. (Uz Ernu.)
Arī tu, mazā, esi atnākusi, un kāds tev daiļš neaizmir-

steļu vainadziņš priekš manis! (Izved Ernu no citu vidus.)
Tas man brangi stāvēs (uzspiež sev vaiņagu galvā),

pateicos tev, mīļā. (Skūpsta viņu viegli uz pieres, nozī-

mīgi uzskatīdama grāfu Rīderu.)
Eilenhorsts (satver kādu sievu). Mūziku, he! Man

tīk ar šo skaistuli iemēģināt kājas. (Mūzika iesāk kādu

valsi.)
Arnolds (ļoti nopietni). Es izlūgtos, cienīgie viesi,

ka šis uzvedums beigtos, man pie tā ļoti maz patikšanas.
(Uz zemniekiem.) Ejiet, mīļie draugi, uz mājām, citā vietā

un reizē varēsim labāki izrunāties.

Grāfs Rīders. Es tāpat vēlos, kungi, ka jūs ļau-
tiņus labāk laižat mierā, manam znotam tāda maza spe-

cialitāte... Ka es tavas īpašības un vēlējumos protu
ievērot, mīļais Arnold, to tev tūdaļ pierādīšu, varēsi savu

spriedumu tūliņ ņemt atpakaļ, ka es pret zemniekiem esot

ciets un bez jebkādas intereses. (Zemniekiem pieiedams,
satver Ernu pie rokas.) Nāc, mans bērns, tu še par vi-

siem esi tā skaistākā, tādēļ ari nodomātā goda cienīga,

nāc šurp, Vendiņ! Un tagad, Arnold, es patiesi nezinu,
kā tev padarīt lielāku patikšanu, kā kad tavā saderinā-

šanas dienā saderinu vēl šo otru pāri.

Sidonija. Ak, cik esi laimīga! Nāc pie manas krūts,

mīļā. (Apkampj Ernu.)

Bīlovs (plaukstās sizdams). Famos! Famosl Tas ir

dievišķi!
Grāfs Rīders (uz Ernu un Vendiņu). Sniedzaties

nu rokas viens otram. Tā skuķe dabū par tautu dēlu kādu



72

«no pils», un tev, Vendiņ, atkal tā visskaistākā meitene

par līgavu, tā esat līdzīgi abi.

Arnolds (ātri starpā mezdamies). Tas nenotiks ne-

mūžam! Cik augsti debess pār zemi, tik augsti šī meitene

stāv pār viņu. (Uz Vendiņu.) Mēģini aizskart tikai viņas
drēbju vīli, jeb es tevi satriekšu uz vietas!

Grāfs Rīders. Kad tu domā, ka viņa nebūtu mierā

ar manu rakstvedi, tad tai atvēlu lasīties starp maniem

pils ļaudīm, staļļa puišiem, sulaiņiem, kučieriem, kāds tai

vislabāk tīk, bet tik skaista meitene kā viņa mums visādā

ziņā jāsaprecina.
Arnolds. Nē, viņa neņems ne šo, ne arī kādu citu,

par to es gādāšu. Nebīsties, Erna, neraudi, cik bezspēcīga
un bez patvēruma tu še arī nejustos, viena acs pār tevi

stāv vienmēr nomodā.

Grāfs Rīders. Savāda izturēšanās, mīļais, es tevi

nesaprotu.

Arnolds. Saprotiet gan tikpat labi, kā es jūs saprotu!
Tad tik smalki un gudri jūs esat iegrozījuši savus ap-

rēķinus, lai izsūktu manas dzīvības sakni un manās krū-

tīs izdzēstu pēdējo dzīvesprieka dzirkstelīti, tiktāl arī tu

(Sidonijai) esi aizmirsusies, tu, pret kuru es ar stingru
vīrestību izpildīju vienreiz uzlikto pienākumu un, pats
sevi pārvarēdams, tev līdz šim acumirklim biju gatavs
ziedot godu, mantu un vārdu! Kur tev bija mani saudzēt

un manas jūtas cienīt, tur tu ar zvērisku nežēlību uzplēs
manas dziļākās vātis, roku rokā ar savu tēvu jūs strā-

dājat postīdami un laupīdami, lai tik vien apmierinātu
savu nesavaldāmo mantas kārību!

Si don i ja. Arnold!

Grāfs Rīders. Tā ir klaja, bezkaunīga apvainošana
visu viesu priekšā.

Arnolds. Ak, uz to gan arī domājāt, kad ieliksiet

mani pieklājības spraugā un izstādīsiet mani pasaules

acīm, tad mani jo vieglāk pārmāksiet? Nē, tiktālu kūdīts

un aizskarts, es nespēju vairs savaldīties, nespēju noslā-

pēt savas jūtas, kad tās ar neizturamu dabas spēku laužas

cauri; nebēdāju pat, kad arī viņu zibeņi šos papes tēlus

aizķer un sadedzina. Lai tad viņi arī uzklausās, ko es

saku: ka jūs esat blēdis un bezgodis, kas ne vien noblē-

dījis manu mantu, bet sev arī izredzējis par upuri kādu

nevainīgu meiteni tamdēļ vien, ka es tai ar labpatikšanu
reiz esmu uzmetis acis un to turu par dārgu un cienīgu.
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Grāfs Rīders. Kad tu nebūtu manas māsas dēls,
tad tu atbildētu tikai ar zobenu.

Eilenhorsts (un daži citi metas starpā). Kungi,
kungi, kas nu tā sakarsēsies? Sī mazā domu starpība —

izlīdzināties jel!
Arnolds (viņu ar roku atbīdīdams un Rideram cieši

priekšā nostādamies). Vai gan gribat liegt, ka ar varu

tiku atturēts no savas mātes miršanas gultas? Ka viss

tika jūs starpā notaisīts tik smalki un gludi, ka man tik

izmestajā āķī vajadzēja iekosties? Cik laipni un labvēlīgi
man atjauts ņemt dalību pie atstātās mantas un precēt
savu skaisto māsīcu, tur jau ne par naga melnumu nevar

neko sliktu domāt, un tad tālāk, atkal pats par sevi sa-

protams, ka man jāpaliek zem mana cienījamā tēvoča

kontroles, lai, kā testamentā sacīts, manta tiek izlietota

mūsu kārtai par godu jeb, labāki sakot, priekš plītēšanas
un izšķērdības. Nu, tad saņemiet ar, pēc kā tik izsalkuši

izstiepāt rokas, piesavinājiet to sev pavisam! Ņem šos

tūkstošus, Sidonija, kā tā dēvēto goda atlīdzinājumu,
apber ar šo zeltu savu dvēseles kailumul Übadzi, bez

mantas, kur viss atkarājas no manas goda sirds, es tevi

būtu precējis, kaut gan priekš tevis neesmu nekā jutis,
bet tagad tev varu nicīgi griezt muguru bez jebkādiem
apziņas pārmetumiem.

Eilenhorsts. Heidrih, ko jūs gribat darīt, vai jau
esat samaņu zaudējuši, tādu mantu jūs atmestu?

Bīlovs. Nieka strīdus dēļ visu lielo mantojumu, nē,
to es nevaru sagremot!

Arnolds. Jā, to es gribu! Mācāties to saprast, jūs

nodzeltējušie tapešu tēli un izdeldējušās'hroniku mū-

mijas, kas vienīgi zin ēst tradīciju putekļus un nespēj

sajēgt, ka kāda cilvēka krūtī vēl kāds dzīvs asniņš, kurš

zeļ, aug un ilgojas pēc saules gaismas! Es to daru! Es

atdodu miljonus par vienu vienīgu brīvu elpas vilcienu!

Šramms (pienācis ar vīna pudeli). Jūs esat slims,

Heidrih, dzeriet glāzi burgundieša, tas izskaidros asinis

un dos jūsu domām citu virzienu.

Arnolds (viņu neievērodams, pieiet un apkampj no-

bijušos Ernu). Nāc, mana mīļākā, šī zeme deg apakš
manām kājām, šis gaiss piepildīts ar mēra dvašu. Vai

dzirdi, kā vējš laukā svelpj un gavilē, tur ir brīvība! Nāc!

Nāc!

Sidonija (neizsakāma izmisumā grib viņu aizturēt),

Arnold, neej, neatstāj mani!



Arnolds (ar vienu roku Ernu apskāvis, otru izstiep}
atgaiņādamies pret Sidoniju). Komtese Rīder, no šī acu-

mirkļa starp mums sarautas visas saites, un katrs solis,
kuru no šejienes spēru tālāk, atver mūžīgus, nepārsnie-
dzamus bezdibeņus. Nekas mani še vairs netur, nevar

turēt, es nokratu visu šo spožo, glauno dzīvi, savu tukši

skanošo muižnieka titulu it kā kādu nepanesamu drēbi.

Cik viegli un brīvi cilājas krūts, it kā kad pie karstiem

nakts murgiem mani aizskartu skaidrs, atdzīvinošs rīta

vēsums! Projām, projām no šejienes. Un tu (pret Rideru

pagriezies), plēsīgais zvērs, jūs visi, kas līdz šim esat

barojušies no savu apakšnieku sviedriem un asinīm un

savu piļu pamatus cēluši uz viņu līķiem, no šī brīža es

sarauju visas saites ar jums un salaužu savu vapeni.
Tagad es stāvu tur otrā pusē un piesaku jums karu!

(Noiet.)

Priekškars,



75

CETURTAIS CĒLIENS

Zemnieku mājas pagalmā.
Viss svinīgi sarīkots uz kāzām.

1. SKATS

Attālumā sieviešu balsis.

Sieviešu koris (neredzams).

Ko putniņi kokos čirkst un gaid,
Ka nevar iemigt tik vēlu?

Kam lakstīgala pazarē vaid

Ar balsi tik līksmīgi žēlu?

Ko ābele baltos ziedus ber

Un tos uz celiņa kaisa?

Kam bāleliņš vārtus vaļā ver

Un māmiņa gultu taisa?

Otrs koris (tāpat neredzams).

Skrej, dūjiņa, zilspārnīte,
Vēsti ciema putniņiem,
Dziedi, zīlīt, pareģīte,
Pateic maniem bāliņiem:

Šonaksniņu līgaviņu
Tautiets pārved sētiņā,
Sārtvaidzīti daiļaviņu
Gulda savā klētiņā.

(Arnolds ar Ernu, ļaužu bara pavadīti, uznāk no la~

bās puses. Meitenes, viņus ieraugot, brūk no slēptuves
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ārā un apsveic tos skaņām gavilēm. No zemniekiem pie-

mīt Pelcis, Grikis/G auriņš, Berlauks un pulks
citu zemnieku un zemnieču.)

Arnolds (uz Ernu). Tiktāl no vajātāju rokām un

skauģu acīm esam tvērušies, ka šīs klusās ziedoņa nakts

klēpī tevi pie krūtīm varu spiest kā savu dārgi iegūto
līgavu un dot tev zvērastu — zvērastu, kurš mani pievieno
ne tikvien tev, bet arī visai tautai. Jo mīlestība, kas vieno

cilvēku ar cilvēku, tautu ar tautu, likteni ar likteni, mīles-

tība lai man arī atdara vārtus uz šīs tautas sirdi, lai, no

tavas baltās rociņas vadīts, iekļūstu viņas vidū un topu
pilnīgi viņas dēls.

Sievieši un vīrieši (dzied kopā).

Mīla, tevi sveicinām,
Augstā karalienei

Lupatās jeb purpurā,
Tu tā pati vienai

It kā maija lietutiņš
Tu mūs maigi spirdzi!
Austras rīta sārtumiņš
Dzīves rītā mirdzi.

Visu labu saņemam

Mēs, no tevis sētu,

Jā, pat daiļās debesis

Tu vēl rotāt spētul

Arnolds (Ernu spiezdams pie krūtīm). Tagad tu esi

mana, saldais, dārgais bērns, mana uz mūžību. Es atstāju
karalim viņa troni, dievam viņa debesi, kad tikai tu man

paliec. Ak, ļauj man lūkoties tavās spodrajās actiņās, lai

tās man stāsta, ka tu jūties tikpat laimīga kā es.

Erna (pieslējusies pie Arnolda pleca). Nē, ļauj man

tās turēt mūžam slēgtas, man bail, ka, viņas atverot, ne-

izgaistu viss tas jaukais sapnis, kas mani apņem ar saldu

reibumu. Patiesība jau tā nevar būt, nē, nē! Tik lielu

laimi debess nenovēl zemes bērniem, un, kad tā arī tie-

šām būtu patiesība, tad acumirklis mums parāda savu

spožumu tikai, lai mūs turpmāk apņemtu mūžīga nakts.

Var būt, ka jau šinī acumirklī postītāja roka izstiepjas pār
mums un musu laimi.

Arnolds. Mīļā, ko tu runā, kas var mums kaitēt! De-
besis? Ak, tas jau priecājas līdz ar mums! Cilvēki? Tiem
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jau es atdevu visu, ko viņi kāro, zeltu, naudu? tādu

mantu, kāda mēs esam viens otram, viņiem jau nevajag,
Erna. Es nezinu, par ko es bīstos, man sirds tikai tāda

sažņaugta, it kā tā paredzētu ko ļaunu. Ak, kaut mana

matē arī būtu še, kamēr viņa nelaimīga, es arī nevaru

baudīt pilnīgu laimi.

Arnolds. Kamdēļ tad māte nav še, mīļā?
Erna. Kāds grūts liktenis to nospiež, tā atraujas no

visiem priekiem. Beidzamajā laikā tā tapusi pavisam ne-

pieejama, maldās apkārt pa mežiem un purviem un no

manis pavisam bēg.
Arnolds. Ar savienotu mīlestību gādāsim turpmāk par

viņu, lai mūsu vidū tā aizmirstu visas skumjas. Bet ta-

gad, sirsniņ, aizmirsti arī tu visu ļaunu, kas bijis, un

baudi tīru, nesajauktu laimi.

Berlauks. Mūsu vidū jūs būsiet arvien droši, mēs

jūs sargāsim, kad lielskungs, jūsu tēvocis, jums gribētu
uzmākties.

Arnolds. Par viņu gan maza bēda, jo ko tad viņš vēl

vairāk gribētu, kad tam atstāju savu mantu?

Griķis. Vēlam jums, kungs, ka jums divkārt nāktu

atpakaļ, ko esat zaudējuši, un ka jūs arī mūsu vidū at-

rastu laimi.

Arnolds. Jūs, uzticamie, cik ļoti jums pateicos par
jūsu mīlestību un nožēloju, ka esmu tapis übags, kas ne-

spēj jums visu to atlīdzināt, nespēj turēt savu solījumu:
dot jums brīvību.

Pelcis. Dievs kungs neatļaus, ka viltus un varmācība

nomāc taisnību. Jūs dabūsiet savu īpašumu atpakaļ, un

tad būsit visi vēl laimīgi.
Arnolds. Lai dievs man palīdz, es pēc tam centīšos,

to esmu jums parādā.

Gauriņš. Bet tagad lai par visu ko lūkojam svinēt

mūsu kunga derības. Pildīsim kausus pēc vectēvu ierašas

un uzdzersim jaunajam pārim veselības tik lielas un kup-
las, kādas nav uzdzertas no tā laika, kamēr:

Sentēvs ozolus lieca,
Pērkons jodus trieca,

Māmiņa valkāja zīļu vainadziņu,
Mēness gāja saulei par panāksniņu.
Urrā! Uzdzeriet augsti! (Tiek uzdzerts.)

Meiteņu koris (uzved kādu senlaiku dainu; diedams).
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Tautiets seglo kumeliņu,

Jāj sev lūkot zeltenīti,

Jāj sev lūkot zeltenīti,

Staltu, daiļu mātes meitu.

(Divas meitenes no pulka nostājas jaunajam pārim

priekšā.)

Pirmā meitene (ar pantomīmu).

Dod, māmiņa, man meitiņu,
Tā manim gauži tika,
Nakti miega negulēju,
Putās skrēju kumeliņu.

Otrā meitene

Neņem, bāliņ, man meitiņu,
Neved viņu tālu ceļu;
Labāk manā dārziņā
Plūc sev daiļu āboliņu.

Pirmā meitene

Daiļi tavi āboliņi
Ābelītes pazarā,
Vēl daiļāka tava meita

Tautu meitu pulciņā.
Koris (savidamies dejas loksnē).

Daiļi tavi āboliņi
Ābelītes pazarā.
Vēl daiļāka tava meita

Tautu meitu pulciņā.

(Otras divas meitenes izvijas no pūļa.)

Pirmā meitene

Ņem sev, puisīt, balt' aitiņu,
Ņem sev mundru kazlēniņu,
Tikai atstāj man meitiņu,
Manu dārgo auklējumu!

Koris (atkal savidamies).
Tikai atstāj man meitiņu,
Manu dārgo auklējumu!

(Nostājas pusriņķī ar virs galvas paceltām rokām un

daiļi savītam citai ar citu, kamēr viena meitene paliek
vidū.)

Meitene

Nedod manim balt' aitiņu,
Dod man pašu ganekliti,
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Ja nedosi ganeklīti,
Es nomiršu žēlabās,

Novītīšu, nokritīšu

Kā ābols no zariņa,
Maldīsies man dvēselīte

Kā aitiņa paklīduši.

Koris (lēni šūpojoši).
Tad ņemi viņu
Par līgavu sev,

Daiļo meitiņu
Dodu es tev.

(Deja saliņas atkal biezā mutuli, no kura cita pēc citas

atsaucas.)
Pirmā (no pulka).

Lai gana tev avis

Atmatāl

Otrā

Lai kopj tev rozes

Dārziņā!
Trešā

Lai audzē lielu

Sarkan-āboltiņu!
Ceturtā

Lai mīl tevi pašu,
Sav-bāliņu!

Koris

Lai mīl tevi pašu,
Sav-bāliņu!

(Daiņa pāriet ļoti jautrā tempā, pēc kam meitenes jauno
pāri apsvaida puķēm un vaiņagiem.)

Vīrieši (apstājas visapkārt ar paceltiem kausiem).
Lai dzīvo mūsu dārgais kungs un viņa līgava! Lai tie

dzīvo saules mūžu! Urrā! (Trīsreiz urrā.)

2. SKATS

Tie paši. Grāfs Rīders ar apbruņotiem pilsjaudīm. Jau pie
daiņas pēdējās daļas parādās skatuves otrā pusē melni tēli,

kuri līzdami tuvojas; dejai beidzoties, tie ar varu brūk iekšā.

Grāfs Rīde r s. Ā, te šie putni sev ligzdu ietaisījuši!
Puiši, grābiet ciet tur to (uz Ernu) palaidniecil
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Arnolds (Ernu apkampis ar vienu roku). Nosl! Pro-

jām, kam sava dzīvība mīļa! Arī še jūs man dzenaties

pakaļ! Vai tad jūsu negantībai vairs nav nekādu robežu

un virs zemes nekur priekš mums patvēruma! Sakiet —

ko tad vēl gribat?
Grāfs Rīders. Ko es gribu? Tu aizmirsti, ka tu

valkā muižnieka vārdu un ka tu to nedrīkstēsi vis tik

viegli dubļos mīt un pa kaktiem vazāt, kā tu domā.

Arnolds. Lieciet tikai mani mierā un atstājaties no

šīs vietas, kur priekš jūsu goda un mantkārības nav vairs

iegūstams nekāds laupījums.
Grāfs Rīders. Tas ļoti brangi, tu aizmirsti tikai, ka

visas muižnieku ģimenes priekšā man darīji neizdzēšamu

kaunu, par ko man nebūtu vēl gandarīts, kad tevi ar šo

zobenu (izrauj zobenu) sakapātu lupatās. Bet es tavu

toreizējo ākstīšanos pārskatu un turu par tīru ārprātību.
kuru tu nebūtu izdarījis, ja nebūtu ielaidies ar šo palaid-
nieci. Rokas klāt, puiši! Nekavējaties un nešaubāties ne

acumirkli.

Arnolds. Ja man vēl uzspiež muižnieka vārdu, kurš

tad gan drīkst aizskart grāfa Heidriha atzīto līgavu?
Grāfs Rīders. Tā ir mana dzimtkalpone! Un to

kaunu gan gribu novērst, ka ar cūku ganiem nestājos
radniecības sakarā. Viņai arī būs atbildēt par tādu bries-

mīgu nonicinājumu, kādu tā rādījusi manai meitai; tā

mācīsies man padoties, jeb viņas asinis straumēm vārī-

sies! (Sulaiņi Arnoldam brūk ar joni virsū.)
Arnolds (izrāvis ieroci, ar to atgaiņājas). Ļaudis,

palīgā, ja mani mīlat! Cīnīsimies uz dzīvību un nāvi. (Sa-
dursmes starp zemniekiem un pilsļaudīm, pirmējie tiek

pārvarēti. Vendiņš, aplidis Arnoldam no muguras puses,

izrauj ieroci; Erna tiek sagūstīta.)
Grāfs Rīders (šauj pāris reizes ar pistoli, izklīdi-

nādams zemniekus). Tā savalda dumpiniekus.
Erna. Glāb! Glāb mani, mīļais! (Arnolds kā ārprātīgs

metas pulkā, bet tiek atsists atpakaļ, kamēr Ernu rauj uz

skatuves otru pusi.)

Grāfs Rīders (uz sulaiņiem, rādīdams
uz Arnoldu).

Jus palieciet še apsargāt šo ārprātīgo un nelaižiet vinu

ātrāk, kamēr jums to būšu ziņojis; es atkal iešu savai

dārgai vedeklai pieklājīgu uzņemšanu sagatavot. (Ar-
nolds mēģina vēlreiz skriet sargiem cauri, bet tiek tāpat
atsists.)

Arnolds. Ai, ārprātība, man prāti samulst — nakts,
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elle, nāve dūkdami riņķo ap galvu, un ugunīgas dzirk-

steles šaudās gar acīm. Kur ir glābšana? Debess, vai tu

to vari panest? Tu, visu vajāto un bāriņu tēvs, vai tev

nav neviena sargeņģeļa, ko zemē sūtīt, apturēt šo neģē-
lību?! (Pret Rideru.) Es neprasu no jums žēlastību, tas

būtu par velti, es jau zinu, ka jums sirds vietā akmens,
bet ņemiet viņas vietā mani, spīdziniet un mokiet mani,

kad nu esat pēc asinīm iekarsuši, mana dzīvība sīkstāka,

jums atliks daudz ilgāki papriecāties, redzot mani nāves

mokās raustāmies; kurpretim nabaga meitenes dzīvība iz-

dzistu kā sveces liesmiņa, vēsmu uzpūšot.
Grāfs Rīders. To jau zinu, ka tu tā skuķa dēļ zemi

un debesi saspārdītu, tavām aušībām nav gala, un man

tiešām jālieto tie stingrākie līdzekļi, lai glābtu tavu sa-

prašanu. (Noiet.)
Arnolds (vēlreiz mācas sargiem virsū, tad, nespēcīgi

atpakaļ streipuļodams, saļimst; Erna tiek aizvesta — tikai

tālumā atskan vēl tās brēkšana; zemnieki tāpat izdalās).

3. SKATS

Arnolds. Sidonija.

Sidonija (ātri uzskriedama). Kur viņš ir? Kur grāfs
Heidrihs? Ā, te! (Modina viņu.) Arnold! Arnold!

Arnolds. Erna, vai tu esi te? Ak, kāds nejauks sap-

nis, viņi atrāva tevi no manis — ai, nāc pie manas sirds!

(Grib Sidoniju apkampt, bet tad piepeši atjēdzas.) Tu Si-

donija — un viņa? Tad tas nebija sapnis? Ai nē! Nē! Pa-

galam! Man atrauta — pagalam!
Sidonija (pie sevis). Viņa un atkal viņa.., (Dikti.)

Arnold, es esmu še.

Arnolds. Jūs še, komtese Rīder? Zināms, kur jūsu
tēvs, tur jūs arī netrūkstat. Vai viņš jūs sūtīja šurpu pa-
priecāties, cik ļoti tas mani ķēris visdziļākajā sirdī?

Sidonija. Arnold, nepārproti mani, tikai tagad vien

ne, var būt, ka tā pēdējā reize, kur satiekamies.
Arnolds. Ak, tādai jau tai sen vajadzēja būt. Ko tad

jūs vēl pie manis meklējat? Kad jums vēl kāda dzirkstele

no cilvēcības un līdzcietības, tad atstājiet mani, varat

iedomāties, cik man jūsu klātbūtne nepanesama.

Sidonija. Tad tik ļoti tu mūs nicini?

Arnolds. Jā, tik ļoti. No maniem lauztajiem spēkiem
man vel tik daudz atlicis, ka varu jūs bezgalīgi, neizsa-
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kāmi nicināt. Ejiet pasakiet to grāfam Rīderam, vēstiet

tam, ka Arnolda Heidriha galva vēl tikpat lepna un ne-

saliekta kā agrāk; lai tas nāk ar saviem bendes ieročiem,
lai izrauj man vēl šo dzīvību no krūtīm, mans pēdējais
elpas vilciens būs tikai — nicināšana.

Sidonija. Ak, to esmu pelnījusi, pilnīgi pelnījusi, ka

tu mani nicini un ienīsti, jo izturējos pret tevi un to sie-

vieti, kuru tu mīli, zemi. Bet tas, kas mani uz to dzina...

kad tu saprastu, kas šinīs krūtīs plosās, man tev vēlreiz

jāsaka, nicini mani par to vēl vairāk, novērs tavu vaigu

ar riebumu, tā — tā, bet es tevi (izmisusi brēkdama)
mīlu! Es nezinu, ko es daru, es murgoju — vai tu zini,

kas tu man biji (tuvāk pieiedama, pusčukstošā, kaislības

drebošā balsi), vai zini, ko tas jūt, kuru mīļas mātes rokas

nekad nav aptaustījušas, kuram tēva skūpsti nekad nav

pieri aizskāruši, kam ir tikai viens vienīgs, ko mīlēt, —

tu biji man vecāki, tēvija, tevī savienoju visu, kas daiļš
un augsts pasaulē, — tu, manas kaislībā uzliesmojušās
sirds pirmā gavilē, būsi arī viņas pēdējā dziestošā no-

pūta.
Arnolds. Vai tad es viņu mazāk mīlēju! Vai tava mī-

lestība ir lielāka? Jūra vētras laikā plosās un veļ bangas,
bet vai esi raudzījušies klusajā, rāmajā dzelmē — visdzi-

ļākā mīlestība ir tā, kurai nav ne veidu, ne asaru — ne

vārdu. Vai esi redzējusi, kā nāvīgi ievainots putniņš lēni

uz zara nolaiž galviņu? Un tā viņa vēl skatījās, žēlīgais
dievs! Tāds bija viņas pēdējais acu uzmetiens, kad to no

šejienes rāva projām.

Sidonija. Viņa! Apžēlojies, nesaki man par viņu nekā,
jeb vai man šis rūgtais biķeris būs jātukšo līdz dibenam!

Es zinu, ka tu viņu mīli, ka viņa mīl tevi, zinu, ka es tikai

esmu vientule — atstāta.

Arnolds. Nu, tad cietīsim, kas mums katram uzlikts,
un iesim katrs savu ceļu.

Sidonija. Arnold, ne tā, šoreiz tu mani nedriksti at-

raidīt, nāku pie tevis kā pazemīga lūdzēja un gribu visu

par labu griezt, ko esmu pret tevi noziegusies.
Arnolds. Tas vairs nav iespējams.
Sidonija. Es — es — tu tak zini, kā tava māte no-

rakstīja testamentā? Tu varēji mantot tikai tad, kad mani

preci; bet, kad nu tu mani atstūmi, nicināji, tad manta

piekrita vienīgi man. Tagad ...
Arnolds. Atkal šī manta, uz kuru guļ tik daudz lāstu
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tin asaru, pat slepkavībul Es no viņas negribu vairs nekā

dzirdēt.

Sidonija. Tu šos lāstus spētu pārvērst svētībā,

skumju asaru vietā plūstu prieka asaras, un — kas arī

reiz noticis — pār pagājību vilktu segu laimīga, smaidoša

nākotne.

Ar no Ids.Kotu ar to gribi teikt?

Sidonija (drusku vilcinādamās). Arnold, ņem šo

mantu, ņem viņu no manis, es tev to dodu no visas sirds.

Arnolds (drusku atkāpies, brīnīdamies). Vai es pa-

reizi dzirdu? Jūs gribat man mantu atdot, kur visus līdzek-

ļus izlietojāt, lai to man atrautu? Tā ir briesmīgākā iro-

nija, kādu vien var iedomāties.

Sidonija. Cik neizprotami tev tas arī izliekas, cik

pārestības tev arī nedarītas, es to visu ļoti nožēloju, un,

ka tā mana visdziļākā nopietnība, ka gribu visu par labu

griezt, to pierāda šis noraksts (izvelk kādu papīru), kurā

tev atdodu visu mantu, it neko priekš sevis nepaturēdama.
Arnolds. Kamdēļ to darījāt? Jūs caur to gan spējat

maz pateicības un atzīšanas pie manis iegūt — manas

domas pret jums paliek tās pašas: es jūs turu par sievieti,
kura no viena ekstrēma gāžas otrā, un, ko šinī acumirkli

domājat labu darot, to nākamajā pārvērtīsiet desmitkār-

tīgā ļaunumā.

Sidonija. Žēlīgs dievs! Nedomā jel nemaz pie ma-

nis, es tev vairs ne acīs nerādīšos; tik daudz gan vēl pa-

saule plata un kāda dzelme dziļa, lai mani no tevis slēptu.
Domā tikai pie viņas un izlieto šo mantu, ja gribi, tikai

priekš viņas!

Arnolds. Kur to lai priekš viņas izlietoju? Vai izrī-

košu tai greznas bēres? Nē, vienkāršais dabas bērns

dus mīļāk zem zaļajām, smaržainajām velēnām nekā lepnā
sarkofāgā.

Sidonija. Un, kad priekš viņas ne, vai tad tev cita

nekā nav, priekš kā censties, rūpēties, ciest? Vai tālāk

vairs nemaz nespēji redzēt un visus savus augstos centie-

nus un ideālus esi ietinis līgavas priekšautā? Es reiz pa-
zinu kādu Arnoldu, kurš augstā aizgrābtībā zvērēja visu

ziedot, lai gādātu saviem nospiestiem līdzcilvēkiem brī-

vību, labklājību; kas tagad gan priekš tevis šī brīvība?!
Arnolds. Es to turu tikpat augstu, tikpat dārgu un

svētu, un īsti tādēļ, ka es to turu tik augstu, ka brīvība

ir lepna karaliene, tā arī nevar pieņemt übagu dāvanas.
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Sidonija. Tad lai visi tie gaida par velti, visi, kas

uz tevi cerējuši, lai paliek kaunā? Rokas, kuras pret tevi

izstieptas pēc palīdzības, acis, kuras uz tevi raugās kā uz

savu pestītāju, tās tagad var bojā iet, beigties saltumā,
badā?!

Arnolds. Ar taviem žēlastības atkritumiem tās arī

nav pabarojamas. Tik daudz lepnības, ticu, būs arī zem

tiem visnabadzīgākajiem kankariem — nepieņemt dāva-

nas no tās rokas, kura izdarījusi tās nežēlīgākās pārestī-
bas. (Vendiņš uznāk.)

Vendiņš (zobojoši pret Arnoldu locīdamies). Varu

jums paziņot, grāfa kungs, jūsu cienīgā tēva atļauju, ka

netiekat vairs turēti un varat iet, kurp tīk. Sargi, atstājiet
vietas, vēlēsim grāfa kungam laimīgu ceļu. (Noiet līdz

ar sargiem.)
Arnolds. Tātad laupījums drošībā, bet es to tomēr

atradīšu, kad tas man ar būtu jāizrauj no pekles rīkles.

(Steidzas noiet.)
Sidonija (viņu atturēdama aiz rokas). Un tu tiešām

negribi pieņemt mantojumu?
Arnolds. Nē, komtese Rīder, paturiet to sveiki.

Sidonija. Ha! Tagad es tevi nicinu! He, dzirdiet (uz
zemniekiem, kuri līdz šim viņpus sargiem, starp kokiem

galvas sabāzuši, ko nopietni apspriež), redziet nu savu

augsti cildināto palīgu, kuru tā pielūdzāt un dievinājāt!
Ko tas priekš jums nu spēj darīt? Vai arī tikai pirkstu pa-
kustināt un roku izstiept pēc blakus nobērtās zelta kau-

dzes? Ceļat vēl staltas gaisa pilis, ceriet vēl un paļauja-
ties, tas jums pilnīgi izdosies! Ha! Ha! Ha! (Debess ap-

mācas.)

Arnolds (noiedams atgriežas). Sidonija, kad patiesi
spēji tik lieli un taisni domāt un personiskas jūtas apslā-

pēt, tad neprasi pēc mana sprieduma un izved pati lietu

galā, dāvā pati zemniekiem brīvību, spēks un vara tev

jau rokā, un tas būtu patiesi darbs, par kuru tevi varētu

cienīt. (Noiet. Tālumā pērkona dūciens.)
Sidonija. Ak, man jāgāž kalni un jāpārspēj milži,

lai tikai drusciņ mani sāktu cienīt, un viņa var mierīgi
turēt rokas klēpī un tikai pasmaidīt, un viņai viss piekrīt.
Velns un elle! Vai par to nevar no prāta iziet!

Strautiņš (ar zemniekiem sarunādamies). Vai es ne-

teicu, ka esam visi nelgas, kuri tiek aiz deguna vazāti?

Viņi visi vienā_ maisā bāžami, tur nav nekādas izšķiršanas:
citādi neiet, sāksim tik strādāt uz savu roku. Negaiss cc-
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las, tagad uz mājām. Rītu — jūs zināt, roku šurp, pa-
liek, kā norunāts. (Sadodas rokās un noiet čukstēdami.

Spējš vēja grūdiens izdzēš visas ugunis, tā ka paliek pil-
nīgi tumšs, spožs zibens laistās pār skatuvi.)

4. SKATS

Sidonija, Agate. Pēdējā, zibens apgaismota, ar vienu

1 lēcienu gāžas iekšā.

Agate. Gaviles, gaviles! Prieks, prieks! Sengaidītais
acumirklis ir klāt, atriebšana man rokā! Bēdz, Stefan Rī-

der, bēdz, ja tu vēl spēj izbēgt, bet tu to vairs nevari: kā

suns es saostīju tavas pēdas, te tu stāvēji, tava karstā

elpa vēl vijņo šinī telpā, te tu pats sev sagatavoji savu

likteni! Savos plēsīgajos nagos tu sagrābi viņu, savu

(leklausīdamās.) He, kas te kustas? Ā, kā kāds cilvēks

būtu tuvumā? (let taustīdama uz to pusi, kur Sidonija.)
Sidonija (uztraukta). Ko tu še meklē, šausmīgais,

riebīgais tēls? Kas tu esi? Nenāc tik tuvu!

Agate. Un ko tu še vaidi it kā manu sāpju atbalss?

Kas tu esi — sieviete vai vīrietis?

Sidonija. Vai priekš sāpēm, vaidiem, sērām vēl ar ir

cits kāds vārds! Tās visas savienojas vienā nosaukumā:

sieviete.

Agate. Tātad arī tu esi nicināta? Arī tu slāpsti pēc
atriebšanās? Arī tev iemesls ienīdēt kādu vīru?

Sid o ni ja. Briesmīgā, tu zini? ...

Agate. Ko tur zināt, nelaime visur tā pati, vai nu tā

sev izraugās pili par mājokli, jeb nabaga būdu. Tavai sir-

dij kāda līdzība, kāda sāpju daļa ar manējo, kaut gan no

zīda drēbēm, kas ap tavu ķermeni čaukst, noģiedu, ka

esi augstas kārtas.

Sidonija. Esmu Sidonija fon Rīder, komtese no šā

apgabala pils.

Agate. Sidonija, Rīdera meita?! Tad patiesi tu? Ha!

Ha! Ha! Sis arī ir tas īstais acumirklis, kur satiekamies,
kur visi, kas kopā sader, vienojas uz vienu cīņu. Viņi
sauca tevi šurp, ugunīgie, asinskārīgie dēmoni, kas tur,
uz melnajiem mākoņiem braukdami, ar liesmu rokām māj
un aukas un pērkona balsos pasludina soda dienas sā-

kumu. Tie zin, ka augsto komtesi Rīder un veco ciema

übadzi Agati vieno viena saite.
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Sidonija. Agate! Agate! Lielais dievs, vai tad tu

būtu?!...

Agate. Es esmu tā, tava māte. Un ta nav vis vienīga

saite, ir vēl kāda stiprāka, kas mūs saista, tev nevajadzēja

pirmajos malkos liesmas būt iezīdušai no manas krūts, ja

mūs arī nevienotu viens — naids.

Sidonija. Tu mana māte, neglītais radījums ar rie-

bīgo izskatu? Tātad patiesība, ko sev sapņos priekšā tē-

loju, no kā bijos, — ai, nestāsti, nestāsti, es jau varu

iedomāties, ka ap manu šūpuli tinās smirdoša nabadzība,

ka mani spēju biedri bija izsalkuši bērni, kuri raustījās

pēc maizes garozas; ak, kāpēc neatstāji mani viņā muk-

lājā, kurā būtu nogrimusi, pirms redzēju debesis, kuras

tomēr man nepieder, paradīzi, no kuras mani izstumj! Es

tevi lādu, nolādu to dienu, kurā esmu dzimusi.

Agate. Ak, lādi, lādi, pie tā es jūtu, cik briesmīgi vienādi

mūsu sirdis sit un asinis mūsu dzīslās riņķo, — nāc pie

manas sirds, lai varētu pie tavām liesmām sasildīties.

(Tausta pēc viņas, Sidonija bēg.)

Sidonija. Nost, neaizskar manas drēbes. Palīgā, glā-
biet! (Pērkona spēriens.)

Agate. Palīgs? Ha! Palīgs nekur citur nav atrodams

kā pašam pie sevis — tu vari brēkt, kaukt, izsamist, ne-

viens tavu balsi nedzirdēs, neviens nenāks tevi glābt. Tas

acumirklis ir klāt, kur cilvēcei jālien ārā no bērnu auti-

ņiem un jāmācās pašai sevī turēties! Nostājies še, pacel
droši vaigu, ļauj vētrai savus matus purināt un zibeņiem
uz tavu galvu līt — tu redzēsi, ka tev spēks radīsies dzīs-

lās, locekļi vingrināsies un muskuļi savilksies uz tīģera
lēcienu.

Sidonija. Briesmīgi! Es gribētu skaitīt kādu lūg-
šanu — un vārdi nenāk pār sastingušām lūpām, gribētu

bēgt — un stāvu še pievilkta kā no burvīgas varas, kā

putniņš, spārniem plivinādamies, nespēj atsvabināties no

čūskas nāvīgi valdzinošā skata. (Pērkona spēriens sa-

skalda kādu koku.)

Agate. Nāc, šepat apsēdīsimies uz šīm kūpošajām
drupām, neesmu ilgi tevi turējusi savās rokās. (Novelk
Sidoniju sev līdzās.) Ha, kad tevi pie sirds spiežu, tad

sajūtu, it kā pati sevi, savu jaunību turētu apkamptu, no

jauna mācos mīlēt un ienīdēt. Es tev dziedāšu kādu šū-

puļa dziesmu, kura iemidzinās visas tavas sāpes, un pār
tavu dvēseli plūdīs kā saldi svēts sabata miers. Redzi, tā
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sieviete, kuru tu ienīsti, kura laupījusi tam vīram sirdi,
kuru...

Sidonija. Ai, kā to nespēju vēl iedomāties! Kad vēl

kas no mana sāpju pārpilnuma trūkst, tad tikai tam vēl

vajadzēja nākt! Nu visbriesmīgākais vairs nav briesmīgs,

visnedabīgākais nu ir dabīgs — viņa ir tā! Nu tā nāks,

nolaupīs man mantu, godu — manu mīļāko!

Agate. Tas sāp kā čūsku dūriens, to es jau pazīstu —

bet ir pretlīdzeklis, viņa nenāks nekad pie tam, es neva-

rēju nekur briesmīgāku, nāvīgāku ieroci izvēlēties, kā kad

Rīdera meitu nodevu viņa paša rokās, kā arī Rīders tikai

ir gāžams caur Rīderu pašu. Ak, kā viņš to spīdzinās,
vārdzinās — nomāks! Ak, kaisli līksma iedoma: tēvs,

meita, līgava, līgavainis viens pret otru, paši savā starpā
saplosīdamies, paši savas miesas saraustīdami...

Sidonija. Briesmīgu, neģēlīgu — tu gribi pastrādāt!
Agate. Tikpat briesmīgu un neģēlīgu kā Rīders reiz

pie manis.

Sidonija (izraujas un dodas uz skatuves priekšgalu).
Cīnies, mana dvēsele, pret šo tumsības varu, kas tas bija,
kas kā piepešs gaismas stars paspīdēja šinī bezgalīgajā
naktī? Kā būtu, kad es viņus glābtu, šīs sievietes elliskos

nodomus izjauktu?! Nē, tomēr nē, ko tad Arnolds darījis
priekš manis, ko viņa? Vai tie nav mani arvien nicinājuši,
un es lai eju, vedu Arnoldam pašam rokā viņa mīļāko,
atdodu viņai savu vietu, pati sevi likdamies novārtā, —

ha! Vai arī es nedzīvoju, vai arī man nav tiesības uz

laimi un mīlestību?! Lai iet liktenis savu ceļu. Es, kaut

gan meža atvase, potēta uz Rīdera celma, uzaugusi,
iesūkusi viņa dzīvības sulu, tur pilnīgi piederos. Viņai,
laukā izkaisītai sēkliņai, lai gan tā pieder labākai sugai,
nav ne sajēgas no citādas dzīves, ne arī vēlēšanās. Pie-

peši no sava elementa izrauta un pārstādīta, tā tikpat
neaugtu; mums jāpaliek, kur katra esam; arī tas, ka vi-

ņai tagad sagatavo ciešanas, ir tikai atdarījums par ma-

nām ciešanām. Tā ir taisnība, līdzsvars, pasaules milzu

harmonija, un es tikai varu priecāties, ka viss tik brangi

izlīdzinājās, bet tomēr — tomēr, kas tā ir par balsi, kas
tam pretī ceļas?

Agate (dibenā). Tūkstoš vilcienos es šo trako nāves

deju varu sev izkrāsot priekšā — dzirksteles sprikst, vā-
rās ugunīgos mutuļos man priekš acīm! Tur upuris jau
raustas nāves sāpēs, vilks saplosa jēru, manu balto jē-
īmu, kuru audzēju, kopu, loloju uz savām rokām, Kauc,
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nedrīkstu citu domāt, just kā tikai atriebšanos, lai iz-

dziest manās krūtīs pēdējā līdzcietības dzirkstele kā šis

pēdējais vājais atspīdums. (Norauj vēl kādu atlikušos

vāji degošu lampiņu, to kājām spārdot.)

Sidonija (priekšā skatuvei). Ak, briesmīgais, kais-

lais cīniņš manā krūtī, kur jūta karo pret jūtu, man vaigi

deg, elpa iet kā drudzī — ilgošanās, kādu vēl nekad ne-

esmu sajutusi, mīlestība milzu lielumā — kad es viņus

glābtu — Arnolda prieks, viņa neizsakāmais prieks, jo
vairāk to iedomājos, jo vairāk tas pilda manu dvēseli, —

un tad vēl, kad izdaru to lielāko, kad es dodu zemniekiem

brīvību, es jau to varu, un Arnoldam tas viss būtu jāat-
zīst par manu darbu — ak, man ir, it kā man piepeši
spārni augtu, ka visa mana būte stieptos bezgalīgā pla-
šumā, garumā un es celtos augšup — augšup uz nepār-
redzamiem gaismas mājokļiem.

Agate (dibenā). Pekle, nāve, iznīcība! Atdari savus

bezdibeņus! Tumsība, izgāzies pār šo pasauli kā milzīga

jūra, krastus izlauzusi. Tas ir elements, kuru mīlu, kurā

mana dvēsele jūtas radiniece viņiem dēmoniem, kas tur

kaukdami svin savas asinsorģijas. (Briesmīgs spēriens.)
Sveiki! Līksmojaties! Gavilējiet! Prieks! Prieks!

Sidonija (priekšā). Es jau dzirdu mīlīgus zvanus at-

skanam, gavilēdami plūst ļaužu bari, tie dzied brīvības

dziesmas, un, lūk, tur viņu vidū stāv Arnolds, liels, stalts,
daiļš, kā kāds jauns dievs, viņam pie pleca slejas viņa
mīļākā — ak, kāds prieks un līksmība valda atpestītā pa-
saulē!

Agate. Klau, kā visa radība bruņojas un visa pasaule
ceļas kājās! Tā ir kliegšana, vaidēšana, lādēšana, smie-

šanās — caur visu dabu šņāc viens vienīgs elpas vilciens.

(Kliedz.) Atriebšanās!

Sidonija. Gaismai būs uzvarēt! Ak, ģēnij, stiprini
mani, dod man spēku, spēku šo darbu izvest galā! Nes,
nes mani uz saviem spārniem! (Dodas prom.)

Agate. Tumsai būs satvert valdības scepteri! Ak,
spēku! spēku! Spēku šai miesai, ka tā nesabrūk, — spēku
šai rokai mest beidzamo — nāvīgo atriebšanās bultu!

(Noiet)

Priekškars.
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PIEKTAIS CĒLIENS

Pils pagalmā.

Pa kreiso roku pati pils, bet slēpta kokos; dibenu un labo pusi
ieņem citas dzīvojamās ēkas; labajā pusē pils vārti. Notiek rīta ag-

rumā otrā dienā.

1. SKATS

Vendiņš viens.

Vendiņš. Te nu es grozos kā nelga! Vai cilvēks var

savu likteni iepriekš apraudzīt ar roku: Vendiņš domā,

lielskungs dara. Kur nu mans gods un labā slava! Visi

līdz šim ieskatīja kā puslielkungu! Kad svētdienās izpucē-

jies, stilpētos zābakos gāju uz baznīcu, tad meitas man

skatījās virsū, ka vai acis gribēja izkrist, un pat muižniece

nebūtu no manis kaunējušies, un tagad mani saprecina
ar gluži zemas kārtas skuķi, kura vēl mani nemaz negrib.
Ar plinti rokā man pašam jāapvaktē sava brūte, vai tas

ir dzirdēts? Uz manām kāzām, domāju, spēlēs koris mu-

zikantu, un tagad nepadzied ne labs gailis; tiekam sadzīti

kopā kā aitas un ātri un klusu salaulāti. Ko darīs, kad

lielskungs liek, jāklausa; ak bēdas, bēdas! (Sidonija uz-

nāk.)

2. SKATS

Sidonija. Vendiņš.

Vendiņš. Nāciet, nāciet, mana dārgā pavēlniece, ska-

tāties manas bēdas, manu bezgalīgu nelaimi!

Sidonija (bailīgi apkārt skatīdamās). Kur ir Erna?

Vendiņš. Ak tā? Kā man netīk par viņu runāt! Tepat

jau viņa ir, ieslodzīta še pagrabā. (Rāda uz kādu telpu.)
Man ar tur jālien iekšā, jo mācītājs jau būs atnācis, mūs,

tā sakot, mucā iebāzīs un pa spundi laulās,
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Sidonija. Un kur Arnolds, vai viņš to nezin?

Vendiņš. To grāfs tur cieti un nelaidīs ātrāki vajā,
kamēr mēs nebūsim salaulāti.

Sidonija. Ej izved Ernu, man ar viņu jārunā.
Vendiņš. To varu darīt, bet tikai ātri, ka grāfs nepa-

mana. (leiet pa labi roku kādā telpā.)
Sidonija (viena palikusi). lesākumu jau esmu darī-

jusi: sapulcējušies ļaužu bari, svinīga zvanīšana visās baz-

nīcās liecina, ka ļaudis jau saņēmuši manu brīvlaišanas

rakstu, — tagad tikai Ernu vēl aizdabūt no šejienes, un

mana gaita ir beigta. (Vendiņš uznāk ar Ernu, kura tērpta
brūtes uzvalkā ar šķidrautu un mirtu vaiņagu.)

Erna. Ak, skaidrais gaiss, kuru iezīžu krūtīs! Vienu vil-

cienu — vēl vienu! Cik viegli man top! Ak, Vendiņ, ļaujiet
man tikai kādu brītiņu še pastāvēt tīrajā gaisā, tur, smir-

došajā pagrabā, man jānoslāpst. Sveika, rīta saulīte, kas

uzkāpj pār koku galotnēm, var būt, ka tevi redzu pēdējo
reizi.

Vendiņš. No tam nav nemaz jābīstas, ka tikai gribi
mani precēt. Visi draudošie moku rīki tev nekā nedarīs,
kad tikai izsaki savu «jā» vārdu.

Sidonija (pie sevis). Kāda viņa bāla un novārgusi
izskatās! (Dikti.) Nāc šurp, mans bērns.

Erna (ierauga Sidoniju). Komtese, arī jūs! Tagad zinu,
ka man bojā iešana nolemta.

Sidonija. Es tev nekā ļauna nedarīšu, nāc tik vien

tuvāk. (Paiet Ernai pretī, paklusu.) Tev jābēg, Erna,
esmu nākusi tevi atpestīt.

Erna (lēni, domīgi). Tas nevar būt, komtese, jums nav

nekādu iemeslu par mani apžēloties. Vai jūs nemīlat grāfu
Arnoldu? Vai jums tādēļ nav jāvēlas, ka tieku no ceļa at-

bīdīta?

Sidonija. Es viņu nemīlu — nemīlu vairs, tev vienī-

gai viņš piederēs, priekš viņa es tevi gribu glābt; nāc tikai,
mums katra minūte dārga.

Erna. Nemīlat! Komtese, to es jums neticu. Vai jūs to

varat apzvērēt? Zvēriet pie šīs skaidrās, spožās saulītes,
uzskatiet viņu tik silti un zeltoti, kā viņas stari plūst, kā

tie iespīd visdziļākajā dvēselē un apskaidro to vistumšāko

kaktiņu, viņā raugoties, jūs nespētu teikt netaisnību, zvē-
riet man tagad!

Sidonija. Tev taisnība, nespēju melot, tiktāl kornt-,
gribu teikt, Sidonija, nepazemojas, kā milzis mans lep-
nums ceļas kājās, un es tev zvēru, zvēru pie šīs saules,
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ka es viņu mīlu! Lieli un liesmaini kā viņas stari mīlestība

izverd no manas krūts, ar savām liesmām tā spētu sasil-

dīt veselu nomirušu pasauli, bet, tikpat skaidra kā šī saule,
tā arī mana mīlestība ir šķīstījusies un bez visiem patī-

giem nolūkiem, viņa pati ir tā, kas tevi ved tā vīra rokās,
kuru mēs abas mīlam.

Erna. Tas no jums ir liels, skaists upuris, un gaismas

ģēniji skūpsta jūsu pieri, bet es arī būtu tāda upura ne-

cienīga, kad viņu pieņemtu.
Sidonija. Vai gribi, lai priekš tevis pazemojos un,

ceļos mezdamās, tevi lūdzu? Tev nevajadzētu būt sievie-

tei, kad nedzirdētu aizturētas asaras manā balsī, nere-

dzētu, kā mana dvēsele trīc priekš viņa. Arnolda dēļ nāc,

nāc! Kad vēl kavējamies, tad nāks grāfs Rīders, un tad ir

viss pazaudēts. (Rauj Ernu uz vārtiem.)

Vendiņš. Par velti, dārgā komtese, cik labprāt arī es

tiktu caur tam svabads no šīm precības spailēm, tomēr

viss par velti. Ap pili nostādīti slepeni kādi pāri desmiti

sargu, jūs nebūsiet ne soli izspērušas no šiem vārtiem, kad

būsiet cieti.

S i d o ni ja. Dievs esi žēlīgs, ko tad? Ā, es viņu paslēpšu
tepat pilī, tur tornī ir kāda vientuļa istaba, kur neviens

neiet.

Vendiņš. Vai domājat, ka, ja brūti neatradīs, ka tad

papriekšu pilī neizmeklēs visus kaktu kaktiņus?
Sidonija (rokas lauzīdama). Tad viss pagalam! Ko

līdzēja viss, kad man nav iespējams viņu glābt! Debess,
esi žēlīga, apskaidro manu prātu, man viņa jāglābj! Jā-

glābj! Apžēlojies!
Erna. Jūs redzat, komtese, debess pati nospriedusi

manu likteni. Esmu apņēmusies mirt, man dūšas diezgan
nāvei skatīties acīs. Man būtu jākaunas, kad tik gļēvulīgi
ļautos piesieties šim cilvēkam, tas būtu vairāk kā nāve,
tādu mani Arnolds nicinātu līdz dvēseles dibenam; bet tā

es mirstu kā varone. Nesiet viņam manus pēdējos sveici-

nājumus, ak, jūs esat tik laba, jūs to darīsiet; sakiet vi-

ņam, ka es viņu mīlēju neizsakāmi, ai, tik ļoti! Ka visa

mana dzīvība bij tik viens vienīgs mīlestības sapnis! Pie

viņa domājot, es miršu viegli un saldi, kā rasas piliens iz-

gaist pie pirmā saules skūpsta. ,
Sidonija. Nē, rau, man kas iekrita prātā, tas nāk kā

debess sūtījums. Vai zini, Erna, bērns, mainīsimies! Dod

man šurp tavu vaiņagu un šķidrautu, augums mums abām

vienāds, un, kad es tanī dziļi jo dziļi ietinos, it kā paslēp-
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dama savas skumjas, tad neviens manu vaigu neredzēs

un neviens arī nedomās, ka tavā vietā varētu būt kāda

cita.

Erna. Komtese, tā ir ārprātība, es to nekad nepie-

ņemšu, tas lauztu jums sirdi.

Sidonija. Un tu domā, ka Arnoldam tas nelauzis

sirdi, ka dabūs zināt, ka tu beigusies? Ja kādai sirdij jā-
lūst, tad lai tā ir manējā, es apmierināšos ar apziņu, ka

pastrādāju kādu lielu, jauku darbu.

Erna. Ai, komtese, jūs manī modinājāt atkal dzīves-

prieku, cerību, un es nevaru, nē, nē, es nevaru pieņemt
tādu augstsirdību.

Sidonija. Arnolda dēļ dari to, tu nedrīksti ļaut vi-

ņam izsamist, meitene, to arī es tev nepiedotul Domā, ka

viņš stāvētu tagad manā vietā un tevi lūgtu, lai tu dzīvo,
dzīvo viņa dēļ, vai tu spētu viņa lūgšanai atturēties pretī?
Nē, dod šurp man brūtes vaiņagu (atņem viņai vaiņagu)
un nāc, es tevi paslēpšu pilī, kamēr man būs iespējams
tevi nepamanītu izlaist ārā.

Erna (viņu apkampdama). Komtese, kā lai jums pa-
teicos! Tas tēvs tur augšā lai jums atmaksā, lai viņš savu

svētību izlej pār jūsu galvu, mēs ar Arnoldu skūpstīsim
jūsu kājas!

Sidonija (pie sevis, nopūzdamās). Ak, daru tikai

savu pienākumu, un būsim katra savā īstajā vietā. (Dikti.)
Nāc man pakaļ, iesim uz pili, ātri, ātri. (let pāri uz otru

matu.)
Erna (vēl atgriezdamās). Pagaidiet tikai acumirkli vēl,

es nezinu, kas mani tur tālumā saista, it kā neizprotama
ilgošanās. Man ir tik saldi, sēri, sapnīgi, es jūtos, it kā

man dvēsele nebūtu vairs krūtīs, bet lidinātos tur augšā
uz viņiem sārtajiem mākonīšiem. Kā bija mana mīļākā
dziesmiņa? Ļaujiet man viņu dziedāt tā lēni, pusbalsī;
vieglais vējiņš to ņems uz saviem spārniem un aiznesīs

manam mīļākajam kā sveicinājumu. (Dzied.)

Kad ziedonis pakalnus rotā,
Steidz līgava vaiņagu vīt;
Ar es steigšos mīļajam pretī,
Es zinu, kur mīļākais mīt. —

Steidz, māmiņa, mani rotāt,
Pin rozīti vainadziņā,
Tais' gultiņu mīkstu, mīkstu

Man smilšu kalniņā!
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Mīlestība un ziedonis — tagad gan vairs nav ziedonis;
dziesmas visas jau apklusušas, un bezdelīgas ar jau pro-

jām. Rau, vai tur viena vēl nelido? Nabadzīte, tai spārniņi

lauzti, nevar citām sekot tālumāl Jā, ziedonis un mīles-

tība — kaut spētu tos turēt!

Sidonija. Nac, nac! Nu ir pats vēlākais laiks. (Abas

noiet.)
Vendiņš (viens). Vai nu pats dievs par mani negādā?

Es jau tūliņ domāju, ka tas nevar notikt, ka tur vajag
nākt starpā kādam brīnumam, grāfa rakstvedis, viņa labā

roka, apprecētu prastu zemnieci. Un pareizi ar bij, kamēr

gaudojos, prātoju, vaidēju, nāk viņa pati, skaistuma kara-

liene, kurai ne sapņos nedrīkstēju tuvoties. Tā tik nu būs

sieva, kas man derēs klāt, kad tā nāks pie maniem sā-

niem, tad nevienam vairs neskatīšos virsū. (Sidonija nāk

atpakaļ, Vendiņš viņai steidzas pretī, rokas izstiepis.)
Mana karaliene, mana rīta zvaigzne, ņemiet sava verga

galvu un lieciet sev par kāju pameslu.
Sidonija. Ka tu tik izturētos mierīgi, ne ar vienu

vārdu, pat ne ar vienu vaibstu tu nedrīksti izrādīt, kā

mūsu lietas stāv; ej tāpat, galvu nodūris un nolaidies kā

papriekšu, saproti?
Vendiņš. Es — noskumis? Tu debesu tētiņ, manī viss

smej, un ģīmis spīd priekā kā nule apsmērēta sviestmaize.

No tālienes jau man varēs nolasīt manu laimi no ģīmja,
kur tā tik gaiši rakstīta kā uz verstes staba.

Sidonija. Saturies, mēs spēlējam augstu spēli, kur

visi varam pazaudēt, es iešu tērpšos brūtes uzvalkā. (No-
iet; no otras puses uznāk grāfs Rīders.)

3. SKATS

Vendiņš. Grāfs Rīders.

Grāfs Rīders (Vendiņam sizdams uz pleca). Nu, zēn!

Kā iet? Kā labi veicas brūtgāna kājās?
Vendiņš. Ak, es esmu tik lai... tik nelaimīgs!
Grāfs Rīders. Došu tev pieci tūkstoši pūra naudas,

taisi tik, ka tev sieva drīz pie sāniem.

Vendiņš. Pateicos, pateicos, lielskungs, simtām rei-

zēm. Viņa tagad ir ar mani mierā.

Grāfs Rīders. Nu, tad jau brangi, viss iet, kā vēlē-

jos; ļaudis, kurus salūdzu uz kāzu mielastu, ar jau nāk

lielos baros, tad tik iekšā un liecies ātri salaulāties, ka
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vari kāziniekiem ar savu jauno sievu stādīties priekšā.
Mans smalkais kundziņš tur augšā pie viņa loga ar va-

rēs noskatīties, kā mēs līksmosimies; par traucējumu nav

jābaidās, esmu viņam uzlicis brangas aproces.

Vendiņš. Es iešu, cienīgs lielskungs, mācītājs ar

līgavu jau uz mani gaida, pateicos vēlreiz. (Noiet telpā pa

labo roku.)

4. SKATS

Grāfs R ī d c rs.

Grāfs Rīders. Cik labi man dara šis rīta vēsums,

dienas gaisma, cilvēku balsis aizdzen visus nakts baigus.
Vai tad esmu tapis par bābu, ka varēju tā izbīties no nieka

sapņa! Bet briesmīgs tas bij, man drebuļi pārskrej, viņu

iedomājoties. Bet kāpēc tam vajadzēja man mākties virsū

īsti šonakt, īsti tajā laikā, kur divdesmit gadu atpakaļ
mira mana laulātā draudzene? Viņa, kura man nekad nav

nākusi sapnī, man parādās un atprasa mūsu bērnu, tā

rāda ar roku uz kādu vietu, kur kāds briesmīgs zvērs, nē,
ne zvērs, kāds cilvēks sagrābis plosa mūsu bērnu; tas arī

nav vairs bērns, tā ir pieaugusi daiļa jaunava, sāpīgi sa-

rauktais, bālais vaidziņš, kurš tik gluži līdzinās viņas
mātei, man vēl tagad stāv acu priekšā. Briesmīgais tē-

viņš cērt savus dzelzs nagus viņas kailajā miesā, asins

straumēm plūst pār baltajiem kamiešiem, es gribu steig-
ties, sirds man tāda mīksta kā nule cepts veģis! Žēlabas,

kājas pie zemes kā pienaglotas, rokas ne pakustināt, balss

sastājusies rīklē, un lielas sviedru lāses rit pār vaigiem,
bet briesmonis strādā savu darbu arvien tālāk, upura klieg-
šana pāriet smagā stenēšanā, te nejauši tēviņš pagriež
galvu un ņirgādamies uzlūko mani, viņš līdzinājās — ak

dievs — man pašam! Brr, labi, ka tanī brīdī uzrāvos.

(Slauka ar mutautu pieri.) Vai tad esmu pavisam pārvēr-

ties, sirds man tāda mīksta kā nule cepts veģis! Žēlabas,
neizprotamas ilgošanās mani pārņem, es gribētu redzēt

savu bērnu tādu, kādu to redzēju sapnī. (lekārsies dus-

mās.) Nolādētā! Tā viņas vaina, būtu labāk tīģerieni aiz-

kustinājis nekā tādu sievieti! Cik neesmu taujājis, cik mek-

lējis, tomēr šī Agate paliek kā bezdibenā iegrimusi. Vaja-

dzēja šo čūsku pavisam nomaitāt, pirms tā vēl dabūja
dzelt, bet, ko pie viņas aizkavējis, to atdarīšu visai tās

sugai. Labi, ka nu notvēru atkal tādu pašu čūsku, kura
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jau savu dzeloni izstiepusi ievainot manas kārtas godu;

jādara tā pie laika nekaitīga, ka pēc nav par vēlu. (Zem-
nieki lielos baros plūst iekšā pa pils vārtiem, vīrieši un

sievieši, ģērbušies svētku uzvalkos, ar puķēm un vai-

ņagiem rokā.)

5. SKATS

Grāfs Rīders, zemnieki.

Zemnieki (gavilēdami). Brīvība, brīvība! Lai dzīvo

brīvība, lai dzīvo komtese Sidonija, kas mums dāvā brī-

vību, mūsu atsvabinātāja lai dzīvo augsti — urrā. (Ce-
pures vicinādami.)

Grāfs Rīders. Ko tas nozīmē? Ko jūs še saucat Si-

doniju? Kā kāzinieki jūs esat nākuši uz mana rakstveža

kāzām, kurš apprec dzimts kalponi Baltiņu Ernu, kā jau

jums vēstīju, un jauno pāri jums būs apsveikt, es likšu

jūs labi pamielot.
Berlauks (iznāk no pūļa un noņem cepuri). Jūs mal-

dāties, cienīgs lielskungs, mēs nenākam vis kā kāzinieki

un arī neiesim gavilēt, kur meitene ar žēlabām un asarām

izrauta no mūsu pulka, mēs nākam pateikties komtesei

Sidonijai, jūsu cienījamai meitai, kura izlaidusi mums brīv-

laišanas rakstu, un lūdzam arī, ka nu tiktu atsvabināta

mūsu visu mīlule Erna.

Grāfs Rīders. Jūs esat ārprātīgi, traki! Ko te mur-

gojat no brīvības, kas tā par brīvību? Kā Sidonija jums
var dot brīvību! Ārā no šejienes!

Berlauks. Piedodiet, cienīgs lielskungs, ka mēs tā

klaji iedrīkstamies ar jums sarunāties, bet verdzības nasta

vairs tagad nenospiež mūsu galvu un mēs to spējam sva-

badi pacelt un droši katram acīs skatīties. Komtese, kurai

šis apgabals esot pēc testamenta mantots īpašums, pati
ar savu roku mums vakar norakstīja brīvības rakstu, kurā

tā piešķīra mums ne vien brīvību, bet arī zemes īpašumu uz

bērnubērniem. Ar valdības nozīmi apstiprināts, vakar

šis raksts gāja no rokas uz roku, no būdiņas uz būdiņu,
tas mūs visus trenca kopā, kā vētra saslauka lapas; mēs

gavilējām, raudājām kā izkulti bērni, pār visu lūpām vē-

lās viens vienīgs prieka sauciens: brīvība! No visu sirdīm

pacēlās viena vienīga lūgšana: slava augstajam dievam,
pateicība mūsu dārgajai apžēlotājai; tad svinīgi noguldī-
jām rakstu mūsu baznīcā un šodien svinam svētkus
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brīvībai par godu. Mūsu būdiņas pušķotas puķēm un vai-

ņagiem, mēs paši, izrotājušies kā bērni, kad tie svētdienās

iet uz baznīcu, nācām apsveikt mūsu atsvabinātāju un

mūsu karsto pateicību raudāt tai pie kājām. (Atkāpjas.)
Zemnieki. Sidonija! Kur Sidonija? Lai tā dzīvo aug-

sti!

Grāfs Rīders. Muļķība, neizbļaujat rīkles, pirms ne-

zināt, pie kā īsti esat. Sis apgabals gan piekrīt manai

meitai, bet Sidonija nav mana īstā meita, tā ir dzeguzes
ola, iedēta manā ligzdā. Jā, brīnāties vien, jums man tas

nebūt nav jāizskaidro, un, kur vajadzēs, tur pierādīšu to

gaišām liecībām, tāpēc taupiet savas rīkles un, ja daudz,
tad uzbļaujiet jaunajam pārim, lūk, tur tas nāk. (Vendiņš
iznāk roku rokā ar Sidoniju, kura dziji ietinusies šķidr-

autā, tā ka vaigu nevar redzēt.)
Zemnieki. Nost ar Vendiņu! Atsvabināsim Ernu!

(Agate nāk pa pils vārtiem iekšā.)

6. SKATS

Tie paši, Agate.

Agate. Hē! Pagaidiet, dodiet ceļu. (Ļaužu pulks tāļu
atšķiras, dodams viņai ceļu, viņa nāk lēni, taustīdama,
soli pa solim.) Te viņš runāja, no šejienes atskanēja viņa
balss. (Nostājusies Rīderam priekšā, sauc dobjā balsī.)
Stefan!

Grafs Rīders (atsprāgst atpakaļ). Kas tā par balsi?

Agate. Stefan, vai mani nepazīsti vairs?

Grāfs Rīders. Šī balss? Šī balss? Tā nāk kā no

kapa dobuma, kā no gadu simteņu dziļumiem, viņa man

pazīstama, kur tikai es viņu esmu dzirdējis?
Agate. Sen, sen atpakaļ, Stefan, kad rozes vēl ziedēja

mūsu vaigos un sniegs vēl nebija sācis baltot mūsu ma-

tus. Bij reiz laiks, kur tu šinī balsī varēji klausīties bez
mitēšanās un to salīdzināji ar lakstīgalu pogošanu, ta-

gad tā nu gan būs pārmainījusies par vārnas ķērkšanu?
Grāfs Rīde rs. Tu esi??

...

Agate. Agate, kuru tu sauci par savu Agati.
Grāfs Rīders. Agate! Ha! Ķeriet, grābiet, sitiet!

Ņemiet viņu cieti! Nedomā man izbēgt!
Agate. Es jau stāvu mierīgi un nedomāju nemaz

bēgt, pati es tevi uzmeklēju, lai atnestu tev ziņas par tavu

meitu.
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Grāfs Rīders. Manu bērnu, negantā raganai Kur

mans bērns?!

Agate. Es nācu tev viņu atdot.

Grāfs Rīders. Surp, šurpl Es viņu gribu redzēt, tū-

liņ!

Agate. Ha-ha-ha! Rīdera komtese übagu būdiņā pie
sāls un maizes garozas uzaugusi par skaistu jaunavu.

Grāfs Rīders. Kur viņa ir? Saki tūliņ, jeb es tev

katru vārdu ar karstām dzelzīm izraušu no mutes! Dzīva

tu no šejienes projām netiksi, tavām asinīm būs plūst —

plūst

Agate. Vai tu tik ļoti ilgojies pēc viņas?
Grāfs Rīders. Teic, teic jel! Teic! Es tevi saplosīšu

gabalos!

Agate. Tad nāc, iesim to apsveikt, jo viņa šodien svin

īsti savu goda dienu. (let uz to pusi, kur Vendiņš atrodas

ar Sidoniju.)
Grāfs Rīders (atsprāgst atpakaļ). Kas tas?!

Agate. Tava meita. Ha-ha-ha! Nāc jel, ko nu kavējies?
Grāfs Rīders. Mana meita! Mana meita tā? Tu

melo, melo, pekle lai tevi parauj uz vietas!

Agate. Tā ir tava meita, kas tur greznota kāzu uz-

valkā, paskaties tai vaigā, tad vairs nešaubīsies.

Grāfs Rīders. Mana meita, ha. Un es pats...

Agate. Jā, tu pats, tu pats, tu pats viņu tur noliki,
kur viņa tagad ir, pats piespiedi, pielaulāji viņu savam

dienestniekam. Tā ir tava paša miesa un asins, kuru tu

vajāji, tas ir Rīdera grāfa kronis, kas tagad guļ pīšļos
samīts. Caur tevi pašu es tev atriebjos! Cik brangi tas iz-

klausās! Dzer, mana dvēsele, šo saldo malku, dzer, dzer

to pilniem vilcieniem...

Grāfs Rīders (uz Sidoniju, drebošā balsī, klaudzo-

šiem zobiem). Runā jel, bālais ķēms tur, saki tu, ka tā nav

taisnība! Man rokas dreb — kājas svilst — tavu vaigu

šurp, lai redzu savu — Rīdera — goda — nāves sprie-
dumu.

Agate. Dzer, mana izslāpusē dvēsele, dzer šo saldo

malku it kā izkaltusi zeme debess rasu. (Uz Rideru.) Ej
jel tuvāk, dod kalpa sievai savu tēva svētību, ko kavējies?

(Arnolds uzskrej uz skatuves.)
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7. SKATS

Tie paši. Arnolds.

Arnolds. Erna! Erna! Vai viņa vēl dzīva? Ak, te tu

esi, sirdsmīļākā, debess klausīja manu lūgšanu, tu dzīvo

vēl! (Steidzas Sidoniju apkampt.)

Vendiņš (stājas starpā). Ar atjauju, grāfa Heidriha

kungs, tā tagad mana sieva.

Arnolds. Ko tu saki! Tava sieva? Nekrietnais, bezgo-

dīgais melkuli! Runā, Erna, spjauj tam acīs par tādu ne-

dzirdētu bezkaunību! (Sidonija atkāpjas.) Kā! Tu neteic

ne vārda, atkāpies? Ko tas nozīmē? Man baiļu sviedri

plūst. Ā, ko redzu, tev brūtes vaiņags galvā. Nost ar šo

pļunduru! (Norauj Sidonijai vaiņagu ar šķidrautu, to kā-

jām samīdams.) Kas tas? Sidonija?!
Zemnieki (viens caur otru). Sidonija?!
Grāfs Rīders (atvelkas). Ā — tā nav tā meitene,

kuru domāju! Sidonija viņas vietā? Kas še notiek par tra-

kām lietām?

Sidonija. Jā, es esmu Sidonija un nevis tā, kuru bi-

jāt sev par upuri izraudzījuši; viņa tagad glābta manā

rokā; es to izrāvu no jūsu plēsīgajiem nagiem.
Zemnieki. Sveika, Sidonija, lielā, augstsirdīgā Sido-

nija, tūkstoškārt sveika!

Agate. Kas tev lika iemaisīties manās darīšanās un

iznīcināt manu ilggadīgo darbu un dzīves cerību? Lāsti

pār tevi, karsti pekles lāsti!

Zemnieki (gavilēdami). Lai dzīvo augsti Sidonija,
kura mums deva brīvību! Ņemiet to uz rokām, sveiciniet,

gavilējiet! Puķes un vaiņagus šurp, pušķosim viņu kā

dievieti, lai tā dzīvo tūkstoš, tūkstoškārt! (Bērni gavilē-
dami apkampj tai ceļus un pušķo viņu vaiņagiem.)

Sidonija. Ne man šo pateicību, ļautiņi, ne man šīs

gaviles, es tikai stāvu kādas citas vietā, bet arī tā, uzau-

dzināta jūsu starpā, jūsu likteņa līdzdalībniece, neliegtu
jums tāpat dārgo brīvības dāvanu. Mans nopelns tikai

tas, ka palīdzu tikt taisnībai pie gaismas. (Uz Rīderu.)
Tu, vīrs tur, ar akmens sirdi, kurš visādiem līdzekļiem

mēģināji nolaupīt cita īpašumu, tagad patiesi notiek tas,
ko vēlējies, tava meita ir šā vīra sirds izredzētā, manta

paliek tavas dzimtas piederums, bet vai ar to patiesi esi

ko panācis? Vai domāsi arī turpmāk ar savu cieto roku

izraut katru zaļu cilvēces mīlestības asniņu? Ar savu

tumšo tēlu milzīgu ēnu izplatīdams, vēl daudz sūru gadu
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piešķirt cilvēku liktenim? Tava vara lauzta! Straume,
kas dambjus izrāvusi, gāžas ar nevaldāmu spēku pa visām

malām! Tā ir brīvības zelta saule, kura, ausdama pār
kalnu galiem, savus siltos starus met uz izraudātām acīm,

visas asaras žāvēdama, visas vātis dziedēdama. Izlīdzinā-

tas debesis, apmierinātas zemes, gavilējošu ļaužu priekšā
es tagad atstājos no tās vietas, kurā esmu izdarījusi savu

pienākumu.
Zemnieki. Lai dzīvo Sidonija!

Grāfs Rīders. Odžu dzimums, tā tu domāsi te iz-

ākstīties! Es tevi likšu izrīdīt no pils, kur tu kā kauna

traipeklis tik ilgi apķēzīji manu cilti un ēdi manu maizi!

Sīs drēbes es likšu noraut no taviem kamiešiem! Tur to

bābu (uz Agati) un tevi, viņas kauna sēklu, kopā sasietas,

likšu jūsu miesas graizīt! Vēl es esmu grāfs Rīders, un,

iekams es gāzīšos, mana dūre satricinās pasaules pama-
tus!

Sidonija (nostājas lepni viņam priekšā). Pazemot

tu mani vairs nespēj, pirms tu mani nāc nogrūst no lepnā

grāfa sēdekļa, es jau no turienes esmu nokāpusi; pirms
mani tiesā, es jau pati sev esmu tiesu spriedusi — ar to

tur (rāda uz Vendiņu) ir viss izlīdzināts un mana dzīve

apzieģelēta. Nedomā vis, ka es piederu pie tiem viegla-

jiem, no papīra izgrieztiem cilvēciņiem, kurus tu ar savu

mutes elpu aizpūt, — no akmens cirsti, mēs še stāvam

viens pret otru: zibens pret zibeni, spēriens pret spērienu!
Rīderu pils gaiss pārvērtis zemnieku asinis manās dzīs-

lās par zilajām muižnieku asinīm, esmu tava meita, lep-
numā tevim līdzīga, tavs lielums tas ir, ar kuru pazemo-

jos, es nedrebu priekš visas pasaules, un viens tikai ir,

priekš kura ceļos mezdamās, varu teikt: pie tevis esmu

grēkojusi. (Arnoldam pieejot, ļoti mikstā balsi.) Arnold,

pēdējo reizi stāvu tavā priekšā, ļauj man tavu roku spiest

pie sirds. Cik man arī piemīt no spēka, pretestības lep-
numa, šinīs krūtīs pukst mīksta, vārīga meitenes dvēsele,

un, kur kaislību vētras iztrakojušās, vai dzirdi lēnās, žē-

lās skaņas, mirstošās nopūtas? Šinīs karstajās asarās,

kuras nopil uz tavu roku, ir mana dvēsele, kura plūst
no manām acīm. Ņem Ernu no manas rokas, ņem viņu kā

pēdējo mīlestības dāvanu — tagad tu nedrīksti vairs mani

nicināt.

Arnolds. Sidonija, tu mani apkauno, kas es esmu, ka

tu visu savu dzīvību izlieto tikai priekš manis, nelikdamās
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atraidīties no mana naida! Tu esi mani uzvarējusi, es tev!

cienu, nē, es tevi apbrīnoju, tu esi varone.

Sidonija. Es esmu sieviete — dzīvo sveiks, pateikšu
tev tikai vēl, kur tu vari Ernu atrast.

Grāfs Rīders. Teic tūdaļ, acumirklī, kur viņa ir, ka

varu pārliecināties, vai tā patiesi mana meita.

Agate. Ciet klusu, pie pekles lāstiem, ciet klusu! Erna

ir mana, mana — dzīvu es viņu neizdošu!

Sidonija. Ne tev, ne arī viņam es neteikšu, kur Erna

tagad mīt, saplēšaties paši savā starpā, upura jums ne-

izciešu! Es sajūtu, cik svarīgs mans uzdevums šinī acu-

mirklī, kur likteņu lēmēja citu dzīvības pavedienus devusi

manās rokās, vēl jo svarīgāks, lielāks, ka tā man ir ienaid-

niece, kura atkarājas no manas žēlastības; es šī uzdevuma

gribu būt cienīga; kā uzvarētāja iet pāri pār sirdīm —

taisnība. Klausies klusām noslēpumu, Arnold.

Agate (kura līdz šim uzraudzījusi katru Sidonijas
kustēšanu, kad pēdējā noliecas pie Arnolda auss, gāžas

viņai ar joni virsū, pie rīkles žņaugdama). Rij, rij savu

noslēpumu, aizrij savu mēli! (Zemnieki atrauj Agati nost

un novada Sidoniju puspaģībušu no skatuves.)
Agate (plēš ar nagiem zemi). Ņemiet manu dzīvību

par atmaksu, saraustiet manu miesu gabalos, izdomājiet
mokas, nedzirdētas — kādas vēl nav bijušas, ļaujiet tikai

manai pēdējai nopūtai būt atriebšanas gavilei. (Agatei vēl

runājot, skatuve pildās ar uguns atspīdumu, kurš arvien

top lielāks; [audis izskrej no pils.)
Sulaiņi (brēc). Deg! Deg! Deg!
Zemnieki (viens caur otru). Kas deg? Kur deg?
Viens sulainis. Pils deg, aizdedzināta visos četros

stūros.

Grāfs Rīders. Manu mantu, manu īpašumu — glā-
biet! Glābiet!

Otrais sulainis. Tur nav nekas glābjams, viss
viena liesmu jūra, tikko vēl dzīvi tikām laukā.

Pirmais sulainis. Arī ļaundarus nepaguvām sa-

ķert, acīm redzot, tie mums izbēga.
Grāfs Rīders. Ha, kas bij šie ļaundari?
Sulainis. Nepazinām.

Vendiņš (sauc pulkā). Erna, Erna! Viņa sadeg pilī,
glābiet!

Arnolds. Lielais dievs, ko tu runā? Erna?...

Vendiņš. Viņa ir tur_ paslēpta, pils tornī, Sidonija
viņu tur noglabāja un atslēgu paņēma līdz,
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Arnolds. Ak dievs! Ak dievs! (Grib doties uguni.)
Sulainis. Jūs nepaspēsat viņu vairs glābt, kas tur

dodas iekšā, tas liek savu dzīvību uz spēli.
Strautiņš (iznāk no zemnieku pulka). Kad kādam

ir sava dzīvība, ko zaudēt, tad es tas esmu. Es eimu izlī-

dzināt noziegumu, cirvi šurp, ko durvis saskaldīt! (Cirvis
tiek pasniegts.) Margrietas gars, pavadi mani! (Dodas
pili.)

Agate. Kas tas ir, ko jūs saucat un brēcat? Pils deg?
Degošajā pilī atrodas Erna, bez glābšanas pazudusi, vai

jūs tā neteicāt? Ak, salda mūzika manām ausīm! Tad

mana saukšana tomēr paklausīta! Kā tikai bij? Es gribu
vēl dzirdēt. (Satver kādu sievu.) Teic jel — kas tur at-

rodas liesmās?

Sieva. Vai tu vēl nedzirdi — grāfa Rīdera meita, kuru

tu pati audzēji.
Agate. Grāfa Rīdera meita — grāfa Rīdera meitai

Vēl, vēl es gribu dzirdēt to pašu. (Otru sievu sagrābusi.)
Teic man — kas tur līdz sadeg pilī?

Sieva. Grāfa Rīdera meita un vēl vairāk — jaunā
grāfa līgava.

Agate. Grāfa Rīdera meita — jaunā grāfa līgava un

vēl, vai zināt, kas tā vēl ir? Mans bērns, mans dārgais
bērns, mans vecuma dienu atspaids, manu soļu pabalstī-
tājs. Ko rausties, vecā sirds, vai neesi vēl izdzisusi reizē

ar šo acu gaišumu?
Arnolds. Tagad jau viņš pa trepēm augšā — žēlīgais

dievs, izstiep pār viņu savu stipru roku, ak, palīdzi tikai

šinī acumirklī.

Agate. Nelaidiet savu upuri vaļā, dēmoni, paklausiet
mani šinī acumirklī, spied viņu ciešāk, ugunīgā nāve!

Arnolds. Klau, smagie zvēlieni, viņš iesit durvis —

tās atveras — klusums, nāvīgs klusums — vai viņa vēl

dzīva? Dievs, dievs, tu esi varens palīgs bēdu laikā!

Agate. Dimdēšana — kustēšana — rūkšana. Jūsu soļi,
uguns gari — vai jūs jau aiznesat dvēseli savā tumšajā
klēpī?

Arnolds. Un nu viņš nāk pa trepēm zemē — arvien

zemāk — zemāk, tur viņš parādās — viņas ķermenis tam

uz pleciem — viss zib un griežas man priekš acīm, zeme

zūd — ā! (Ķer ar rokām gaisā un saļimst kādam zemnie-

kam, kas viņu tur, uz pleca. Klusums; sulaiņi sataisa ātri

skatuves vidū kādu paaugstinātu guļas vielu. Strautiņš
iznāk loti nopietns ar nedzīvo Ernu rokās, kuru lēni
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nolaiž uz paaugstinājuma, un pats paliek stāvot kadu soli

atstatu no līka. Liels klusums.)

Agate (čukstēdama). Šis klusums, ā! Vai tā jau nā-

ves saltā dvaša, kas še pūš? (Lien lēni pie tika.)
Grāfs Rīders (smagiem soļiem tuvojas likim un,

Agati atgrūzdams, noliecas zemu, zemu, līki pētīdams, tad

piepeši izgrūž kliedzienu). Mans sapnis! Tā ir viņa! (Zvē-
riski iekaukdamies, iecērt nagus matos, pa pusei ceļos sa-

krizdams.)

Agate (bubinādama). Tā, tā, tā! Tas iet pie sirds! Tas

kož kaulā! Ak, tagad tikai vienu gaismas staru šinīs tum-

šajās acīs (smagi stenēdama), vienu vienīgu — redzēt

savu upuri, uz nāvi trāpītu, sāpēs lokāmies...

Grāfs Rīders (dobji stenēdams). Nonāvēt jūs mani

gribat — pazemot! Visi — visi — pret mani! Mana go-

dība — pelnu čupa. (Grib ar varu uz augšu turaties un

atliekt galvu.) Nē —nē —nē — vēl esmu Rīders. (Uz-
lēkdams.) Kad arī visu, to jūs man nevarat ņemt — viņu

lielisko, liesmaino, karalisko kapu. (Grib gāzties ugunī.)

Agate (ieķeras drēbēs). Ne tā, mans visumīļākais, vai

gribi mani atstāt, kur es pēc tevis tik ilgi cīnījos, tik ilgi!
Nāve — pekle — mani precinieki, es tevi ieguvu dārgi.

Mūziku, kāzu mūziku! Hulā! Mūsā! Priecīgi! Priecīgi! Lī-

ķis uz līķi, drupas uz drupām — tiem virsgalā jau uzcelts

mūsu altāris
...

Grāfs Rīders. Tad nāc! (Sagrābis Agati, ielec lies-

mās, kuras augsti paceļas. Klusums.)

Strautiņš. Nu ir darīts — Margrietas gars, tagad tu
atradīsi mieru.

Arnolds (uzmozdamies). Un viņa ir pagalam! Lai-

diet mani pie viņas. (Izraujas, dodas pie Ernas lika, kuru

apkampj.) Neviens elpas vilciens vairs — pagalam — kā

manas dzīves pēdējā cerība. (Brītiņš klusuma, tad Ar-

nolds pieceļas, sāpīgi satriekts.) Vai zināt, ko esat pazau-

dējuši jūs visi? Ak, raudiet, raudiet! Šis tēls, cik skaists

vēl nāvē, kāds atspīdums pār ķermeni, visi skaistuma un

mīlestības ģēniji še stāv apkārt aizsegtiem vaigiem, gais-
mas ģēnijs nolaiž savu lāpu. Pūt vējiņi, taisi mīkstu šū-

pulīti, vērp, Austra, no taviem pēdējiem stariem viņai līķa
paladziņu. Puķes šurp, puķes! Neviena roze vairs nedrīkst

pušķot klajumus, kur viņas greznākā roze lūzusi, — nā-

ciet aprociet viņu puķēs. (Lēni, lēni, mūzikai skanot, mei-

tenes apliek līki ar puķēm un vaiņagiem.)



Strautiņš. Arnold Heidrih, reiz tu man sniedzi roku,
kuru nevarēju satvert, — tagad tikai to varu, kur šis līķis
guļ starp mums. (Sniedzas rokas pār Ernas liķi.)

Arnolds. Tev taisnība, sāpes ir tā vienīgā nesaraus-

tāmā saite. (Zemnieki nāk atpakaļ no ugunsdzēšanas, de-

gošas pagales rokās.)
Zemnieki. Pils nodegusi līdz pamatam, tur sakrīt vi-

ņas pēdējās drupas.
Arnolds. No šīm drupām būs atkal pacelties jaunai

dzīvībai!

Priekškars,
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PIRMAIS CĒLIENS

Praurimas svētnīca uz jūras krasta.

Apaļa, velvēta telpa ar vairāk durvīm. Vidū, drusku uz kreiso

pusi, Prauriiiias statuja ar svēto ugunskuru. Gar sienām gari soli;
dibenam aizkiats biezs segs, aiz kura izskats uz jūru. Kreisajā pusē

logā iesprausta deglāpa. Pusnakts pāri.

I. SKATS

Asja

(viena).
Drīz gaismas stari svīdīs austrumos,
Jo gaiļu laiks jau pāri, vaidelotes

No miega celties sāks, un atkal velti

So nakti gaidīju uz Laimonu.

Kas kunigaikšti beidzamajās dienās

Tik bieži spēja kavēt, ka tas šurpu
Pie savas Asjas nesteidzās, kas viņu
Tik nepacietīgi, tik karsti gaida?
Te mūsu norunātā zīme, logā lāpa,
Tā vēsta: ceļš ir svabads un neviens

Mūs netraucē. — Bet tagad jāsteidzas
Man viņu izdzēst.

(Izdzēš lāpu.)
Kas gan noticis

Ar Laimonu? Man nemiers sirdi moca?
Nekādas ziņas nekļūst šurp pie manis.

Tur, ārpasaulē, kustas, nāk un iet,
Kā jūras bangas dzīves strāva veļas,
Bet še ir mūžīgs klusums — še kā dzīva

Es kapā aprakta ...
Ko noziedzos,

Ka izpostīta mana dzīves laime?

Man lielu godu teica piešķirtu,
Kad izvēlēta es no visām citām
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Par zinātāju tiku Praurimai;
Ar varu mani vilka, saistīja
Pie dievu ziedokļiem, kad mana sirds

Vairs nebij brīva. Manim sargāt nolemts

Šās bālās dieves uguni, kur liesma

Jau manas pašas krūtīs deg.

(Pie svētnīcas durvīm klauvē.)

Kas tur?

Tas Laimons nevar būt?

(lenāk karaļa vēstnieks ar diviem kareivjiem, kuri nes

kādus saiņus.)

2. SKATS

Asja, karaļa vēstnieks.

Vēstnieks

Es sveicinu

No galma tevi, augstā priekšniece.
Asja

Tu nāc no karaļa?
Vēstnieks

Viņš sūtīja
Pats mani šurp pie tevis.

Asja
Kas tev sakāms?

Vēstnieks

Še, svētnīcā, zem tavas uzraudzības

Mīt karaļmeita?

Asja
Tā tas tiešām ir.

še pirmā karaliene mirstot viņu
Kā mazu bērnu esot nodevusi —

Ar nolēmumu, ka līdz kādam laikam
Tā taptu audzināta svētnīcā.

Bet ko tu gribi?
Vēstnieks

Tagad karaļmeita
Būs uzaugusi jau, jo karaliene,
Tās pamāte, to izprecināt domā,
Tā sūta, lūk, še saiņos dažas lietas,
Ko viņai pūru darināt.

(Kareivji noliek saiņus.)
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Asja
Vai tiesa,

Ko tu man saki? Izprecināt?
Vēstnieks

Galmā

Šo lietu dzīvi pārspriež. Kamēr mēs

Nu cīņu beiguši ar ordeni

Un zemē miers sāk valdīt, karalim

Laiks atliek lūkoties uz iekšieni.

Un, kur līdz šim tik dzirdēts kara troksnis

Un sāpju kliedzieni, nu atkal reiz

Būs skanēt visur skaņām gavilēm.

Asja
Bet kam gan karaļmeita nospriesta
Par līgavu?

Vēstnieks

Sī lieta vēl
Ir visiem noslēpums; es tikai zinu,
Ka drīzumā še galma kunigaikšti —

Varbūt vēl šodien — ieradīsies viņai
To ziņot. Bet nu sveika, priekšniece,
Man jāsteidzas uz galmu atpakaļ.
(Noiet ar kareivjiem.)

3. SKATS

Asja
(viena).
Tad Mirdzu viņi domā aizvest projām
No svētnīcas? Šī ziņa mani aizskar

Tik sāpīgi, es jūtu, ka šis bērns

Ne visai ilgā laikā, kamēr es

Še esmu svētnīcā, man tapis mīļš,
Un man no viņas šķirties nāktos grūti —

Bet ko gan mazā sapņotāja pati
Šai lietā teiks? Es tūdaļ steigšos viņai
To paziņot.
(Aiz skatuves kokļu skaņas.)

Un, lūk, tur, kā arvienu,
Tā atkal saviem sapņiem nododas.

(Atvelk dibena aizsegu, mēness rita pusē norietēdams

apspid Mirdzu, kura sēž uz jūras krasta ar kokli rokā

un dzied.)
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Mēness starus stīgo
Dzelmē dzidrajā,
It kā balsis mani

Turpu aicina:

«Nāc jel līdzi, dodies

Plašā tālumā,
Ļaujies sevi aizvest

Burvju laiviņā —

Buras tīra zelta,
Irklis sudrabvīts,

Zvaigznes ceļu rāda,
Vada auseklīts. —

Nāc man līdz, es zinu

Malu laimīgu,
Tur, kur mēness sastop
Saules meitiņu, —

Tur, kur stars ar staru

Liesmās vienojas,
Tur, kur gars ar garu
Jūtās satiekas!

Zemes ilgošana
Tur kā migla klīst...

Mūžam nebeidzama

Gaismas straume līst.»

Asja
(sauc lēni).
Nāc šurpu, Mirdza, noliec savu kokli

4. SKATS

Asja, Mirdza.

Mirdza

Tu mani sauci, Asja?

Asja
Jau tik agri

Tu atkal kājās? Karaļmeita, saki —

Kas tevim miegu laupa? Tavi mati

No rasas slapji, rau, un acīs staro

Tev liesma tāda svešāda!

Mirdza

Kad man

Tas tevim jāteic, Asja, ai, es pati
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To nezinu, tāds nemiers mani moka —

Viss manā būtē cenšas, steidz un trauc,
Un dīgst un briest man krūtis jutekļi
Kā pumpuri, kas silta lietus gaida,
Lai uzplauktu. —

Asja
Tu daudz no dzīves gaidi,
Jo maz vēl viņu pazīsti.

Mirdza

Tā sapņos

Man simtējādos veidos priekšā stājas,
Es Laimu redzēju ar zelta spārniem
Sev apkārt lidojam, bet tikko paguvu

Tās vārdu minēt, kad tā — izgaisa ...
Tad citi tēli vēl man tuvojās
Ar ugunīgiem skatiem trokšņodami
Ap mani viņi vijās kaislā dejā
Un ausīs čukstēja no dzīves priekiem
Un kāda būte manim māja pretī —

Tās izskats reizē atbaidošs un saistošs —

Ar burvju varu mani pievilka —

Kā sen jau pazīstama tā man likās,
Un tomēr — viņas vārdu nezinu

Asja
Vai to lai tevim saku? Viņu sauc

Par — mīlestību.

Mirdza

Mīlestību?

Asja
Tevim

Laiks pienācis — kā visām jaunavām.
Kur sirds cer, ilgojas un pukstēt nerimst —

Kā ieva, ziedus izkārusi, gaida
Uz pilnu mēnesi, tā skuķe raugās,
Kad atjās bāleliņš. Teic, Mirdziņ, — vai

Tev prātā neienāk, ka kādureiz

Kāds aiznest var tev zīļu vainadziņu?
Mirdza

Es nezinu, vai mana dzīve taptu
Reiz citāda kā mūsu svētnīcā,
Kur netraucēti manas dienas tek,

Lūk, kā še pērlīte pie pērles sienas!

(Laiž spēlēdamās savu pērļu rotu caur pirkstiem.)



114

Asja
Sai dzīvei tomēr jābeidzas; vai zini,
Ka karalis, tavs tēvs, un pamāte
Grib tevi izprecināt?

Mirdza

Ko tu saki?

Tu mani izbiedē.

Asja
Tas tiesa if

Rau, karalienes sūtītus, šo rītu

Priekš tevis lielus saiņus pienesa,
Kur iekšā sagšas, villaines, lūk, šādas

(Atdara saiņus.)
Ko domā, kādēļ tās tev sūtītas?

Mirdza

(aplūkodama).
Cik košas, ail Nē, mīļā, nezinu ...
Un spožais diadēmsl

(Cilā to.)

Asja
Skat šurpu, lūk,

Te vēl ir zīds un blieķi, dzīpari
Jo raibi, ko tev pašai izrakstīt;
Šīs villaines tev dotas paraugam.

Mirdza

Lūk, kas še rakstīts stūrī palagam
(lasa):

«Es ar savu bāleliņu
Uz pusēm vien dzīvoju:
Pus gultiņas, pus sagšiņas,
Pus baltā paladziņa.»

Un te uz sarkanbalta zīdautiņa
Ar dzīpariņiem izmargots:

«Es savam tautu dēlam

Rakstu raibu zīdautiņu:
Ap malām puķes liku,
Vidū savu mīļu sirdi.»

Teic, Asja, — ko tas viss gan nozīmē?

Asja
Tas nozīmē: ka tevim pūru dara,

Un, kur ir pūrs,, tur arī bāleliņš.
Tas tevi drīzumā uz galmu vedīs,
Kur spoža dzīve tevim apkārt viļņos.
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Mirdza

Es nezinu, vai priecāties vai noskumt,
Bet sirds man pukst tik bailīgi. —

(Spiež roku uz krūtīm.)
Asja

Tu vari

Būt laimīga, ka netraucēti, brīvi

Tu savām jūtām sekot, mīlēt vari,
Bet vai! kam laupīta šī tiesība!

Tas sēž kā izslāpis pie avota,
Redz, kā tā dzidrie viļņi rit un veļas,
Bet nedrīkst dzesēt savas karstās slāpes!

Mirdza

Tu atkal teici «mīlēt»?

Asja
levēro,

Ko tevim teicu, izšķiršana drīzi

Var klātu būt. Es tagad iešu

Pie vaidelotēm.

(Noiet.)

5. SKATS

Mirdza

(viena).
Kas mani izbiedēja tā,

Ka aprimt nevaru arvienu vēl?

Un krūtīs viļņot viļņo! Vai gan tādēļ,
Ka pirmreiz dzirdu vārdu «mīlestība»?

Svešs man šis vārds un tomēr — mīlēt — mīlēt. —

Tas ar tik mīkstām skaņām zogas ausīs,
It kā kad lēni kokles skandinātu —

Kā zvaniņš maigi, mīlīgi tas atskan,
Kad svētvakaru iezvana un sirds

Man krūtīs it kā plaša svētnīca,

Kur uguns paceļas uz ziedokļiem!
Kas gan ar mani notiks? Vai kāds brīnums?

Kāds spēks un kāda vara mani sagrābj!?
Ai, dieviete! Tu mani saproti.
(Pieglaužas dievei.)
Tu zini to, ko izteikt nespēju:
Man atstāt būs nu kluso miera vietu,
Uz tēva pili mani pārvedīs,
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Tur dzīves burzmā jādodas man iekšā —

Jau dzirdu viņas bangas šņācam, dūcam,
Turp mani velk ar neredzamām rokām

Ai, sargā mani tu kā māte bērnu,
Lai pasaulei es sevi nenododu

Un ceļu atpakaļ pie tevis rodu,

6. SKATS

Baņuta, Maiga (uznāk ātri, uzbudinātas).

Baņuta
Tas tiesa, priekšniece to sacīja,
Tur nav ko šaubīties, un vēstnesis,
Ko pirmīt satiku, to pašu teica,

Maiga
Un šodien pat vēl kunigaikšti
še sajāšot?

Baņuta
Tu pati dzirdēsi.

Mirdza

Kam jūs tā izbijušās, vaidelotes?

Cik bāla, Maiga, tu, un purpursārtums
Tvīkst vaigā Baņutai?

Maiga
Tas nedzirdēts!

Baņuta
Ai, karaļmeita, mūsu svētnīcā

Ar varu ielauzties grib kunigaikšti
No karaļpils! Tur nāk jau priekšniece,
Kas mums to stāstīja.

Mirdza

(pie sevis).
Tad šodien jau?

7. SKATS

Tās pašas un Asja, Zviģirda, Jadviga, Jautrīte,

Jautrīte

(citām pa priekšu, plaukstas sizdama).
Nu taču reiz kas jaunsl
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Jadviga
Sī varmācība!

Zvīģird a

Mums, šķīstām jaunavām!
Jadviga

Nav vīrietis

Neviens vēl pār šo slieksni kāju cēlis

Kā vien tik krīvs. —

Jautrīte

Ak, kāds tas gadījums!
Šai garā mūžīgajā vientulībā,
Kur vai aiz garlaicības jābeidzas!

Maiga
Tas taču tiesa, priekšniece?

Asja
Jā gan,

Tiem karaļmeitai vēstis nesamas

No viņas tēva, karaļa.
(Pie sevis.)

Ai, kad

Jel viņu starpā arī Laimons būtu,
Kaut savu mīļāko jel satiktu!

Zvīģir d a

Pie visa vainīgs vien ir karalis,
Kas ieved jaunas ticībs ierašas!

Kā tagad postītas top svētnīcas,
Tā arī nesaudzē vairs jaunavas.

Mirdza

Tas ir mans tēvs, no kā tu tagad runā,
Un viņa meita tavā priekšā stāv!

Zvīģi rd a

Ai, piedod, karaļmeita, tikai bailēs

Es aizmirsos!

Maiga

Ak, kā tas beigsies!
Jadviga

Kad tik

Tie mūs vēl nelaupa un neaizved

Ar varu sevim līdz...

Jautrīte

Ai, tad tik dzīve

Mums būtu karaļpilī greznās dzīrēs,
Kur kunigaikšti iet, ka pieši skan!

Es varu pateikt, kuram tur no viņiem
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Visčaklāks kumeliņš, kurš pats visdižāks;
Es pilī ziedojot to noskatījos,
Kaut gan man šķidrauts vaigu aizklāja.
Tev, mīļā Mirdziņ, jāredz būtu Laimons,

Kurš, itin kā no kāvu* kārtas cēlies,

Par visiem staltāks ir. Man, zināms, gan
Vēl labāk patīk Daumants; bultas mest

Tas pārāk prot par visiem, un nekad

Tas mērķim nešauj garām, arī man

Jau kāda bulta sirdi aizķērusi.

Asja
Klus'! Pārgalvīgais skuķi, vai tev klājas
Ņemt mutē tādus vārdus?

Jautrīte

Jā, kādēļ
Lai neteicu, kurš manim labāk patīk?
Man Pērkons nepatīk, tam sarkans degunsl
Tas tur tā vaigus piepūtis, un Potrimps —

Tas izskatās, it kā kad medus kublā

Nupat uz galvas būtu iekritis.

(Smejas.)

Asja

(bargi).
Par to tu atkal sodu dabūsi.

Jautrīte

(pie sevis).
Par niekiem viņa mani sodīt gribi
Un pati? Hm! Es daudz ko pateikt spētu,
Kas viss še klusām notiek. —

8. SKATS

Tās pašas un kāda kalpone.

Kalpone
Priekšniece..,

Asja
Kas tev ko vēstīt man — es nomanu,

Ka esi pārbijušies?

* Kad kāds bija īpaši ievērojams caur savu kārtu vai izskatu, tad

tika teikts, ka tas esot itin kā no kāvu kārtas cēlies, (Aut.)



119

Kalpone
Pavēlniece,

Ko rcdzējul Pulks lepnu jātnieku...
Ka pieši zib un mirdz, — tie taisni dodas

Uz mūsu svētnīcu.

Maiga, Baņuta, Zvīģirda
Tad tie jau klāt!

Jadviga
Tik drīzi

(Kalpone noiet.)

9. SKATS

Tās pašas bet kalpones.

Jautrīte

(logā iekāpusi).

Ai, kad tik garām nenojāji
Nē, tie jau pagalmā — jau zirgus sien —

Nāk visi šurp — cik to? viens, divi pieci —

Un Daumants arī!

Asja
(pie loga).
Laimona tur nav. —

(Uz vaidelotēm.)
Tad priekšā šķidrautus un nosēžaties

Pēc kārtas sēdekļos!

10. SKATS

Vaidel o te s. Kunigaikšti Daumants, Rūsiņš, Drošprātis,
Varamunds, Romāns brūk ar troksni iekšā dziedādami.

«Kam drebēji, apšu lapa,
Kad vējiņis vēdināja?
Kam bijies, līgaviņa,
Kad es tevi bildināju,
Kad es tevi bildināju!?

Gan no cieta akmentiņa
Es izšķīlu uguntiņu —

Tā no bargas mātesmeitas

Vai es mutes nedabūšu?

Vai es mutes nedabūšu?»
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Daumants

Mēs lūdzam piedošanu, daiļās dieves,
Kad mēs kā zemes bērni, lūkodami

No dieviem izlūgt žēlastību, pirms
Pie jums kā vidutājām griežamies.

Asja
Jums savāds ceļš pie žēlastības kļūt,
Kad mūsu vientulīgo, kluso mieru

It kā ar kara troksni pārtraucat.
Rūsiņš

Ai, nesirdaties, skaistules, tā nav

Vis kara gaita, kas mūs šurpu ved,
Bet tagad liepu lapu ceļu eimam:

Se, svētnīcā, lūk, daiļa roze zied, —

Mēs nākam aicināt jūs Mildas svētkos

Daumants

(uz Mirdzu).
Jel atļauji pie tavām skaistām kājām
Daudz labdienu no tava tēva nolikt.

Tavs laipnais tēvs, lai jaunie satiktos,
Grib šogad atkal svinēt Mildas svētkus.

Mirdza

Mans tēvs jūs sūtījs? Sveiki, kunigaikštil
Kunigaikšti

Lai slava mūsu daiļai karaļmeitail
Jautrīte

Vai tiesa, Mildas svētkus izrīkos?

Šos līksmos svētkus, kurus nespēj aizmirst

Neviena jaunavai
Rūsiņš

Tos karalis
Ir visai tautai svinēt atvēlējis.

Mirdza

(priecīgi).
Vai dzirdat, Asja, Maiga, Baņuta?
Tad svinēti tiks atkal tautas svētkil

Mans mīļais, labais tēvsl Es zināju,
Ka tās tik pasakas, no skauģiem melstas.

Tu tautu nemīlot, nedz mūsu dievus.

Kunigaikšti
Lai slava karaliml

Daumants

Vai drīkstam cerēt,

Ka, līdzi piedaloties, svētkus celsat
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Par īstiem daiļuma un mīlas svētkiem?

(Vaidelotes saslejas.)
Zvīģird a

Ko?

Jadviga
Mildas dārzos mums būs iet?

Maiga
Un tikties

Ar maistuļām vēl?

Jautrīte

Mēs gan iesim, iesimt

As ja
Tas, kunigaikšti, vēl līdz šim nav dzirdēts,
Ka vaidelotes prieku vietās iet,
Jo Milda draudzene nav Praurimai.

Daumants

Mēs būsim jums par sargiem. —

Mirdza

Man, kunigaikšti, bail... es neesmu

Vēl pār šo slieksni kāju spērusi. —

Jūs teicat — mīlas svētkus?

Daumants

Karaļmeita,
Vēl svarīgākais man tev jāziņo,

Kādēļ mēs īsti šurpu atjājuši,
No tava tēva sūtīti: vai redzi,
Mums cepures ar puķēm pušķotas?
Mēs esam nākuši tev precinieki,
Lai bildinātu tevi līgavainim,
Ko karalis, tavs tēvs, tev izredzējis.

Mirdza

Jūs — mani bildināt?

Jautrīte

Ak, Mirdziņ, mīļāl
Tu būsi līgavai

Vaidelotes

(apstāj Mirdzu).

Mirdza
Es — nezinu —

Šī vēsts tik negaidīta nāk.

Daumants

Tev nav ko bīties, augstais karalis

Visstaltāko priekš tevis izredzējis,
Kas ir tik slavens, cik tu pati daiļa.



Asja
Vai līgavaiņa vārds vēl noslēpums?

Daumants

Ja būtu noslēpums, tad tas tik atklāts,
Ka katram tas jo viegli uzminams. —

Kas cienīgākais tagad visā valsti?

Kā vārds gan visu mutē atrodas?

Vai man vēl sacīt?

Jautrīte

Dzirdi, Mirdziņ, dzirdi,
Vai gribi, tad es tūdaļ uzminēšu?

Mirdza

Ak, laid!

(Izraujas un dodas uz otru pusi.)
Kunigaikšti

Mēs atvadāmies, skaistules,
'

Un ceram ar jums tikties Mildas svētkos.

Daumants

(uz Jautrīti).
Tad sveika paliec, mazā dzirkstelīt!

(Noiet.)
As ja

(drebēdama aiztur Daumantu).

Ha, pirms vēl aizej, saki viņa vārdul

Daumants

Kā, tu vēl nezini? Tas taču Laimons.

As ja
Tas Laimons āll

Priekškars,
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OTRAIS CĒLIENS

Mildas dārzi.

Mildas statuja ar altāri, uz kura deg liesmaina sirds, viss cits

ierīkots tik fantastiski, kā to Mirdza izsaka šā cēliena sestajā skatā.

Starp kokiem vēl raibas lāpas un nostādīti daži ziedojamie trauki;
aiz skatuves mūzika un jautras balsis. Priekškaram ceļoties, meitenes

iet dziedādamas pāri skatuvei un ziedo Mildai savus vaiņagus.

Meiteņu koris

Raudādama es nolieku

Savu puķu vaiņadziņu,

Milda, tevim ziedam dodu

Meitu dienu gājumiņu.

Ne man apkopt, ne vairs stādīt

Rozes savā dārziņā,
Tautas mani projām veda,
Jāiziet pie bāliņa.

Milda zin, vai sagaidīšu
Laimi tautu paspārnē
Vai kā baltais griķu ziediņš
Novītīšu saulītē. —

(Noiet.)

L SKATS

Varamunds, Romāns, Drošprātis, Rūsiņš uznāk

trokšņodami, ar pilniem kausiem.

Rūsiņš
Tie tik ir svētki, brāļi, kādi sen

Nav pieredzēti visā Lietavā!

Pa visām malām gavilē un dejl
Šurp dodas visi: lieli, mazi, veci,

It visi, visi Mildas svētkos trauci
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Romāns

Par to šie svētki arī tautas svētki,
Ko mēs par godu svinam lielai uzvarai

Pār ordeni.

Drošprātis
Tā tik bij kaušanās

Ar pelēksvārčieml
Varamunds

Uzvaru mēs guvām
Caur Laimonu.

Drošprātis
Hē! Tas tik varonis,

Kā tas mūs vadīja, tik viņam
Par visu jāpateicas ir. —

Romāns

Tādēļ
Sos kausus viņa godam tukšosim.

Visi

(kausus piesizdami).
Lai dzīvo mūsu varonis!

Rūsiņš
Viņš tiešām

Tā lielā goda cienīgs, ka tam kārais

Grib savu meitu piešķirt.
Varamunds

Klusi jel!
Par to vēl nedrīkst runāt, jūs jau zināt,
Ko kārais pieteicis, viņš Laimonu

Grib pārsteigt, tas nekā no tā vēl nezin,
Pat tas tam noslēpums, ka līgaviņu
Tam bijām bildināt. Tik šodien kārais

Uzreiz tam piešķirs lielo dāvanu.

Romāns
Nu viņam sāksies īstas laimes dienas!

Es arī labprāt dotos Mildas saitēs,
Vislabāk vēl ar kādu vaideloti,
Bet viņas mani bēg kā nelabo.

Sasodīts, ka tās mūžam saistījušās
Ar saviem dieviem!

Varamunds
Jātriec tik šie dievi

No pasaules! Kam mums to vajag? Galmā

Tikpat neviens tiem netic vairs.
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Rus i n š

Ha-hai

Prom ar šiem veciem biedēkļiem, kas laupa
Mums skaistās līgavas!

Varamunds

Prom visus viņusl
Drošprātis

Tik neaizdzenat līdzi Raguti. —

Visi

(smiedamies),
Ha-ha-hal

Romāns

Nē, tas no visiem lai vēl paliek pāri;
Mēs vīna dievu projām nedzīsim.

Varamunds

Tad labāk iesim viņam ziedot vēl,
Mums kausi tukši jau.

Visi

(kausus piesizdami).
Tad Ragutis

Lai dzīvo augsti, iesim viņam ziedot!

(Noiet visi, skaļi smiedamies.)

2. SKATS

Jautrīte, Daumants

Jautrīte

(bēgdama no Daumanta).
Kauns, kunigaikšti, mani sagūstīt
Tu nespēj! Vilku, lāci vari mākt

Un nieka skuķi vien tik ne!

Daumants

(aizelsies).

Pag, pag,

Tu mazā sprigacīt, gan beidzot nāksi

Man rokā!

(Slapstās ap kokiem tā, ka, kad Daumants skrej uz

vienu pusi, Jautrīte atkal uz otru.)
Jautrīte

Rau, kāds neveiklis! Es varu

Pat dziesmu pa to starpu izdziedāti

(Kairinoši.)



126

Dūc ap rozi, sila bite,
Salda medus tīkojot,
Lenc ap mani, tautu dēlis,

Mīļus vārdus runājot.

(Otrā pusē aizbēgusi.)
Vai rozīte nezināja,

Bitīt, tavu dzeloniņ, —

Vai, tautieti, nepazinu
Tavu viltus valodiņ!

(Daumants, aiz muguras aizlidis, grib viņu turēt,
Jautrīte iekliegdamās aizmūk.)

Jautrīte

Par vēlu! — Nu sev vari pirkstos kost,
Tu Jautrīti vis nedabūji!
(Aizbēg, Daumants tai pakaļ.)

3. SKATS

Mūzika. Uznāk karalis ar karalieni, pavadīdi no Romāna, Vara-

munda, Drošprāta, Rūsiņa, kuram pieslienas Daumants. Tauta nāk

pakaļ.

Ļaudis
Sveiks, mūsu karal! Sveika, karaliene!

01 ģer d s

Un sveiki, lietavieši! Diezgan nu

Mēs cīnījušies, nojožat no sāniem

Sev zobenu, lai svinam priecas svētkus

Par godu mūsu uzvarai.

Ļaudis
Slava!

Lai slava mūsu karalim!

Karaliene
Es bīstos tik,

Ka tu par tālu gāji, atļaudams

Sos pagānsvētkus svinēt, viņi gribēs,
Lai tu to vecos dievus atkal turi

Tāpat kā senāk godā.
O1 ģer d s

Es ar tagad
Tos nenicinu. Vai viens dievs vai vairāk,
Tur nava starpības. Tik kāpiens viens

Uz augšu. Jo, kā vairāk locekļu
Tik kopā rada vienu ķermeni
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Un it kā zari beidzas galotnē,

Tāpat šie dievi kopā ir tik viens.

Pie šādas atzīšanas tauta nāks,

Kad es to vadīšu pa kāpienam
Uz viņu virsotni, kur liesmās staro

Pats gaismas, gara, patiesības dievs!

Karaliene
Labs laika sprīdis vēl var aiziet, kamēr

Šie tumsoņi pie gaismas nāk, un vēl

Dažs upuris var krist to mežonībai.

Es nekā laba neparedzu. —

Oiģe r d s

Kādčļ
Ar tumšiem baigiem pīties, Ulijana?
Cik spoža, lūk, mums staro tagadne,
Un vai mums aizliegt bija svinēt svētkus

Un goda dienu Laimonam!?

(Uz tautu.)
Es tautu

Uz svētku mielastu pie sevis saucu,

Priekš visiem galds ir klāts, lai übags blaku

Sēž augstmanim, mēs kopā dzersim

No viena kausa.

Ļaudis
Slava karalim!

01ģe r d s

Bet pirms lai atminam, kam jāpateicas,
Ka mēs tik līksmi tagad varam būt,
Kas atpestījis mums ir Lietavu

No naidnieka. Šurp, kunigaikšti Laimon,
Mēs tevim pateicību parādā.

Ļaudis
Lai dzīvo augsti kunigaikštis Laimons!

Laimons

Par daudz, ak, augstais karal, vērtību

Tu maniem darbiem piešķir, ne es vairāk

Kā katris lietavietis darījis, kad cēlu

Priekš tēvu zemes savu zobenu.

Olģe r d s

Tik mazi šķiet tev tavi nopelni?
Vai nevedi kā ērglis tu šos pulkus,
Vai neiedvesi savu liesmu garu,

Kad tie jau cīņā pagurt taisījās?
Caur tavu izveicību, gara spēju
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Tik uzvarēja mūsu mazais pulks
Pār ordens spēku, kurš bij trīskārt lielāks.

Ļaudis
Lai slava mūsu vadonim!

Laimons

Kad ari

Es tiešām kaut ko darījis, labs darbs
Pats sev ir algojums, par citu maksu
Es nenododu savas asinis!

Karalis

Tādēļ tev arī mantu nesolu,
Ne zemes, pilsētas, ne zelta kaudzes,
Bet citu dāvanu tev izredzējos...
Tā nāk no jūtu pilnas tēva sirds —

Un, ko es šodien tevim rokā dodu,
Tas ir mans dārgums, rau, Lietavas zvaigzne,
Es tevim, Laimon, savu bērnu dodu

Par līgavu.
(Laimons izbijies atsprāgst atpakaļ, bridis klusuma.)
Tu, kunigaikšti, klusi?

Laimons

Ak, piedod, karal, ka neatrodu

Uzreiz vārdus.., tik daudz goda, nē,
Es nepelnu. —

01ģe r d s

Tu manas meitas cienīgs.

Laimons

Nē, karali, par mazvērtīgu jūtos,
Ka spētu pieņemt tavas meitas roku.

01 ģer d s

Vai domā, ka to vien tik cienīt var,
Kā šūpols karaļpilī karājas?
Ne valdniekam es savu bērnu dodu,
Bet tam, kā tronis viņa slavas darbi

Un kas ar savu sirdību un šķēpu
Spēj iegūt valstības, — un, ka par tevi

Man šaubas nebij, to es pierādu,
Ka precniekus jau viņai nosūtīju,
To tavā vārdā likdams bildināt.

Laimons

(tikko valdīdamies).
Tu piedosi man, karali, bet vīrs,

Kas visu ieguvis tik pats caur sevi,
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Pats bildina ar līgavu un viņu,
Ja vajadzīgs, ar šķēpu iekarol

Olģerds
(smaidīdams).
Ai, tas man patīk, tas ir varonīgi!
Bet bažu nav, ka es tev darbu ņēmis:
Vēl viņas sirds tev jāiegūst, tad tikai

Tev dosim savu svētību. Tādēļ

Ej viņai tuvojies, mēs tamēr iesim

Uz mielastu; kad atkal nāksim, ceram,

Ka pārspēts arī būs šis cietoksnis.

(Visi noiet ar mūziku, Laimons ar Daumantu paliek
atpakaļ.)

4. SKATS

Laimons, Daumants.

Daumants

(Lalmonam pieiedams, uzliek roku uz pleca),
E, palūk, draugs, kas tevim noticis?

Tu izskaties tik drūms kā melna nakts.

Es visu laiku tevi aplūkoju,
Man šķiet, ka gods, ko tevim parādīja,
Tev prieku nedara?

Laimons

Laid mani — laid!

Daumants

Bet saki jel
Laimons

Sīs prieku balsis skan

Kā izsmieklis, tās manim riebj — ai, prom!
Daumants

Tā runā tu, šīs dienas varonis?!

Laimons

(rūgti).
Ha-ha-ha!

Daumants

Kur ar slavu tiki apbērts?
Laimons

Cits vārds ir tagad nelaimei, tā saucas

Par slavu, godu, laimil
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Daumants

Nelaimei?

Teic — kāda liksta tevi spiež, vai tu

Vairs esi varonis, kad gļēvulīgi
Tā skumjām noļaujies?

Laimons

Es — gļēvulis?
Kad darīšana ar šo šķēpu še,
Tad uzņēmos ar katru biedēklil

Bet te vis nelīdz vīra spēks un dūša,
Vai varu karalim gan pretim stāties? —

Daumants

Ā, ko tu domā?

Laimons

Vai tam sacīt varu,

Ka viņa meitu negribu?

Daumants

Bet tu

Nemaz to nepazīsti, var jau būt,
Ka redzēdams tu viņā iemīlies,
Jo daiļa viņa, to tev sacīt varu.

Es svētnīcā to kļuvu redzējis,
Kā kāda teiku būte tā man šķita.

Laimons

Un, kad tā arī pati Milda būtu,
Tu zini, man ir cita saderēta,

Kas man ar varu tika atrauta.

Daumants

Vai neesi vēl beidzis viņu mīlēt?

Tu zini gan, ka vaidelote nevar

Nekad vairs tava sieva tapt.

Laimons

(pie sevis).

Ai, Asja
Būs drīz še klāt.

Daumants

Tev cits gan neatliek kā viņu aizmirst

Un precēt karaļmeitu.

Asja
(aiz skatuves, paklusu).
Laimoni
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Laimons

(pie sevis).
Viņa

Jau še.

(Dikti.)
Draugs, lūdzu, atstāj mani vienu,

Daumants

Met tikai skumjas!
(Noiet.)

5. SKATS

Laimons, Asja.

Asja

(izmisusi).
Nu pagalam viss!

Es dzirdēju, kā kārais tautas priekšā
Par znotu tevi izvēlēja.

Laimons

Tu

Jau dzirdēji par to? Šis spēriens naca

Tik negaidīts, tas mani satrieca,
Ka visas manas domas klīst, kā vētras trenkti

Pa gaisu jaucas mākoņi, — un es

Vēl nezinu, ko darīt un ko iesākt.

Asja
Ai, es jau paredzēju kaut ko ļaunu,
Kad nevarēju tevi sagaidīt
Pie sevis svētnīcā.

Laimons

Kamēr no kaujas
Es atpakaļ, tie mani šinī laikā

Tā apbēra ar simtām laipnībām
Un aplenca ikkatru acumirkli,
Ka nespēju ne brīdi atrauties,
Kaut iekšā sirds man it kā degtin dega
Pie tevis nokļūt, mana mīļākā.

Asja
Vai zināji, kāds nolūks karalim

Ar tevi bij?
Laimons

Gan ne, bet tumšas baumas

Jau gāja apkārt, ka ko īpašu
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Priekš manis gatavojot; kārais stingri
Bij noliedzis ko tuvāk izsacīt.

Ja es to būtu iepriekš zinājis,
Tik tiešām, es tam pašam sacījs būtu,

Ka mana sirds vairs brīva nav un tādēļ
Es nevaru tā gribai padoties.
Bet tagad, kur tas visu ļaužu priekšā
Par līgavu man savu meitu devis,
Es nespēju tam pretoties. Tu zini,
Cik labs un liels ar Olģerds ir, tas tomēr

Bezgala patmīlīgs, un šinī lietā

Tas taisni nespriestu, man būtu jāteic,
Kāds iemeslis man karaļmeitu atstumt,
Tad mūsu noslēpums var gaismā nākt,

Ai, Asja, tad tu esi pazudusil

Asja
Es esmu arī tagad pazudusi,
Jo atstātai no tevis kļūt — šās sāpes
Nekad es nepārciestul

Laimons

Tevi atstāt, Asja?
Nekad!

(Viņu apkampdams.)
Jo kaislāk vēl, jo ciešāk

Tev pieķēros, kad tie mūs izšķirt draud.

Asja
Ai, nožēlojamie mēs upuri!
Jau mana dzīve izpostīta tika,

Kad manim nācās briesmu pilnais liktens

Par vaideloti izvēlētai kļūt.
Un tomēr — īsie laimes brītiņi —

Kā sēru drēbē zelta pavedieni —

Kad slepeni mēs kopā tikāmies...

Ai, dievi, vai par to man dusmot gribat?
Jūs paši radījāt še sirdī jūtas!
Vai gribat laupīt katru gaismas staru,
Kas atspīd manā tumšā naktī,
Un nogrūst mani posta bezgalā?

Laimons

Nē, nē, tas nedrīkst būt!

Asja
Bet ko mums iesākt?
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Laimons

Es iešu karaļmeitai klaji teikšu,
Ka viņu nemīlu.

Asja
Ai, pārdrošaisl

Laimons

Var būt, ka tēva griba arī viņai
Ar varu uzspiež nemīļotu vīru?

Asja
Bet ja tā mierā būtu? Nē, man padoms
Cits prātā nāk, es runāšu ar krīvu,
Priekš svētnīcas bij Mirdza novēlēta,
Tur viņai jāpaliek.

Laimons

Varbūt ar tā;
Viss labi būs, bet nu vairs ilgāk mēs

Še palikt nedrīkstam, ka karalis

Mūs nepārsteidz; bet tur vēl, kokos slēpti,
Mēs kādu acumirkli kopā būsim,

Lai, mīlestībā spēku smeldamies,
Mēs spētu cīnīties ar likteni.

(Abi noiet.)

6. SKATS

Mirdza

(viena, bailigi apkārt skatīdamās).
Vai še reiz klusums, miera vieta, kurā

Uz acumirkli spētu izbēgt troksnim,
Kas it kā maldu tēli, sapņi, murgi
Man garām slīd? — Še dzirdu sēru dziesmu,
Tur atbild skaļi smiekli, raibas daiņas,

Pastarpām atskan zvaniņš, rožu ziedi

Tiek svaidīti šurp turp; še gaiša liesma

Uz ziedokļiem, tur noslēpumains klusums —

Tur atkal jaunekļi ar jaunavām
Viens otru apkampj, runā vārdus, kādus

Nekad vēl dzirdējusi neesmu.

Par lūgšanām tos dēvēt varētu,
Bet tādu glāstu, tādu mīļu smaidu

Nav dievietei... Vai kādā burvju valstī

Es atrodos? Un kas ar mani notiek?

Ai, zvaigznes, manas klusās biedrenes,



134

Uz kurām katrreiz acis paceļot,
Es saldu, šķistu mieru sirdī smēlos,

Kur esat jūs? Kam slēpjat savu vaigu?

Ai, debess klusu cieš — tik zeme atbild —

Šis gaiss tik smaršas pilns man apņem prātus —

Man elpas pietrūkst — it kā liesmas šaudās

Visapkārt man no zemes... drebēdams

Pie zieda ziediņš ciešāk slejas ... Dūkņas
Čukst koku zaros — māj ar baltām rokām

Un sauc, un vilina, un smej, un tērzē,,,

Man prāti saldā nesamaņā slīkst —

Es esmu piekususi. —

(Noslīgst uz sēdekļa blakām Mildas altārim. Ragut-
nīcu* bars, visas tērptas vieglos, sarkanos uzvalkos,

greznojušās ar rožu un apiņu vītēm, citas nes rokā

kausus, apvītus ar apiņiem, citas degošas lāpas, gā-
žas ar joni iekšā, trakodamas apgāž svētos ziedoja-

mos traukus, tad iesāk ap Mirdzu kaislu deju, saista

to ar rožu vītēm pie Mildas altāra un tad aizbēg.)

7. SKATS

Laimons, Mirdza.

Laimons

Ņem un sarauj
Šās saites, karaļmeita! Lai tās būtu

No rozēm arī, brīva cilvēka

Tās nava cienīgas!
Mirdza

(kura atmodusies, ar aizgrābtības pilniem skatieniem

uzlūkojusi Laimonu, iesaucas).
Tas viņš!

(Tad dodas uz skatuves otru pusi, kur aizliek rokas

kaunīgi priekš acīm.)
Laimons

(pie sevis).
Tā mani

Gan nicina, bet kā lai citādi

Tā izturētos pret šo uzbāzību?

(Dikti.)
Jel dzirdi, karaļmeita, ko tev teikšu. —

* Ragutnīcas — bakhantes. (Aut.)
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Mirdza

(sevi).
Kur bēgt — kur paslēpties! Es savas acis

Uz augšu pacelt nevaru. —

Laimons

Es zinu,
Tu mani ienīsti, es mācos virsū

Tev kā jau nepatīkams precinieks.
Mirdza

(sevi).
Ai, kā viņš runā! Kad tas zinātu,
Ko iekšā jūtu, — kā sirds draudē pat
Vai pušu trūkt. —

Laimons

Bet tici manim, tiešām
Es vainīgs neesmu, man nebij spējas
Tev aiztaupīt šo rūgto acumirkli.

Ko man pret augsto spēka vārdu iesākt?

Vai dumpīgi lai viņam pretim ceļos
Un godu atraidu, kad karalis

Man savu meitu dod par līgavu?

Mirdza

(sevi).

Ai, kaut tam sacīt varētu... bet vārdi

Pār lūpām manim negrib nākt. —

Laimons

Bet tu,
Tev varā ir šīs saites saraustīt,
Jo valdinieku asins tevim dzīslās

Tāpat kā tēvam rit, tās varu necieš.

Kā karaļmeita tādēļ uzstājies! —

Mirdza

(sevi).
Cik zema, niecīga pret viņu jūtos. —

Laimons

Teic, ka pret pašas gribu neatļausi,
Ka tevi saista, un ka līgavaini.
Ko viņi tev ar varu nosprieduši,
Tu negribi. —

Mirdza

(kādus soļus uz priekšu iedama).
To paciest nespēju!
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La imons

Teic, ka viņš tevim nicināms un riebīgs. —

Mirdza

(ar paceltām rokām tuvojas arvienu vairāk Laitno

nam).
Apžēlojies! —

Laimons

Ka jūtas tevim nebūs

Nekad priekš viņa!
Mirdza

Beidz, ai, beidz!

Laimons

Tad vēl —

Ja tiktu spiesta tu man roku sniegt,
Tad atklāti tu mani projām raidi,
Par bezgodīgu sauc, ka es ar varu

Tev uzbāžos. —

Mirdza

Ai, tādus vārdus neteic!

Tie mani satriec — tevi projām raidīt?

Un ienīst? Nē, ak nē! — Kad vārdus atrast

Uzreiz neiespēju, ai, tad piedod,
Es pati nezinu, kas notika

Ar mani, rau, uzreiz kā liesmu strāva

Pār mani izgāzās. —

Laimons

Ai, ko es dzirdu?

Kas tā par valodu?—'

Mirdza

Ko lai tev saku?

Man krūtīs vi|ņo vesels bezdibens...

Es nezinu, vai raudu jeb vai smejos,
Vai skaitu lūgšanas, vai gavilēju —

Jeb vai viss kopā — smaidi, asras, vārdi

Kā daiņu meldijas ap mani vijas!
Laimons

Beidz, karaļmeita, citu — cienīgāku
Ar savu mīlestību apbalvo. —

Mirdza

Var būt, ka arī daru neprātīgi,
Kad atklāju tev visu, ko es jūtu?
Vai neslēpties man kādā kaktiņā
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Un tik no tālienes uz tevi lūkot?

Teic pats, ko darit man, kā mātei bērns

Es tevim paklausu. Liec manim mirt

Šai acumirkli, ak, tad smaidīdama

Es savas acis aizslēgšu, kā putniņš
Uz zara nolaiž galviņu, —

Laimons

(sevī).
Ak vait

Es nelaimīgais. —

8. SKATS

Tie paši un karalis ar karalieni, pavadīti no Romāna,

Varamunda, Drošprāta, Rūsiņa, Daumanta.

Karalis

(kurš Mirdzas pēdējos vārdus noklausījies).
Paskat, tas ir brangil

Tik tālu ticis viņš, ka mazā pati
Tam savu mīlestību piesola.
Kā visur, tā arī še viņš uzvarētājs,
Un laime laimīgajam pakaļ iet.

Ko mums nu tagad vairāk citu darīt

Kā jaunam pārim laimi novēlēti

Mirdza

(karalim piesteigdamās).
Ai, tēvs, mans mīļais tētiņi

Karalis
Esi sveika,

Sirdsmīļā meitiņl Rau, cik stalta, liela

Tu izaugusi mums un kāda daiļa,

Lūk, it kā ievas ziedu baltumiņu
Un liepas kuplumiņu — saki, Laimon, —

Vai nav tev prieks par tādu līgavu?

Karaliene

( uz Mirdzu).
Tāpat no manis mātes tiesu saņem,
Kaut arī tevi klēpī neauklēju,
Ne tavus soļus vadīju, tad tomēr,
Kas man par visu dzīvi nebij nolemts,
To tagad šinī brīdī savienoju



138

Es savā svētībā.

(Uz Laimonu.)
Tu, kunigaikšti,

Par dēlu tevi apsveicu.

Laimons

(sevī).
Kas gan

Ar mani notiek? Kā pa sapņiem klausos

To valodās — par manu dzīves laimi

Tiek mesti kauliņi, un es — es stāvu

It kā pie zemes pieaudzis. —

Karalis
Vai redzat

Te kunigaikštis, pavisam apmulsis
No laimes, stāv kā mēms, un tāpat arī

Tā mazā līgava vien projām skatās.

Te redzam, ka par vidutājiem jāiet
Mums.

(Mirdzu pie Laimona pievezdams.)
Te tev stāvēt, mazā nebēdniecel

(Abēju rokas savienodams.)
Tu, Laimon, turi viņu labi cieti.

Un tagad viņu laimi slavēsiml

Visi

Lai augsta laime tieml

Daumants

(Laimonam roku kratīdams).
No visas sirds

Tev laimi vēlu, draugs, — šis daiļais bērns —•
Tu tiešām vari mierā būt.

Romāns
(smiedamies).

Tad beidzot

Nu uzvarētājs pats ir uzvarētsl

Drošprātis
Lai jupis rauj, pie sievas tikt ir vairāk

Kā iekarot uz reizi desmit valstis!

(Aiz skatuves dziedāšana.)

Karalis
Lūk, tur nāk krīvs, lai mūsu pārim viņš
Dod savu svētību,
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9. SKATS

Tie paši un krīvs, pavadīts no līgusoniem, kuri nāk, trejdek*
šņus un vara šķīvjus skandinādami, Asja ar vaidslotēm otri

pusē krīvam nāk, nesdamas rokā degošus ziedojamos traukus.

Līgusoņi
(ar trejdekšņiem).
Lai cilājam Lietavas vairogus,
Lai pušķojam tēvijas ziedokļus
Uz svētkiem lieliem un svinīgiem
Par godu dieviem un cilvēkiem!

Uz klintīm Pērkona tronis kalts!

Tas vētrās un zibeņos parādās stalts!

Vēl Potrimpam zelta vārpas briest

Un Mildas uguns neapdziest!
Vēl Lietavas dēli zobenus trin,
Ar asinīm pirkto uzvaru svin —

Lai cilājam Lietavas vairogus,
Lai pušķojam tēvijas ziedokļus!

Laimons

(sevi).
Tur Asja nāk,
Man asins atkal aumaļām sāk riņķot,
Es saraut gribētu ar milzu spēkiem
Sīs saitesl

Karalis

(krīvam iedams pretī).
Augstais krīv, nāc arī tu

Mums savu tiesu laimes novēlēt.

Krīvs

Kas tie par varas darbiem? Jaunavas

No svētnīcas te laupa, neprasot,
Vai svētais likums atvēl to vai neī

(Uz Asju.)
Tu taču teici, priekšniece, ka viņa
Ir piederīga tavai svētnīcai?

Karalis
Bet mana meita jau nav vaidelote,
Tai liegts nav precēties,

Asja
Tā stāv zem manis,

No manas rokas tik to prasīt var.
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Karalis

Nu labi, ved tad pati līgavu
Pie laulībām.

Asja
Tā pieder svētnīcai

Kur augstā nelaiķe to nodeva

Ar noteikumu, ka līdz kādam laikam

Tai svētnīcā ir slēptai jāpaliek.
Karalis

Es zinu gan, līdz septiņpadsmit gadi
Tai pilni aiztecēs, līdz kuram laikam

Tik pusgads trūkst.

As ja
Kad arī viena diena

Tik trūktu, likums tomēr jāievēro.
Karalis

Ha-ha-ha! Mīlestības likums ir

Tas visaugstākais! Kad viņi mīl viens otru

Tad viņiem tavu dievu nevajag.
Krīvs

Vai gribi zaimot mūsu svētumus?!

Vai viss tiek postīts un zem kājām samīts

Un Lietava jau stāv pie bezdibeņa?
Bet — viņai nebūs vis tur iekšā gāzties —

Se stāvu es un simtiem vēl aiz manis,
Kas izšķirošā brīdī zinās gan,

Ka dievi augstāki par karalil

Ļaudis
Vēl dievi lieli, tos mums godāt būsi

Krīvs

(uz Mirdzu).
Un tu tur, apmānītā meitene, .
Se tava vieta ir,

(Satver Mirdzu un pieved pie vaidelotēm.)
No kuras tikai

Es tevi atlaist varu.

Ļaudis
Klausīt krīvu!

Citi

Prom, prom uz svētnīcu!

Karaliene

(uz karali).
Vai dzirdi nu?.
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Vai tevim neteicu, ka tu par daudz

Tiem vaļu nojāvis?
Asja

(klusām uz Laimonu).
Ai, ceri, ceri,

Sirdsmīļākais!
Karalis

(dusmās, cēli).
Nu redzams, ka par ilgu

Es bijis cilvēks, tagad jāmācās
Tiem pazīt valdnieku. Vai domājat,
Ka gulošs lauva nava lauva vairs?

Jūs nelgas, vai ar viņu spēlējaties?
(Šķēpu Uz zemi sviezdams.)
Se stāvu es, šās zemes karalisf

Kas drīkst ko runāt? Vai ko domāt, gribēt?
(Mirdzu no vaidelotēm atraudams.)
Še atpakaļ — un ne vārda vairsl

(Uz Laimonu.)
Un tu — vai aizstāvēt vis nemāki

Pats savu līgavu?
La imons

Es, karali,
Tik esmu nožēlojams vergs, kam pašam
Ko gribēt nav un viss par žēlastību,
Ko vien ar viņu dara, jāatzīst.

Drošprātis
(zobenu izvilkdams).
Kas drīkst tik karaļmeitai roku pielikt?

Romāns

(tāpat).
Ar manu zobenu tam darīšana!

Kunigaikšti
(visi zobenus vicinādami).
Ar saviem zobeniem to sargāsim!

Asja
(izmisusi uz Mirdzu).
Un tu — vai tu nemaz vairs nezini,
Kas tevim jādara? Vai visu godu
Un pienākumu esi aizmirsusi?

Rau, karaļmeita it kā aušas skuķe
Skrej iemīlējsies pakaļ vīrietim!

Jūs, vaidelotes, vaigu novēršat

Un viņas vietā nosarkstat aiz kauna —



Neviens lai nemin, ka tā audzināta

Ir mūsu svētnīcā.

Mirdza

(lepni).
Gan, diezgan nu!

Es iešu atpakaļ uz svētnīcu.

Karalis
Tu nāksi mums uz pili līdz.

Mirdza

Nē, tēvs,
Neviens lai nerāda uz tavu meitu

Ar pirkstiem, ka tā būtu aizmirsusies;
Es iešu līdz, es gribu tā.

(Noiet pie vaidelotēm, kuras to ieslēdz savā vidū.)
Krīvs ar ligusoņiem

(noiet dziedādami).
Uz klintīm Pērkona tronis kalts,

Tas vētrās un zibeņos parādās stalts.

Vēl Potrimpam zelta vārpas briest,

Un Mildas uguns vēl neapdziest — —

Karalis

(dusmās).
Ha! ilgi

Tā vis tur nepaliks, kaut arī butu

Man drupās jāsadauza svētnīca

Kā rieksta čaumala!

Priekškars,
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TREŠAIS CĒLIENS

Svētnīca.

Viss tāpat kā pirmajā cēlienā.

1. SKATS

Xr Iv s, A s j a,

Krīvs
Gandrīz par tālu esam gājuši,
Jo sadursme starp mums un karali

Tik kaili izrādīja mūsu naidu,

Ka, ja tik vienu soli tālāk speram,
Tad cits nekas vairs neatliek kā tvert

Pēc ieročiem uz savstarpīgu karu.

Bet kas lai samulsušos kopā pulcē?
Kas vadīs izkliedētos jaužu barus

Pret labi iekārtotiem karaļpulkiem?
Šīs manas vecās miesas priekš šīs gaitas
Par vājām jūtas. Pērkons zinās pats,
Vai senču svētumiem būs bojā iet

Vai pastāvēt. Es kļuvu aizrādījis
Jau diezgan karalim, ka ļaudis kurn

Un mierā nav ar jauniem likumiem,
Kā stīga, kas, par cieši vilkta, beidzot

Var trūkt, — un viņš to arī sapratīs.
Bet nieka skuķa dēļ vēl tālāk iet

Nav tiešām vērts. Vai drusku ātrāk

Vai vēlāk viņa atstāj svētnīcu,
Kas mums par tol

Asja
Kas tad gan vēl ir vērts,

Ja vairs ne dievei dotais solījums?
Un, kā tu zini, tā no karalienes
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Līdz kādam laikam dievei nosolīta.

Šis likums man ir svēts, es turēšos

Pie tā ar vaidelotes tiesībām.

Krīvs
Ja tagad skuķi attur, ko tas līdz?

Pēc pusgada ir viņa tomēr brīva,
Un samīlējšos šķirt tad grūti — viņi
Viens otram tomēr tuvosies,
Kā vilnis vilnī plūst, es kunigaikštim

Tikpat maz varu liegt to. bildināt

Kā vējam rožu krūmu vēdināt. —

Asja
(sevi).
Sirds manim draud vai pušu plīst!
(Dikti.)

Ai, krīv,
Sirds meitenei tik nevainīga, šķīsta
Šai svēti klusā mierā uzturēta,
Vai dzīves trokšņa burzmai nu tai krist

Par laupījumu? Pasauls tvaika gaisu
Vai viņai ieelpot?... Nē, nē, tai palikt
Būs še vēl turpmāk — karaļmeitai jātop
Par vaideloti.

Krīvs

Ko tu sacīji?
Par vaideloti! Tas ir tiešām brangi!
Man būtu atspaids liels pret karali,
Ja viņa paša meita vaidelote.

Bet tomēr uz to piespiest skuķi
Es nevaru, ja viņa pati negrib.

Asja
Tavs uzdevums ir viņas prātu locīt.

Jel rādi, ka tev dievu dota vara

Pār cilvēkiem, ka bargais Pērkons runā

Caur tavu muti, ka tev viņa zibens

Vēl rokā ir, ko neklausīgos sodīt!

Krīvs

Kur karaļmeita ir?

Asja
Tā vientulībā

Sēd, kur es viņu apcietināt liku.

Krīvs

Vai viņa ari kunigaikšti piemin?
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As ja
No viņa vien tā sapņo, domā, runā —

Kā sila bite, medus piesūkusies.
Krīvs

Liec atsaukt to.

(Asja klauvē, ienāk kalpone.)
Ej ieved karaļmeitu.

(Kalpone noiet.)
Krīvs

Es gan dzišos

Ar visiem līdzekļiem to piedabūt
Par vaideloti tapt. bet, ja tā tomēr

Man nepaklausa, tad ar ilgāk palikt
Tā nedrīkst še un savām grēku domām

Sās dieves svēto māju sagānīt.

2. SKATS

Asja, k r ī v s un Mirdza,

Mirdza

(ienākdama papriekšu apkampj dievi).
Tu, svētais tēvs, man licis šurpu nākt?

Krīvs

Es tevi aicināju, karaļmeita,
Man visai svarīgs kas tev jāsaka.

Asja
Vai tu man dusmo, Mirdza?

M i r d za

Dusmot, es?

Ai, Asja, nēl — Kā tas gan dusmot var,

Kas tik bezgala laimīgs? Manās krūtīs

Šām jūtām telpas nav — tur atrodas

Tik svētas, līksmas saskaņas, kas izplūst
Kā liesmu strāva, visu pārmākdamas,
Kas ļauns un nelabs, — jā, pat tumsas gari
Kad tie man tuvu nāktu, pārvērstos
Par gaismas tēlieml

Asja
Es gan domāju,

Tu ļaunosies, ka apcietināt liku

Es tevi, kaut ar labā ziņā vien,
Lai tu pie atzīšanas spētu nākt.
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Mirdza

Cik labi, ka es biju vientule, —

Jo lielo laimi viņam tuvu būt

Es nepanestu — vēl daudz dziļāki
No visa apslēptos — bet kur gan izbēgt?
To visur redzu — katris saules stariņš,
Kas pieri aizskar man, kā vēstnesis

No viņa nāk; pat putniņi, kas garām
Gar manu logu skrej, man mīļus vārdus

Nes spārnu galiņos — un pati es

Kā dziesmu pilna lakstīgala esmu,

Kam spārni pil no zelta lāsītēm...

Par daudz, par daudz! Man jālūdz mana dieve,
Lai panest iespētu šo lielo laimi. —

Asja
(sevi).
Kā dūriens sāp man katris viņas vārds!

Krīvs
Pareizi sacīji, tev jālūdz dieve,
Lai tevi atpestī, tu nabags bērns.

Par daudz jau posta uguns tevī trako,
Nav cita glābiņa priekš tevis vairāk

Kā vien tik dzirdi, ko tev sacīšu:

No mazām dienām tu jau dievei mīļa. —

Mir d z a

(starpā).
To zinu, tādēļ viņa piepildīja
Visjaukākos no maniem sapņiem.

Krīvs

Tādēļ
Tai arī esi pateicīga, topi
Par viņas kalponi, par — vaideloti.

Asja
Par vaideloti, jā, tas vienīgi
opēj tevi glābt no kauna, negoda,
Tu nevainībā dieviem ziedētu

Kā pirmos ziedos baltā ieviņa.
Mirdza

Ar savu dievieti un viņu kopā ~,

Tad vairāk nevēlos.

Krīvs
Tu teici «viņu»?

Starp dievieti un tevi nedrīkst stāties
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Neviens, netik vēl vīrietis! Tādēļ
Ne vārda vairs par viņu nemini

Jeb dievu dusmas sacelsi!

Mirdza

Ai, krīv,
Tu nesaproti manu dievieti,
Tu nepazīsti dievību — tā pastāv
No mīlestības tikai; arī es

Līdz šim vēl domāju, ka taisnība

Un patiesība satur pasauli,
Ka dievi labos algo, ļaunos soda,
Bet nē, tie mīl it — visus! — mīlestība

Ir zelta tilts starp debesi un zemi!

Pa viņu dievi, zemē nonākdami,

Top līdzi cilvēkiem — un cilvēki

Uz augšu dodas, dieviem līdzi topot.

Krīvs

Beidz, neprātīgā, dievu soda dienu

Uz savu galvu zemē nosauksi!

Tu drīksti savas sagānītās jūtas
Ar viņa svēto prātu sajaukt? Bīsties

No manis, krīva, dievu vietnieka,
Man arī vara sodīt: likšu tevi

Ar ķēdēm saistīt, tumšā cietumā

Tev jāsmok būs!

Mirdza

Jūs varat mani siet

Ar visiem dzelžu valgiem, tomēr reizi

Viņš nāks, mans glābējs un mans izpestītājs!
Tas visas manas saites saraustīs!

Un es no laimes, priekā diedama,
Kā saulīte tam pretī vizēšu,

Kā lapiņa tam drebot piesliešos.

Krīvs

(lielās dusmās).
Nu diezgan! Vairāk dzirdēt negribu!
Bet esi gatava, pēc kāda brīža

Par vaideloti tevi ieģērbs, tagad
Nāc atpakaļ vēl cietumā.

(Mirdzu vezdams, noiet.)
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3. SKATS

Asja
(viena).

Man žēl

Gan Mirdzas, bet vai atpakaļu ņemt,
Kas iesākts? Nē, to vairs es nevaru.

Kam ari viņai bij tai būt, kas stājās
Starp mani un starp Laimonu! Nevienam

Ar mani nebij žēlastības, kādēļ
Man žēlot to! Jūs neklausījāt, dievi,
Kad reiz es izmisumā uz jums brēcu,
Tad arī tagad neraugaties šurpu —

Jeb vai jūs gribat sodīt slīkstošu,
Kas grimstot meklē kaut kur pietverties?
Tad grūžat viņu dzelmē atpakaļ —

Bet kas gan tur?

(Laimons ienāk.)

4. SKATS

Laimons, Asja.

Asja
Tu, Laimon?

Laimons

Klusāk, klusāk!

Asja
(viņu apkampdama).
Bet ko tu iedrošinājies? Ai, dievi!

Prieks, bailes, sāpes, līksmas mani pārņem
Teic, mīļākais, — kā drīkstēji tik agri
Nākt šurp, kur vēl visi nomodā?

Laimons

Vai tad arvienu manim mierā stāvēt,
Lai notiktos ar mums kas notikdamies?

Nē, arī es ko tagad iesākt gribu —

Es tevi, mana dārgā, gribu aizvest

No svētnīcas.

Asja

Ai, ko tu saki! Aizvest

Tu mani gribētu? Vai tas patiesi
Tavs nodoms, jeb ar jaukām cerībām

Tu mani maldini?
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Laimons

Patiesi, mīļā,
Šis vien ir ceļš, pa kuru glābties spējam.
Man galma glaumā dzīve apnikusi,
Tur ārīgs spožums apslēpj dziļas brūces.

Ar tevim, Asja, svešā tālumā,
No varmācības rokas neaizsniegti,
No trokšņa slēpti, klusā būdiņā
Mēs mīlestības laimi baudīsim.

Asja
Man galva reibst — ai, plašā brīvība!

To ieelpot ar tevi, Laimon, kopā!
Nē, nē, tas sapnis — sapnis tikai jauks,
Kas mūžam nevar piepildīties.

Laimons

Ceri!

Viss jau ir sarīkots uz bēgšanu:
Tur mežā gaida zirgi apsegloti,
Tiklīdz kā viss būs klusu svētnīcā,
Es atkal būšu še vest tevi projām.

Asja
Tik drīz? Vai šodien jau? Man spēku pietrūkst
Kā drudzis mani krata. —

Laimons

Es stipra!
Mēs kavēties ne drusku nedrīkstam,
Jo karalis drīz uzbruks svētnīcai,
Lai savu meitu pārvestu, un tad

Par vēlu viss.

Asja
(drudžaini).
! Ai, tad jel drīz — tūliņ

Ņem mani līdz!

Laimons

Ne tūliņ, mana dārgā,
Man vienam tikai bija iespējams
Pa slepus ceļu nokļūt šurp pie tevis.

Bet, kad mēs abi kopā izejam,
Tie varētu mūs viegli pamanīt.
Nakts jānogaida.

Asja
Izsamist un gaidīt —

Un atkal izsamist?!

(Jautrīte parādās, kura visu noklausījusies.)
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Laimons

Ai, nebaiļojies,
Viss labi izdosies — un sveika nu,

Es ilgāk palikt nedrīkstu, jo mums

Ikkatru acumirkli briesmas draudē.

Tik esi gatava. — Uz redzēšanosl

Asja
Es gribu tevi pavadīt un redzēt,

Ka neaizkavēts projām aiztieci.

(Abi noiet.)

5. SKATS

Jautrīte

(viena).
Nu, mūsu labā priekšniece, vai tevi

Reiz tavās slepus gaitās noķēru?
Ne vien tā mani vienmēr ķircināja,
Bet arī manu mīļo draudzeni

Ar varu ieģērbt grib par vaideloti,
Lai pati dabūtu tad Laimonu.

Bet tas tik viegli viņai neizdosies,
Par to ir Jautrīte, tai viņi abi

Nu tagad rokā; to tu nedomāji,
Ka nieka skuķe tev var atriebties.

Bet maziņš cinīts lielu vezmu gāž,
Un krīvam viņu bēgšanu būs zināt.

Tad redzēs gan, cik viņi tālu tiks.

Tur nāk jau krīvs.

(Krīvs uznāk.)
Bet man tik ļoti bail,

Ka pati līdzi likstā nekrītu.

6. SKATS

Jautrīte, krīvs.

Krīvs
Lai svētais ugunskurs tiek gaiši sakurts,
Lai visu sarīko, kas vajadzīgs
Priekš jaunas vaidelotes uzņemšanas.

Jautrīte

(krīvam bailīgi tuvodamās).
Ak, svētais tēv, es tev ko sacīt gribu. —

Krīvs

Nu, ko tad?
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Jautrīte

(sevi).
Kā man iesākt?

Krīvs
Saki drīzi!

Jautrīte

Ai, vēsts tik briesmīga, ka tā pār lūpām
Man negrib nākt. —

Krīvs

Kas tās par briesmām!

Vai iesnaudies varbūt pie ugunskura
Un svētā uguns tevim izdzisusi?

Jautrīte

Es nesnaudu un vairāk dzirdēju,
Kā vajadzīgs. —

Krīvs

Tad teic!

Jautrīte

Ak, augstais tēvs,

Kāds vīrietis bij mūsu svētnīcā. —

Krīvs

Kāds vīriets! Ko tu saki?

Jautrīte

Slēpu tas

Ar kādu vaideloti sarunājās,
Tie abi kopā nolēma šonakt

Krīvs
Vai zini ar, ko runā, un ka vārdi,

Kas viegli tev pār lūpām nāk, priekš cita

Ir briesmīgs spriedums? Ja tas patiesība,
Ko tu man sacīji, tad vaidelotei,
Kas lauza zvērastu un apgānījās,
Līdz ar tās pavedēju — nāves sods!

Jautrīte

(sevī).
Ai, cik man bail!

Krīvs
Un kuru vaideloti

Tu gribi apvainot? Bet sargies pati,
Ja tikai Jaunu mēlnesību kop!

Jautrīte

(sevī).
Vai drīkstu teikt uz priekšnieci? Ai nē!
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Kad neizdodas, tad es pati briesmās.

(Dikti.)
Ak, svētais tēv, tev īsti pateikt, kura

No vaidelotēm bij, es nevaru!

Aiz durvīm dzirdēju tik klusi čukstam.

Ka viena balss bij vīrieša, to spēju
It skaidri izšķirt.

Krīvs

Nu, tad labi, likšu

Šo nakti apsargāt it visas durvis

Un izejas; ja vien kāds būs, tas droši

Man neizbēgs. Ej tu pie vaidelotēm.

(Jautrīte noiet.)

7. SKATS

Krīvs

(viens).
Kad es še atnācis, tad arī gribu
Šās dieves svēto vietu izšķīstīt
Un miera mājoklī to atkal pārvērst.

8. SKATS

Krīvs, Zvīģirda, Baņuta, Maiga, Jautrīte, Jad-

viga nāk, vezdamas Mirdzu, kura izskatās ļoti satriekta. Zvīģirda
nes uz rokas vaidelotes šķidrautu, Maiga nes baltu rožu vaiņagu un

Baņuta zelta jostu ar dunci. Asja uznāk no otras puses.

Vaidelotes

(dziedādamas ap Mirdzu).
Kam, vējiņi, nāci lauzi

Ziedu pilnu ābelīti!

Kam, dieviņi, izredzēji
Sevim daiļu zeltainīti? —

Kā ābeli ziedēdamu

Dieviņš ņēma līgaviņu,
Lai tai tautas nelaupītu
Viņas zīļu vaiņadziņu —

Savu jaunu meitas mūžu

Lai tā beigtu ziedēdama,
To kā baltu villainīti

Uzsegdama, nosegdama,



153

Krīvs

Nu ņemat tai no galvas vaiņagu,
Tā vietā dieves rotu uzlikdamasl

(Maiga noņem Mirdzai diadēmu un uzliek baltu rožu

vaiņagu, Mirdza izrāda pretošanos.)
Un apjožat tai jostu ar šo dunci,
Kas katrai vaidelotei ierocis

Pret pasauls uzbrukumiem.

(Baņuta grib apjozt jostu.)
Mirdza

Nē, nē — esat

Jel žēlīgi!

Krīvs
Nu vairāk nepretojies

Mums, karaļmeita, tevim žēlastība

Kā reti kādai nolemta, tu topi
Par dieves zinātāju izredzēta.

Cik liels šis gods, to vēlāk atzīsi

Ar pateicību. Un nu apliekat
Tai arī šķidrautu.

(Zvīģirda apliek šķidrautu.)
Mirdza

Kā mūžīgs sniegons
Tas manim uzveļas, man elpa sastingst...
Prom! Nost Es gribu dzīvot!

Jautrīte

(sevī).
Ai, cik tie

Ir nežēlīgi!

Asja
(sevī).
Manis dēļ tai vairs

Par vaideloti jātop nav.

Krīvs

(pie ugunskura).
Nu nāc,

Dod, karaļmeita, dievei zvērastu.

Mirdza

Ko gan lai zvēru?

Krīvs
Zvēri atsacīties

No pasaules un visiem dzīves priekiem
Un, augstai dievei mūžam kalpodama,
Kopt svēto uguni — un zvēri arī,
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Ka vairs nekāda mīlestība nedrīkst

Tev sirdī iemājot. —

Mirdza

Lai atsakos?

Nekādi

Asja
Kad viņa negrib, svētais tēvs,
Lai paliek, nemoci vairs ilgāk viņu.

Jautrīte

Ak, augstais krīv, apžēlojies!
Krīvs

Vai atstāt

Man paklīdušo dvēseli, kas pati
Uz īsta ceļa nezin tikt!

As ja
Lai paliek, kamēr

Tā pati apdomājas, mācās atzīt.

(Sevi.)
Kamēr es aizbēgu ar Laimonu.

Mirdza

Nekāda vara mani nepiespiedīs
No viņa atteikties!

Krīvs

Ai, pasauls bērns,
Es dodu laiku tevim vēl līdz rītam;
Met visas noziedzīgās domas ārā

No savas sirds. So nakti tevim palikt
Se dieves tuvumā — un lūdz tu viņu,
Lai tā tev prātu apskaidro, ka vari

Pie atzīšanas nākt.

Asja
(izbijusies).

Vai viņai palikt
Pa nakti še?

Krīvs
Tai jābūt vienatnē

Ar dievi, viņas svētums jāsajūt
Tai dziļi sirdī.

Asja
(sevī).
Ak, ko man iesākt?

Krīvs
Un tagad iesim, atstāsim to vienu.
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As ja
(sevi).
Tā nedrīkst kavēt mūsu bēgšanu,
Man viņa projām jādabū. —

(Visi noiet, Asja nopakaļ.)

9. SKATS

Mirdza

(viena nošļūk uz sēdekļa, vaigu aizklādama)
Ai, dievi, vai pavisam

Es atstāta? Vai manim vairs nekur

Nav glābšanas? Ak, tēvs mans, kādēļ nenāc

Vest mani prom, un tu, mans varoni,
Kur esi tu? Es sāpēs smoku, nāc

Kā stiprais ērglis mani projām nes

No bezdibeņa — rau, es tevi gaidu,
Jau mani spēki pagurt taisās — nāc,

Ak, nāci

(Laimons uznāk.)

10. SKATS

Mirdza, Laimons.

Mirdza

(uzraujas ar apspiestu gaviļu kliedzienu).
Viņš nāk! Viņš pats!

Laimons

(sevī).
Kas tas! Kur Asja?

Un atkal karaļmeita? —

Mirdza

(līksmi).
Ne par velti

Bij manas cerības, tu tomēr nāc!

Tu zināji, ka es pēc tevis saucu,

Tu juti manas ciešanas — un, rau,

Liels kā kāds dievs, no debess nokāpis,
Tu steidzies mani pestīt. —

Laimons

(sevī).
Ko tu runā?

Tu zināji par to, ka atnākšu?
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Viss top arvienu vairāk noslēpumains,
Un Asjas vēl arvienu nav!

Mirdza

Bet nu

Vairs nekavējies un steigsim ātrāk projām
No šejienes; man uznāk šaušalas,
Ja tikai acumirklis būtu vēl

Še jāpaliek — tad viņi atkal nāktu,
Man uzmāktos... Ak, projām!
(Asja ieskrej izbijusies.)

11. SKATS

Tie paši, Asja.

As ja
Laimon,

Tu še! Ak, dievi, nu pagalam vissl

Laimons

Kam tu tā pārbijušies esi, saki —

Kas noticis?

Asja
Tie mums uz pēdām ķ —

Viss nācis zināmsl

(Rokas lauzīdama.)
Ko nu iesāksiml

Mirdza

(bailīgi).
Vai krivs zin, ka mēs gribam projām doties?

Laimons

Tad bēgsim, steigsim prom, cik ātri spējams!
Mirdza

Jā, bēgsim, bēgsim!
Asja

Ak, par vēlu jaul
Viss apsēsts — visas durvis — visi kājās,
Pa pagalmu tie meklēdami skrej
Ar piķa lāpām, kliedz un brēc!

Laimons

Kas mūs 1
Ir nodevis? '

Asja
Klau — klau — tie šurpu nak!

(Aiz durvīm troksnis.)
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Laimons

Kur glābties?
(Steidzas, Asju līdzi raudams, uz durvīm, kuras no

otras puses tiek atgrūstas.)

12. SKATS

Tie paši, krīvs, visas vaidelotes. Svētnīcas kalpi un kal-

pones pienāk pilna skatuve ar lāpām rokā.

Ļaudis
(trokšņodami).
Še viņš būs!

Krīvs
Kur ir

Tas bezgodīgais, kurš tik pārdroši
Še ielauzies? Nu tas vairs neizbēgsi

Asja
Ai, dievi! Nāve — nāve — tie mūs nokaus!

Mirdza

(pietverdamās Laimonam).
Lai nāk tik šurpu vien tie varmākas,
Man nav vairs bail!

Krīvs

Šurp, negantniek, vēlreiz

Es tevi saucu, nāc pie gaismas šurpu,
Lai tu par saviem darbiem atbildētu!

Un kur tā noziedzniece atrodas,
Kas lauza savu zvērastu?

Asja
(sevī).

Ak vai!

Nu viņi mani grābs. —

Laimons

Še esmu es.

Krīvs

Ko redzu! Tu tas, kunigaikšti Laimon?

Ko tu še meklē svētnīcā?

As ja
Ak šausmas —

Man tumšs priekš acīm metas
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Laimons

(klusām uz Asju).
Saņem spēkus,

Lai uztraukums tavs tevi nenodod.

Krīvs

Kamdēļ tu neatbildi, kad tev prasu,
Kas tev še meklējams?

Laimons

(ar piepešu nodomu).
Es esmu nācis,

Lai karaļmeitu aizvestu.

Visi

(brīnīdamies),
Āl

As ja
Ko

Viņš teical?

Jautrīte

(sevī).
Tad es būtu maldījusies,

Un Mirdza tā, par ko tie runāja?

Krīvs
Un ko še dara priekšniece?

Laimons

Tā metās

Mums starpā, aizkavēt mūs gribēdama,

Krīvs

(uz Mirdzu).
Tu bezgode, vai tad patiesi nav

Nekas ar tevi izdarāms un dziļāk
Arvienu slīdi grēkos?

Mirdza

Nākat tikai

Un bruņojaties vien pret mani visi,
Es nebīstos! Jo tagad spēju
Es pretim stāties pat vai pekles spēkiem!
Nekāda vara mani nepiespiedīs
Par vaideloti tapt. —

Krīvs

(lielās dusmās).
Tad arī ilgāk

Se tevi nepaturu, noziedzniecei

Tu vērta neesi vairs ieelpot



Šo svēto gaisu, ej un smoksti tālāk

Tur savos grēkos. — Še tev vietas navl

(Atrauj durvis.)
Kaut arī esi karaļmeita, tevi

Es izdzenu kā kādu vazaņķi
Prom naktī, vētrā! Projām abi jūs!

Mirdza

Kaut naktī, vētrā — kaut ar pašā peklē!
Ar viņu kopā tā man pārvēršas
Par dangusu!

(Mirdza ar Laimonu aiziet, visi drūzmējas pakaļ.)

Asja
(streipuļodama).

Un viņš ar viņu kopā!
Par daudz! Par daudz!... Tad labāk

Man nāvi

(Saļimst pie dievietes kājām.)

Priekškars.
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CETURTAIS CĒLIENS

Karaļa pilī.

Kāda blakus telpa, kura atdalīta no citām caur starppriekškaru. La-

bajā pusē logs, kuram garām ved trepes uz augšu. Viss svinīgi
pušķots ar puķu vītnēm.

Laimons

(viens).
Jau viss uz kāzām sarīkots, un klātu

Tas brīdis, kur ar karaļmeitu manim

Būs doties laulībā, — un es? Man spēkā
Nav novērst to, un it kā spostos zvērs

Es plosos viens un savu galvu triecu

Pret būra dzelzīm, nespēcīgs tās salauzt...

Man tagad aizšķēršļoti visi ceļi.
Es nespēju vairs nokļūt svētnīcā

Un Asju otrreiz aizvest mēģināt,
Tur tagad cieši visu apsargā.

Tāpat es karaļmeitai nevaru

Teikt taisnību, es pats to aizvedu,

Un, ja nu atraujos, tās gods tad aizskarts —

Pie tam man arī jādod izskaidrojums,
Kas Asju līdzi iegāž pazušanā,

Nē, nē, man atliek tikai padoties,
No dusmām zobus griezt — un tomēr ļauties
Kā jēram saistīties, ko ziedot ved.

2. SKATS

Laimons, karalis ar kunigaikštiem.

Karalis
Kur nozudis tu, kunigaikšti, mums?

Mēs tevi visur meklējam — kas gan

Par kāzām tās, kur paša galvenākā —
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Trūkst brūtgāna? Ne viesiem joki veicas,
Ne valodas, un pats, kā noredzams,
Nemaz pie laba prāta neesi;
No tava vaiga nevar lāgā noģist,
Ka tevim kāzu diena. —

La imons

Piedod, karal,

Ka, vētrās, cīņās audzis, nespēju
Uzreizi ierast Laimas mīkstā klēpī,
Kā naksputnis, kas atskrej piepeši
Pie gaismas, aklis top. —

Karalis

Gandrīz man būtu

Vai jādomā, ka karaļmeita tevim

Nav diezgan laba vēl, ja vien tu pats
Tik karsti pēc tās centies nebūtu,
To aizvezdams no svētnīcas.

Drošprātis
Pie jodal

Mēs arī ielauztos tur svētnīcā. —

Romāns

Lln vaidelotes laupītu. —

Citi

Mēs arīl

Karalis

Nē, pārgalvji, tik karsti nedrīkstam

Mēs krīvam bārdā grābt, bet vienumēr

Jūs skaistulēm gan drīkstat tuvoties.

Jo arī vaidelotes aicinātas

Uz manas meitas kāzām, viņas jau
Še atrodas; bet tagad iesim,

Mums jāsteidzas viss sarīkot, jo drīzi

Būs laulības.

(Visi aiziet.)

3. SKATS

Karaliene nāk no otras puses, vezdama Ml rētu. Jautrīte,

Maiga, Baņuta, Jadviga, Zvīģi r d a, apkrāvušās ar puķēm.

Karaliene

Nu, Mirdziņ, arī tevim uzaususi

Tā diena, kura sievietēm, mums, mūžā

Tā svarīgākā ir, kur jāšķiras
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No zīļu vainadziņa — labi mums,

Ja līksmas darām to un ne ar raudām.

Mirdza

Ai, cik es laimīgai Uz rokām mani nes

Tik cilvēki, kā dievi — kā lai visiem,
Kā tev un tēvam pateikties?

Karaliene

Cik labi,
Ka tu no svētnīcas reiz atpestīta.
Es bijos jau, ka labi nebeigsies,
Kad gāji toreiz turpu atpakaļ.
Bet nu viss labi. Vaidelotes, jūs
To gribējāt gan dieves drēbēs tērpt,
Nu tagad līgava jums jāpušķo.
Ar rozēm viņu greznojat, es nākšu

Drīz viņu vest pie altāra.

4. SKATS

Tās pašas bez karalienes.

Jautrīte

Nu, Mirdziņ,
Mēs atkal visas kopā!

Mirdza

Kāds man prieks
Būt atkal jūsu vidū! Lūk, mans tēvs —

Lai mana laime būtu pilnīga —

Jūs arī ielūdzis. Bet sakiet jel —

Kā krīvs jūs laida šurpu?

Zvīģirda
Vai tu domā,

Ka viņš to darīja no laba prāta?
Tik, kad tam kārais bargi uzgāja
Un draudēja pat postīt svētnīcu

Par to, ka viņš pret tevi bijis bargs,
Tad tam ar visu bija mierā jābūt,
Ko kārais sacīja, un arī jālaiž
Uz tavām kāzām mūs.

Mirdza

Tik Asjas nav?

Kādēļ tā līdzi nenāca?
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Maiga
Tai jāpaliek

Pie svētās uguns bij.
Jadviga

Bet sakāt jel —

Kas noticis ar mūsu priekšnieci?
Kā viņa pārvērtusies no tās reizes,
Kad noģība.

Baņuta
Jā, toreiz svētnīcā.

Pavisam viņa tagad citāda —

Kā sastingusi, it kā nedzīva

Tā brīžiem stāv uz vietas un tad pēkšņi
Skrien apkārt tādā kaislā uztraukumā

Un runā vārdus nesaprotamus,
Ka tīri bail. —

Mirdza

Ak, kas gan Asjai
Būs noticis? Sī vēsts kā piliens rūgts
Krīt manā prieku kausā. —

Jautrīte

Kas nu domās

Pie priekšniecesl Var būt, ka viņai notiek

Pēc taisnības. Tev tikai domas jāvērš
Uz savu mīļāko.
(Uz vaidelotēm.)

Lai sākam pušķot
Nu līgavu.
(Visas pušķo Mirdzu.)

Zvīģirda
Sos ziedus tevim matos.

Baņuta
Šo rožu vainadziņu pati es

Priekš tevis noviju.

Maiga
Vēl labāk pieder

Pie sārtām drēbēm baltas magones.

Jautrīte

Šo kuplo rozi vēl pie pašas sirds.

Tā — nu tu pušķota. Mēs varam iet,

Lai nāk tas laimīgais un tevi saņem.

Rau, kas par dievieti, kam tagad tevi

Mēs pušķojam! Ha-ha-ha! Kunigaikštis
Ar ūsām — tāda dievietei
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Mirdza

No sirds

Jums pateicos, ka manus priekus dalāt.

Jautrīte

Un tagad sāksim tikai troksni taisīt!

Un dejot arī manim labāk veicas

Kā dievus lūgt.
(Noiet dejodama ar vaidelotēm.)

5. SKATS

Mi r d z a

(viena).
Es it kā apreibusi

No laimes — kā pa sapņiem kustos, eimu,,.

Nu tuvu tas, kas citkārt tālumā

Kā sapņu tēls man priekšā lidoja:
Kā zelta mākonīts tas nolaizdamies

Pār mani liecas zemāk — arvien zemāk

Jau dievu skūpsti aizskar manu pieri —

Un Laimas ābols gatavs nokarājas,
Man tikai viņu plūkt... un tomēr

Sirds man tik baigi saraujas — vai kāds

To manim atraut gribētu?... Nē, nē,

Viņš nāks, mans Laimons, tikai brīdis vēl,
Tad tas man mūžam piederēs!

6. SKATS

Mirdza, Asja.

Mirdza

(Asjai pretim steigdamās).
Tu, Asja!

Ak, tu tik trūki vēl; nu mana laime

Ir pilnīga!
Asja

(dobji).
Ko tu par laimi sauc,

Ai, karajmeita, ir tik ārīgs spīdums,
Kas pārklāts ir ar plānu zelta čaulu,
Bet iekšā drupas — kad tu zinātu,

Cik citu vaidu, asaru tai pielīp,
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Tu neņemtu šo laimi.

(Piepeši Mirdzai pie kājām nokrizdama.)

Apžēlojies,
Jel nelaupi man viņu!

Mirdza

(izbijusies).
Kas tev, Asja?

Jel celies augšā, ko tu mani lūdz?

Asja
Ak, tevim vaļā visa pasaule!
Viss spožums, dārgums tavs, no simtiem pati
Tu iekārota, paši karaļi
Pēc tavas rokas centīsies, ak, daudzkārt

Par viņu labāku sev vari izvēlēt;
Man viņš ir viens, tas vienīgais... ak, atstāj
Man viņu!

Mirdza

Ko tu teic? Es nesaprotu,
Ko lai tev atstāju?

Asja
Ak, Laimonu —

Ak, neņem viņu! Teic — kā laimīga
Tu vari būt, kad citam sirdi lauz?

Starp tevi un starp viņu būs mans kaps. —

Mirdza

Bet ko tu gribi gan no Laimoņa,
No mana līgavaiņa?

Asja
Piedod, ak,

Ja tapi maldināta, nevis mēs

Se vainīgi, bet tikai ļaunais liktens.

Mir d z a

Arvienu mazāk tevi saprotu —

Es maldināta?... Laimons...

Asja
Tev nav zināms,

Ka es ar varu tapu spiesta reiz

Par vaideloti tapt, ka mana sirds

Tad citam piederēja. — Tas bij — Laimons.

Es viņu mīlēju jau, pirms kā tu

Par līgavu tam tiki saderēta.

Mirdza

Tu — mīli Laimonu?

(Laimons gāžas iekšā.)
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7. SKATS

Mirdza, Asja, Laimons.

Laimons

(rauj Asju nost).
Vai tu bez prāta?
Ne vārda vairs!

Asja
Laid mani, laid, es ilgāk

To izciest nespēju! Man sirds grib lūst.

Lai nāk kas nākdams, man viss viena alga!
Bet vienai būt tur iekšā svētnīcā,
Kur visi pekles gari mani trenc —

Un viss kā ugunis priekš acīm vandās ...
Un garā dzirdēt kāzu zvanus zvanām —

Tas iet pār maniem spēkiem.
Laimons

Apžēlojies!
Kad nu viss zināms nāk — par sevi maz

Es bēdāju — bet tava nāve, Asja?
Asja

Ha! Kas gan nāve pret šīm pekles mokāmi

Lai viņi nāk, lai visa pasaule
Mums virsū grūst,

(uz Mirdzu)
Tad viņai tomēr jāzin,

Ka mēs viens otru milam, ka neviens

Nekad mūs neizšķirs!
Laimons

Ak, vairs nekas

Nav glābjams. —

Mirdza

(drebēdama).
Laimon, Laimon, ko tā saka?

Tās vārdi manim ausīs dimd un dūc —

Mans prāts tiem neseko kā raibi ķēmi
Ap mani lēkā, ģīmjus šķiebdami.,,
Teic, teic — ak, runā ...

Laimons

Mūsu liktenis

Ir tavā rokā, karaļmeita,
Tu vien vēl vari glābt un žēlot mūs,

Ai, parādies jel tagad augstsirdīga!
Rau, karalis man tevi precēt spiež,
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Bet es, es citu mīlēju — še Asja
Ir marra nelaimīgā līgaviņa,
Kas reizi tika piespiesta ar varu

Par vaideloti tapt, — tā viņa manim

Bij atrauta, ka tik vēl slepeni
Mēs tikties varējām, — man nebij spējams
Tev agrāki to teikt.

Mir d z a

Bet tu — bet tu,
Tu mani aizvedi no svētnīcas,
Tu liki manim — ticēt... tu

Laimons

Ak, es

Pret tevi esmu smagi noziedzies;
Bet izmisumā, tikai Asju glābjot,
Es pārsteidzos. Man jāzin bij,
Ka tavu godu līdzi aizskaru.

Kad toreiz notverts tiku svētnīcā,
Es biju nācis Asju slēpu aizvest,
Bet krīvs mūs pārsteidza. Tu zini visu,

Kas notikās; ja teicis nebūtu,
Ka es pēc tevis nācis, pazudusi
Bija Asja tad.

Mirdza

Tu Asju nāci glābt —

Un es —un es?
...

Tu mani neesi

Nekad

Laimons

Tas tiesa, tevi mīlējis
Nekad es neesmu.

(Mirdza iekliedzas un saļimst uz kāda sēdekļa.)

Asja
Ak, dievil

Tā saļimst. Mirdza! Vai!

Laimons

Ak, piedod
Man, karaļmeita, ja es modinājis
Varbūt tev veltas cerības, patiesi,
To negribēju.

Asja
Mirdza, klausies, runā!

Apžēlojies par mums Ak, viņa

Guļ kā bez samaņas ar stīvu skatu,
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(Aiz skatuves mūzika, starppriekškars tiek uzvilkti,

perspektīvā apgaismota plaša stabu galerija. Karalim,

karaliene, vaidelotes un citi viesi.)

8. SKATS

Karalis, karaliene, Jautrīte, Mirdza, Laimons, Asja

Karalis

Nu svinīgais brīdis pienācis,
Ņem, Laimon, vedi savu līgavu
Pie altāra, lai tiktu savienoti.

(Laimons atkāpjas, brīdis paiet klusu.)
Ko nozīmē šis klusums?

(lerauga Mirdzu.)
Ak, kas tur?

Tu? — Mirdza?

Karaliene

(Mirdzai piesteigdamās).
Viņa nekustas!

Karalis

Kas še

Ir noticis? Mans bērns, mans bērns, ak, dod

Mums atbildi!

(Vaidelotes ap Mirdzu.)

Jautrīte

(ceļos pie viņas).

Sirdsmīļā Mirdziņ, teic

Jel kādu vārdu, paskaties uz mani,
Es tava Jautrīte!

(Raudādama.)
Tā nekustas —

Sis izdzisušais skats... kā akmens tēls

Tā sēž — un vaigā, rau, tai dzijas sāpes
Kā mūžīgs sniegons iesalušas...

Karalis

Meitiņ,
Ak, dievi! Kādas briesmas notikušas?

Šis bālais nāves veids — priekš acumirkja
Tik daiļa, ziedoša un tagad, rau,

Kā puķe nopjauta. — Apžēlojies,
Ak, nelauz tēva sirdi, atbildi

Jel kādu vārdu, attopies!
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Jautrīte

Ai, dievi,
Jel dzirdat, palīdzatl

Mirdza

(it kā no grūta sapņa atmozdamās, velk roku pār

pieri).
Kur gan es esmu?

Jautrīte

(priecīgi iekliegdamās).
Ai, viņa atkal dzīvo, skatāt šurp!

Karalis

Dievs, esi slavēts, mūsu bērns vēl dzīvsl

Šis pārsteigums, kā tas lai izskaidrojams?
Mans luteklīt, kas tevim pāri darījis?
Teic — kas še noticis?

Mirdza

(vājā balsi).
Vai tu, mans tēvs?,,,

Ko grib šie ļaudis? — Un šī gaisma, ak,
Man sāp — —

(Aizklāj acis ar roku.)
Karaliene

Ak, Mirdza, attopies, jo mūsu starpā
Tu atrodies, rau, še mēs visi esam,

Tavs tēvs un es,

Karalis

Kas pašā laimes brīdī

Tik briesmīgi gan tevi satrieca?

Kā līgava tu daiļi izgreznota
Ar puķēm, un mēs nākam tevi vest

Pie altāra.

Mirdza

Sīs rozes? ... Nost! Ak, nost!

(Ar drudžainu ātrumu plēš sev puķes nost un min

tās zem kājām.)
Karalis

Ko tas viss nozīmē?

Laimons

(ātri Mirdzas roku satverdams).
No tevis viss

Šai brīdī atkarājas — taupi Asju,
Ak, apžēlojiesl
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Mirdza

(izraudamās).
Projām!.,. Glābiet mani!

Karalis

Ko tu tai dari, Laimon?

Jautrīte

Vina dziras

Jau atkal ģībt.
Mirdza

(kaislīgi uzlēkdama).
Ha! Teic, mans tēvs, — vai esi

Tu karalis Lietavā? Teic — vai tev spēks
Un vara rokā? Vai tev šķēps un zobens?

Teic, teic, vai vari satriekt, samalt, postīt!
Hal Norauj zibeņus no mākoņiem!
No pekles sasauc pulkus ļauno garu,
Ko atriebt un ko sodīt bezdievību

Tik lielu, negantu, kas pastrādāta
Pie tavas meitas!!

Karalis
Vail tam, kas drīkstēja tev aizskart

Tik matiņu, — Teic — kur tas ira?

Mirdza

(uz Laimonu rādīdama).
Turi

Tur viņš!
(Uz Asju.)

Un viņa tur — ak, atrieb, sodi,
Kā pīšļus iznīcini tos!

La imons

Ak, tu,
Tu negants radījums! Kaut labāk būtu

Es lūdzis akmeni, tam vairāk

Ir līdzcietības.

Karalis

Ārprātīgais! Vēl

Tu ledrošinies manu meitu nopelt?
Teic, ko tu viņai darīji un drebi!

Laimons

Es nedrebu un tevim sacīt varu

To pašu, ko es tavai meitai teicu,
Ka es to nemīlu. Nāc sodi mani

Par tol
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Karalis

Ko dzirdu! Tad tu iedrīkstējies
Ar karaļmeitu spēlēties? Tu nieks!

Ko es no pīšļiem pacēlis, tu drīksti

Priekš visiem apsmieklā likt manu bērnu?

Tu pats to laupīji no svētnīcas,
Ar viņu gribēdams tik jokus dzīt?

Lai spētu lielīties, ka izdevies

Tev karaļmeitai uzspiest kauna zīmi.

Karaliene
Tas nāk no tā, ka zemas asinis

Tu sajaukt gribēji ar mūsējām!
Vai redzi nu, ka tās tik piederas
Tur viņā muklājā, kur netiklība

Un visāds negods valda.

Laimons

Hal Tik zemu

Lai mani nestāda, kaut arī dzimis

Es neesmu kā valdinieks, tad tomēr

Man arī ir savs gods, es negribēju
Ne karaļmeitu smiet, ne kaunā likt,
Ne arī aizvest to no svētnīcas.

Bet gadījās, ka turpat līdzi smaka

Tā meitene, ko mīlu es, pie kuras

Sien mani svētāks pienākums, ar viņu
Mēs aizbēgt gribējām no tavas varas.

Kad nu tas neizdevās un kad, pārsteigts
No krīva, viņu glābdams, izdevos,
Ka tavu meitu aizvest nācis esmu,.,

Sis izmisuma solis... ja tu gribi
To sodīt, nāc vien, raugi, še es esmu!

Karalis

Vai tu vēl stāsti savus kauna darbus

Un visas neģēlības, kuras slepen
Tev bija padomā! Šurp važas nesat

Un viņu tanīs ieslēdzat!

(Važas tiek atnestas un Laimons tanīs saslēgts )
Karaliene

Ak, sodi

So neganto, kas visu karaļģinti
Ir apmetis ar bezgalīgu kaunu!

As ja
Ak, dievi, dievi, nu viss pār mums sagrūsti
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Laimons

Tik tagad, važās saistīts, jūtos brīvs,
Un varoņgars man atkal krūtīs mostas —

Nav spējas vairs pār mani varmācībai,
Brīvs tevim pretim stājos, karali,
Tu mani apbēris ar godu, slavu

Un augstu pacēlis — bet līdzi saistīt

Tu gribēji šo brīvo dvēseli!

Nu važas krīt — ne tavai laipnībai,
Ne bardzībai pār mani nav vairs spējas.
Brīvs jūtos es un brīvi elpot varu —

Brīvs naidā es un mīlestībā brīvs!

Un, ja še krūtīs tūkstoš bultas skrietu;
Pat nāvē brīvs, kā varonis es ietu!!

Karalis

Un nedomā no Viņas arī izbēgt,
Tik tava asins izlīdzināt spēj
To apsmieklu, kas manai meitai darīts.

Asja

(ceļos nokrizdama).
Apžēlojaties, atstājat to dzīvu!

Es, es pie visa vainīga! Ak, ņemat
Un mani viņa vietā nokaujat.

Karalis
Vai tu tā bezgodīgā, kuras dēj
Tas manu bērnu postā iegrūdis?

Laimons

Tā mana līgava, un lai neviens

To gānīt neuzdrīkstas, lai tas arī

Pat būtu karalis, mans valdnieks!

Mirdza

Tam mirt, ha, mirt! Jo citādi aiz kauna

Es acis pacelt nevaru, ka viņam
Es savu mīlestību piedāvāju. —

9. SKATS

Tie paši, krīvs ar ļaudīm.

Krīvs
Vai še nav priekšniece no svētnīcas?

Viens pats ir atstāts svētais ugunskurs
Un svētā uguns viņā izdzisusi.



173

Ļaudis
Ai, grēks! Ai, dievu dusmas! Svētā uguns

Ir izdzisusi!

(Pērkons rūc.)
Citi

Klau, kur Pērkons ceļas
Mūs sodīt — vai, ak vail

Karalis

(krīvam, uz Asju rādīdams, kura vēl guļ ceļos).
Se viņa ir,

Tā noziedzniece, kura aizmirsusi

Ir visu kaunu, slepus zinādamās

Ar galma kunigaikšti, branga viņa
Par šķīstību ir tevim zinātāja!

Krīvs

Ko dzirdul Vai tas tiesa, priekšniece?
(Asja novērš vaigu.)

Karalis

Tu manu meitu lamāji, kad būtu

Tik labāk taujājis, tad zinātu,
Ka kunigaikštis nevis ar manu meitu,
Bet ar šo slepus aizbēgt gribēja.

Krīvs

Ha, nekrietnā! Nu, runā, attaisnojies! — —

(Klusums, pērkons arvien stiprāks,)

Ļaudis
Vail vai! Jau Pērkons sodīt nākl

Kara lis

Nu, rādi,
Vai tavi dievi dzīvi vēl, vai viņi
Var panest šādu grēku. Raug, es dodu

Tev pilnu vaļu sodīt noziedzniekus,

Kr i vs

Tu nesaki ne vārda, bezgodigā?
Tavs noziegums tev gaiši vaigā lasāms —

Nost ar šo rotu, tu vairs neesi

Tās cienīga!

(Norauj Asjai šķidrautu.)
Sīs goda nozīmes

Neviena tev vairs nepiederas!

(Norauj vaidelotes jostu.)
Taisies,

Tu nāves dievam tiksi ziedotai
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Laimons

(ķēdes raustīdams).

Nost, nost no viņas! Ha, vai nepietiek
Ar manām asinīm jums, necilvēki?

Karalis

Rau, tur tās pavedējs, tos abus kopā
Būs vienās važās slēgt.

(Laimons un Asja tiek kopā saslēgti.)
Ļaudis

Tiem nāvil Nāvil

(Pērkons ļoti stiprs.)
Krīvs

Tu nekrietnā, kara uzticēta bija
Pār citām sardzība, tās šķīstas turēt,
Tu pati tagad vārties kauna dubļos —

Kā priekšniecei tev rokā bija vara

Ar nāvi sodīt citas pārkāpējas,
Un tagad — kas lai tevi pašu tiesā?

(Uz karali.)
Pēc svētā likuma mums, karali,
ir jāizvēlē jauna priekšniece,
Kas izdarītu dievei ziedojumu
Ar pārkāpējiem Šiem.

Mirdza

Tad pieņem mani

Kā tādu. Ļauj, lai dievu gribu
Es izpildu, — man, tikai man piedēj
Ik pilīte no viņu asinīm!

Krīvs

Ir piepildīts, ko vēlies, karaļmeita,
Vai redzi nu, kā dievi tevi sauc.

Tev tagad svēta gaita viņiem ziedot,
Tik jāieģērbjas tev par vaideloti.

Mirdza

(drudžaini ātri).
Dod man šo šķidrautu. —

(Apliek Asjas šķidrautu un jostu.)
Krīvs

Un tevim vēl

Pie svētās uguns dieviem zvērasts jādod.
Mirdza

Vai uguns svētāka vēl citur ronas

Kā tā, kas, rau, tur gaišās liesmās šaudās

Starp zem' un debesi...



(Steidzas pa trepēm augšā pie loga, kur nostāju*
dunci augsti pacēlusi, vienmēr no zibeņiem apgais-

mota.)
Pie tevis zvēru,

Tu atriebšanās, iznīcības dievs,
Kas tu pār visiem lielāks, spēcīgāks,
Kā straumi izlej spožus zibeņus,
Un viesuls krākdams tevim priekšā skrej...
Zem taviem soļiem klintis pušu šķeļas,
Un tava elpa nober visas zvaigznes.,.
Ak, nāc, ar spēka roku visu satriec,
Ko radījis, Šo ļauno pasauli. —

Nāc, nāci Un atkal izpūt dzīvībs gaismu —

Lai bojā iet, kas zaļo, zied un elpo!
Lai viss, kas kustas, visa radība

Tiek atkal nebūtības dzelmē gāzta!
Un zeme drupās krīt zem tava — lāstalll

(Pērkona spēriens.)

Priekškars,
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PIEKTAIS CĒLIENS

Svētnīca kādas dienas vēlāk.

Vēl be? Praurimas uzstādīts Pikola tēls, kuram aizvilkts priekšā
metas aizsegs. Katrā pusē divi stabi un nolikts duncis.

1. SKATS

Zvīģirda, Baņuta, Jadviga, Maiga, Jautrīte.

Maiga
Sis nāves dievs kas mūsu svētnīcā

Tik īsā laikā viss nav noticis!

Kā pērkonspērieni nu viens pēc otra

Nāk notikumi, briesmu skats jau galmā —

Un šodien

Jadviga
Šodien viņus sodīs

Ar nāvi, Laimonu un Asju kopā,
Nekas tos nespēj glābt.

Baņuta
Tie Mirdzas varā,

Kas atriebdamās un bez žēlastības

Grib viņus ziedot.

Maiga
Ak, tu bezsirdīgā!

Jautrīte

Tu viņu pel, vai viņa jānožēlo
Par visiem vairāk nav? Cik karsti viņa

Bij mīlējusi Laimonu — un viņš
Cik briesmīgi bij viņu maldinājis!
Rau, kāda viņa tagad — it kā tēls!

Tā ieslēgusies nepielaiž pie sevis

Neviena paša. Cik es klaudzināju
Pie viņas durvīm arī, tā man nedod

Nekādas atbildes.
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Baņuta
Un vai gan Asja

Vēl vairāk necieš? Rau, tur piesieta,
Ar Laimonu tā stāv pie kauna staba.

Kā katris, garām iedams, viņu mēda,
Pat liek tai galvā salmu vaiņagu —

Ak, tur ir jāvēlas, lai vien jo drīzāk

Gals pieietul
Mai g a

Nu, drīz viss izšķirsies.

Jadviga
Un mums nu skatīt viņu nāves gaitul
Jau tagad mani pārņem šaušalas. —

Zvīģirda
Ko arī priekšniece ir noziegusies —

Tās pārkāpumi, kad tie gaismā nāca,
Gan visus pārsteidza — bet tagad, redzot

Tās ciešanas, es viņu atvainoju
Un sirdī jūtu karstu līdzcietību.

Ak, iesim vēl no viņas atvadīties!

Baņuta
Ak, iesim, nekavēsimies.

(Visas noiet.)

2. SKATS

Mirdza

(viena, dziļi ietinusies kādā melnā drānā, paliek ne-

droši pie svētnīcas durvīm).
Vai tās

Tās pašas vietas? Svētnīca tā pati?
Tur mana dieviete — un tur?... ko redzu —

Mal Nāves dievs! — un šodien, šodien manim

Būs sagrābt nāves ieroci un — vadīt

Pret viņu krūtīm to ak, tad viss kauns

Ar viņa asinīm būs nomazgāts...
Bet kādēļ drebu es? Vai atstājuši
Ir Jaunie atriebšanas gari mani?

Ak, kāju ceļot pār šās telpas slieksni,
Kur saista mani bērnībs atmiņas,
Sirds atkal mīksta top es sajūtu,
It kā šīm bezgalīgām sāpēm rastos

Pirmrcizi asaras... Cik ilgi gan,
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Kamēr še nebiju? Ak, dienas tikai,
Kas tomēr vairāk nekā mūžiba —

Kur viss, kas sakustināt dvēseli

Tās dziļākajos bezdibeņos spēj,
Kā bangas manim pāri gāzušās...
Ak, toreiz še — cik jauki, saldi sapņi
Man pirmreiz jaunās krūtīs pamodās —

Ar kādām cerībām un ilgošanām
Es devos pasaulē! Un tagad? — ak,
Kā niedre, vētras salauzta, kā kociņš,
Kam auka ziedus noplēsusi visus,
Es griežos atpakaļ pie tevis, dieve.

Pie tavām kājām ļauj man raudāt — raudāti

Ak, izstiep savas rokas, mani ņem,

Slēp sev pie krūts kā māte slimo bērnu,..

Ak, ko pie manim darījušil! Viņš,

Ak, viņš! Pat viņa nāve izlīdzināt

To nespēj Nāve? Ha! kādēļ tu skaties

Tik bargi manim virsū, dieviete?

Tu mani atstum? Ak, es nedrīkstu

Tev tuvoties Ha! vai tad manim atstāt

So bezgalīgo kaunu nesodītu??

Vai man nav spēks un vara doti rokā?

Vai varenā es nē'smu karaļmeita?...
Tu neaizsniedzamā tur dieviete,
Tik rāmi, ledaiņi tu lūkojies —

Tev kaislības nav krūtīs trakojušas,
Tev miesās caurspīdīgās vārījušies
Nekad nav karsti asins mutuļi —

Tu nepazīsti kaunu, apsmieklu!
Tu nesajūti sāpes — sāpes — sāpes —

Es viņu mīlēju tik bezgalīgi!
(Sabrūk elsādatna pie dieves kājām. Lielāka pauze

Ķaisli uzlēkdama.)

Nē, nē, tam mirt! Kā tūkstoš balsis kliedz

Pēc atriebšanās!

(Klausīdamās.)

Ha, tur troksnis dzirdams,
Vai tie jau nāk? Prom! Ak, es nespēju
Tam vaigā skatīties

(Gāžas projām.)
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3. SKATS

Svētnīcas kalpi uzved Asju un Laimonu sasietus, vaidelotes
nāk pakaļ. Asja, nāves dievu ieraudzīdama, saraujas.

Pirmais vedējs
(uz Asju).

Nu, ātrāk, ātrāki

Ko stomies, ha-ha-hal Vai vecis tur

(uz Pikolu rādīdams)
Tev nepatīk?

Otrais

Tā skūpsti laikam tai

Tik gardi nav kā kunigaikšta skūpsti.
Laimons

Ha! Vai jums kauna nav, jūs necilvēki!

Vai katra līdzcietības dzirkstele

No krūtīm izdzisusi jums, ka pat
Uz nāves ceļa netaupāt, kas bija
Reiz jūsu priekšniece, kam godbijību
Jūs parādā?

Pirmais

Tā branga priekšniece!
Kad darītu pēc viņas priekšzīmes,
Tad visas vaidelošu svētnīcas

No kunigaikštiem pilnas būtu drīz.

Otrais

Tas pats gan labais! Slepus viņam zagties
Pie svētām jaunavām!

Pirmais

Tie abi būtu

Pa visām ielām apkārt vadājami!
Laimons

Ak, mana mīļā, kādēļ nespēju
Pret pārestībām tevi aizsargāt!

Baņuta

(raudādama).
Ai, kas tev jācieš, mana mīļā Asja!

Asja
(vājā balsi).
Jūs sanākušas, manas biedrenes,
Lai mani apraudātu, šķiršanās
Nu tuvu ir, mēs netiksimies vairs. —

Zvīģirda
Ak, briesmīgs liktenis!
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As ja
Lai piedod dievi

Un cilvēki, ja ko es noziegusies.
Ja mīlēt grēks, tad savu pārkāpumu
Ar nāvi maksāju.

Baņuta
Ai, nerunā jel tāl

Mēs labprāt tevim līdzi mirtu. —

As ja
Jums

Būs dzīvot, es no pasaules tik eimu,
Kur man vairs vietas nav, — nu sveikas jūs,
Ar dievu, Baņuta, Zvīģirda, Maiga
Un Jadvigai

Jadviga
(raudādama).

Ak, Asja, nešķiries
No mumsl

As ja
Ar dievu, Jautrītei

Ak, piedod, ja tev pāri darīju.

Jautrīte

(raudādama).
Ak, nedusmo man, priekšniece, pie visa

Es vien tik vainīga.

Asja
Kas te lai prasa

Pēc vainas, kur tik spējais liktens valda

Un mēs tā rokā vāji spēles rīki,

Kas akli seko savām kaislībām,

4. SKATS

Fanfara, karalis ar kunigaikštiem uznāk

Karalis

(loti nopietns).
Ko viņš ar noziedzies, man jāatzīst,
Kur pirmais dusmu karstums pārgājis,
Nav viegla lieta nāves tiesu spriest.,,
Kas aizskart cilvēkam drīkst dzīvību,
Tas pašas dabas dzīvā kokju spēlē
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Ar nekaunīgu roku grābj un sarauj
Tās zelta stīgas — jo ikkatris cilvēks,
Tas niecīgākais pat, ir — brīnumdarbs!

Un tas tik drīkst šo darbu drupās graut,
Kas viņu radījis. — Mums jāatzīstas,
Ka mūsu noziedznieks bij slavens gars,

Bij zemes lepnums! — Viņa noziegums,
Kad tas ar asinīm būs aizmaksāts,
Tad,

(uz kunigaikštiem)
Kunigaikšti, atminēsim vēl

Tā darbus — un pēc viņa nāves pīsim
Vēl laurus varonim.

Daumants

Ak, karali,

Ļauj tavu prātu locīt, piedod tam

Un atcel nāves spriedumu.

Romāns

Mēs visi

Tev lūdzam žēlastību, sodi viņus,
Tik taupi dzīvību!

Karalis

Se neesmu

Vien karalis, kam spēja rotāties

Ar dzīvībām, — man pašam jālokās
Zem varas augstākas, un mani saista

Svēts tēva pienākums pret savu bērnu,
Ne man, bet tikai manai meitai pieder
To dzīvība.

Laimons

Lai nāve nāk, man nav

No viņas jābīstas, jau daudzreiz vaigā
Tai skatījos.

Drošprātis
Jā gan, mēs tramdījām

To diezgan, bet nu, rau, tā pretim griežas —

Lai piķis sasper! Draugs, vai domājām,
Kad mēs ar citu galvām ripas kāvām,
Ka nu mums kādam pienākt var tas pats?

(Aiz skatuves bungu rībēšana.)
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5. SKATS

Krīvs nes melnu Pikola karogu, uz kura miroņa galvas zīmētas,

līgusoņi nāk paka], bungas rībinādami, un nostājas ap Pikoiu.

Melnais aizsegs top atvilkts nost un aizdegtas divas piķa lāpas Pi-

kolam priekšā.

Llgu s 0 ņ i

Ak, spēcīgais valdniek Pikoli,
Kam dota pār dzīvību vara,
Priekš tevis bērniņš šūpulī
Un sirmgalvis — vienāda svara.

Kur tava varenā roka trauc,
Tā stiprāko ozolu skalda,
Un plītnieku piepeši projām sauc

No līksmības trokšņainā galda.
Lai tavas dusmas remdētu,
Mēs kausus tev asinīm pildām —

Un tavu gultu ledainu

Ar dzīvības dvašu mēs sildām. —

Ak, nesauci mūs, apžēlojies,
Uz tavu valstību baigu —

Ļauj ilgi virs zemes mums priecāties
Un skatīt saulītes vaigu.

Krīvs

Nu steigsim tagad pildīt dievu prātu
Un ziedot viņu dusmām pārkāpējus —

Jau Pikols gaida nepacietīgi
Uz tiem — lai nāk nu augstā jaunava
Un izved svēto darbu.

6. SKATS

Durvis tiek plaši atdarītas. Mirdza nāk pilnā vaidelotes rotā bāli

un drebēdama.

Karalis

(Mirdzai iedams pretī).
Nāc,

Mans bērns, mēs tevi gaidām jau, es zinu,
Tavs uzdevums ir grūts — šis piedzīvojums
Viss it kā mūža salna uzkritis

Uz tavu jauno galviņu. — Ak, sāpes
Pat netaupa tos, kas uz troņiem sēž, —

Bet tikai kauns mums nedrīkst tuvoties!

Un majestātes svēto gloriju
Mums sargāt spožu, neaptraipītu. —
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Krīvs

(Mirdzai dunci pienesdams).
Nu iesāc savu gaitu karaļmeita,
Tā augsta ir, tev vidutājai jābūt
Starp cilvēkiem un dieviem, un, kas grēkots
Pret pēdējiem, to atkal salīdzini,
Tiem ziedojot. Se, ņem šo ieroci.

(Dod Mirdzai dunci, kura, to aizskarot, saraujas, tad

pieiet pie saistītiem.)
Nu ceļos metaties, sāc ar šo

(uz Laimonu rādīdams)
Pirmo.

Asja

(uz Mirdzu).
Apžēlojies, vēl reizi tevi lūdzu,

Ak, uzklausi jel izmisuma balsil

Tu esi sieviete — un, ja tik reizi

Tev viņš bij dārgs, tad tev to vajag just.
Ak, ne priekš sevis vairs es tevi lūdzu —

Es labprāt nāvē aizmigšu — bet viņš...
Ņem viņu tu! Lai Laimons tevim pieder.,,
Tev viņu atdodu

Laimons

Beidz, Asja, tevim

Priekš viņas nebūs pazemoties, kura

Par mums tik daudzreiz zemāka — un kura

Ir verdzene tik savām kaislībām!

Gan, uzskatot tās veidu ārīgo,
To domājos kā augstu, cēlu būti,
Kā sarga ģēniju to iztēloju,
Kas patvērumu piešķir nicinātiem

Un savus spārnus sedz pār vajātiem,
Kam dvēsles tīrā, dzidrā kristālā

Tik mājo saldas, debešķīgas dvēsmas, —

Bet — rau — tur lodā čūskas nāvīgas,
Kas bezspēcīgi savu dzeloņu

Mums pretim stiepj.». Nu, nāc un dzel! Tavs

asmins

Tik mūsu miesu šķeļ, bet dvēseles

No viņa neaizskartas, tikai ciešāk

Vēl vienojas.
Karalis

Mans bērns, ak, neļauj sevi

Vairs nievāt,
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Krīvs

Nekavējies, karaļmeita,
Un ziedojumu sāc.

Laimons

Nu, vai tu dzirdi,
Mēs tevi gaidām jau! Sī miesa tikai

Par šķērsli mums, no kuras drīzi vaļā
Tikt vēlamies, — jeb vai tu gribi vēl

Mūs' mokas pagarināt, priecāties?
Ai, tad tu maldies, šinīs vaibstos nav

Ne sāpju zīmes, tur tik lasāma

Priekš tevis nicināšana!

(Mirdzai izkrīt duncis.)
Jautrīte

Ak, Mirdziņ,
Sirdsmīļā draudzene, jel apžēlojies!
Ak, klausies, ko es tev tik gauži lūdzu,
Kas arī darīts tev, ak, piedod! Piedod!

Vaidelotes

(ap Mirdzu).
Ak, žēlo, žēlo, ļaujies pielūgtiesl

Mirdza

(izraujas no viņām un dodas uz otru pusi, kur, ģimi
ar roku aizsegusi, paliek nekustēdamās stāvam. Klu-

sums.)
Laimons

Ak, nedrebi, sirdsmīļā, nebīsties,
īss brītiņš tikai, tad viss pārciests būs!

Tad miesas smagums mūs vairs nesaistīs,
Bet augšā tur, virs zvaigznēm, lidosim

Mēs gaismas gariem līdzīgi. —

Krīvs
Ja tu par vāju sevī jūties, karaļmeita,
Ar pašas roku vadīt ieroci,
Tad tavā vietā varu izdarīt

So ziedojumu es!

(Sagrābj dunci un iet uz ziedokļa pusi, ligusoņl sāk

bungas drūmi rībināt.)
Mirdza

(piepeši).
Nē! — Pagaidi!

Nost nāves ieroci!

(Izrauj krīvam dunci un aizsviež to tāluprojām.)
Tiem dzīvot būs.
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Eit, važas noņemat!
(Klusums.)

Es saku vēlreiz:

Tie brīvi — atraisāt to saites!

Karalis

Bērns,
Vai es pareizi dzirdu? Ko tu dari?

Mirdza

Kas karaļmeitai pienākas. — Tu devi

Man rokā viņu dzīvību, es dodu

To viņiem atpakaļ. —

Karalis

Un, kas tev darīts,
Viss pazemojums, sāpes, kauns, — vai vari

To paciest?
Mirdza

Tas viss mani nespēj aizskart,
Kad noziegdamās es caur pašas vainu

To neuzkraujos sev. Ak, ne par to

Man kaunēties, ka mīlēju, — ai nē!

Bet gan par to, ka sevim piesavināt
Ar varu gribēju, kas nebij mans,

Un kaislības man prātus aptumšoja,,.
Ak, ko es noziedzos, to labprāt gribu
Par labu griezt un atkal izlīdzināt —

Zelts rāda savu īsto vērtību,
Tik kausēts ugunī.

Romāns
Vai dzirdat viņu,

Cik augstsirdīga?
Varamunds

Viņa laiž tos brīvus,

Ai, tas ir augsti, īsti karaliski!

Daumants

Lai steidzam viņus tūdaļ atpestīt.
(Kunigaikšti noņem Laimonam un Asjai ķēdes, vai-

delotes ap Asju.)

Asja
Vai patiesība tā jeb tikai sapnis?
Pie kapa malas atkal dzīvība

Kā spoža zvaigzne uzlec! Ak, par daudzi

Man prāti zūd

(Noģībst un ieslīd Laimona rokās.)
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Jautrīte

(gavilēdama),
Ai, es jau zināju,

Ka viss tā nāks! Tu mana mīļā Mirdziņ,
Kā mākoņi gan tev aptumšoja,
Bet nu jo spožāk atspīd saulīte!

Mirdza

Jo liesmaināka tā ir noejot
Laimons

(uz Mirdzu).
Ak, piedod man, ko tevim pāri darījs,
Tik nu, kur ēnas zūd, kas apmigloja
Man tavu tēlu, tagad ieraugu
Es būti dievīgu!

Mirdza

Tur augšā dievi,
Tie nepārmainās, tie ir vienādi,
Bet cilvēkiem, pirms viņiem jātop līdzi,
Caur rūgtu, asu cīniņu ir jātop.

Krīvs

Ha! Vai tiem brīviem iet? Vai noziegumam
Bez soda palikt? Vai lai dievu dusmas

Pār mums kā straume izgāžas!?
Mirdza

Ļauj man,
Es zināšu gan viņus salīdzināt —

Prom tur ar viņu baigo nāves tēlu,
Mums dievi tikai gaismas dievi ir!

(Uguns Pikola priekšā top izdzēsta un aizsegs pār
viņu nolaists.)
Tu, mana dieviete, man atkal smaidi

Tik mīlīgi... es nāku, nāku jaul
Jūs visi atkāpjaties Vaidelote

les tagad ziedot

Jautrīte

Vai jūs viņu redzat?

Kāds burvīgs spožums viņai vaigā staro —

Vai tā vēl Mirdza? Es to nepazīstu!
Mirdza

(pie Praurimas).
Ak, mana mīļā māte, nu tavs bērns

Pie tevis griežas atpakaļ ak, piedod,
Kad dzīves strāva savā burzmā mani

Līdz aizrāva — — kad es kā skaņa, kurai



Bij skanēt tikai mūžībs kokļu spēlē,
No viņas raisīdamās, aizklīdu

Pa pasauls neskaņām... Tu žēlīgi
Man rādi ceļu atkal atpakaļ
Un apkampdama savās rokās slēdz,

No taviem skūpstiem, ai, cik viegli nesāp
Vairs sirsniņa un sadzīst visas brūces —

Viss it kā sapnis baigs man garām slīd,
Un gars mans, saraudams šās zemes saites,

No saldām skaņām augšup celts, tas steidzas

Uz savu tēvijul
(legrūž sev dunci krūtīs un saļimst pie dieves kājām.)

Karalis

Ai, ko tu dari?

Mans bērns! Ak, glābjat, palidzatl
Jautrīte

(Mirdzas galvu turēdama).
Tā mirst,

Jau viņas acis slēdzas.

Mirdza

(mirdama).
Ai, cik — jauki,

Tur, kur stars ar — staru

Liesmās vienojas,
Tur — kur gars ar — garu
Atkal satiekas. —

(Mirst.)
Karalis

Mans bērns, mans bērns, ai, kam tu atstāj mūs!

Krīvs

(rokas paceldams).
Nu dieviem ziedots, viss ir izlīdzināts,

Priekškars,
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PIRMAIS CĒLIENS

Nabadzīga, bet tīra istabiņa. Durvis pa kreiso roku ved sānu istabā,
otras durvis dibenā iet uz āru. Galds, daži krēsli, labajā pusē gulta

un skapītis ar grāmatām; uz loga puķu podi.

1. SKATS

Marija,G r i c t a.

Marija (caur logu skatīdamās). Sāk jau atkal mes-

ties vakars, un Sniedziņš kā nenāk, tā nenāk. Tīri kā

akā iekritis!

Grieta. Ak, vai tad tu to aku nezini! Gan jau atkal

pārsvempsies, piezīdies kā dēle.

Marija. Man bail, ka tik viņam nav notikusi kāda

nelaime, kur gan citādi viņš tik ilgi paliktu? Kā aizvakar

no paša rīta aizgāja maksāt nodošanas, tā vēl nepārnāk.
Grieta. Nelaime? Ha-ha-ha! Gan jau atkal sēdēs

šeņķī aiz galda, zvērodamies kā krelle. Diezin kurā cau-

rumā nu atkal tā rāts viņam būs?

Marija. Tu domā — nodzēris? Vai tad nu viņam ne-

būtu prāta! Lai nu viņš citādi nevarēja noturēt nevienu

kapeiku kulē, nodošanas taču tas samaksāja. Bet ko tur

var galvot, palaižas jau arvien vairāk. Ak tu manu sūru,

rūgtu mūžu!

Grieta. Preci nu dzērāju, redzi, kā nu jānēsā visu

mūžu apkārt it kā žīdam prece. Vai tev toreiz nebij brūt-

gānu, pie kuriem tu būtu maizes paēdusi? Bet tev jau
vajadzēja tāda spiekundziņa kā Sniedziņš! Lai gan tu

zināji jau toreiz, ka viņš iemet savu labu ķirsi, tu mā-

cēji teikt, ka tie citi esot muļķi un dzērājs arvien vēl esot

labāks par muļķi: dzērājs tak izguļoties, bet muļķis
nekad. Te tev nu bij!

Marija. Ko nu, mās, saki arvien tos vecos pārmetu-
mus. Kurš tad nu savu mūža galu var iepriekš ar roku
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apraudzīt? Vai tad nu es zināju, ka Sniedziņš tik bries-

mīgi nodosies dzeršanai? Viņš taču toreiz bij pie goda,

bij pats skolotājs.

Grieta. Skolotājs, jā! Cik tad nu bija par skolotāju?
Nokrita kā no plaukta un palika par naktssargu. Bet vai

arī te ilgi pastās — zin tikai sargāt šeņķi, izsprāga arī

no šīs vietas kā bambals. Teic, kad nu mums nebūtu šis

namiņš, ko no sava tēva mantojām, — ko tad iesāktu?

Marija. Ak dievs, ak dievs, kad tikai vēl spētu no-

turēt šos pašus pakšķus! lenākumu jau nu gan nekādu

nav, jo ar to īrnieku naudu pietiek knapi tikko samaksāt

procentus par parādiem, bet tomēr šī vietiņa, kur es dzi-

musi, augusi, man tik mīļa, ka es nepārciestu, ka man

būtu no viņas jāšķiras. (Aizsedz acis.)

Grieta. Ko nu, mās, raudi! Gan jau atkal kulsimies,
kā līdz šim esam kūlušies.

Marija. Kad vēl nebūtu to mazāko bērnu! Tiem va-

jag skolas, apģērba, kur to visu lai ņem?

Grieta. Laimai jau arī ienāk savs labs grasis par
šūšanu.

Marija. Tas nabaga bērns, viņa jau nu ir mūsu vie-

nīgais gādnieks! Es ar savām ģikts savilktajām rokām

nevaru nekā palīdzēt, tev jau arī pietiek, kamēr mūs vi-

sus apkop, un, cik no Sniedziņa tiek, to tu jau zini. Labi

vēl, ka to skuķi varēja iemācīt šūšanā, lai gan man sirds

lūza, ka man viņa bij tik ātri jāņem no skolas ārā. Visi

skolotāji brīnījās par viņas gara dāvanām, un cik kar-

stas asaras meitēns pats lēja!
Grieta. Kur tad viņa nupat atkal aizgāja?

Marija. Tā nesa nodot šujamo Langarta kungiem.
Grieta. Tie nu gan viņai par to darbu labi arvien

samaksā, bet pietiek jau ar skuķim diezgan, ko mocīties.

Es arvien esmu domājusi, ka labi būtu, kad tā dabūtu

kādu bagātu vīru apprecēt, tad mēs visi tiktu uz kājām.
Grieta. Bet kur tad viņa ir smuka! Acis tādas kā

iepilinātas!

Marija. Vai tad kāds viņu dabū redzēt? Laimiņa jau
neradās ļaudīs, kaut gan esmu viņu jau cikreiz mudinā-

jusi, lai ta iet uz deju ar citiem jauniem ļaudīm, bet kas
tev klausīs? Kad kads brīdis atliek, lasa tikai grāmatas,
uz kuram tā tīri kā uzburta.
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2. SKATS

Marija, Grieta, Sniedziņš.

Sniedziņš (ārpusē dziedādams). Tur es dzēru, tur

man tika utt.

Grieta. Na, vai nu dzirdi, tur viņš nāk kā pats ne-

labais.

Sniedziņš (nāk iekšā).

Tur es dzēru, tur man tika

Tanī mazā krodziņā utt., utt.

Grieta. Jā, jā, tur jau tev tika, mājā tev vis netīk.

Marija. Vīrs, kur tad tu sabiji tik ilgi? (Tuvāk ap-

lūkodama.) Ak dievs, tev jau ir izdauzītas acisl

Sniedziņš. Nekas, sieviņ, nekasi Dievs neatstāj tos,
kas pie viņa turas.

Grieta (slarpā). Nu, nu! Tikmēr tu iesi, kamēr vien-

reiz pārkritīsi pār ilksi. Acis jau tagad izdauzītas — gan

tas sātans tev vienreiz to kaklu aizžņaugs, ka nočakstēs

vien! Tad jau nu būs, kā tanī dziesmā saka:

Tu vecais grēku kraķis,
Tu velsies tā kā bluķis
Tur elles ugunīs,
Gan tur tu kauks' un trīcīs,
Kad velli tevi mīcīs,

Pa gabaliem tev' saknaibīs!

Marija. Vai nodošanas samaksāji?
Sniedziņš. Nodošanas? Hm! Kas par nodošanām?

Marija. Ak tu manu dieniņu, tad tu to naudu būsi

nodzēris?

Grieta. Ak tu grēku pīte! Ne viņš tev bēdā par sievu,
ne par bērniem, dzīvo tik kā bullis pa pjavu. Par bran-

davīnu atdotu savas kājas, rokas, ja tās nebūtu pieau-

gušas.

Marija (vaimanādama). Ko nu iesāksim, ko darīsim!

Nodošanas nav maksātas, un maizes nav vairs mājā!

Sniedziņš. Sieviņ, nebēdā par rīta dienu, skaties uz

tām lilijām laukā.

Grieta (slarpā). Skaties tik nu, skaties uz tām lili-

jām, redzēs, cik tālu tad tu tiksi!

Marija. Saki — vai visu nodzēri, jeb vai ir kas atli-

cies?
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Sniedziņš. Mums nevajag mantu taupīt, ko kodes

un pūsa maitā
...

Grieta. Nē, nē, to tik vajag uz vietas apdzerti Rādi

šurp tās ķešas, vai tur vel bus atlicies kāds pliks vērdiņš,

jeb tu būsi visu iztrallinājis?
Sniedziņš (atgrūž viņas). Nost! Sievas pie malas!

Cik to sievu te ir? Apsitīšu visas kā Simsons vilistus.

Grieta. Dievs tu pas'! Nu jau tam kā lācim jāizver
riņķis caur purnu, lai spētu savaldīt!

Marija. Redzi nu, mās, kā tu viņu novadi pie malas,

es iešu skatīties, kur Laimina paliek, tā vēl nenāk. (A'o-
ict.)

Grieta (Sn iedzinu aplūkodama). Tāds jau jājāj uz

āliņģa projām! Jāatnes papriekšu ūdens, ko to muti no-

skalot. (Noiet.)

3. SKATS

Sniedziņš (viens). He-he-hel Izšķīda sievas kā dūmi!

Nu ir laiks, nāc tu, manu butelīt, kur skauģa acs tevi

neredz. (Izvelk no azotes buteli.) Nāc tu, manu prieciņ
(viņu glaudīdams), kad tevi ieraugu vien, man jau sirds

lop līksma. (Dzied.)

Ak, butelīt, ak, butelīt,
Tu allaž pilna esi!

Tu rieti ziemas aukstumā

. Tāpat kā vasras karstumā,

Ak, butelīt, ak, butelīt,
Tu allaž pilna esi!

(Buteli aplūkodams.) Bet kas tas? Tukša, ka ne pilītes
vairs! Ak, nu atminos, ka tas pagāna šeņķeris man vairs

negribēja dot uz krīta, kad pietrūka naudas.

Ak, butelīt, ak, butelīt,
Tu nesi pastāvīga!
Kad naudas ir, tad tek un plūst,
Kad tās vairs nav, tad drīz izžūst,

Ak, butelīt, ak, butelīt,
Tu nēsi pastāvīga!

Kā lai es tevi atkal piepildu, tu nabadzīte? Bet — st! —

Sniedziņ, vai tev prāts tik īss kā zvirbuļa deguns? Pag,
vai tur svainenes skapis nav vajā? (Pieiet pie skapja un

meklē.) Vai re, ko dabūju. (Izvelk aubi ar lieliem rak-



197

stieņi.) Nostiepšu to uz bufeti kā ziedojamo aunu uz al-

tāra. Uri nu tik ātri prom, ka tā vecā čauksture nepa-
mana. (Izmanās ātri pa durvīm.)

4. SKATS

Grieta (viena). Nāc nu, nāc, kur tad nu paliki? (Ska-
tās visapkārt.) Kas tad tas, nav vairs iekšā? Un mans

skapis vaļā? (Steidzas pie skapja.) Ak tu manu dieniņu!
Izvandīts, sarakts! Un kur tad mana aube? Tu elles ce-

petis, nu viņš taču viņu būs nogrābis, jau viņureiz to iz-

cilāja. Mana aube, kas man bij glabājusies kā piemiņa
no tēvatēva brāļasievas mātesmāsas dēlameitas un kuru

tikai liku galvā baznīcā īpaši lielos svētkos, tā tagad

šeņķera rokās. Nu tik jāmanās pakaļ, var būt, ka vēl sa-

ķeršu. (Iziet.)

5. SKATS

Marija, Laima. Marija ienes lampu un noliek uz galda, Laima

, , . ~
virsdrēbēs ar saini rokā.

Marija. Jā, jā, tur vairs nav ko šaubīties, viņš ir

visu apdzēris.
L a i m a. Vai patiesi?
Marija. Ak, ko nu, pietrūkst jau vārdu! Kur tu, mans

bērns, esi strādājusi dienu un nakti, likdama grasīti pie

grasīša, kamēr vajadzīgo naudu saskrāpstīji, tas viņam
ir tikai vienai dienai, ko zaļi uzdzīvot.

Laima. Ak, māmiņ, tēvs jau nemaz nav tik slikts,

viņa ļaunie biedri to tikai paved uz vieglprātību.
Marija. Lai ne kas vainīgs, bet visa mūsu dzīve slīd

jo dienas vairāk uz leju.
Laima. Bet kas nu lai notiek ar nodošanām, kad tēvs

to naudu nolaidis? Vai mūsu parādu prasītāji gribēs vēl

ilgāk gaidīt?

Marija. Par to īpaši gribēju tev ko teikt. Ko domā,

nupat, kad savās sirdsbēdās nevarēju tevi sagaidīt pār-
nākam un gāju tev pretim, es sastapos ar tavu kungu.

L a i m a. Ar Langarta kungu?

Marija. Ar to pašu. Un vai zini, ko viņš teic? Tās

obligācijas, kuras guļ uz mūsu mājiņas, viņš esot atpir-
cis.
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Laima. Atpircis? Es nesaprotu ..,
Marija. Jā, es jau arī paliku kā apstulbusi un nezi-

nāju, vai par to bēdāties jeb priecāties. Tad viņš mani

mierināja un teica, ka mums nemaz neesot jābīstas, lai

maksājot, kad spējot.
Laima. Tad mēs tagad esam viņa parādnieki!
Marija. Bet kādēļ tu topi tik uztraukta, mans bērns?

Tā jau tīra dieva žēlastība, ka vēl tādi labi cilvēki at-

rodas uz pasaules.
Laima. Labi? Māt, Langarts to vis nav darījis ar

labu nolūku ...

Marija. Bet ko tad viņš nu tur varēja domāt sliktu?

Kas tad tādam bagātam kungam atliktu, kad tas mūs,

nabagus, gribētu plēst!
Laima. Nevis plēst, bet viņam ir varbūt kāds cits —

ļaunāks nolūks.

M ar i ja. Ko tu domā, bērns?

Laima. Es tev jau sen gribēju kaut ko teikt, bet ari

tagad nevaru neko skaidri par to sacīt. Redzi, Langarts
ir pret mani pārāk laipns, un tas manī saceļ tādas ērmotas

šausmas. Kad es viņa namā eju strādāt, tad tas uzmeklē

arvien manu tuvumu un uzskata mani ar tādiem savā-

diem skatiem...

Marija. Bērns, tu arī mani dari nemierīgu.
Laima. Labprāt neietu viņa mājā šūt, kad tikai citur

spētu atrast darbu. Bet tu jau zini, kā iet, visas vietas ir

no darba meklētājiem aplenktas, kur vien kāda tiek vaļā,
tur jau desmit pieprasītāju.

Marija. Lai arī mums cik grūti klātos un nekādas

citas mantas nebūtu pasaulē, tad taču mums ir mūsu

neaptraipīts gods un tikums, ka mums ne priekš viena

cilvēka nav jānolaiž acis.

6. SKATS

Marija, Laima, Valdis, Maija.

Maija (ieskrej jautri ar grāmatu rokā). Māmiņ, mā-

miņ, es šoreiz izvinnēju Valdi! Izmācījos viņam pa priekšu.
(Sit pēc skolēnu ierašas ar grāmatu pa galvu.) Pārlasīšu

vēlreiz, palikšu grāmatu naktī zem pagalvja, un no rīta

ies kā pa šņori.

Marija. Bet kā tad tas nācās, Valdi? Tu jau arvien

biji tas pirmais,
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Valdis. Ak, man nemaz vairs neveicas ar mācībām,
kad iedomājos, ka man šodien skolotājs piesacīja, lai

beidzot aiznesot skolas naudu, citādi mani izslēgšot.

Marija. Ak, mani bērni, kad es arī visu sirdi gribētu
par jums izgāzt, tad tomēr nekā nespēju. Mums nav

vairs nekādu līdzekļu, es arī nevarēšu jūs vairs turpmāk
laist skolā.

Laima. Ko? No skolas izstāties!

Valdis. No skolas? Nē, nē!

Marija. Es tevi, mans dēliņ, nodošu par mācekli kādā

amatā, tad varēsi sākt pats maizi pelnīt. Varbūt pie kāda

kapara kalēja.
Valdis. Ak, tad es visiem kastroļiem un podiem iz-

sitīšu dibenus!

Marija. Bet, dēliņ, tā taču nedara labi cilvēki, bet

dumpinieki.
Valdis. Mēs mācāmies skolā par Prometeju, kurš pa-

šiem dieviem cēlies pretim, es arī varu darīt tāpat!
Maija (Laimai pieiedama). Laimiņ, tas taču nenotiks,

ko māte teic, ka mums skola jāatstāj?
Marija. Bet, bērns, Laimiņai jau arī bij no skolas jā-

izstājas, to nepabeigušai.
Valdis. Es domāju, ka reiz tikšu tik liels un gudrs

vīrs kā pats skolotājs, bet nu — ak, es to nevaru iztu-

rēt!

Laima. Nē, Valdiņ, Maija, jūs iesiet vēl turpmāk
skolā, kamēr es tik spēšu, es par jums gādāšu. Un te tev,

Valdi, būs arī vajadzīgā skolas nauda. (Pieiet pie ska-

pīša, izņem naudu un iedod to Valdim.)

Marija. Bet, Laimiņ, tu jau atdod savu pēdējo grasi!
Laima. Lai, māmiņ, es jau atkal nopelnīšu. Es strā-

dāšu vēl čaklāk, un tad mums visiem būs līdzēts.

Marija. Man bail, ka tu tikai nepārpūlē savus spēkus.
Tu jau izskaties tik bāla, un tev acis liesmo it kā drudzī,
kad tik tu nepaliec slima!

Laima. Nē, nē, man ir pret visām kaitēm tāds sa-

vāds līdzeklis, tāda burvju zāle, ko sauc par «ciešu gribu»,
ar to es līdz šim vēl esmu visu pārspējusi.

Valdis (viņai pieglauzdamies). Cik tu laba esi, mā-

siņ!

Maija. Mīļā zelta Laimiņ!

Marija. Bet nu ejiet, bērni, gulēt, ziniet, no rīta jā-
ceļas.
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Maija. Jā, jā, mēs iesim! Ar labu nakti, māmiņ un

Laimiņ!
Valdis. Nu es esmu atkal uz kājām! Ak, kā nu es

atkal mācīšos! (Noiet ar Maiju.)

7. SKATS

Marija, Laima.

Marija. Bet nu laiks, ka arī mēs pašas dodamies pie
miera.

Laima. Ej vien, māmiņ, dusēt, man vēl pie šīs kleites

jāstrādā, tā man rit jānodod.

Marija. Tu tiešām tapsi slima, tā pūlēdamās.
Laima. Nebēdājies par mani, es jau zinu, ko es varu.

Marija. Lai dievs tevi pasargā, tu jau esi mūsu visu

labais eņģelis. Tiešām, es neesmu vis nabaga, bet bagāta

māte, ka man tāds bērns! Bet nu ar labu nakti, manu

sirsniņ, nestrādā ilgi, taupies sevi.

Laima (noskūpsta māti). Dusi saldi, māmiņ.

(Marija aiziet.)

8. SKATS

Laima (viena). £s gan nevaru pie miera doties, man

jāsteidz strādāt. Man tagad jāstrādā otrtik čakli un būs

arī jāupurē tie brīži, kurus spēju atlicināt savām mīļa-

jām grāmatām, kad es naktī pie šīs vientulīgās lampiņas
ar karsti pukstošu sirdi, it kā kādam līgavainim pretim
steigdamās, pie tevis slējos, tu augstais zinību un dailes

gars. Tagad es to — vairs nevarēšu. Es jūtu, ka trūkums

un raizes it kā kāda ledaina, nāvīgi auksta roka mani

žņaugtu arvien ciešāk, arvien vairāk... (Uzlēkdama.)
Nē, es gribu dzīvot! Jūs bagātie, jūs lepnie, jūs dzīves

pirmdzimtie, jums ir viss, ko vēlaties, jūs varat apmie-
rināt katru iegribu, bet es esmu kā stādiņš, kuru nospiež

briesmīgs akmens slogs. — No savas tumsības un dub-

ļiem es izstiepju rokas pēc tevis, tu mūžīgā, spožā, ne-

beidzamā gaisma!!... Un vai man nav tādas pašas tie-

sības pēc viņas sniegties? Vai es nespēju just tikpat
dzīvu ilgošanos? Es jūtu varbūt otrtik strauji, dedzīgāk,
manās dzīslās vārās vesela strāva jaunības, spēka, Strau-

juma, cenšanās, kādēļ es nedrīkstu viņu apmierināt? (Aiz
durvīm klauvēšana — izbijusies.) Kas gan tur vēl tik

vēlu? (Klauvē vel stiprāk.)
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9. SKATS

Langarts, Laima.

Langarts. Nu, laidiet taču iekšā, neesmu nekāds

zaglis jeb laupītājs.
Laima (attaisa durvis un izbijusies atlecas). Jūs,

Langarta kungs?
Langarts. Neesmu maldījies, ka, ieraudzīdams caur

logu gaismu jūsu istabā, domāju, ka jūs vēl būsiet kā-

jās.
Laima. Caur ko man tas gods, jeb kāds savāds

iemesls jūs ved tik vēlu pie manis?

Langarts. lemesls? Hm! Varētu jau arī man būt

iemesls, kas man, tāpat kā jums, tik vēlu nedod mieru.

Bet kādēj tad jūs man nepiedāvājat krēslu, skaistā

Laima?

Laima. Tādēļ, ka domāju, ka mūsu nabadzīgajā bū-

diņā nekas nav, kas jūs iespētu saistīt uz ilgāku palik-
šanu.

Langarts. Bet kad nu tas tomēr tā būtu? Rupjā,
cietā čaumalā slēpjas kādreiz saldākais kodols.

Laima. Es vēl arvienu nesaprotu, ko jūs īsti gribat?
Jeb jūs atnākuši man to pašu atgādināt, ko mātei: ka

mēs esam jūsu parādnieki un jūs mūs varat spīdzināt
pēc patikšanas?

Langarts. Pavisam otrādi, es jums gribu atlīdzināt. It

īpaši man jūsu žēl, skaistā Laimiņa, ka jums, kuru daba

tik daudzējādi apbalvojusi, jāsmok šinī trūkuma miteklī.

Laima. Jūsu nožēlošana man viņu nebūt nepadarīs
piemīlīgāku.

Langarts. Bet es jūs gribētu no viņa izraut. Kā

būtu, kad jūs pārnāktu pavisam manĀ namā manai mei-

tai par biedreni? Tur jums nekā netrūks, es izpildīšu
katru jūsu vēlēšanos.

Laima. Kādēļ tad jūs uzreiz gribat tik daudz laipnī-
bas parādīt savai — algādzei?

Langarts. Ar kādu rūgtumu jūs uzsverat vārdu «al-

gādze»! Jūsu varā jau stāv viņu izmainīt pret kādu citu,
kas izklausās daudz labāk, piemēram, pret «pavēlnieci».

Laima. Jūs topat arvienu noslēpumaināks.

Langarts. Jeb arvienu atklātāks.

Laima. Es jūs tiešām nesaprotu, mans kungs!
Langarts. Mana mazā filozofē, kur tad tava asprā-
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personiskā interese

Laima (starpā). Diezgan, diezganl Es tiešām neesmu

maldījusies, kad paredzēju jūsu nekrietno nolūku.

Langarts. Vai tādēļ mani nolūki nekrietni, ka saku

tūdaļ patiesību? Vai man gan vajadzēja, lai jūs apmā-

nītu, dziedāt pie jūsu loga serenādes? Es jūs taču turēju

par attīstītu sievieti, kura zinās, ka mīlestības dziesmai,
lai nu viņa sākas kā sākdamās, iznāk beigas arvien vie-

nādas. (Grib viņu apkampt.)
Laima. Nost! Vai jums nemaz nav goda jūtu?

Langarts. Jūs vēl ļoti turaties pie veclaiku uzska-

tiem.

Laima. Vai pēdējā dzirkstelīte jūsu krūtīs izdzisusi,
ka nezināt vairs cienīt tikumu un nevainību!

Langarts. Tikums, nevainība! Neaizmirstiet, ka tāda

morāle pastāv tikai mūsu, vīriešu, dēļ. Ko tad jūs, sie-

vietes, vien ar savu tikumu iesāktu pasaulē, kad mūsu

nebūtu?

Laima. Beidziet, es negribu dzirdēt. Jums ne tikvien

nav kauna, jūs nebīstaties arī grēka.

Langarts. Grēks? Tas arī tāds bubulis, ko zvirbu-

ļus iebaidēt, un arī tikai vajadzības dēļ pastāv pasaulē.
Lauvas un tīģerus mēdz iesprostot dzelžu krātiņos, bet

divkāju bestijām uzliek citādus laužņus, kā grēku —

tikumu, nevainību, lai tie savā starpā nesaplosītos.
Laima. Ne vārda vairs! Prom no šejienes! Es ne-

gribu jūsu priekšā aizstāvēt tikumu, jūs esat priekš tam

par zemu!

Langarts. Ne tik varonīgi! Neaizmirstiet, kas es

esmu un ka man līdzekļi jūsu lepnumu salauzt.

Laima. Jā, jūs! Man vairāk nepieder kā šī übadzīgā
būdiņa. Bet es jums tomēr saku: «Ārā no tās! Neapgā-
niet mani ar savu tuvumu!»

Langarts. Übagu lepnums, ha-ha-ha!

Laima. Ārā! Es vēlreiz saku, tur (Atgrūž āra

durvis un rāda uz tām ar paceltu roku.)
Langarts. Es šoreiz iešu, bet ceru, ka tad, kad at-

kal redzēsimies, še pūtīs citāds vējš. (Noiet.)

Priekškars.
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OTRAIS CĒLIENS

Istaba tā pati, kas pirmajā cēlienā, tikai daudz nabadzīgāka.

L SKATS

Grieta (viena). Te nu grozos riņķī kā dulna, nezini,
ko likt, ko ņemt. Ko nu izgudrosi, kur nav nekā, ko gud-
roti Sauc un brēc viens aiz otra. Maizītes nav vairs mājā
ne tik daudz, kā pelei ko pagrauzt, malkas ar nav vairs

mājā ne sprunguliņa, vējš pūš iekšā pa visiem kaktiem,
ko lai es iesāku? Tās meitenes nav mājā. Sniedziņš mirkst

atkal brandvīnā, un pie visa krusta klāt vēl Marijai jā-
paliek slimai. Gribētu savās bēdās palasīties dieva vārdu,
bet savā dullumā nezinu, kur esmu nolikusi lielo spre-
diķa grāmatu, un ar to lasīšanu arī neiet nekādā garšā.
Pie Marijas slimības gultas vajadzēja lasīt kādu mirša-

nas un bēru gabalu, un es biju izlasījusi pirmo adventes

sprediķi. Un tās dziesmas arī, uzņem kuru uzņemdams,
visas iznāk uz vienu un to pašu meldiņu!

2. SKATS

Marija, Grieta.

Marija (ļoti vāja, iznāk, uz spieķa stutēdamās). Vai

Laimiņa vēl nav pārnākusi?
Grieta. Nav vēl, nav. Ak, kaut jel tas skuķis būtu

darbu atradis, citādi mēs kā varde uz sausuma varam

muti plātīt. Bet kā tev, mās, tu jau izskaties sliktāka?

Marija. Jā gan, esmu daudz vājāka. Kaut jel pār-
nāktu Laima, tad varētu sūtīt pēc ārsta.

Grieta. Ak, ko tie dakteri var līdzēt! Es uzliešu pe-

lašķu tēju, un sarīvēsim krustus ar deviņuvīruspēku, gan

tad būs labi.
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Marija. Ko nu, mās! Vai tad tu neesi mani diezgan
zā|ojusi, bet, kad nelīdz, tad nelīdz.

Grieta. Tad jāiet atkal pie kāda vārdotāja, varbūt

pie vecā Ģelzīša, tas vīveles un krītamo kaiti apturot uz

vietas.

Marija. Ko nu tie vārdotāji līdz! Te jau nu kādi trīs

bij, vai tie atnesa kādu labumu! Izvelk tik vēl pēdējo
naudas kapeiku.

Grieta. Bet Ģelzīts neiziet uz naudas plēšanu, tam

no tās vārdošanas vien nav jādzīvo, viņam jau vēl citi

amati: tur līķa runas, uzpērk suķus, ved praceses, ģērē
ādas un dara vēl citus darbus.

Marija. Nē, mās, nē. Es vairāk ar tādiem negribu
ielaisties. lešu labāk gultā, jo nejaudāju ilgi kājās no-

stāvēt. Gan jau pārnāks Laimiņa. (Noiet.)
Grieta. Kā tu gribi. Kas jau neklausa laba padoma,

tam jau pats dievs nevar nekā līdzēt. (Laima ienāk.)

3. SKATS

Grieta, Laima.

Laima. Nu, kā iet mātei?

Grieta. Kā nu iet — sliktāka. Viņa tagad aizgāja gu-
lēt. Gaidīja arī, ka tu pārnāksi ar naudu, lai varētu iet

pie daktera; manas zāles jau viņa negrib.
Laima. Ak, es naudas nepārnesu.
Grieta. Vai tad tu pie Langartiem nebiji? Viņi taču

tur mēneša algu tev izmaksā arvienu iepriekš.
Laima. Man tur vairs darba nedod, tie mani atlaida.

Grieta (rokas susizdama). Ko tu teici? Atlaida!

L a i m a. Jā, no šīs dienas.pavisam.
Grieta. Ak tu manu sūru dieniņu, te tev nu bij! Vai

es neteicu, ka tas nekādu labu galu neņems, kad pret

augstiem kungiem tā izturas kā tu? Redzi nu, redzi, ko

tu esi padarījusi.
Laima. Par to, krustmāt, labāk nerunā, to tu nezini.

Grieta. Ak es nezinu? Nedomā vis, ka es esmu tāda

muļķe! Arī man ir bijusi ar smalkiem kungiem darīšana.

Tolaik, kad es dienēju muižā, pats lielkunga sulaiņa pa-

līgs man smērējās apkārt kā piķis, sašķiņķoja saktiņas un

visādus ķinķēziņus — es, lūk, mācēju tā izturēties, ka

vilks ir paēdis un kaza paliek vesela, bet tu jau kā pūce
lec acīs! Kad tas Langarta kungs arī ap tevi drusku kuak-
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stījās, vai tad tā nu kāda nelaime, degunu jau nebūtu

nokodis!

Laima. Es tevi jau lūdzu, krustmāt, tādas lietas at-

stāj manas pašas ieskatam. Es nebūt nenožēloju, ka esmu

tā izturējusies.
Grieta. Jā, jā, tu jau tik esi tā gudrā, caur tevi nu

esam tiktāl tikuši, ka vairs nav maizes kumosa, ko bāzt

mutē.

Laima. Caur mani? Tu saki — caur mani!

Grieta. Zināms, ka caur tevi. Caur tevi mums ari

būs ar asarām un vaimanām no šiem pakšķiem jāiziet.
Kad tu nebūtu to Langarta kungu aizkaitinājusi, tad

viņš ar tām maksāšanām arī tā nemāktos virsū.

Laima. Vai jau atkal kāda ziņa bijusi?
Grieta. Jā, pirmīt, kad tevis nebij mājā, tad te bij

tāds kungs ar spožām kņopēm un špēraku pie sāniem un

leica, ka nu vairs nemaz negaidīšot, ka visu atņemšot un

mūs izdzīšot no mājas.

Laima (sirsnīgi). Nu, krustmāt mīļā, kad arī mums

tiešām būtu no mājām jāaiziet un mums būtu tikai sakal-

tusi garoziņa, ko grauzt, vai tādēļ jau esam nelaimīgas?
Kad mēs mīlestībā visi kopā turamies, viens par otru

ejam, kopā visu paciešam, tad jau mums nekā nevar trūkt.

Raug, krustmāmiņ, tu un es, kas mēs par divi varenām

sievām, — vai mēs nevaram strādāt?

Grieta. Ko tad nu es, es jau esmu kā tāds vecs ķfr-
meļu izgrauzts koks, bet tu ar visu savu jaunumu un stip-
rumu, kurp tad tu nu vari tikt, kad darba nevar dabūt?

Laima. Ak, vai tad turpmāk neies labāk?!

Grieta. Un māte — kas ar to lai notiek? Nav naudas,
ko pie daktera iet! Istaba ari tik auksta kā suņu būda, te

jau vesels cilvēks nevar izturēt, kur tad nu vēl slims, un

pie tam mums nav vairs it nekā, ko ēst.

Laima. Vai mums vēl nav kaut kas, ko pārdot?
Grieta. Kur tad nu būs, kad jau visas lietiņas un

drānu cīpaliņas ir žīdu nagos? Tās pāri vecās grabažas,
kas te vēl ir, jau neviens neņems!

Laima. Bet tēvs taču arī aizgāja meklēt darbu, var

būt, ka viņam būs izdevies atrast kādu peļņu.
Grieta. Lai tik dievs dod, ka būtu varējis paiet ga-

rām šeņķim. Jāskatās, vai nenāk. (Skatās caur logu.)
Dievs tu pasargi, kā tad nu būs citādi! Vai redzi, tur jau

viņš nāk, it kā tam piederētu visa iela.
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Laima (skatās caur logu un bēdīgi nolaiž galvu). Par

velti, viss par veltil

Grieta. Nu tik jāgrūž ar kādu kruķi atpakaļ, lai iet,

kur nācis.

4. SKATS

Laima, Grieta, Sniedziņš.

Sniedziņš (ļoti omulīgi).
Kaut būtu mūsu zemīte

Tas' brandavīna ezeriņš
Un es tas mazais asariņš
Tur iekšā dzīvotu.

Grieta. Nāc nu, nāc kā tas lielais peku lācisl

Laima. Tēvs, tēvs, nāc pie samaņas.

Grieta. Runā labāk ar durvju stenderi nekā ar viņu.
Laima. Tētiņ mīļais, uzklausi mani, ļauj manai bērna

lūgšanai iespiesties tavā sirdī. Tu gan esi mans tēvs, un

man neklātos tevi mācīt, bet es to vairs nespēju izturēt!

Domā jel par mums un par slimo māti!

Sniedziņš. Jā, manu kukainīt, jā, jā, mana zīlīte,

es esmu grēkojis. Sniedziņ, Sniedziņ (sit sev pie krūtīm),
tu esi liels grēcinieks, tu esi tas āzis, kas stāvēs pa kreisai

rokai. (Raud, tad pabargi.) E, liec mani mierā. (Uzmetas
uz galda raudādams, kamēr iemieg.)

5. SKATS

Tie paši, Valdis un Maija.

Maija. Nelāga, nekrietns zēns tāds!

Grieta. Kas tad nu, ka abi plēšaties kā divi krauklēni!

Maija. Viņš ir apēdis manu sviestmaizi, to man iedā-

vināja skolā draudzene. Es to devu viņam paglabāt, un

viņš viņu ir apēdis.
Valdis. Piedod, māsiņ, tas man tā netīšu izgāja, es

tikai vienu kumosiņu gribēju nokost, jo biju tik izsal-

cis, — tu jau zini, ka mēs vakar un šodien nekā neesam

ēduši, — tad es nokodu vienu kumosiņu, un tas bij tik

gards, tik gards, un tad vēl otru, un tad es gribēju vēl

drusciņ — un tā tā maizīte bij apēdusies.
Maija. Bet es esmu izsalkusi, ak, tik izsalkusi. Lai-

miņ, mīļā māsiņ, dod mums ēst!
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Laima (raud klusām).
Valdis (ņem Maiju pie rokas). Nāc, Maijiņ, nebēdi-

nāsim māsu: vai tad nu viņa mums nedotu, kad būtu.

Nāc, es tev gādāšu maizi.

M a i ja. Bet kur tad tu ņemsi?
Valdis. Es iešu taisni pie resnā beķera un viņam

lūgšu.
Maija. Bet, ja nu viņš nedod, tu jau zini, ka viņš ir

sīksts kā pūces gaļa.
Valdis Tad, tad — tad es raudzīšu viņam maizi —

nozagt.
Laima (pie sevis). Ak dievs, vai jau tik tālu! (Dikti.)

Pagaidi, Valdi, es tūliņ gādāšu naudu.

Grieta. Naudu? Kas tad tev ienācis prātā, kur tad tu

to ņemsi!
Laima. Es atminējos, ka man ir vēl kas, ko pārdot.

(Pieiet pie grāmatu skapīša un sāk kraut grāmatas ārā.)
Grieta. Ak tās grāmatas — kad tevi piķis, ka pie

tām ātrāk nedomāja, tās jau sen varēja pārdot. Dieva

vārda jau tur nav, nedz arī kāda kalendāra.

Laima (grāmatas iesiedama). Gēte, Lesing, Bairon,

Sekspīr, nolieciet savus staltos plecus, lieniet caur jūgu,
dzīve iet pār jums pāri! Ha-ha-ha!

6. SKATS

Tie paši, vaktmeistars un ministeriāis. Bērni iebēg kaktā

un bailīgi viens otru apkampj.

Vaktmeistars (skatās kādā papīrā). Trešajā pilsē-
tas kvartālā, māja sestais numurs, apķīlāt visu kustamu

un nekustamu mantību.

Ministeriāis (apkārt skatīdamies). Te jau gan-

drīz nekā nav, ko uzņemt.
Grieta (klanīdamās). Cienīgi žēlīgi lielkungi, ko nu

ņemsat, ko būsat, kad nekā nav, vai nu ņemsat man šos

pašus bruncīšus no muguras!
Vaktmeistars (uz Laimu). Ko jūs tur gribat iznest?

Te nekā nav brīv ņemt, lieciet tās grāmatas atpakaļ!
Laima. Bet viņas pieder man, es jums viņas nedošu!

Ministeriāis. Sniedziņa māja ar katru mazāko

nieku, kas tur iekšā, ir par parādiem uzņemama.
Laima. Kāds atlīdzinājums tad nu jums būs tās ne-

daudz kapeikas, ko es par viņām varētu dabūt?
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Vaktmeistars. Vai daudz, vai maz, mums jāskaita
visas lietas kopā, kam tik kaut cik kāda vērtība.

Laima. Cilvēks, vai jums ir kaut cik jūtu! Vai jūs art

neesat tēvs, kam mājā bērni? ledomājaties, ka šīs ma-

zās dzīvībiņas ciestu badu un izstieptu lūgdamās pret

jums savas rociņas, — vai jūs to spētu skatīt, vai jums ne-

lūztu sirds? Un man ir jāglābj bērni, jāglābj māte, kura

guļ uz slimības gultas, apžēlojaties jel, apžēlojaties!
Vaktmeistars. Tas jau viss ir ļoti bēdīgi, jaun-

kundze, bet mēs nevaram neko, mums ir jādara mūsu

pienākums. (Policisti rīkojas tālāk un aizzīmogo skapi.)
Grieta (grūž Sniedziņam sānos). Konu guli, klumburi!

Vai tu redzi, ka tie ir atnākuši mūs gūstīt. Še mans

ratiņš, raugi to izstiept pa durvīm, ka neredz, un aiznes

kaut kur paglabāt.
Sniedziņš (pie sevis). Tad jau labāk taisni uz šeņķi,

tur viņš būs visdrošākā vietā. (Prom ar ratiņu uz sānu is-

tabu.)

7. SKATS

Tie paši, Langarts.

Langarts (policistiem). Vai jau atrodu jūs, kungi,
pie jūsu uzdevumu izpildīšanas?

Vaktmeistars. Mums nākas diezgan grūti rīkoties,

jo šīs mājas iedzīvotāji ir spītīgi.
Laima. Te nu viņi visi ir kopā. (Piesteidzas pie bēr-

niem, viņus apkampdama.) Jūs, mīļās dzīvībiņas, vai jums
patiesi būs iet bojā! Nē, nē — lai notiek kas notikdams.

(Pieskrej pie skapīša, atrauj tiesas zīmogu un, pakampusi
kādas grāmatas, grib doties ar joni laukā.)

Ministeriāis (viņu saķerdams). Pagaidiet! Jūs esiet

noziegušies pret valsts likumiem, es jūs apcietinu.
Laima (atgrūž viņu). Prom! Laidiet mani!

Vaktmeistars. Viņa ir nevaldāma, te ir jāapietas
ar varu.

Ministeriāls. Cietumā ar viņu! (Abi satver Laimu.)
Valdis un Maija (pieskrej kliegdami). Vai dieviņ,

māsiņ! Vai dieviņ! (Pieķeras viņai pie drēbēm.) Neej, ne-

ej, neļauj vesties projām! Neatstāj mūs!

Grieta (drebēdama klanās). Mīļie kundziņi, lielie kun-

dziņi, žēlastību! Žēlastību!

Marija (izskrej no sāņu istabas). Kas še notiek?
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Mans bērns! A! (Saļimst, Grieta ar bērniem to ved pro-

jām.)
Langarts (policistiem). Atstājiet šo meitu man un

izejiet uz bridi ārā. (Minētie dziļi paklanās un noiet.)

8. SKATS

Langarts, Laima.

Laima (stīvi skatīdamās). Kas ar mani notiek?

Langarts. Kas notiek? Kas notiks? Hm! Kāds lai-

ciņš gan jums būs jāpavada drusciņ neomulīgi uz cie-

tuma salmiem.

Laima (rokas lauzīdama). Mana māte! Mana māte!

Langarts. Gan jau kādā übagu mājā būs priekš vi-

ņas patversme.
La i m a. Un bērni — kur paliks bērni!?

Langarts. Jūs topat naiva, jaunkundze, vai tad man

jāzina par visiem diedelniekiem, kas vazājas pa pilsētas
ielām!

Laima. Apžēlojaties, cilvēks, vai jūs esat no akmens?

Vai jums pret saviem līdzcilvēkiem nav ne mazākās līdz-

cietības dzirkstelītes krūtīs?

Langarts. Kad jūs pret mani tik spītīgi izturējāties,
tad arī es nevaru citādi darīt.

L a i m a. Apžēlojaties! Es apkampju jūsu kājas.
Langarts (viņu satverdams). Kādēļ tad ne pie manas

krūts, te esmu jūtīgāks.
Laima (izraujas no viņa un dodas uz otru pusi). Tēvs,

mīļais debesu tēvs! Mans sargs, manu bērnības dienu va-

dītājs, es tevi piesaucu, es, tavs nabaga bērns, dzirdi manu

balsi, manu izmisuma kliedzienu, neatstāj mani šinī

briesmu brīdi!

Langarts. Ahā! Vai mana lepnā varone jau viena ne-

spēj iztikt un tai jāsauc palīgi?
Laima (izmisusi nokrīt ceļos). Es tevi saucu, vai tu

dzirdi! Tev jādzird, ja tu esi tas taisnais, tas labais, tas

žēlīgais, visspēcīgais dievs!... Pacel sava spēka roku,
grand ar saviem pērkoņiem, pāršķel debesi — rādies, kur

tu esi! Skaties šurp, kur lokās pīšļos tava mocītā ra-

dība, — dzirdi dzirdi!! (Pauze, Laima uz-

raujas un paliek, rokas uz augšu izstiepusi, gaidīšanā.)
Ha! (Čukstēdama.) Šausmīga plaisma atveras man priekš
acīm — tukšs — tukšs — tukšs
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Langarts. Vai nu reiz nākat pie lielās atzīšanas,
kura ir — palīdzies pats sev?

Laima. Pats sev? Palīdzies pats sev?? (lerauga uz

galda nazi, sagrābj to.) Un kad es ar šo nazi tos tur

(noslēpumaini uz sāņu durvīm rādīdama) — — un tad

pati sevi —
— ak, tad būs miers un visiem cīniņiem

gals

Langarts. Kamdēļ tad tos tur? Vai tas ir jūsu pie-
nākums un jūsu mīlestība pret viņiem, ka gribat šo

briesmu darbu izdarīt, kur jūs tiem iespējat tik viegli pa-

līdzēt?

Laima (nazis izkrīt no rokām, bezspēcīgi krēslā at-

slīdēdama). Kas tad man jādara?
Langarts. Ceļaties augšāl
Laima (pieceļas, mehāniski, bez nojautas),
Langarts. Nāciet šurp!
Laima (streipuļo kādus soļus uz priekšu),
Langarts. Nāciet vēl tuvāk!

Laima (iet vēl kādus soļus).
Langarts (viņas roku saķerdams, kaisli). Nāciet man

līdz!

Laima (saslejas, izstiepj rokas, kā glābiņu meklē-

dama, tad krīt un zaudē samaņu).
Langarts (viņu saķerdams). Tagad tu esi mana!

PrlekSkars,

PĀRVĒRŠANAS

Langarta dzīvoklis. Grezni ierīkots salons ar dārgām mēbelēm, bil-

dēm, vāzēm utt., puķu koki lielos traukos, izeja pa labo un kreiso

roku, dibenā starppriekškars, kreisajā pusē bibliotēka.

9. SKATS

Bormanis (viens). Man viņa jāsastop viena, šī

skaistā ragana, pa vakariem tā mēdz atnākt še pēc grā-
matām, bez tam arī domājams, ka tā nāks līdz piedalīties

pie ziemas svētku eglītes pušķošanas, viņa jau tiek ieskai-

tīta kā ģimenes locekļis, kaut gan Langarta meita negrib
nekā no tam zināt. Ērmoti, ne ar vienu no savām izre-

dzētām Langarts vēl tā nav apgājies kā ar šo. — Sava

paša mājā vest — hml Bet tas mani nemaz neatturēs vi-
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ņai tuvoties, tai jāzin, ka viņas stāvoklis tikai caur mani

nodibināms. — Laba garša manam principālam, he-he-hel

Taisni man pa prātam, he-he-hei

10. SKATS

Bor man is, Laima.

Laima. Šie ziemas svētku zvani, visa šī svinīgā rīko-

šanās, es viņu negribu redzēt, es gribu no viņas izbēgt,
var būt, ka šinī istabā es atradīšu mieru.

B ormanis. Jūs jūtaties neveseli, jaunkundze?
Laima. Kas jūs tāds?

Bormanis. Vai neiespēju jums kaut kā pakalpot, cie-

nījamā jaunkundze?
Laima. Kas jūs esat? Ko jūs no manis gribat?
Bormanis. Man nav vēl bijusi laime cienījamai jaun-

kundzei stādīties priekšā. Oficiāli ņemot, esmu Langarta
kunga sekretārs, bet izpildu arī viņa privātdarīšanas un

esmu tikpat gatavs kalpot (dziji klanīdamies) viņa skais-

tajai pavēlniecei.
Laima. Ko jūs uzdrošinājāties! Es še vairāk nekas

neesmu kā Langart jaunkundzes biedrene.

Bormanis (smaidīdams). Es saprotu itin labi, ka

mums uz šo ārīgo firmu jāliek svars.

Laima. Cilvēks, jūs topat pārdroši, kā jūs drīkstat tā

pret mani izturēties?

Bormanis. Cienījamā jaunkundze, piedosat, ka man,

kas ilgus gadus valkājis sava kunga uzticību, še nekas

nav svešs un ka es katru lietu zinu apsvērt no pareizā
stāvokļa...

Laima. Šī nedzirdētā bezkaunība!

Bormanis. Jūsu priekšgājējas vis tā par mani nedo-

māja.

Laima. Priekšgājējas?!
Bormanis. Ja jums patīk zināt, tad es jums...
Laima. Nekā es negribu zināt. Acumirklī atstājiet šo

istabu!

Bormanis. Nedzirdēts! Viņa tā ar mani apietas! To

tu man maksāsi!

Laima. Un, ja jūs turpmāk vēl tā izturēsaties, tad jūsu
dienas še var būt skaitītas.
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Bormanis (iet un atgriežas pie durvīm, dūres vīstī-

dams. Pie sevis). Drīzāk tavas dienas varētu būt skaitī-

tas.

11. SKATS

Laima (viena). Elpu! Elpu! Man šinī purvā jāno-
smok! Ak, kaut es spētu nokratīt šo dzīvi! Ha! kad es šinī

pašā acumirklī steigtos prom — viena, naktī un miglā,
tikai projām, projām — — Bet vai es spētu izbēgt?.—
Sis kauns, kas uz manis guļ, — es viņam nespētu iz-

bēgt — tad mani piederīgie, vai lai es viņus grūžu postā
atpakaļ? — Nē, nē, man jāpaliek, nesaraujamas važas

mani še saista, man — jāpaliek... Bet kur lai atrodu

mieru? (Skatās apkārt.) Ā, jūs manas senākās, mīļās
biedrenes grāmatas, es griezīšos pie jums. (Paņem grā-
matu, atsēžas, sāk lasīt, bet grāmata izslīd bezspēcīgi no

rokām.) Ak, es nevaru — nevaru! Šīs pekles mokas! Kaut

jel spētu raudāt — kaut jel no viena vienīga cilvēka mu-

tes dzirdētu kādu apmierinošu vārdu >

12. SKATS

Laima, Marta.

Marta. Mana tēva laikam še nav? (Grib aiziet.)
Laima. Ak, palieciet, es jūs lūdzu!

Marta (lepni). Es nezinu, kas jums būtu man sakāms.

Laima. Ak, Langart jaunkundze, jūs esat arvien bi-

jusi pret mani laipna. Kad es nācu jūsu namā, jūs na-

baga meitenei trūkumā arvienu palīdzējāt.
Marta. Kā redzams, tad jums taču tagad manas pa-

līdzības vairs nav vajadzīgs.
Laima. Bet vairāk kā jūsu dāvanas mani atspirdzi-

nāja laipnie vārdi, ar kuriem jūs mani katrā brīdī saņē-
māt.

Marta. Tas ir ērmoti, ka jūs no viena sevi liekat zīdā

ģērbt un pie otra nākat meklēt laipnības, — palieciet taču

pie viena!

Laima. Nenosodiet mani, uzklausāties, lūkojaties pa-

priekš manā dvēselē. Ak, neliedziet man savu draudzību,
kura man tagad vairāk nekā jebkad vajadzīga. (Rokas
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izstiepusi.) Marta! Neatstumiet mani, esiet, kas jūs man

bijāt senāk!

Marta. Es jums aizliedzu mani saukt vārdā.

Laima. Ko es dzirdu? Jūs saraujat mūsu sakaru? Vai

starp mums vairs nav nekādas draudzības saites?

Marta. Starp tādu sievieti kā jūs un mani — nekādas!

Laima (drebēdama). Ar kādu tiesību jūs mani liekat

novārtā? Ar kādu tiesību, es jums prasu?!

Marta. Ar tiesību, kāda ir katrai krietnai meitenei

skatīties uz — bezgodi.
Laima. Ha! Par daudz! (Pieiet Martai itin tuvu un

zvērošām acīm.) Jūs, kas jūs ar savu tikumu lepojaties,
tādēļ ka jūs stāvat uz sadzīves augstumiem un jūs viņas

kārdinājumi, trūkumi un raizes nekad nevar aizsniegt,

nokāpiet jel viņas zemumā, viņas dubļos, Jaujiet visām

vētrām iet pār sevi pāri, cīnāties ar trūkumu! Badu! Iz-

samisumu! Un tad nāciet un atkārtojiet man savus vār-

dus!

Marta. Ka jums savus trūcīgos apstākļus ir paticis
pārmainīt pret spožu dzīvi, tas ir ļoti saprotams, bet, lai

es jūs tādēļ cienu, to neviens no manis nevar prasīt. Bez

tam jums nav daļas ar maniem uzskatiem, ne man ar jū-
sējiem.

Laima. Bet man ir gan daļa, mēs dzīvojam kopā vienā

mājā, es ļaužu priekšā ieņēmu stāvokli kā jūsu biedrene,
mums pie tā jāturas.

Marta. Un man būs būt par segu jūsu nekrietnībai —

tas taču ir par daudz! Vai zināt, ka es jūs katru acumirkli

varu likt no šejienes izraidīt?

Laima. Jūs iedrošināties mani biedēt — bet es, es pa-
vēlu šinī mājā.

Marta. Ko tā sacīja! Man pavēlēt! Langarta meita

sava tēva mājā liktos sev pavēlēties no kādas, kuras

vārdu minot es aptraipītu savu muti, — ha, nedzirdēts!

Laima. Vai man locīties pīšļos zem jūsu nicināšanas

un kā niedrai salūzt zem apstākļu varas? Nē! Un simt-

kārt
— nē! Dzīve mani ir izaicinājusi uz cīņu, tad es arī

izlietoju visus ieročus. Jā, jūs lepnā, jūs augstā dāma,
jus domājat mani viegli ar kāju nobīdīt pie malas, bet

še es stāvu! Man tās pašas tiesības sniegties pēc laimes,
varas, spožuma — un kad man arī citi būtu — jāsamin!

Marta, Briesmīgi, šī sieviete mani vēl nogalinās!
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13. SKATS

Tās pašas, Langarts.

Marta. Tēvs, es tevi lūdzu, atpestī mani no šīs sievie-

tes.

Laima. Langarta kungs, vai jūs man neapsolījāt, ka

es jūsu mājā būšu droša no katras nicināšanas?

Langarts. Jā, to es apsolīju, bet kas tad ir noticis?

Marta. Es negribu ar viņu dzīvot zem viena jumta.
Laima. Un es nevaru ļauties sevi no neviena zem kā-

jām mīt un kad tā arī būtu jūsu meita!

Langarts (uz Martu). To tu iedrošinājies! Acumirkli

tu izlīgsi ar Laimas jaunkundzi.
Marta. Nekad! Un, ja tu gribi mani piespiest uzturēt

ar viņu kopību, tad man šī māja jāatstāj.
Laima (pie sevis). Nē, nē! To nē, to es negribēju.

(Dikti.) Es ņemu savus pirmīt izsacītos vārdus atpakaļ,
es negribu būt par iemeslu, kas bērnu šķir no tēva.

Marta. Tas neatkarājas no jūsu žēlastības, un saku

tev vēlreiz, tēv, lai tu šovakar pat izvēlies starp mani un

viņu.
Langarts. Ak, ko nu vēl ne! Domā labāk, ka tev

šovakar jāsaņem viesi, tu taču apsolīji bāru bērniem rī-

kot svētku eglīti.
Sulainis (ienāk un pasniedz Langartam vizītkarti).

Langarts. Vai es savām acīm varu ticēt! Jānis Strau-

tiņš še, kur es viņu domāju viņpus jūras. (Uz Martu.)

Nu, vai redzi, kāds mums rets viesis, tavs bērnības biedrs

ir pārceļojis, tas taču tev būs patīkams?
Marta (pie sevis). Jānis Strautiņš — ak, es nemaz

nespēju attapties!

14. SKATS

Tie paši, Strautiņš, Bormanis.

Strautiņš. Sveiki. (Paklanās pret jaunkundzēm.)
Langarts. Esiet sveicināti tēvijā, mīļais doktor! Jūs

nudien stāvat sakarā ar kādiem pārdabiskiem spēkiem, ka

iespējat tik ātri pārkļūt no romantiskajām Isīdas svētnī-

cas drupām mūsu mīļajā dievzemītē.

Strautiņš. Caur laimīgiem atradumiem mums bij
iespējams mūsu ekspedīcijas ātrāk nobeigt, kā to sākot do-
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mājām, un bez tam ilgošanās pēc tēvijas likās pat suta

kumeļam iedot spārnus.
Langarts. Ko gan mūsu nabadzīgā tēvija tam var

dot, kura acis izlutinātas ar siltzemju daiļumiem!
Strautiņš. Es dodu priekšroku mūsu egļu mežiem

un sniega klajumiem, tie pamudina uz centību, dod spēku,
kamēr rožu ielejās var tikai sapņot un baudīt.

Langarts. Jums savāda garša. Bet apjautāsimies pie
mūsu dāmām, lai tās izspriež, kuram taisnība. Te jūs
iepazīstinu ar Sniedziņa jaunkundzi, manas meitas bied-

reni, tā jau arī liela filozofē. Un tu, Marta, iededzini eg-

līti, centies mūsu viesiem darīt, mazākais, mūsu māju

jauku.
Strautiņš (uz Laimu), Vai drīkstu dzirdēt, jaun-

kundze, kam jūs piekrītat?
Laima. Es turos pie dzejnieka vārdiem:

It visur daba pilnīga,
Kur tikai nava cilvēka!

Strautiņš. Ērmoti, kā jūs to saprotat?
Laima. Es domāju, ka visbaltākajam sniegam būtu

jātop netīram no cilvēku noziegumu traipekļiem un vis-

sārtākajām rozēm jānobāl no iztvaikojuma, kas nāk no

sāpju sažņaugtām krūtīm.

Bormanis (pie sevis). Pie joda! Kā viņa viņu uz-

skata ar savām lielajām acīm!

Strautiņš. Tik rūgts atzinums no tik jaunas mu-

tes — un vēl no sievietes?

Laima. Ja sieviete kāro pēc dzīves tiesībām, tad arī

viņai jāuzņemas cīniņš ar dzīvi, un tad arī viņai pielīp

viņas traipekļi.

Strautiņš (aizgrābis, silti). Nē! Tīra viņa ir, tīra

kā sniegs uz neaizsniedzamajiem kalnu galiem, tīra kā

skaņa, kura izplūdusi no mūžības un tāda atkal griežas
viņā atpakaļ. Pāri visiem dzīves cīniņiem viņa stāv kā

uzvarētāja mūžīgi.

Laima (pie sevis). Vai tā ir mana atpestīšana jeb
mans nāves spriedums? (Starppriekškars atiet vaļā, zie-

massvētku eglīte stāv pilnā sveču gaismā, visi paliek ap-

lūkošanā.)

Strautiņš. Vai redzat šo laimības un miera ainu! It

kā dziedinoša vēsma izplūst no turienes vēsts: miers virs

zemes!
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Langarts. Bet, doktor, jūs ar saviem jaukajiem vār-

diem sagrozīsat mūsu meitenēm galvas. Lūk, tur stāv

mana Marta it kā akmens tēls un varētu uz jums klausī-

ties visu nakti.

Strautiņš. Arī es jūtos it kā pieburts šinī vidū. (Pie
sevis.) Šī savādā sieviete atstāj manī brīnumisku iespaidu.

(Dikti.) Bet diemžēl man šodien vēl jābūt pie manas ra-

dinieces Stūrmaņa kundzes, kura citādi uz mani būtu

ļauna.

Marta. Tad jūs jau gribat iet, doktora kungs?

Strautiņš. Ļoti nožēloju, bet varbūt man būs atga-
dījums jūs drīzi atkal redzēt. Stūrmaņa kundze izrīko

jaungada vakarā viesības un ir likusi man ielūgt savus

pazīstamus, ceru, ka tur tiksimies, cienījamās jaunkun-
dzes?

Langarts. Bet līdz tam neaizmirstiet mūs vēl apcie-
mot, mīļais doktor. (Strautiņš noiet, Langarts pavada to

līdz durvīm.)
Bormanis (pie sevis). Tas būtu īstais atgadījums!

Kad es viņu iedabūju šīs Stūrmaņa kundzes nagos, tad

tas ir tikpat kā valzivs žaunās.

15. SKATS

Tie paši bez Strautiņa.

Langarts. Ko sakāt, dāmas, vai pieņemsat ielūgumu?
Marta. Sniedziņa jaunkundze to var darīt, es palikšu

mājā.

Bormanis (pie sevis). Tagad man jāizmet makšķere.
(Dikti.) Varbūt cienījamām jaunkundzēm būs. interesanti

iepazīties ar daktera nākamo līgavu, jo par tādu tiek tu-

rēta Stūrmaņa jaunkundze. Runā pat, ka tanī vakarā svi-

nēšot derības.

Laima. Derības?!

Langarts. Tas tiešām kas jauns. Ko tu saki, Marta?
Marta (pie sevis). Vai tas varētu būt, viņš mīlētu

citu? (Dikti.) Es — es — varbūt iešu.

Langarts. Nu, tad labi, Bormaņa kungs jūs varēs

pavadīt, es pats nevaru iet, jo man citur svarīgas darī-

šanas.

Bormanis (paklanīdamies). Ar vislielāko prieku,



Langarts. Bet, lūk, tur jau ir tavi viesi, Marta,

(lenāk bērnu koris un nostājas ap eglīti dziedādami.)

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi clus — mātes vakts

Sarga priecīgi bīdamies

Jauku bērniņu, debess vies.

Bērniņ, mierīgi dus!

Bērniņ, mierīgi dus.

Laima (pie pēdējiem vārdiem sabrūk ceļos). Mieru —»

mieru — mieru!

Priekškars.
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TREŠAIS CĒLIENS

Viesīgs vakars pie Stūrmaņiem. — Kāda blakus Istaba, no kuras

divējas divviru durvis ved uz zāli. Visas istabas veids cenšas izrādīt

pārspīlētu greznumu. Labajā pusē klavieres, kreisajā kafejas galds ar

traukiem.

1. SKATS

Eberhardīne, Jobanna.

Joha n n a (spēlē «Lauvas uzmošanos» ar lielām kļū-

dām).
Eberhardīne (pie galdiņa rīkodamās). Beidz nu,

beidz to «lauvas uzmošanos», viņš jau tev tikpat nekad

neuzmodīsies! Viesi drīz ieradīsies, būs jāspēlē priekša,
un tev gabals vēl neiet nekādā garšā.

Johanna. Bet, māmiņ, uz tām klavierēm nevar nekā

uzspēlēt.
Eberhardīne. Vai rel Nu sāks vainu meklēt pie kla-

vierēm. Lai saka viens cilvēks, ka tās klavieres ir sliktas:

tik skaisti nopulierēts, ka tur var vai spoguļoties, un klāt

vēl divi zeltīti lukturi.

Johanna. No ārienes jau nu viņas gan ir labas, bet

pašas skaņas ir sabojājušās. Lūk, te pašā vidū neskan

divas oktāvas no vietas.

Eberhardīne. Ak, nu tev vajag īsti pašā vidūl Ķer
tik vienā galā un otrā, gan jau tad skanēs.

Johanna. Bet es jau tik varu ņemt tās notis, kuras

stāv gabalos, un man nav neviena tāda gabala, ko uz

viņām varētu izspēlēt.
Eberhardīne. Te nu atkal atdursies pie gabaliem!

Vai tad es tev nepērku arvien visus jaunākos, kuri iznāk:

Bēthovena «Donavas vi{ņus», Jurjānu Andreja «Kornevi-

ļas zvanus». Punšeļa valcerus, Baha polkas, visus, visus!

Johanna. No Punšeļa jau tikai ir korāļi, un Bahs arī

tikai baznīcas mūziku ir komponējis.
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Eberhardīne. Vai nu korāļi, jeb valceri, kad tikai

skan! Bet tev jau nekas neskan, priekš tevis es savu

naudu esmu izgāzusi par velti. Kad jau nu ari neiet ar

mūziku, būtu jel pratusi citu ko. Tā, piemēram, mācētu

jel sarunāties ar kungiem par grāmatām, tas būtu vēl

pievilcīgāki.
Johanna. Ak, māmiņ, kur lai nu es visas tās gudrī-

bas sasmeļos?
Eberhardīne. Vai mums nav mājā grāmatu pilns

plaukts dārgos zelta sējumos? Lasi tik, tur tu atradīsi

visu, kas apgaismo un pacilā prātu. Tur ir «Venēcijas
asinsnakts», «Bālā grēfene», «Mīlestības vēstulnieks» un

arī klasiski raksti: Ģētes «Dūre», Sillera «Staburaga mei-

tiņa», Šekspīra «Vēršu kupcis», un «Vasaras nakts» —

«paģiras». Tur jau var izglītoties vai cik!

2. SKATS

Tās pašas, Stūrmanis.

Stūrmanis (aiz durvīm). Dīne, Dīne, vai tu tur esi?

(lenāk.)
Eberhardīne. Ak tu lācis! Vai pieklauvēt nemāki,

kā smalki ļaudis dara? Klūp tik iekšā! Un kas tā par
saukšanu: Dīne, Dīne, — izklausās kā miltu tīne.

Stūrmanis. Mīļā Eber-abarīne, es tev gribēju teikt,
ka tava lielā kūka no kanditera ir atnesta un pīpētāju is-

tabā arī viss priekš kungiem ir sarīkots.

Eberhardīne. Papriekšu izņem pats to pīpi no zo-

biem. Kūp jau atkal kā ugunsvēmēja kalns! Un tad iemā-

cies mani jel reiz pareizi nosaukt vārdā, ka priekš viesiem

atkal neizblamierē. Es tagad saucos Eber-har-dīne jeb, ka

laulāti ļaudis savā starpā mēdz saīsināt: Hardīne.

Stūrmanis. Eber-Eber-ardīnc.

Eberhardīne. Nevis Ardīne, vai tā mēle tev ir sa-

pīta!
Stūrmanis. Ardīne — Gardīne. (Pie sevis.) Ak die-

viņ, nu man būs arvien jādomā pie tiem gardīnu spredi-
ķiem.

Eberhardīne. Prasts tu esi bijis, un prasts tu pa-

liksi. Stūrmanis! Kas tas par vārdu? Būtu jel pārtaisījis
par Steuermani

— bet tev prāts uz izglītību nemaz nene-

sas tā kā man. Lūk, kas es biju, prasta Trīne, bet, tikko

ielaida pilsētā pie šūšanas, es Trīni pārtaisīju par Dīnu,



220

tad par Hardīnu, un nu gribu saukties pilnā vārdā par
Eberhardīni.

S t ū r m a n i s. Eber-Eber

Eberhardīne. Hardīne.

S t 0 r m a n i s. Gardīne.

Eberhardīne. Caur maniem pūliņiem jau bij tik

tālu, ka visur vēstulēs un ielūgumu kartēs rakstīja «Stcu-

erman», un tu ar to vācu valodu arī kaut cik jau esi lūpas
apsmērējis. Te, toreiz, kad gājām ar pazīstamiem kopā

pa ielu, kur gadījies, kur ne, iet garām kāds laucinieks

pastalās un uzsauc: «Vadzi, Stūrman, nāc nu iemest kā-

das granafifkas!» Ak, mani nervi! Kā es to izturēju! Nu

bij atkal Steuermanis pagalam un Stūrmanis mājā. Labi,
ka es vēl protu mūsu godu glābt un visiem stāstu, ka

tikai tādēļ saucamies par Stūrmaņiem, ka esam lieli lat-

viešu piekritēji, kaut gan paši esam vācu dzimuma.

Stūrmanis. Ko tad es būtu darījis, muti aizbāzt es

viņam nevarēju.

Eberhardīne. Tu visu famīliju apmet ar kaunu un

neapdomā arī par savu bērnu. Stūrējiet nu, stūrējiet abi

divi, kur tad nu iestūrēsat, redzēs, vai tu viņu pie vīra

aizstūrēsi?

Johanna. Māmiņ, es taču neviena nevaru precēt, kad

tas mani neprec.

Ebe r h a rdīn c. Ak tev jāgaida, kamēr vīrišķis tevi

sāk uzrunāt? Nu, tad gan vari gaidīt! Pašam vajag mā-

cēt runu uzsākt. Bet kur nu iedosi saprašanu tam, kam

dievs nav devis. Abi divi ar kruķi stumjami un velkami.
Jūs mani vēl ar sirdsēstiem aizdzīsat kapā. , .

Stūrmanis. Bet, mīļā Gardīne, ko tu liec, to jau es

daru. . ■ : .. :;

Eberhardīne. Tev kā meitu tēvam vajag acis turēt

uz visām pusēm: te ielūguma kartiņu, te papirosīņu, te

cigariņu, — un arvien iebilst, ka savai meitai dosi līdzi

krietnu pūru.

Stūrmanis. Kuru lai nu tad es tagad īpaši uzlūkoju?
Eberhardīne. Kuru? Vai vēl jāprasa? Te nu tev ir

acis piere, ka neredzi, kas tavam bērnam derētu! .Es do-

māju jauno dakteri Strautiņu, kurš nule pārceļojis. La-

bāku partiju Johannai nevar vēlēties. Un to es jums abiem

saku, sargāties, ka šim atkal neļaujat izšmaukt kā, tiem

citiem.
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3. SKATS

Tie paši, Strautiņš.
Eberhardīne ar Stūrmani samirkšķinās ar acīm.

Strautiņš. Kā liekas, tad esmu pirmais no viesiem

ieradies.

Eberhardīne (viņam uz pleca sizdama). Nekas,

doktorhen, varēsim savā starpā apspriest izrīkojumu, kā-

dus kungus sapārot ar kādām dāmām, un — manai Jo-

hannai uz polonēzi ar vēl nav kavaliera...

Strautiņš (pie sevis). Un tādēļ vien man šis steidzī-

gais ziņojums! (Dikti.) Tad jau laikam man būs tas gods.

(Pret Johanna.) Ā, Stūrmaņa jaunkundze ar mūzām sa-

biedrībā.

Jo ii ann a. Es —es — viņas jau neskan.

Eberhardīne. Patīkami jau nu ir, kad tie bērni ir

tādi izglītoti. Jums vajadzētu dzirdēt, cik aizgrābjoši
mana Johanna nes priekšā «Augustiņu», «Mazo pastil-

jonu» un vēl citus tādus Bēthovena gabalus, kurus tā var

vai ar vienu pirkstu nospēlēt.
Strautiņš. Tas jau ļoti patīkami.
Eberhardīne. Un ne vien tādas smalkas lietas prot

mana Johanna, arī saimniecībā tā tek kā irbīte. Mana Jo-

hanna prot cept un vārīt, mana Johanna prot šūt un adīt,
mana Johanna

Strautiņš. Tad jau jūs gan varat saukties par lai-

mīgu māti.

Eberhardīne. Un laimīgs būs arī tas vīrs, kas manu

Johannu dabūs.

Stūrmanis (pielec Strautiņam ar cigāru etviju). Vai

nav jums patīkams kāds cigāriņš vai papirosiņš? Manai

meitai jau pūrs būs bagāts līdzi.

Eberhardīne. Tu gribēji teikt, ka vari smēķēt vis-

smalkākos cigārus un ka tādēļ tavas meitas pūrs nebūt

nebūs mazāks.

Stūrmanis (pie sevis). Viņa jau man to makurku
vien ļauj smēķēt.

Strautiņš (pie sevis). Tīri netīk nemaz vairs klau-

sīties. (Pret Johannu.) Cienījamā jaunkundze būs tik

laipna man pastāstīt, kā tā pavadījusi laiku, kamēr es

biju projām no tēvijas.

Eberhardīne (iegrūž Johannai slēpu sānos). Nu,
runā tak! (Pret dakteri.) Mana Johanna gan tāda pabai-
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līga, zin tikai «jā» un «nē» atbildēt; bet neliecieties caur

to atbaidīties, daktera kungs.

Strautiņš (pie sevis). Uz to vienu svarīgo «jā» tā

gan jau visu laiku būs sataisījusies. (Dikti.) Lūk, tur nāk

viesi.

4. SKATS

Tie paši, Laima, Marta, Bormanis.

Strautiņš. Ā, Langart un Sniedziņa jaunkundzes,
man liels prieks, ka jūs atnākušas. Dāmas laikam nav pa-
zīstamas?

Eberhardīne (stādās priekšā). Es — Stūrmaņa kun-

dze, tas tur — mans vīra kungs un tā mana meitas jaun-
kundze. Arī jūs, Bormaņa kungs? Sveiki, sveiki!

Stūrmanis (pielēkdams). Vai nav patīkams kāds

papirosiņš jeb cigāriņš? Tīri Havana! Mēs jau varam smē-

ķēt tās dārgākās zortes, tādēļ manas meitas pūrs nebūs

nemaz mazāks.

Eberhardīne. Ved jau nu tos kungus un dāmas uz

dejas zāli, tiem jauniem ļaudīm jau papēži niez. Mana

Johanna jau uz deju tik viegla kā spalviņa. (Vēl uznāk

kungi un dāmas, apsveicinās un noiet uz deju zāli.)

5. SKATS

Eberhardīne, Gubeņa un Bunduļa kundzes, Storhbein

jaunkundze. Bunduļa kundze nes treknu klēpja suni.

Guben. Labvakar, mīļā frau Steuerman, vai nākam īstā

laikā? Vai neštērējam?
B v n d v 1. Frau Steuerman laikam būs vēl kāda tasiņa

kafejas priekš mums silta?

Eberhardīne. Ah jā, manas mīļās, te jau man ir viss

gatavs, ņemiet tikai placi. (Klusām.) Nu jau atkal iz-

strēbs veselu toveri. (Kundzes sasēžas ap galdu.)
Guben. Pie jums, mīļā, visi ēdieni tik labi smēķē.
Eberhardīne. Tad man būs prieks jums vēlāk celt

priekšā manu šā vakara lepnumu, kādu kūku, kura tāpat
iztaisīta kā mūsu jaunais latviešu biedrības nams, un vēl

torni es pieliku galā, jo jūs zināt, manas mīļās, cik kar-

sti es esmu latviešu piekritēja.
Vi s a s. Ah jā, ah jā!
Storhbein. Ah, cik cārti, cik poētiskil Jūs še tautie-
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šiem gribat dot atgadījumu sacensties, jo katrs tak gribēs
izrādīt to karstāko patriotismu un apēst to lielāko gabalu.

Bundul. Manam Fēliksiņam tak ar paliks kāds gaba-

liņš?
Eberhardīne. Tad jūs savu Fēliksiņu arī esat līdzi

paņēmuši? Šis mījais lopiņš, kāds tam skaists profils.
Bundul. Vai tiešām, mīļā frau Steuerman? Jums jau

arī ir viena feine Geschmack. Mans Fēliksiņš atrod visur

beifalu. Un vai tad es arī viņu labi neturu! Ēd tikai kon-

fektes un saldu krējumu, guļ manā klēpī un iet zināmās

stundās pastaigāt. Lūk, tagad ir atkal viņa promenādes
laiks. (Lūkojas pulksteni.) Laidīšu viņu, lai tas pa ista-

bām paložierē. (lesviež to blakus istabā.)
Storhbein. Tādi kustonīši ir arī ļoti uzticami, daudz

uzticamāki nekā vīrieši, kuri famīlijās, kur meitas, nāk

arvien viesoties, izēdas, izdzeras un beidzot atgriež mu-

guru.

Guben. Ah jā, cik neizglītota vēl ir tā pasaule. Pirms

tādus vīriešus laiž pa durvīm iekšā, vajadzētu noprasīt,
vai tie ir precētāji jeb ne?

Eberhardīne. Jeb atkal pavisam neizlaist no ista-

bas, kamēr «jā» vārds nav izdots.

V i s a s. Jā, jā, tā gan, tā gan!

Guben. Lūdzu, mīļā frau Steuerman, vēl otru tasiņu.

Eberhardīne (pie sevis). Dievs sargi, nu jau sestā —

Un viņai vēl arvien otrā. (Dikti.) Nu jums gan drusku

vairāk apetīte radusies, mīļā Guben kundze?

Guben. Jā, tagad vēl varu kaut cik iebaudīt, bet se-

nāk, kad man vēl bij bēdas par manu nelaiķi, tad jau es

tikpat kā nemaz neēdu: kad brokastā iekodu pa divi fim-

beri nēģu, kādas četras francmaizītes ar sviestu un kādas

sešas tasiņas kafejas, tad jau spēju ciest līdz stiprai pus-
dienai.

Storhbein. Daudz jau nevar ēst, tad jau var pazau-
dēt talji.

Guben. Lai nu jaunkundzes glabā talji, kurām jācen-
šas patikt kungiem, man jau to vairs nevajag. Lūdzu,

ielejiet vēl otru!

Eberhardīne (pie sevis). Tā patiesi šovakar izdzers

vai jūru!

Storhbein. Kungiem patikt! Ah, es jau neesmu kā

tās citas nekrietnās sievišķas, kuras kungiem lien acīs un
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ar varu bāžas virsū. Es jau turos kā vijolīte, kura slepe-
nībā gaida, kamēr to kāds plūks.

Eberhardīne (pie sevis). Nu, tad tu vēl vari gaidīt
otrus četrdesmit gadus. (Dikti.) Taisnība jums ir, mīļā
Storhbein jaunkundze, nekrietni un samaitāti ir tagad tie

jaunie sievieši.

6. SKATS

Tās pašas un Stūrmanis.

Stūrmanis. Gardīne, Gardīne, nāci Tas suns ir no-

kodis biedrības namam visu torni!

Eberhardīne (uzlēkdama). Ko? Kas? Tas suns? Nu

es to skretuli mezglošu, ka vairs ne dzimtas ādas nepa-
liks. (Iziet.)

Bundul (rokas lauzīdama). Ah, manu Fēliksiņu, manu

Fēliksiņu! Tā trakā bāba, var jau redzēt, ka bauru kār-

tas, lai simtreiz teicas par vācieti. Suns, skretulis — tā-

dus vārdus uz manu Fēliksiņu!
Eberhardīne (izstiepj suni). Es tam viņa ausis no-

raušu kā lupatas!
Bundul. Nost! Jūs prastā bauriete, bende!

Visas (saceļas un kliedz viena caur otru).
Eberhardīne. Nedomājiet ātrāk manā mājā nākt,

kamēr savu suni nebūsat vai noģiftējusi, vai nositusi.

Bundul. Nedomājiet, ka ātrāk še savu kāju celšu,
kamēr nebūsat iemācījusies smalku uzvešanos. (Iziet, dur-

vis ar sparu aizcirzdama.)
Eberhardīne. Labi, ka nu reiz tā prastā bāba ir

projām.

7. SKATS

Tās pašas, Bormanis.

Bormanis. Manu dziļāko padevību, daiļās kundzes.

Storhbein (pie sevis). Cik dziļi man viņa skati spie-
žas sirdī.

Eberhardīne. Vai nav patīkama kāda tasiņa kafe-

jas, piesēžiet tak.

Guben. Nu, ko tad no jauna varat pateikt, mīļais Bor-

manhen?

Bormanis. To visjaunāko vēsti jau Slcuermaņa kun-

dze labāk zinās kā es.
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Eberhardīne. Ko jūs domājat, Bormaņa kungs? E«

nekā nezinu.

Bormanis. Doktors Strautiņš ir taču jūsu radinieks.

Eberhardīne. Kas tad ir ar dakteri? Jūs mani pa*

tiešām darāt ziņkārīgu.
Visas. Ak, stāstiet, stāstiet!

Bormanis. Jūs taču zināsat, manas dāmas, ka dak-

ters, tikko pārceļojis, tūdaļ iemīlējies kādā jaunā dāmā.

Visas. Ko jūs sakāt — iemīlējies?
Storhbein. Kas tad mūsu pilsētā var iziet sveiks, te

jau tūlīt ir tādas, kas pašas karas kaklā.

Guben. Kas tā ir par dāmu?

Eberhardīne. Vai mēs viņu pazīstam? Vai tā ir no

šejienes?

Bormanis (pie sevis). Ha-ha-ha! Rūgst kā raugs

mīklā. (Dikti.) No šejienes, kā tad, tā ir jauna, skaista

dāma.

Storhbein. Jauna? Nu, neviens jau tai krustāmo zīmi

nav noprasījis. Un skaistums — tur arī vēl jājautā.
Guben. Kas tad to nezin, nosmērējas, nomālējas ar

tiem šmiņķiem kā kāda lelle.

Eberhardīne. leliek vēl zobus, pieliek liekos matus,

apkaras ar tiem modes kankariem, un tā jums, vīriešiem,

pirmā skaistule.

Bormanis. Un degunu arī vēl pieliek — ha-ha-ha!

Vai zināt, kundze (uz Guben), jūs gan varat sacīt: Zauls

ir sitis tūkstoš, bet jūs ar savu muti desmittūkstoš. Un

jums (uz Eberhardīni) vajadzēja būt dzīvojušai Franču

revolūcijas laikā, tad jūsu mēle būtu vairāk pastrādājusi
nekā ģiļotīna.

Eberhardīne (pie sevis). Cik viņš smalks cilvēks,
salīdzina mani ar francūzietēm. (Dikti.) Tā ģiļotīna lai-

kam ir kāda Parīzes modes dāma? Bet lai tas paliek citā

reizē, sakiet labāk — kas ir ar to dāmu, kā viņu sauc?

Visas. Sakiet, sakiet, kā viņu sauci

B o r m a n i s. Tā ir — Langart jaunkundzes guvernante.
Eberhardīne. Ko! Tā? Tas taču nevar būt! Viņa

esot no prastas kārtas, nabaga meita, kuru Langarta kungs
no žēlastības pieņēmis maizē.

Bormanis. No žēlastības? Ha-ha-ha! Mans principi-
āls to uztur no žēlastības, un dakters to precēs no žēlas-

tības.
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Eberhardīne. Ko? Precēs? Tas nevar būti

Guben. Kā jūs to saprotat — «no žēlastības»?

Bormanis. Es domāju, ka kungiem arvien ir tāda

ērmota žēlastība pret dāmām.

Guben. Bet, mīļais Bormanhen, izsakāties jel skaid-

rāk — tur gan vēl ir kāds āķis?
Bormanis. Es domāju, ka dāmu asprātība tur daudz

ātrāk būs noģiduši — īsto sakaru.

Visas. Kādu? Kādu?

Bormanis. Tā, piemēram, ar Langarta kungu.

Guben. Ko? Viņa būtu? Ak (rokas sasizdama),

es jau tūlīt domāju, ka tāds kungs bez sevišķa nolūka ne-

būs vis tik izšķērdīgs pret prastu skuķi. Nu nāk viss

gaismā!

Storhbein (kaunīgi). Ak, mēs, jaunās meitenes, jau
nedrīkstam nemaz klausīties tādas lietas.

Eberhardīne. Un tāda — tāda — persona drīkst

manā mājā celt kāju! Godīgas mātes mājā, kurai pašai
aug meita.

Bormanis. Tā drīkst vēl daudz vairāk, tā drīkst go-

dīgām mātes meitām atvilt dakteri.

Eberhardīne. Briesmīgi! (Atkrīt krēslā.) Stūrmani!

8. SKATS

Tie paši, Stūrmanis.

Stūrmanis (izbijies). Trīne, Trīne, kas tev notikās?

(Eberhardīne iegrūž tam slēpu sānos.) Gardīne, tu mani

sauci?

Eberhardīne. Mani nervi! Mani nervi!

Stūrmanis. Vai atnest tavas ožamās zāles, oduko-

lonu jeb pūderi?
Eberhardīne. Ej tu, triec viņu tūlīt uz vietas prom.

Stūrmanis. Ko tad? Ko tad? (Grib gāzties uz Bor-

maņi.)

Eberhardīne (mēdīdama). Ko tad? Ko tad? Te nu

tu esi godīgs nama tēvs, kad nezini, kas ienāk tavā namā!

Tādas bezgodīgas personas drīkst rādīties mūsu starpā
un mūs apmest ar kaunu.

Stūrmanis. Kas tad tās tādas ir?
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Eberhardīne. Kas lad tās tādas ir! — Tā, kas iet

kopā ar Langarta meitu, — ņem triec tu viņu laukā, kur

tu vinu satiec.

Stūrmanis. Tūlīt! Tūlīt!

Bormanis. Pagaidiet! Tas viņai par maz, to izvadīt

varbūt no kāda kakta, kur to neviens neredz. Apdomājiet
jel, kādu neslavu viņa jums ceļ un vēl grib savos tīklos

ievilkt dakteri, — to viņai vajaga likt drusku citādi bau-

dīt.

Eberhardīne. Ak, palīdziet, palīdziet, Bormaņa
kungs, jūs vēl esat cilvēks, kuram sirds priekš otra.

Bormanis. To vajag tā izdarīt, ka to dzird visa sa-

pulce un it īpaši dakters, jo priekš tā jums viņa jārauga
likt novārtā, tad būsat uzvarējuši.

Eberhardīne. Jūs esat tīrais eņģelis, Bormanhen!

Priekš daktera, jā, to es izdarīšu, un, lūk, polonēze sākas,

tagad īstais laiks.

9. SKATS

Mūzika, abējas divviru durvis tiek atvērtas, kungi iet ar dāmām pa

pāriem. Perspektīvē vairāk apgaismotu istabu.

Eberhardīne (uz viesiem). Lūdzu cienījamiem vie-

siem piedošanu, ka traucēju, bet te mūsu starpā ir iezagu-
sies kāda persona, kura mums visiem par kaunu un no

kuras cienījamo sapulci gribu atsvabināt. (Vispārēja iz-

trūkšanās, mūzika beidzas.)
Eberhardīne (griežas pret Laimu). Jūs te, kā jūs

iedrošinājāties nākt mājās, kur tikai atrodas godīgi mātes

bērni un ne tādi kā jūs?
Laima (streipuļodama). Jūs — jūs, ko jūs gribat?

Briesmīgi? Jūs man laupāt godu
Eberhardīne. Godu? Ha-ha-ha! Vai tad jums ar ir

kāds gods?

Guben, Storhbein (Eberhardinei katrā pusē).

Lišķe! viltniece, bezgode!
Eberhardīne. Čūska! Tā jūs līdz šim esat mācējusi

visus maldināt un pat tanīs labākajās aprindās iezagties,
bet tagad es jums jūsu blēdnieces masku norauju — un

jūs nevienam godīgam cilvēkam vairs nedrīkstat tuvoties.

Guben, Storhbein. Nevienam! Nevienam!

Laima. Ak dievs, vai tad es prātu esmu zaudējusil
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10. SKATS

Tie paši, Strautiņš.

Strautiņš (caur pūli lauzdamies). Kas še notiek?

(leraudzīdams Laimu, izbijies.) Sniedziņa jaunkundzei
Eberhardīne. Neejiet viņai palīgā, daktera kungs,

jūs nezināt, kas tā par personu! Negodīga, nekrietna sie-

višķa tā iri

Storhbein, Guben. Negodīga, nekrietna, jā, jā, jā!
Strautiņš. Ko jūs iedrošinājāties? Brukt virsū kā-

dai nespēcīgai sievietei un to likt apsmieklā visas sapul-
ces priekšā!

Eberhardīne. Ko? Jūs vēj ņemsaties viņu aizstāvēt?

Arī jums tā smiltis kaisījusi acīs kā mums visiem. Sakiet

labāk man paldies, ka jums pie laika atdaru acis, lai šī

čūska ar glaimo izskatu jūs nedabū vēl vairāk pievilt.
Strautiņš. Ne vārda vairs! Sniedziņa jaunkundze ir

dāma, kuru es cienu ļoti augstu.
Eberhardīne. Netikla palaidniece!
Storhbein, Guben. Taisnība! Taisnība!

Strautiņš. Sargiet savu mēli, lodenās čūskas, jeb jūs
man dosat atbildību par katru vārdu. Jo to es jums saku,
kamēr manās dzīslās ritēs asinis, es neļaušu nicināt un

vajāt vāju sievieti.

Eberhardīne. Pārlieku varens kavalieris! Nevaja-
dzētu jums vienam tik daudz pūlēties, sauciet jel palīgā
vēl citus, kas tādai dāmai, zināms, netrūkst, jeb varbūt

Langartu, kuram tā ir par mīļāko.

Strautiņš. Ha! Sie nekrietnie meli!

Eberhardīne. Meli? Ha-ha-ha! Prasiet, kuram jūs
še gribat, vai tie ir meli.

Guben. Ārā ar šo liderīgo sievieti!

Storhbein. Jeb tad mums, jaunām meitenēm, jāiet
prom.

Strautiņš (uz Laimu). Sniedziņa jaunkundze, es

jums citu gandarījumu nespēju dot pret tik briesmīgu ap-

vainojumu kā šo nekrietno svētuļu un liekuļu pulkā, ku-

rus piesaucu par lieciniekiem, jums piedāvāt savu roku

un sirdi, godīga vīra sirdi, kurš priekš jums ir gatavs
katru brīdi atdot savas asinis un dzīvību.

Eberhardīne. Dakter, dakter, vai jums ir prāts!
Strautiņš (uz Laimu). Un nu atbildiet man tikpat

atklāti, kā es jums esmu prasījis.



Laima. Ak dievs, tas ir par daudzi (leslīd Strautiņa
rokās.)

Strautiņš. Un nu atstāsim mēs šo godīgo sapulci.
Nāc, iesim un nokratīsim pīšļus no mūsu kājām.

Eberhardīne (viņiem paka}). Palīdziet, nelaidiet! Ak,

nu ir viss pagalam — mana Johanna! (Atkrīt krēslā

un noģībst.)

Priekškara,
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CETURTAIS CĒLIENS

Sniedziņa mājā. — Istaba vairs neizrāda agrāko nabadzīgo izskatu,
viss ļoti glīti un spodri. Gar sienām puķu vītes, viss sarīkots uz

kāzām. Uz galdiņa deg sveces.

1. SKATS

Laima, Sniedziņš, Marija, Grieta, Valdis, Maija.
Laima sēž krēslā brūtes rotā, bērni kar gar sienmaļiem vēl puķes,

Grietai liela aube galvā.

Marija (Laimai mirtu vaiņagu sprauzdama). Ak, vai

es varēju iedomāties, ka piedzīvošu to prieka dienu, kur

savu bērnu izvadu pie altāra! Bet dieva ceļi ir brīnišķīgi,
pēc tumšas bēdu nakts viņš taču licis mums uzlēkt reiz

tai žēlastības saulītei.

Grieta (rokas saņēmusi). Tas mīļais debesu tētiņš! Ir

nu gan mums visādi palīdzējis un no trūkuma un naba-

dzības it kā no zvēra rīkles izrāvis. Tāpēc mēs arī nespē-

jam viņam diezgan pateikties.

Marija (uz Laimu). Vai nu redzi, Laimiņ, ka tu to-

reiz tam Langarta kungam darīji pāri, no viņa nelabi do-

mādama? Cik viņš mums visiem palīdzējis un arī tagad
tevi izvada pie vīra.

Laima (spiestā balsi). Jā, jā.
Sniedziņš. Jā, mana puķīte, mans zelta zariņ. Lai

dievs tevi svētī par to, ko tu pie saviem vecākiem esi da-

rījusi.

Marija (vaiņagu piesprauzdama). Tā, meitiņ, nu tu

esi pilnīgi gatava, nu var nākt brūtgāns.
Valdis. Arī mēs esam gatavi ar istabas pušķošanu.

(Laimu aplūkodams.) Urrā!! Māsiņ, nu tu esi brūte!

Maija (Laimas kleiti taustīdama). Ak, arī es gribētu
būt brūte. Tā brūtgāna man nevajadzētu, kaut tikai man

būtu kleite ar tik garu šlepi kā tevi
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Grieta. Lūk, kur tev brūtgāns, tur, bērza galā.
Marija. Bet, Laimiņ, meitiņ, tu nemaz neizskaties pēc

laimīgas brūtes, esi tik klusa un domiga. Cita meitene

jau tavā vietā nezinātu aiz prieka, kur dēties. Apdomā
taču, tu esi nabaga meitene, un tavs brūtgāns ir tik augsts
un bagāts kungs, un viņš tevi tā mīl.

Laima. Viņš mani tā mīl, un es, un es

Marija. Vai re, sāks pat raudāt.

Grieta. Lai paraudās, lai, tā ir laba nozīme. Kad mani

mans nelaiķis — dievs mielo viņa dvēselil — veda pie
altāra, man jau acis bij sarkanas kā raudai.

Marija. Gan jau viņas mīļais tai asaras no acīm no-

skūpstīs, drīz jau viņš būs klāt, bet nu iesim mēs sapos-
ties. Bērni, jūs taču arī gribēsat māsu izvadīt uz baznīcu.

Valdis, Ma i ja. Jā! Jāl

Grieta. Jāiet ir vēl labi sasmērēties ar matu eļļu. Labi

vēl, ka toreiz dabūju savu aubi izraut no šeņķera nagiem.
(Visi noiet.)

2. SKATS

Laima (viena). Kā viņu visi vārdi mani moca! Sī

brūtes rota deg uz manas miesas it kā Nesus drēbe. Es

viņu pieviļu, to augstsirdīgo vīrieti, viņu un visus — ai,
cik labprāt tam pie kājām kristu un visu izteiktu, bet

tad — manu ienaidnieku skaļie gaviļu smiekli Nē,

nē, to es nespēju paciest. Man atliek tikai bojā iet jeb uz-

varēt, un es gribu uzvarēt!

3. SKATS

Laima, Strautiņš.

Laima (kaisli). Mīļais! Tu — tu — kur tu tik ilgi biji?
Kamdēļ tu mani atstāji vienul

Strautiņš. Bet, mīļākā, kādi pārmetumi! Vai tad es

katru brīdi par tevi nedomāju?
Laima. Tu mani nedrīksti atstāt nevienu minūti, ne-

vienu acumirkli, es baidos — es baidos.

S t r a v t i ņ š. No kā tad, mīļā?
Laima. Ka tu man netiktu atrauts, ka es atkal nepa-

liktu viena — viena
...

Ak, tas ir briesmīgi!
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Strautiņš. Tu esi uzbudināta un kvēlo un drebi it

kā drudzī. Nabaga bērns, ko tev ar savu smalkjūtīgo dvē-

seli vajag būt cietušai šinī rupjā apkārtnē! Tu, gara bērns,
kuru it kā ciedru sēkliņu vējš nopūtis no Libāna kalna

virsotnes uz vienkāršu zemi, kurā tai jānonīkst!
Laima. Saki, ka tu mani mīli, tad viss ir pārgājis un

es neesmu cietusi.

Strautiņš. Es tevi mīlu, mana dvēsele.

Laima. Klau, manas bērnības dziesmas skan atkal!

Izcēlusies no kapa, mana apraktā jaunība uzskata mani

ar savām nevainības pilnām zilajām bērna actiņām tik

žēli, tik saldi bet (atgrūž piepeši Strautiņu)
nemīli mani labāk!

Strautiņš. Kas tev piepeši notika?

Laima (ar mokām). Nemīli mani! Es tavas mīlestības

neesmu cienīga.
Strautiņš. Kā tu runā! Vai tad es uz tavu ienaid-

nieku rupjajiem apmelojumiem lieku kādu svaru? Nē, jo
vairāk tie tevi tiecas grūst dubļos, jo vairāk ir mana vīra

pienākums par tevi stāvēt.

Laima. Un tomēr — mīli, mīli mani! Ja ne citādi, tad

aiz līdzcietības, aiz vispārējas cilvēku mīlestības. Ja tu

redzētu kādu saplosītu, izpostītu dzīvību, kam nav nekā-

das žēlastības, nekādas cerības, un tava mīlestība tai

spētu atkal atdot visu — kad tu būtu viņas dievs un pes-

tītājs — vai tu viņu atstumtu?

Strautiņš. Nemoci jel sevi ar tādiem baigiem iztēlo-

jumiem.
Laima. Teic, teic — vai tu grūstu viņu atpakaļ, kad

tā nāktu sagrauzta, salauzta kā ķēdēs kalts noziedznieks,
kā uz pekli nosodīts grēcinieks un, stenēdama zem grēku
sloga, pīšļos (nokrīt Strautiņam pie kājām) izstieptu pēc
tevis savas rokas, — vai tu grūstu viņu atpakaļ bezdi-

benā, mūžīgā pazušanā?!...

Strautiņš. Beidz, mīļā, tu moci sevi un mani. Kā lai

tev savu mīlestību pierādu? Es jau tev teicu, ka uz visiem

ļauniem uzbrukumiem nelieku nekādu svaru. Un, kad es

tevi arī redzētu no pekles izkāpjam, es tomēr ticētu, ka tu

kā nevainības eņģelis neaizskarta gājusi caur viņu.
Laima (bailīgi, nedroši). Tu man tici?

Strautiņš. Vai tu vēl par to šaubies?

Laima. Bet vai tu man arvien ticēsi?

Strautiņš. Kā jel man kad varētu ienākt prātā, ka

tavā eņģeļa veidā slēptos rupja viltniece!
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Laima (saraudamās). Nē, nē, nē! Es — neesmu —■

viltniece, es... zvēri, ka tu man tici!

Strautiņš. Es tev zvēru ar vissvētāko zvērastu pie
sava vīra goda, ka

Laima (iekliedzas). Pagaidi! Nezvēri! (Taisās saļimt.)
Strautiņš (sakampj viņu). Bet kas tev atkal?

Laima (atņemdamās). Nekas, nekas — es tikai tāpat

bijos, ka tu sev neuzliecies pārāk lielu uzdevumu, kad tu

mani pret visu pasauli gribi aizstāvēt.

Strautiņš. Kad līdz šim tevi iespēju aizsargāt, vai

tad turpmāk nevarēšu to vēl labāk, kad tu man pie sā-

niem stāvēsi kā mana mīļā sieviņa? Es tagad iešu, lai pēc
pusdienas tevi vestu pie altāra. Langarts, tavs vedējs, arī

drīz būs klāt.

Laima (izbijusies). Langarts? Ko tu saki? Langarts?

Strautiņš. Es domāju ļaužu valodas tā vislabāk ap-
klusināt. Jo, kad ar viņu tik draudzīgi saejos, tad jau
katrs ieskatīs, ka tev ar viņu nevar būt bijis nekāds sa-

kars.

Laima. Nē, nē — es viņu negribu redzēt.

Strautiņš. Neesi jel bērns! Gan tu ieskatīsi, ka

mans rīkojums ir labs, un sveika! Es būšu drīz atpakaļ.

(Ejot sastopas durvīs ar Martu.) Ā, Langarta jaunkun-
dze, tas ir labi, ka jūs nākat, esiet tik laba un apmieriniet

manu līgaviņu, viņa ir drusku uzbudināta,

4. SKATS

Laima, Marta.

Laima. Jūs nākat pie manis, Langarta jaunkundze?
Marta. Jā, es nāku pie jums.
Laima. Aiz draudzīga nolūka jūs to vis nedarāt.

Marta. Jūs jau varat mani izraidīt, ja jums nepatīk
tas, ko jums sacīšu.

Laima. Es nelietoju tādus ieročus pret jums, kādus

jūs pret mani lietojat. Sakiet vien, ko gribat, man nav no

tā jābīstas.
Marta. Nu, tad es vispirms gribu jautāt, vai jūs tie-

šām gribat šodien ar Strautiņu salaulāties?

Laima. Jā, to es gribu, to es varu, to man neviens

vairs nevar liegt,
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Marta. Zināms, ka neviens, jo jums pašiem nav vairs

nemaz apziņas.
Laima. Ai, jūs jau varat viņam acis atdarīt, jūs va-

rat viņam teikt, kāda es esmu zema, kritusi persona, sa-

līdzinot ar jums.
Marta. Apmierināties, to ne es un neviens nedarīs,

Strautiņš ir pilnīgi jūsu varā, jūs vien viņu varat glābt
vai pazudināt.

Laima. Hal Kādēļ jūs īsti nācāt šurp, es redzu, ka

jums kāds zināms nolūks!

Marta. Es nācu noraut segu jūsu melnajai dvēselei,
lai jūs redzētu, ka jūs esat tik nekrietna, ka gribat pat

savos dubļos novilkt līdzi to, kurš priekš jums tik augst-

sirdīgi upurējies.

Laima. Ha! Jūs iedrošinājāties par daudz!

Marta. Es jau jums teicu, ka jūsu varā stāv mani,

tāpat kā savu apziņu, vai nu uzklausīt, jeb neuzklausīt.

Laima. Runājiet, sakiet — ko jūs īsti gribat?

Marta. Vai jūs viņu mīlat?

Laima. Kamdēļ šis jautājums?

Marta. Tamdēļ, ka es nevaru ticēt, ka jūs tik zemu

būtu grimusi. Jo, ja jūs aiz kaut kāda cita iemesla būtu

pieņēmusi doktora piedāvājumu, tad tas vēl būtu piedo-

dams, bet, ja jūs viņu mīlat un tad pieviļat, tad jūs esat

galīgi atmetama.

Laima (strauji, lepni). Un jūs esat atnākusi par mani

izspriest tiesu? Jā, es viņu mīlu, dzirdiet to, es viņu mīlu!

Un taisni šī mīlestība ir tā, kas mani paceļ ar savu va-

reno, šķīstošo ugunīgo spēku, kas pats par sevi ir tik

svēts, augsts un liels, ka tas paceļas pāri par visiem no-

ziegumiem, ka tas izrauj mani no visdziļākā bezdibeņa

un stipriem ķeruba spārniem nes uz augšu.
Marta. Un jūs negribat atsacīties no doktora?

Laima. Nekad!

Marta. Nu, tad arī ejiet — dodiet pie altāra svēto

zvērastu ar šo sātana viltību sirdī, dodaties ar viņu lau-

lībā, kuru jūs jau esat simtkārtām aptraipījusi! Dzīvojiet
viņa tuvumā, kur katrs jūsu acu uzmetiens, katrs elpas
vilciens ir meli, meli, riebīgi meli!... Ejiet nu, dariet to,
ja jums vel ir dūša.

Laima. Jā, to es darīšu!
Marta (ar neizsakāmu nicināšanu). Tad man jums

vairs nav nekas sakāms. (Iziet.)
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5. SKATS

Laima (viena). Cīniņš top arvienu karstāks, tie man

uzbrūk no visām pusēm, bet es tomēr nepadošos, tikai

stiprākajam pieder pasaule. (Langarts ienāk.)

6. SKATS

Langarts, Laima.

Laima (saraudamās, pie sevis). Hal Arī tas vēl —

dūšu. (Dikti.) Kā jūs drīkstējāt nākt šurpu?
Langarts. Skaistā Laima, kā tad lai jūsu kāzu dienā

trūktu viens no jūsu karstākajiem pielūdzējiem.
Laima. Es esmu citam saderēta, kas jums vairs pie

manis jāmeklē?
Langarts. Tas jau mūs nemaz netraucē, daiļā Lai-

miņ! Jūsu brūtgāns noder īsti segām, lai mūsu sakaru

varētu pa vecam turpināt. Tagad pat, kur viņš mani ielū-

dzis par vedēju, kas lai tur varētu ko sliktu domāt? Līdz

šim es domāju, ka tādi ideāli muļķi kā Strautiņš par velti

skraida apkārt pa pasauli, bet nu es redzu, ka tie savā

vietā var būt ļoti derīgi.
Laima. Ha, beidziet! Jūs mani gribat darīt ārprātīgu.

Neminiet mani ar sevi kopā, starp mums ir viss beidzies.

Langarts. Jūs vērtējat sevi par zemu, kad domājat,
ka tas, kas reiz apreibinājies jūsu daiļumos, spētu kad no

tiem šķirties.

Laima. Briesmīgais, ko tad jūs gribat? Nogaliniet jel
mani labāk!

Langarts. Es — jūs nogalināt! Iznicināt tādu dabas

mākslas darbu? Nē! Jūs neesat priekš bezjūtīga svina un

auksta tērauda, bet gan, lai liktu asinīm vārīties karstos

mutuļos. Tev vēl ilgi jādzīvo, Laima, — priekš manis.

Laima. Ak vai! Vai tiešām man še jāsalūst, vai es

vairs nevaru tālāk!

Langarts. Lai paliek dakters, metiet viņu pie malas,
ja jums šis mazais romantisms nav pa prātam.

Laima. Nē, nē, nē!

Langarts. Jeb paturiet arī viņu, jūs redzat, ka es

jums nemaz nestājos ceļā.
Laima. Ak, esiet jel žēlīgs, esiet jel vienreiz kā cil-

vēks. Atsakāties galīgi no manis, ļaujiet man tapt laimi-
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gai ar dakteri, un es jūs mīlēšu ar bērna mīlestību un

būšu jums mūžīgi pateicīga.
Langarts. Atsacītiesl Tad jau es būtu 96. proves

nelga! Nē, līdz tādam sentimentalitātes pakāpienam es

vēl neesmu nokļuvis.
Laima (smagi elpodama, atkrīt krēslā). Tad — es

esmu pazudusi.

Langarts. Cik kairinoša tu atkal esi!

Laima. Nenāciet man tuvu!

Langarts. Tu būsi pretīga! (Grib viņu noskūpstīt.)
Laima. Nost! Nost!

Langarts. Tu nepaliksi man šo skūpstu parādā, tava

brūtgāna klātbūtnē vēl to ņemšu.

7. SKATS

Tie paši, Strautiņš, Bormanis, vēlāk Sniedziņš, Marija,
Grieta.

Strautiņš. Labi, ka jūs jau priekšā, mīļais Langarta
kungs. Laiks jau arī ir doties uz baznīcu. Kur tavi vecāki,
Laima? (lenāk Sniedziņš, Marija, Grieta.) Tā, nu mūsu

mazais pulciņš ir kopā. Vairāk viesu nav lūgti, bet tu jau
tā vēlējies, mīļā, un, kur mīlestība valda un saticība, tur

arī nevajag ārīgu liecinieku. Te tikai vēl Bormaņa kungs
nāca līdz mūs izvadīt uz baznīcu.

Bormanis (Laimas priekšā paklanīdamies, ar ironiju).
Daudz laimes, ka savu mērķi esat sasnieguši.

Sniedziņš (stomīdamies). Sveiki, mīļais — mīļais
daktera kungs.

Strautiņš. Ak, ko nu! Sauciet mani tikai par dēlu.

Gr i c t a. Tāds augsts kungs mums par dēlu!

Sniedziņš. Vai patiesi mēs to drīkstam? Nu, tad,

mīļais znot, mēs gan esam tādi nabaga vienkārši ļau-
tiņi

Strautiņš. Jūsu Laimiņa jau man atsver simtām ba-

gātību. Ne viņa stāv zemāki par mani, bet es to viņas
cēlo augstumu vēl nespēju sasniegt.

Marija (asaras slaucīdama). Ak, daktera kungs, ma-

nam bērnam gan nav pērļu un dārgu akmeņu, bet viņas
rota ir viņas tikums un šķīstā sirds. Tiklu un daiļu es

viņu esmu audzinājusi kā kādu puķīti un ar mātes lep-
nību jums tādu viņu dodu rokā.
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Bormanis (ar apspiestiem smiekliem uz Laimu).
Kādi jūsu lietai brangi veicinātāji!

Strautiņš. Es jums pateicos, mīļā māte, un apsolos,
ka jūsu bērnu mīlēšu kā savu acuraugu. Arī tu, mīļā līga-
viņ, uzņemot tagad jaunu dzīves gaitu, pateicies tiem,
kuri tevi līdz šim vadījuši.

Laima (mehāniski). Paldies jums, tēvs un māte.

(Skūpsta tiem roku.) Arī tev, krustmāte.

Grieta. Nu, nu, vesela, vesela. (Slauka acis priekš-

autā.) Jāraud kā jāraud, nepietiek tev, cilvēkam, diezgan
izraudāties pa bērēm, jāraud pa kāzām arī. (Atskan baz-

nicas zvani.)
Strautiņš. Klau, jau zvans aicina, dosimies nu ceļā.
Langarts (tuvojas Laimai). Arī man, Laima, ne-

liegsat tēva tiesu. (Grib viņu noskūpstīt.)
Laima (ar šaušalām iekliegdamās, izraujas).

Strautiņš. Bet, mīļā, vai jau atkal pirmītnējais uz-

budinājums — ko tas lai nozīmē?

Laima (izstiepj rokas pret viņu atraidoši). Nenāc

man tuvu — nenāc! es esmu es tevis

neesmu — cienīga — viss ir (iekliedzas) taisnība!

Strautiņš (paliek kā sastindzis, pēc brīža dobji).
Viss taisnība?? ...

Langarts (pie sevis). Pie joda! Lieta var tapt ļoti
nepatīkama. (Dikti.) Viņai tādi uztraukumi pēdējā laikā

uznāca jo bieži. Tad viņa izrunā lietas, kuras nestāv ne-

kādā sakarā ar patiesību.

Strautiņš (uztraukdamies). Patiesība? Ko tu teici? —•

Patiesība! Ha! Runā! Runā!-

Laima (stāv klusu).
Strautiņš. Runā jel! Kādi māņi, kādi murgi man

maisās priekš acīm — tur atveras briesmīgs bezdibens,,.

Vai tu dzirdi, runā! Es gaidu uz vienu vienīgu vārdu.

Laima (čukstēdama). Es esmu briesmīgi noziegusies,
es tevi pievīlu.

Strautiņš. Tu melo! Tu pati nezini, ko tava mute

runā! Ha! Viss ir meli, šaušalīgi meli! Manas acis, ma-

nas ausis mani krāpj. Bet tu — tu esi pati patiesība —

apžēlojies! Es pie tevis pieķēros kā slīkonis! Teic, tu me-

loji — meloji!

Bormanis (smiedamies uz Laimu), Nu jau jums
viegli tikt savā lomā atpakaļ.

Grieta. Dievs, stāvi man klāt, es nezinu, kas še no-

tiek!



Marija. Apžēlojies, saki —- kas nu notiek, ko viņi visi

no tevis grib?
Laima (ar šausmām). Jūs visi, ko jūs tā uz mani

raugāties, it kā mani gribētu saplosīti Tēvs, māte,

mījākais, man jums jāsaka redzat — tur ir viņš!!
Kam es (Norauj sev miršu vaiņagu no galvas un

samin zem kājām. Baznīcas zvans.)
Strautiņš (sagrābj viņu aiz kakla). Ha! es tevi —

— mirsti! — mirsti! (Rauj viņu uz priekšu žņaugdams.)
Nāvīgā čūska! Es tevi samīšu, lai tu neapgāni pasauli!

Sniedziņš. Mans bērns! Mans bērns!

Grieta. Ak dievs!

Strautiņš. Bet ej! Tu esi par riebīgu es ne-

gribu ar tevi aptraipīt savas rokas. (Atsviež Laimu nost,

kura paliek ģibonī guļot. Uz Langartu.) Bet tu, ņirgājo-
šais sātan, man dosi atbildību.

La n g ar t s. Kā patīkas.

Priekškars.
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PIEKTAIS CĒLIENS

Divkaujas viela mežā, aizā pie kapsētas.

L SKATS

Laima, Marija.

Marija. Klausi jel, bērns, kad tevi lūdzu, nāc mājās!
Laima (sēž nošļukusi uz kāda celma). Laid mani,

māte, es nevaru — man jāpaliek še.

Marija. Tu jau savās plānajās drēbēs še gluži sa-

stingusi. Kad es nebūtu uzvaktējusi, ka tu šorīt agri no

mājas izgāji, un tev pakaļ nākusi, tad še viena pati va-

rētu nosalt. Bet nu nāc, cik ilgi tad tu gaidīsi?
Laima. Es zinu, ka viņi nāks, viņiem jānāk.

Marija. Atstāj viņus, ko tu gribi izdarīt, tur vairs

nekas nav novēršams, lai dakters ar Langartu šaujas.
Laima. Nenovēršams, tu saki! Nenovēršams ir tikai

kauns, kas uz mani guļ. Bet briesmīgajam liktenim nebūs

citus ar mani līdz samīt, es tam stāšos ceļā, es viņu at-

turēšu, es!

Marija (pie sevis). Dievs, esi žēlīgs, apskaidro tu

viņas prātu! (Dikti.) Laimiņ, bērns, tu esi slima, klausi

savu nabaga māti, nāc mājā.
Laima. Mājā? Ko lai mājā daru? Es tur nevaru Iztu-

rēt, man tur viss atgādina notikušo.,,

Marija. Mēs par to nenieka nerunāsim. Es un tēvs,

ne pušu plēsta vārdiņa, un krustmātei arī piesacīšu, lai

tā cieš klusu.

Laima (purina sērīgi galvu).
Marija (velk viņu aiz rokas). Nāc, mans nabaga

bērns, tu taču esi mūsu bērns, lai būtu noticis kas notik-

dams. Mēs tevi kopsim un lolosim kā toreiz, kad tu vēl

biji maziņa. Mīkstā gultiņā es tevi guldināšu — un, kad

tu atkal atspirgsi, tad viss būs labi.
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Laima. Nerunā, nerunā! Nekas nav pārlabojams, ne-

kas nav izdzēšams.

Marija. Paciet, meitiņ, gan jau ar laiku arī tu aiz-

mirsīsi un viss pāries.
Laima. Ha, tad tiktāļ, ka lai pati sevi sāktu nicināt?

Nē! (Uzlec ar sparu.) Vēl man ir spēka ienīdēt, kas ienīs-

tams, vēl manas dzīslas spēj aiz dusmām drebēt, manas

asinis vārīties un tādēļ es darīšu, kas man jādara!
Marija. Bērns, nelauz mātes sirdi, es paredzu kaut

ko nelabu, nāc man līdzi prom no šejienes!
Laima (atgrūž viņu). Laid mani! Es tev saku, ne-

kāda vara mani nespēs atturēt!

Marija (rokas lauzīdama). Mans dievs, mans dievs!

(Pie sevis.) Man viņa jārauga dabūt prom, pirms viņi še

atnāk, ja ne citādi, tad ar varu. Es skriešu uz mājām at-

saukt tēvu palīgā. (Dodas ātri prom.)

2. SKATS

Laima (viena). Tagad viņa ir projām, neviens mani

vairs netraucē. Drīz viņi būs klāt... Es skaitu minūtes

pēc sava drudžainā pulsa... ak, tikai vēl tik daudz spēka,
ka šis ķermenis nesabrūk, lai spēju izpildīt savu pēdējo
pienākumu un glābt daktera dzīvību... (Skatās apkārt.)

Ak, kaut tie nāktu jau — mana piere deg un dzīslas

raustās — kā miglā jau redzu priekš acīm ceļu, kurš ved

uz pazušanu caur asinīm — asinīm! — — Ha! Tur soļi
dzirdami. (Apskatās.) Langarts viens? Nu, jo labāk, tā

es tikšu labāk galā. (Apslēpjas aiz kokiem.)

3. SKATS

langarts, Bormanis un vēl kāds sekundants nāk ar pistoļu
kasti.

Sekundants. Tad mēs pirmie esam atnākuši, dak-

tera vēl nav.

Bormanis. Nav jau vis tik patīkama gaita, ka būtu

jāsteidzas.

Langarts. Kad tikai tam viņa varonība nav pārgā-
jusi! Vai bijāt, kungi, ar viņu runāt dēļ izlīgšanas?

Sekundants. Par velti! Viņš no tam negrib nekā

dzirdēt.
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Langarts, Nu, kad dakteram tur, viņā pasaulē, pa-
tīk labāk, tad es neko nevaru darīt! Sāciet rīkoties, mani

kungi.
Sekundants (apkārt skatīdamies), Sī vieta jau tīri

kā tādiem gadījumiem radīta.

Bormanis. Jā, kapsēta tūdaļ pie rokas, dakteram ne-

būs tālu jāceļo.
Sekundants. Nevar jau iznākumu iepriekš zināt.

Langarta kungam gan krīt pirmais šāviens.

Bormanis. Un otra jau nemaz vairāk nevajadzēs.
Langarts. Tad jau man vajadzētu pirmoreiz savā

mūžā tādos gadījumos misēties. Pie tam vēl dakters ir

uzbudināts, kamēr man šī lieta tik vienkārša kā jebkura
kāršu partija.

Sekundants, Bormanis. Zināms, zināms.

Langarts. Ne labprāt es dakteram dzītu lodi krūtīs,
bet nevar taču sevi par niekiem likt nošauties. Man dzī-

vība mīļa, jo uz mani vēl gaida dučiem netukšotu šam-

panieša pudeļu.
Sekundants. Un mūsu jautrā sabiedrība.

Langarts. Taisnību sakot, es visu šo divkauju turu

par blēņām! Kad mēs tādu sieviešu dēļ gribētu šauties,
tad jau drīz varētu pietrūkt svina. (Laima dodas ārā.)

4. SKATS

Tie paši, Laima.

Laima. Bet ne asiņu! Šurp, nelieti, skaties man vaigā,
tava soda diena pienākusi!

Sekundants. Ko viņa grib?

Langarts. Tu, Laima, meklē dakteri? Vēl viņa še

nav. Lodei steigties pretim jau arī nav tik patīkami kā

mīļākajai.
Laima. Tevi es meklēju, tu negantais, tevi! Tu sodam

neizbēgsi.

Langarts. Ko tu gribi?
Laima. Tiesāt.

Langarts (zobus griezdams). Vai re, cik patētiski!
Diezin kādas pārspīlētas romānu situācijas tu vēl neiz-

domāsi! Vai es tev toreiz neteicu, lai tu ciestu klusu, tad

šis skandāls nemaz nebūtu iznācis un viss būtu palicis
apslēpts.
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Laima. Apslēpts? Ha! Nu visi noziegumi tiek atklāti,
visiem pārkāpumiem segs norauts, un kaili un drebēdami

mēs stāvam mūžīgas patiesības priekšā, kurai mums par

visu jāatbild, par visu!

Langarts. Nu, lai tad arī! Kas noticis, to nevar

ņemt atpakaļ. Es izlīdzināšos ar dakteri.

Laima. Ne ar dakteri, bet ar mani. Es stāvu viņa
vietā tev pretī. Vispirms tev rēķins jānoslēdz ar mani.

Sekundants. Vai viņa nebūtu jāsavalda?
Bormanis. Laidiet taču, tur vēl iznāks krietni joki.
Laima. Ņem tur pistoli. (Uz kasti rādīdama.) Mes

mērosimies ar ieročiem. (Izvelk no ķešas pistoli.)
La n g ar t s. Tu tiešām topi bezgala jocīga.
Laima. Nerunā, ņem! Katrs acumirklis, kurā tu vēl

elpo, palielina tavu noziegumu.

Langarts. Nē, mana varone, es ar tevi mainos labāk

skūpstiem nekā lodēm.

Laima. Tu negribi ņemt tur viņu ieroci? Nu, tad krīti

ceļos!

Langarts. Vai tava skaistuma priekšā?
Laima. Krīti ceļos un lūdz to tur augšā par savu no-

ziegumu pilno dzīvi, ka nenobrauc peklē tik melns, ka

visi velni no tevis izbīstas.

Langarts. Ha-ha-ha! Es? Dievu lūgt! Tik jocīgs jau
es visā savā mūžā neesmu bijis.

Laima. Nu tad — še, ņem savu tiesu! (Sauj uz Lan-

garta.)
Langarts (ķer pie krūtīm, grīļojas un nokrīt).
Sekundants. Ha! Ko viņa darīja, palīgā! (Skrej pie

Langarta.)
Bormanis. Patiešām, to es nesagaidīju. Dakteri

šurpu!
Langarts (krākdams). Lai pekle — — es mirstu.

(Izlaiž garu.)

5. SKATS

Tie paši, Marta.

Marta (uzskrej izbijusies). Ko es dzirdēju? Kas še

notiek? Kur ir mans tēvs?

Sekundants (mēģina likim aizstāties priekšā).
Marta (ierauga to, atgrūž viņu nost un iekliegdamās

nokrīt pie lika). Pagalam! Ā — pagalam! Asinīsl

Sekundants. Kas nu lai notiek?



Marta (vaimanādama). Mans tēvs, mans tēvs, kas ir

viņa slepkava?!
Laima. Es.

Marta. Negantā, tu — slepkavai Tu man nolaupīji.,
saplosīji, izpostīji visu! Viņš taču bij mans tēvs... Ak

dievs, dievs, vai vairs nav nekādas taisnības?

Laima. Pagaidi, nesauc dievu, mums pašiem par sevi

jāspriež tiesa.

Marta. Ha! Nerunā — nerunā — tavi vārdi griež kā

šķēpi... Prom no manām acīm, slepkava!
Laima. Ņemiet tad, ko esat gribējuši! Ņem, dzīve,

savu dāvanu, ko tu ar varu uzspied katrai radībai. Ar

lāstiem, ar šaušalām un riebumu es viņu nosviedīšu tavā

priekšā — šās tiesības man vēl ir palikušas! (lešauj sev

krūtīs un nokrīt.)
Sekundants, Bormanis. Briesmīgi! Kas še no-

tiek!

6. SKATS

Tie paši, Strautiņš.

Strautiņš. Ko redzu! Viņa? Laima! Pie zemes asi-

nīs1

Laima (mēģina vēl pacelt galvu).
Strautiņš. Palīdziet, glābiet! Mēģiniet atturēt viņas

dzīvību! (Nokrīt pie viņas.)
Laima. Laid mani — es esmu piekususi no dzīves cī-

ņas — piedod man, piedod nāvē

Strautiņš. Laima, Laima, ko tu esi darījusi! (Kapa
zvans, Langarta līķis top aiznests.)

Laima. Vai es tevi drīkstu uzskatīt? Vienu — skatu

vēl — manā spožajā — grimstošā — paradīzē (Iz-
stiepj rokas pret Strautiņu, krīt atpakaļ un mirst.)

Priekškars.





RAGANA

Dramatisks fragments





Personas:

Karalis

Ligita — viņa māsa

Princis AI mars

V i s v a 1 d s — galmenieks
Aldona ļ lma dāmas
Valda )

Gi 11 m a — meža ragana

Liesma — viņas meita

Galma Jaudis, raganas
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PIRMAIS CĒLIENS

Kalnains, plaismots apgabals, dibenā klintis, kurās atrodas raganu
ala. Visapkārt mežs. Vasaras nakts, pilnīgi tumšs, spīgaiņi lēkā virs

purva.

1. SKATS

Gi 11m a

(viena, taisa noslēpumainas zīmes, no kurām izšaujas
maldu ugunis).
Pie darba, mani paklausīgie gari!
Gan reti laiks tik izdevīgs kā šonakt,
Kur tumsība tik bieza visur valda,
Ka katris solis rokām jāaptausta.
Uz visām pusēm klīstat, spīgaiņi!

Eit, kairināt un vilināt, un mānāt

No ceļa projām gājēju, kad tas,

No jūsu burvju gaismas maldināts,
Jūs steidzas satvert, rokas izstiepis, —

Tam priekšā stājaties kā sapņu tēli,
Pēc kuriem centies tas, kā zelts un laimei

Arvienu jaukākas tam parādāties,
Arvienu kaislāki to kairinājiet! —

Kad tas jūs satvert grib, tad bēgat projām,
Kad tas jau izsamist, tam tuvojaties;

Ap viņu smejat, rejat, ņirgājaties
Un raujat to tur iekšā atvarā —

Pie kauliem klāt lai krājas citi kauli

Un iznīcībai atkal mielasts jauns!

(Taisa zīmes, ugunis lēkādamas izklīst uz visām pU'

sēm, paliek atkal tumšs.)

Kas, bālā diena, gan pret tevi nakts!

Tu dzīvei glabā visus noslēpumus!
Kur krūtīs dziļi jūtas apslēptas,
Tās dodas augšup, katra dzīsla briest...

Tu nēsi nakts, kas guļ, bet nakts, kas rauj un posta, —
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Tu slepkavībai asu dunci trin

Un pīšļos samin nevainības puķi.
Tu zvēri, lādi, raudi, gavilē,
Ikkatra līksmība un noziedzība

Zem tavas tumšās segas apslēpta. —

(Mēness parādās sarkans starp saraustītiem māko-

ņiem.)
Bet laiks jau vēls, vējš sāk no rītiem pūst,
Kur manas meitas paliek?

2. SKATS

Giltina, viņas meitas raganas

(ģērbušās melnos, vaļējos uzvalkos, melniem matiem,

vēcina dziedādamas melnus plīvurus).
Pa gaisu viesulis

Mākoņus jauc,
Iz pagares melni

Kumeļi brauc;
Huisa! huisal huisa!

Tiem plivinās krēpes,
Skan pulksteņi,
Gauž vējā gari
Tik gaudīgi:
Va—ai! Va—ai! Va—ai!

Tiem atdusas nava

Ne nakti, ne dien',
Un kumeļi tāļāk
Un tāļāku skrien

Huisa! huisa! huisa!

Giltina

Diezgan ilgi
Jūs bijāt projām, tādēļ ziņojat,
Vai izpildījāt savus uzdevumus.

Pirmā ragana
Mēs visu darījām, ko vien tu liki.

Otrā ragana
Es laupītāja dunci vadīju. —

Trešā ragana

Es ceļinieku gāzu atvarā. —

Ceturtā ragana

Es sēju skaudību un greizsirdību.
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Piektā ragana
Es draugu draugam virsū rīdīju
Un brāļu starpā cēlu ienaidu,

Giltina

Tā brangi, ka jūs savu darbu kopjat,
So nakti tad, kur mēness gaiši spīd,
Jums ļaušu izpriecāties jautrā dejā.

Raganas
Mēs atkal varam diet! huisa! huisa!

Giltina

(apkārt skatīdamās).
Kādēļ gan Liesma jūsu starpā nav?

Visas

(apklust un bailīgi saskatās).
Giltina

Jūs neatbildat man? Kur viņa ir?

Kā jūs to vienu atstāt drīkstējāt?
Tā jauna, nepazīst vēl visas tekas.

Kaut gan tai devu līdzi burvju zizli,
Var tomēr notikt, ka tā apmaldās,

Pirmāragana
Man tevim jāvēstī, kaut negribot,
Ka Liesma, mūsu māsa jaunākā,
Mums nepaklausa vairs un vienumēr

No mums iet atšķīrusies citus ceļus.
Kā sapņodama vien tā maldās apkārt.
Plūc burvju ziedus, pin tos vaiņagā.
Nekas tai nav pa prātam, ko mēs darām,
Un gaitas tā no tevis uzdotās

Vairs negrib izpildīt.
Giltina

Pie manām dusmām!

Kaut arī tā ir mūsu mīlule,
No visām lolota, ka viņai, lūk,
Ir tādi brīnišķīgi zelta mati,
Ka tādu nav nevienai raganai. —

Raganas

(savā starpā).
Tos mēs tai labprāt visus izplūktu.

Giltina

Bet viņai tomēr jābūt paklausīgai.
Otrā ragana

Visļaunākais nav, ka tā nepaklausa,
Bet viņa taisni vēl mums pretī strādā.
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Giltina

Lai jodi trejdeviņi; stāstāt, stāstātl

Pirmā ragana

Tu zini, mūsu karalis ved karu

Ar savu kaimiņu. Viņš izsūtījis
Pret to bij savus pulkus, vadītus

No jauna virsaiša. —

Giltina

To pavēlēju
Jums bojā gāzt.

Pirmā ragana
Mēs viņu ievīlām

Ar visu karapulku dziļi purvā.
Pats jaunais vadonis, kurš nomaldījies
No citiem projām bij, jau būtu kritis

Par upuru zem ienaidnieka šķēpa. —

(Liesma uznāk.)
Bet Liesma piepeši tam klātu steidzās —

No nāves virsaiti tā izglāba
Un līdzi viņa pulkus pestīja.

Giltina

Lai zilas zēveles! — Un visu to

Ir Liesma darījusi! Pārdroši

Tā visu mūsu darbu izpostai
Kur gan tā paliek?

Otrā ragana

Tur jau viņa nāk.

3. SKATS

Tās pašas un Liesma.

Liesma

(ugunssarkanā uzvalkā ar dzelteniem, vaļējiem ma-

tiem. Nāk lēni pa klintīm un sapņodama spēlējas ar

puķēm, kuras tai rokā).

Giltina

Nu, ko vēl kavējies?
Ko vientule tu atkal apkārt staigā?
Nāc šurpu!

Liesma

(satrūkdamās paceļ galvu un nokāpj ātri zemē).
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Giltina

Kur tik ilgi biji, saki?

Kas tev bij jādara?
Liesma

Es plūcu puķes.
Giltina

Vai gan pēc puķēm jāmeklē tik ilgi?
Tās zied visapkārt tavā tuvumā.

Liesma

Pēc papardītes brīnumīgā zieda

Es meklēju, tas ik pa simtu gadu
Tik vienreiz zied. Kas viņu uziet spēj,
Tam piepildās it viss, ko vien tas vēlas

Giltina

Un kas tev jāvēlas, vai tev nav viss?

Vai neklausa tev spēki slepeni?
Teic — ko vēl vēlies?

Liesma

Es — es — nezinu.

Giltina

Jā, tevī mājo tīra spītība.
Jau tavas māsas stāstīja par tevi,
Ka tu tām neklausot.

Raganas
Jā, tā ir,

Tā mums vairs neklausa.

Liesma

Man jūsu darbi

Vairs nepatīk. Jūs tikai postu nesat

Tām būtēm, kas nekāda ļauna
Jums nedara.

Visas

Tā mūs vēl smādēt grib!
Giltina

Es vairāk ko par tevi zinu vēl.

Tu taisni pretim manam lēmumam

No nāves glābi jauno virsaiti?

Liesma

Jā, to es darīju.
Giltina

Tu nebēdniece!

Vai tu no manām dusmām nebīsties?

Liesma

Tu pati manim devi spēku rokā,
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Un, ja to aizliedz manim brīvi lietot,
Tad še tavs zizlis, ņem to atpakaj.
(Atdod mātei burvju zizli.)

Giltina

Tu lāstu bērns, tavs liktens piepildās,
Tu, dzimusi starp tumsu un starp gaismu,
Pa pusei piederi tik mūsu dzimtai.

Uz tevi krita pirmā rīta gaisma
Un saules stars kāds aizskāris tev galvu,
Tāpēc tās mati tādi zeltaini.

Bez prieka, miera — mūžam meklēdamai,

Bezgala gaisma būs tavs vēlējums,
Bezgala nakts — tavs vienīgs atradums.

Liesma

Tu teici — gaisma — māte, arī virsaits

Par to man stāstīja.
Giltina

Ko viņš tev teica?

Liesma

Tas teica, ka vēl esot cita dzīve

Bez mūsējās, par dienu viņu saucot,
Pār viņu esot gaisma izplatīta,
Kas tīrāka kā avots skaidrākais,
Tik caurspīdīga it kā kalnu kristāls

Un spožāka kā visas zvaigznes kopā!
No viņas augot viss un attīstoties

Kā stādi, puķes, lapas, ziediņi.
Tāpēc es mīlu puķes, viņu smarža

Kā vēsma nāk no gaismas pasaules,

Kur viss daudz jaukāks ir un lielāks, spožāks
Giltina

Šie ārprātīgie vārdi! Pareģojums
Sāk piepildīties, saki manim, kura

No tavām māsām šādas neprātības
Ņem padomā?

Visas

Nē, mums še jauki ir!

Mēs cita nevēlamies!

(Aiz skatuves balsis.)
Giltina

Klau! Kas tur?

Kā liekas, cilvēki — tie tuvāk nāk —

Prom, paslēpsimies.
(Visas iebēg alā.)
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4. SKATS

Princese Ligita ar savām pavadonēm Aldonu un Valdu.

Ligita

Ak, cik šausmīga
Šī vieta! Klintis, kas tur mēness gaismā
Met ēnu, izskatās kā simtiem ķēmu,

Kas, rokas izstiepuši, grib mūs satvert, —>
Un tomēr — pat no pekles nebīstos,

Kad viņu spētu atrast.

Aldona

Šinī vietā

Būs vecās burves ala, viņa spēs
Mums pateikt, vai vēl virsaitis ir dzīvs.

L īg i t a

No nāves neizceļ pat burvju spēja.
Mēs jau pēc viņa visur meklējušas,
Tas būs pagalam, ienaidnieki jau
To sen būs nokāvuši.

Valda

Nevar kaitēt,
Kad tomēr mēs pie viņas apprasāmies,

Ceļš mūs še garām ved.

Līg i t a

Par velti viss!

Kam maldināties liekām cerībām.

(Klauvē pie alas.)

5. SKATS

Tās pašas, Giltina.

Giltina

Ā, pati jūsu augstība, es varu

Uz tādiem viesiem tiešām lepna būt.

Ligita
Ja tavā varā stāv man ziņas dot

Par kādu jaunu virsaiti, kas veda

Šiem mežiem cauri savus karapulkus,
Tad saki — vai tas dzīvs vēl? Bēdu ziņa
Mūs galmā pārsteidza, ka izklaidēti

No ienaidnieka tā pulki un ka pats
Tas nozudis bez ziņas.
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Giltina

Augstībai
Gan jaunais virsaits ļoti pieaudzis
Pie sirds, ka viņa dēļ tā apciemo
Pat veco raganu?

L īg i t a

Teic patiesību!
Lai kāda viņa būdama, tev algu
Es došu vienādu.

Giltina

Par algu — ha-ha!

Ligita

Ņem, cik tu gribi.
Giltina

Palūkojat šurp
Un sakāt tad, vai manim algas vajag.

(Piesit trīsreiz pie klintīm, kuras atdarās, un rāda

raganu alu. Viņā atrodas visādi greznumi un lieli zelta

gabali. Gar sienām saliktas miroņu galvas un daži

fantastiski rīki. Raganas sēž grupā maģiski apgais-
motas. Liesma pieceļas un nāk ārā.)
Jums sava valstība un, lūk, še — mana.

6. SKATS

Tās pašas un L i c s m a.

Aldona, Valda

(apbrīnodamas).
Cik skaisti, ai! lūk, kādi greznumi!

Līg i t a

Es redzu, ka tev maksas nevajag.
Tad klausi manu lūgšanu un saki,
Vai dzīvs jeb miris tas.

Liesma

Tu runā laikam

No jaunā virsaiša?

Līg i t a

Vai tu ko zini?

Liesma

Viņš dzīvs.

Ligita
Ai, ko tu sacīji? Viņš dzīvs?
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Aldona, Valda

Jel saņematies, princese.

Giltina

(uz Liesmu).
Tu nelga,

Sniedz palīdzību mūsu ienaidniekiem!

L īg i t a

Es nespēju vēl attapties.
Giltina

Nav tiesa,
Ko viņa runā, augstība.

Līgi t a

Ai, saki

Man patiesību, apžēlojies jel
Par mani, svešā būte, kura tu

No citām atšķiries tik brīnišķīgi;
Kāds stars, kas tavā acī mirdz, man saka,

Ka tu pie tumsas gariem nepiederi!
Tu neiespētu saplosīt man sirdi

Ar kādu izdomātu viltību.

Liesma

Patiesi, viņš ir dzīvs un atgriezīsies
Uz mājām drīz un vēl kā uzvarētājs.

Ligita
Sis prieks! — par daudz — es nespēju to panest!

Liesma

Kādē| tik liels jums prieks, ka virsaitis

Ir dzīvs?

Aldona

Tu nelga, mūsu princese
Ar jauno virsaiti ir saderēta.

Ja tiesa, ko tu sacīji, tad drīzi

Būs kāzas, kurās līdzi lūgta tiksi.

Līgita
Bet nu uz ceļu, tagad steigsimies
So prieka vēsti mājā pārnest.

Valda

Steigsim
Vīt vaiņagus un pušķot visas malas,
Lai viņus sagaidītu.
(Princese ar pavadonēm noiet.)
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7. SKATS

Pirmējās.

Giltina

(uz Liesmu).
Bez prāta,

Nemaz tu neapdomā vairs, ko dari,
Mūs beidzot visas postā iegāzīsi.

Liesma

Ai, māmuļa, es tevim nepretošos
Un visu darīšu pēc tavas gribas,
Tik pildi lūgšanu man vienīgo,
Es tagad zinu, kā man trūkst. —

Giltina

Tad saki!

Liesma

Ai, māte, dod man — saulil

Giltina

Kas par vārdiem!

Liesma

Dod, mīļā māmuliņa, manim sauli.

Giltina

Lai parauj jods, kas tevim ienāk prātā!
Liesma

Man sauli, spožo, jauko, lielo sauli!

Giltina

Es tiešām netopu vairs gudrai
Liesma

Sirds

Man slimst un vārgst kā viņai, princesei. —

Giltina

Mums, raganām, nav sirds, tās vietā še

Mums krūtīs ogle degoša.
Liesma

Teic, māte, —

Cik jūdžu gan līdz gaismas pasaulei,
Kur saule atrodas?

Giltina

Vairs negribu
Uz tavām aplamībām klausīties.

(Uz citām.)
Un nu jūs, bērni, ātri steidzat dejot.
Nav ilgi laika, gaisma ausīs drīz,
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(Raganas iznāk no alas un sāk dejot, apspīdētas no

bālas, spocīgas gaismas. Liesma pa dejas laiku, lēni

slapstīdamās, atiet nost un apslēpjas. Pēc dejas ra-

ganas visas saiet alā, kura aizkrīt ar lielu rībienu.)

8. SKATS

Liesma

(viena, izskrej no slēptuves).
Ai, ko es darīju, — nu ala cieti!

Es tur vairs netieku — un tagad viena,
No mātes un no māsām atšķirta!
(Pa to starpu sāk gaisma aust, kura top arvien lie-

lāka.)
Neviens šai laikā nedrīkst palikt ārā,
Kad sāk pret rītiem nākt, es pārkāpu
So ciešo aizliegumu, ai, var būt,
Ka gaismu redzēšu, — bet vienai še

Man šausmas uzmācas, es iešu —

Un klauvēšu, lai mani iekšā laiž...
Bet — lūk, kas gan šis burvīgs spīdums tāds!

Tas acis apņem man, ka nespēju
To panest, — ā, es došos atpakaļ. —

( Grib iet uz alu un paliek atkal.)
Un lielāks tas un lielāks top arvienu,
Tam mēra nav, ne gala, robežu.

Viss spīguļo ap mani spilgtās krāsās

Un zib, un mirdz, un klīst priekš maniem skatiem.

Ka nespēju to pārredzēt, nedz satvert,
Kā apskaidrots, kā jauns viss manim rādās,
Un caurspīdīga pati sevi jūtos,
Ka katras jūtas manim dziļi krūtīs

Kā pērles atspīd jūras dzelmenī.

Un tur —

un tur!

(Saule uzlec.)

Ai, vai es sapņoju!

(Nokrīt ceļos.)
Tā saule! — saule, es to tiešām redzu!

Es neizgaistu — nē, man spārni aug!
Pie tevis, tevis, liesmu karaliene,
Kad tevi sasniegt — satvert — noraut spētu!
Un nogrimt, iznīkt tavos zelta viļņos. —

Es pīšļos jūtos tevim līdzīga,
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Tā spēks un cēlums, kas iz tevis staro,
Kā uguns atbalss manās krūtīs garoll

(Dzied.)
Ak, sagrāb mani, vētra,

Ar saviem viesuļiem,
Tu augšup mani pacel
Pār zemes putekļiem —

Lai saules karstās liesmas

Tu sevī iedzertu

Un debess zvaigznes spožās
It visas norautu!

Nes mani augstāk, augstāk
Uz augšu — šalkdama!

Arvienu tāļāk, tāļāk
Bez mēra plašumā

Lai justu laika strāvu

Ap sevi dūcošu

Un visu bezgalību
Sev krūtīs pukstošu!

9. SKATS

Karapulks ar virsaiti Almaru priekšgalā. Viņa draugs Vis vaids

nes karogu, visi nāk no augšienes pār klintīm.
''

Liesma

Kas tas par troksni tur?

Almars

(augšā uz klintīm).
Uz priekšu tikai,

Mums tagad ceļš ir zināms.

Liesma ;

Tie nāk tuvāk —

Kur paslēpties!

(Aizbēg aiz kāda koka.)
Almars

Lūk, tēvu zemes āres

Mums atkal smaida pretim. Šinī lejā
Pēc grūta ceļa varam atpūsties.
Galms vairs nav tāļu, atkal atspirguši,
Priekš vakara vēl viņu sasniegsim.
(Visi nometas ceļos.)

Liesma

Ak vai — tie še grib. palikti
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Visvalds

Nogurušiem
No cīņas grūtībām lai putošs miestiņš,
Liets zelta ragos, slāpes dzisina.

(Kausi top visapkārt sniegti.)
Visvalds

(uz Almaru).
Kādēļ tu nepiedalies mūsu priekiem?
Mums tiešām iemeslis ir gavilēt,
Ka ienaidnieku pulku milzīgo
Ar savu mazo spēku pārvarējām.

Almars

Tu zini, kas bij mūsu glābēja.
Visva lds

Vai saviem sapņiem tici vēl arvienu?

Almars

Tas nebij sapnis vien tik, par daudz dzīvi

Vēl viņas vārdi manim ausīs skan.

Priekš acīm vienmēr viņas būte stāv

Tik skaista, šausmīga, tik brīnišķīga,
Kā sniegonis ar liesmām kopā jaukts —

Tā pievelk, atgrūž, māj un vilina,
Un visus prātus saista reibumā!

Vis v a 1 ds

Tu tiešām murgo, draugs.

Almars

Pēc viņas izmeklēju
Par velti visas malas, mežus šos,
Es miera ātrāk atrast nespēju.
Kamēr to atkal redzu kaut tik reiz vēl.

10. SKATS

Tie paši, Liesma.

Liesma

(iznāk no slēptuves).
Tu mani meklē?

Almars

(no pārsteiguma paliek brīdi kā mēms).
Vai man acis maldās?

Vai pafiesība? — Tā patiesi viņa!
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Liesma

(nāk lēnām tuvāk).
Ak, saudzi mani, tagad pati es

Tik gluži atstāta no mātes, māsām,

Ka nezinu, kurp iet.

Almars

Ak, paliec, paliec
Un nepazūdi atkal maniml

Visvalds

Almar,
Vai šī gan tava glābēja?

Almars

Tā viņa,
Kā būte augstāka tā nokāpusi
No gaismas mājokļiem un miesas veidu

Sev pieņēmusi. —

Liesma

Vai no saules tur?

Nē, turpu tikai gribu kļūt.
Kareivji

(ziņkārīgi nāk tuvāk, Liesmu aplūkodami).
Kas viņa tāda?

Almars

(uz Visvaldi).
Ej apmierini ziņkārīgos šos.

Visvalds

(iet pie kareivjiem, visi nometas atkal zālē).

Almars

Kā man gan tevim pateikt, brīnišķīgā?
Ai, klausi manas karstās lūgšanas
Un neizzūdi atkal it kā sapnis!

Liesma

Kur man gan iet? Svešs man še viss, tik svešs

Teic — ko lai iesāku?

Almars

Nāc manim līdzi!

Var būt, ka šāds mans lūgums pārgalvība,
Ko zemes dzīve tevim, gaismas būtei,
Gan iespēj dot!

Liesma

Tu maldies, tumšs bij viss,
No kurienes es nāku. Gaismas valstī,
Tik še vien viss ir daiļš un jauks, un jauns.
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Almars

Kaut visas pasauls mantas iespētu
Pie kājām tevim likt!

Liesma

Ai, saki man —

Vai atradīšu visam telpu še,

Kas man no krūtīm it kā bangas laužas?

Vai mana griba, mana spēja, vara,

Kā zibens tur no gaisa nošaudamies,
Spēj kalnus šķelt un klintis saskaldīt?

Vai varu visu baudīt, iegūt, just?
Kā es ar savu spēku, kaislību

Lai visu pasauls telpu apkampju!
Almars

Ha! tagad viņa atkal šausmīga!
So būti savādo es nesaprotu. —

(Viņai tuvodamies, satver tās roku.)

Teic, bērns, — kas tevim vārdā?

Liesma

Liesma.

Almars

Ērmots

Šāds vārds kā pati tu.

Liesma

Tas nāk

No tam, ka maldu uguns rota|ājās
Ap manu šūpuli. —

Almars

Tev nebūs būt

Vairs Liesmai postošai, kas sevī sagruzd,
Bet cēlam spožumam, kas gaismu dod.

Teic — vai tu manu dzīvi apskaidrosi?
Vai gribi dalīt manu mīlestību

Un nākt man līdz uz pili?
Visvalds

(uzklausīdamies nāk tuvāk),
Ha, ko dzirdu!

Liesma

Uz pili? — Tur gan viss ir ļoti jauki?
Es gribu līdzi iet.

Almars

Es laimīgais!

(Apkampj viņu.)



Visvalds

Draugs, kas tev prātā nāk, tu viņu gribi
Uz galmu vest?

Almars

Kā dzivesbiedrenil

(Uz kareivjiem.)
Heidā! Jūs, biedri, kājās ceļaties,
Lai atskan mūzika un gaviles,
Mēs tagad dosimies uz pili visi.

Visvalds
Jel apdomā, ko sacīs Līgita,
Es zinu, ka tā tevi mīl.

Almars

Es arī

Kā bērnībs biedri viņu mīlēju.
Tā līdzi priecāsies par manu laimi.

(Uz kareivjiem.)
Šurp nestāvas, lai, viņai godu rādot,
To nesam mūsu pulka priekšgalā.

Kareivji
Uz pili! he, hallāl

(Nestāvas tiek pagatavotas, Liesma uz tām uzsēdi-

nāta.)
Visvalds

(izmisis).
Viņš manim negrib klausīti

Almars

Uz pili tagadf
Visi

Prom uz pilil
(Mūzika, gaviles, Liesma tiek nesta nestāvās.)

Priekškars,
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OTRAIS CĒLIENS

Princeses Ligitas istaba, atdalita ar starppriekškaru no troņa zāles.

1. SKATS

Ligita, Aldona, Valda.

Ligita

(sēž krēslā, Aldona tai sprauž matus, Valda tur spo-

guli priekšā).
Jel ātrāk, Aldona, pos mani ātrāk!

Es nesaprotu tavu tūļāšanos.
Nekad tev, manis ģērbjot, neaizgāja
Tik ilgi laiks kā šorīt.

Aldona

Sorit gan

Jūs laiku neskaitāt pēc pulksteņa,
Bet pēc sirds pukstieniem. —

Līg i t a

Tu pārgalvīgā,
Ko iedrošinies! Bīsties manas dusmas!

Valda

Ai, princese nemaz tā neizskatās,
Kā kad tā spētu dusmot. leskatāties

Jel spogulī, tad paši redzēsat,

Ka katris vaibsts, ko dusmās gribat savilkt,
Par laimes smaidiem pārvēršas.

Aldona

Es zinu,
Ka drīkstu vēl daudz vairāk noziegties
Un noziegumus krāt uz rēķinuma,
Kad princis Almars nāks.

Līgita
Kas to lai zin —

Vai viņš patiesi nāks.
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Valda

Bet vēstnieks,

Kurš jau no tālienes tos redzēja,
Ka gavilējot un ar karogiem
Tie šurpu steidz ar uzvaru. —

Aldona

Drīz vien

Tie klātu būs.

Līg i t a

(uzlec no krēsla).
Viņš nāk! jel gavilējat,

Lai visas malas atskan atbalsā:

Viņš nāk! — Cik mēms še viss un tukšs,
Jel ejat, pošat, nesat ziedus kopā
Un visas rozes dārzos noplūcat,
Lai viņam tās pa kājām kaisītu!

Valda

Jūs pati esat roze daiļākā,
Kad viņš jūs redz, tam citu nevajag.

Ligita
Tu glaimo, mīļā.

Aldona

Mazai burvei tomēr

Bij taisnība, kas visu iepriekš teica.

Ligita
(saraujas).

Aldona

Kādēļ jūs saraujaties, princese?

Ligita
Sī dai]ā meža meita, kuru toreiz

Es redzēju, tā bij tik maiga, laba,
Un tomēr — tomēr es no viņas bīstos,
It kā tā manim ļaunu atnestu. —

Valda

Mēs

Nekad to neredzēsim vairs.

(Aiz skatuves troksnis.)

Aldona

Kas tur?

Valda

(caur logu skatīdamās).
Kāds jātnieks pagalmā. —
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Aldona

Ai, tas ir Visvalds,

Viņš pirmais šurpu steidzas.

Ligita
Ko viņš sacīsi

(Noslīd krēslā.)
Es jūtu, ka es drebu.

2. SKATS

Tās pašas, Visvalds.

Atjauj, princese,
Ka es no visiem pirmais tevi sveicinu.

(Nometas pie viņas krēsla ceļos.)
Tik tagad, tavās acīs lūkojoties,
Es sajūtu, ka atkal mājā esmu.

Ligita
Un Almars?

Visvalds

(pie sevis).
Viņš tai prātā vien. —>,

Ligita
Tu klusi?

Vai tomēr? —

Visvalds

Nebīsties, viņš sveiks un veselsl

Drīz tas būs klāt. Es tam pa priekšu steidzos.

Ligita
Bet tu nemaz vis neizskaties tāds,
Ka prieka vēsts tev būtu ziņojama?

Visvalds

Man vienai tev kas būtu uzticams.

Ligita

(pamāj ar roku, Aldona un Valda aiziet).

3. SKATS

Ligita, Visvalds.

L īg i t a

Teic — ko šī nopietnība nozīmē?

Kas tev man sakāms?
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Visvalds

Princese, vai tici,

Ka es arvienu uzticams tev bijis?
Nekad es sevi velti nemānīju
Ar cerībām, kas pārdrošas, tik vien

Tev dzīvot tuvumā un tevim kalpot
Mans vienīgs mērķis ir. —

Ligita
Teic — ko tu gribi?

Visvalds

Tādēļ tu nedomāsi, ka mans nolūks

Ir ļauns, kad tevim sacīšu,..

Ligita
Ko tu

Tāds savāds izskaties, tad sakil

Visvalds

Tu mīli Almaru?

Ligita
Par daudz tu prasi.

Visvalds

Es zinu, ka tu viņu vien tik mīli,
Es tādēļ steidzos iepriekš tevim pateikt,
Lai tevi nepārsteigtu.,,

Ligita
Ak — es zinu,

Mans paredzējums — cita...

Visvalds

Saņemies,
Kā draugs es tev pie sāniem stāvēšu.

Ligita
Kā mirušu jau viņu apraudāju,
Priekš manis viņš patiesi tagad miris. —

Visvalds

Var būt, ka viss par labu griežams vēl.

Ligita
Teic — kas šī cita? — Bet kam man to zināt,
Pagalam viss. —

Visvalds

No kādas kārtas viņa
Un kā to sauc, tev sacīt nezinu,
Tā Almaru no briesmām izglābusi,
Un tādēļ viņš to mīl.
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Ligita

(vājā balsi).
Tad tas pareizi. —

Visvalds

Tu saki vēl «pareizi», princese?

Ligita
Kas es gan viņam biju? biedre bērnībā,
Tik mīla māsa, vai tā viņa vaina,
Kad citas vēlēšanās pamodās
Man krūtīs? Un kad dzidrā rīta blāzma

Par karstu dienvidu ir pārvērtusies?
Visvalds

Tev tiesības ir redzēt izpildāmies
Šīs tavas vēlēšanās. Katris jūs
Par saderētiem uzskata, un Almars

Pats to ir izpaudis, viņš tagad vairs

šo soli nespers atpakaļ. —

Ligita
Vai mīlu

Ar varu ņemt un miesas kopā kalt,
Kur dvēseles tik tāļu atšķiras
Kā debesis no zemes? Nē! šī sirds

Tam saka lūzdama: tu — esi — brīvs.

Visvalds

Šī augstsirdība, princese, — par daudz!

Tu neļausies zem kājām sevi mīt.

Es teikšu karalim...

(Grib iet.)

Ligita
Ciet klusu! Paliec!

4. SKATS

Aldona, Valda nāk ar puķēm.

Aldona

Mēs tagad tev pēc prāta izdarījām
Un visas malas puķēm izpušķojām.

Valda

Un skaistākos šos rožu pumpurus,
No rīta saules tikko atvērtus.

Vēl rasas pilnus tevim atnesām.
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Līgita
šīs rozes manim tagadl

Aldona

Jūs izskatāties gluži pārvērtusies?

Līgita
(ar asarām puķes aplūkodama).
Kam jūs tik agri viņas lauzāt jau?
Tās ziedēt nedabūja,,,
(Skūpsta puķes.)

Manas biedrenes,
Mums vienāds liktens.

5. SKATS

Tie paši un karalis. Nāk, pavadīts no diviem pāžiem, kuri nes

lauru vaiņagu uz balta zīda spilvena, ar zeltu izrotātu.

Karalis

Šurpu, Līgital
Pareiz' tā, ka jau esi pušķojusies,
Uz tevi gaida gaita svinīga.
Nu tava līksmas diena uzaususi.

Tu virsaitim šo vaiņagu, lūk, sniegsi,
Bet skaistāks vaiņags vēl tu pati būsi,
Ar ko par uzvaru to apbalvosim.

Līgita
Brāl, ko tu runai

Karalis
Šodien derības

Tiks tevim svinētas ar Almaru.

Līgita
Brāl, atliec tās, es viņu — nemīlu.

Visvalds

Tu sacīt gribēji«,.

Līgita
(starpā).
tauj manim vaļu.

Karalis

Tu nemīli? Ha-ha, jūs sievietes!

Jūs cerat, gaidāt, vienmēr ilgojaties,
Un nu, kur sasniegts iekārotais mērķis,
Tās saka: es to nemīlu! Beidz jokus,
Tu zini, ka tie manim nepatīk.
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Ligita
Es tevi lūdzu, atliec derības.

Es teicu jau,,,
Karalis

Ha! Neaizdod man dusmas!

Vai viņu mīli jeb vai nemīli,
Bet jānotiek tam, ko es nolēmis.

Ne siržu pukstieni, bet dzelzs un asins

Tur kopā valstības, — kas sēž uz troņa,
Tam jābūt darītam iz citas vielas.

Līgi t a

Apžēlojies!
(Lēna mūzika dzirdama kā pirmā cēliena beigās.)

Karalis
Nu diezgan, sataisies,

Mēs tevi troņa zālē sagaidām,
Lai vaiņags paliek še, tu, Visvald, nāc

Uz svētkiem līdz.

(Noiet.)

6. SKATS

Pirmējās.

Līgita
(sabrūk krēslā).
Par daudz! ai, tas par daudz!

Aldona, Valda

(pie loga).
Tie nāk! Tie nāk! klau, skaņas gaviles.
Pa priekšu visiem Almars, stalts un cēls.

Pils durvis atveras — viņš kāju ceļ
Uz pakāpieniem. —

(Aiz skatuves troksnis, gaviles, pulksteņi tiek zvanīti.)
Līgita

(uzraudamās cēli).
Tie visi viņam pretī gavilē,
Vai tikai manim palikt atpakaj?
Ai, grimsti kapā, lepnā pašmīlība,
Kā māsa tagad viņu apsveikšu.
Un, slēpjot dvēsles asiņaino iekšu,
Es varonim šos laurus pati sniegšu!

(Saķer vaiņagu, to augsti paceldama.)

Priekškars.
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PĀRVĒRŠANAS

Troņa zāle. Dibenā tronis, Joti augstu. Visur liels greznums.

7. SKATS

Liesma

(viena, nedroši nāk pa kādām sānu durvīm).
Neviena nav, kas mani redzētu,
Es varu visu droši apskatīt.
Tur vienatnē man vienai baili top.
Es nezinu, kādēj gan jaunais virsaits

No visiem atšķirtu grib mani turēt?

Ai, laukā, cik tur jauki bij, kad vēji

Ap maniem vaigiem mīksti glāstījās
Un saules stari lejup dzirkstēja
Kā rubīni, kas lietū zemē līst.

Tad dvēsele man saldi atskanēja,
Kā jauna kokle pirmreiz stīgota, —

Un viss, ko redzēju un dzirdēju,
Man krūtis arvien vairāk pildīja
Kā dzēriens, zelta kausā liets, kas ceļas
Un rit, un plūst, un, pāri putodams,
No pilieniem par okeānu topi
(Apkārt skatīdamās.)
Ar še tik jauki viss, tāds greznums, spožums! —

Es gribu visu tuvāk apskatīt..,
Un tas ir patiess zelts, kurš neiznīkst,
Kad viņu aizskaru.

(Izstiepj roku, bailīgi visu aptaustīdama.)
Ne tāds kā mātei

Tur alā bija, kas tikai pieduroties
Par ogli tapa.
(Ķaralis ienāk.)

8. SKATS

Karalis, Liesma.

Karalis

(ierauga Liesmu, paliek brīnodamies stāvot).

Liesma

(ierauga viņu, grib bēgt).
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Karalis

Paliec! Kas tu esi?

Kā tu še nāc?

Liesma

(spitīgi).
Kur viss tik jauks kā še,

Tur arī katris var to aplūkot.
Karalis

Bet kas tu tāda gan?
Liesma

Ne niecīgāka
Par tevi.

Karalis

(pie sevis).
Kur šāds skaistums radies še?

Liesma

Bet tagad ļauj man jautāt — kas tu tāds?

Karalis

Lai zinātu, kā tevim jāizturas,
Tad teikšu tev: es esmu karalis.

Liesma

Tu esi karalis? — Un kronis, lūk,
Kas tevim galvā, ir no tīra zelta,
Kurš neiznīkst?

Karalis
Ha! Pārgalvīgā!

Lies m a

Tev nav ko bīties, es nekā tev ļauna
Vis nedarīšu. —

Karalis

Negudrā, tu gribi
Ar mani jokot!

Liesma

Nē, tik prasīt gribu,

Kas tev kā karalim viss iespējams?
Karalis

Vai tevim manu varu tēlot priekšā?
Vai sacīt tev, ka mana dvašas pūsma
Jau vien var nāvi nest vai dzīvību?

Tev teikt, ka mani skati griež kā šķēpi
Un bruņots katris vārds no mutes iet?

Ka manim jāmāj vien, lai tūkstošus

Vai paceltu jeb pīšļos zemē triektu.

Nekas tik augsts nav, ko es nesasniegtu,
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Par tālu it nekas, ko neiegūtu!
Tāpat man tagad tikai izstiept roku,
Lai tevi noplūktu, tu zelta augli,
Tu krāšņais purpurzieds!
(Grib viņu apkampt.)

Liesma

Laid mani!

Tu mani sadusmo!

Karalis
Es nebīstos,

Jo tavi ērkšķi dzeļ, jo vairāk vēl

Tie kairina.

Liesma

Teic — ko tu gribi?
Karalis

Es tevi mīlu, skaistā.

Liesma

Mīlēt? mīlēt?

Kādēļ man visi sola mīlestību?

Gan salds šis solījums, bet visai mazs,

Kā dārgakmens, kas slēpjas azotē,
Tas rit kā mazs un dzidris avotiņš,
Bet es — es gribu visu plašo jūru,
Es gribu kaudzēm tādu dārgakmeņu,
Es gribu vairāk vēl — es gribu — dzīvot!

Karalis

Es tevim visu došu, ko tu vēlies,
No manām verdzenēm tu būsi pirmā.

Liesma

Es nedalos ar tavām verdzenēm!

Karalis
Kad tu man piederi, tev visu došu.

(Apkampj Liesmu.)
Liesma

Laid mani, laid, es brīva esmu, brīva

Kā vētra, kas pār kalniem šalc, neviens
Lai neiedrīkstas mani saitēs likt.

(Dodas projām.)
Karalis

Kas viņa bij, vai gan kāds teiku tēls?

Kā sapnis piepeši tā izzuda,
Tik krūtīs sacēla man kaislību,
Ka pārņemts atjēgties pat nespēju.
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9. SKATS

Karalis, galma uzraugs.

Uzraugs

Viss, augstais karali, ir sarīkots

Pēc tavas pavēles, un kareivji
Tik gaida atļauju tev priekšā stāties.

Karalis
Lai sēde sākas tad, sauc visus šurp.
Kur paliek mūsu māsa — princese?

Uzraugs
Tā priekšistabā līdz ar citiem gaida
Uz tavām pavēlēm.

Karalis

Lai visi sanāk.

(Uzraugs noiet.)
Žēl, ka nav laika manim.pakaļ taujāt
Pēc mazās skaistules.

10. SKATS

Herolds nāk ar valsts zizli, goda vaktis nostājas abpus tronim.
Tad nāk Ligita ar galma dāmām Aldonu un Valdu. Pirmā

nes viņai pakaļ lauru vaiņagu, otra to pabalsta.

Valda

(paklusu uz princesi).
Jel saņematies,

Jūs izskatāties pārāk nogurusi.

Karalis

(uz Ligitu).
Mums blakus vietu tev uz troņa ieņemt,
Un sauksim tagad priekšā kareivjus,
Lai viņu vadonis pēc nopelna
Ņem savu algu,

Līgita

(atsēžas uz troņa).
Kas tam pienākas,

To neliegšu, jo vērts ir varonis,
Ka tam ar karalisku rotu laurus sniedz.

Karalis

(ieņem vietu tai blakus, uz uzraugu).
Sauc iekšā viņusl
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11. SKATS

Almars Visvalda un citu pavadibā; viņam parādoties, kareivji
gavilē.

Almars

(ar zobenu sveicinādams, nāk cauri un nostājas pie

karaļa).
Karalis

Sveiks, varonil

Tu nes mums uzvaru.

Almars

Es jūtos laimīgs, augstais karali,
Ka varu ziņot tev par labu veiksmi.

Mēs pārvarējām mūsu ienaidniekus,
Līdz pēdējam tie tagad nomākti,
Ka ilgus gadus varam mierā būt

Un baudīt sava ieguvuma augļus.
Karalis

Tad saņem algojumu no šām rokām.

(Rāda uz princesi.)
Almars

Ai, Līgita, vai tevi atkal redzu!

Teic, mīļā, man — kamēr es projām biju,
Vai uzglabāji sirdī draudzību

Priekš manis vēl to pašu?
Līgita

Almar, jā —

Es līdz ar citiem tevim laimi vēlu.

Almars

Tu vēl tā pati esi, Līgita,
Par ziedu daiļāku tik uzplaukusi
Un tomēr — it kā būtu aizskarta

No pirmās salnas, tā uz tevi guļ
Kāds sāpīgs nogurums, it kā kas svešs,
Ko nesaprotu, bet kas starp mums stājies.

Līgita

Nekas, kas izdzēst spētu jūtas, kuras

Priekš tevis glabāju, var būt, ka tagad
Tās vēl jo tīrākas, bez pašmīlības;
Kā māsa tagad tevi pušķoju,
Ņem, Almar, tad šos laurus, ņem!
(Sniedz viņam vaiņagu.)

Almars

(nometas priekš viņas ceļos).
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Ligita
Kā tev lai pateicoši

Karalis
So draudzību,

Kas jūs jau saistīja no bērnu dienām,
Par saitēm ciešākām mēs pārvērtīsim.
Kā algu slavenu, ko izpelnījis,
Ņem viņu, virsaiti, mēs princesi
Par dzīvesbiedreni tev nolemjam.

Almars

(uzlec izbijies un streipuļo kādus soļus atpakaļ).
Kā, karali?! —

Līgita
Brāl, pagaidi!

Karalis

Lai kāzas

Top drīzi rīkotas, jo garas tenkas

Es nemīlu.

Līgita

Ņem atpakaj, ko teici,
Un neposti mūsu draudzību

Caur šādu varmācību.

Karalis

Vai man ļauties
No sievietēm dot sevim likumus!

Jūs zināt manu gribu, ar to pietiek.
Almars

Es lūdzu piedošanu, karali,
Bet es šo godu pieņemt nespēju,
Ko tu man piešķir, savu māsu dodams.

Karalis

(pieceļas dusmās).
Ha! vai pareizi dzirdu, ko tu saki?

Tu pieņemt negribi?
Almars

Tev princese
Jau sacīja, mēs vairāk nejūtam
Kā tikai draudzību.

Līgita
(spiež roku uz sirds).
Viņš pats to atzīst.

Karalis

Un tas lai būtu svarīgs iemeslis,

Kas apgāž karalisku spēka vārdu?
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Kur draudzība, tur rodas mīlestība,
Bez pretošanās tādēļ paklausātl

Almars

Tad esmu piespiests vairāk izsacīt. —

Visvalds

(klusumā uz Almaru).
Ai, Almar, ko tu dari, savaldies!

Ciet klusu!

Almars

Augstsirdīgi princese
Man piedos, ka tās roku nepieņēmu,
Tā pieder kādai citai.,,

Karalis

Ko tu saki?

Tu manu māsu atmet citas dēļ!?
Kas ir šī cita? Vai karaliene

Vai kāda dieviete no augšienes,
Ka tā drīkst manai varai pretī stāties?

Almars

Tai nav nekādas valstības, ne dzimtas,
Tā pati sev ir rota vienīgā.

Karalis
Kur viņa ir? — es prasu, šurp ar tol

Tai manas dusmas pazīt būs.

Almars

Šepat
Tā tuvumā, es viņu atvedīšu,
Es palaižos uz tavu taisnu prātu,
Ka nevainīgai pāri nedarīsi.

(Noiet.)
Visvalds

Nu viss pagalam, ak!

Līgita
(pie sevis).

Man viņu redzēt,

Sirds, nelūstil

12. SKATS

Tie paši un Liesma.

(Almars nāk, Liesmu vezdams pie rokas)

Karalis, Līgita
(iekliedzas).
Tā viņa iri
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Almars

Rau, še

Ir mana līgava, pie kuras mani

Sien mīlestība līdz ar pateicību,
Karalis

(nokāpj no troņa kapenēm pie Liesmas, aiz greizsir-
dības drebēdams).
Tu esi tā! Tu viņu mīli?

Liesma

(bailīgi atkāpjas kādu soli).
Karalis

(rausta viņu aiz rokas),
Saki —

Vai tu to mīli?

Liesma

Kā lai tev saku,
Ko pati nezinu. Viņš bij pret mani

Tik labs — un es — un es to tādēļ mīlu. —

Karalis

Tu nekrietnā!

Almars

(Liesmu apkampdams).
Nekāda pasauls vara

Lai viņu neaizskar!

Karalis
Vai mana griba
Tiek smieklā likta? Šodien virsaitis

Sniegs roku princesei!
Almars

Nekad!

Karalis

Tu, nieks,

Man gribi pretoties!
Visv a 1 d s

Ak, Almar, Almarl

Almars

Es tevim, karali, jau sacīju,
Še mana līgava, to neatstāšu.

Karalis

Tad manas dusmas tevi sadragās.
Lai notiek kauns tev sapulcēto priekšā,
Ka atņemu tev tavus nopelnus. (Māj sulaiņiem.)
No krūtīm noplēšat tam goda zīmes.

(Sulaiņi to dara.)
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Almars

Pie pienākuma paliek krietnis vīrs,
Kāds liktenis to arī negaidītu,

Karalis

Un līdzi salaužat tā zobenu,

(Tāpat.)
Līgita

Ak, brāli, apžēlojiesl
Visvalds

(nokrīt pie troņa).
Es tevi lūdzu,

Jel saudzi manu draugu, piedod tam!

Karalis
No galma un no visām tiesībām

Kā izstumtu es viņu projām raidu!

Un, ja vēl tālāk tas man pretosies,
Tad važas, cietums viņa alga būs.

Almars

Kaut visas likstas manim virsū bruktu,
Neko es neiespēju pazaudēt,
Ko tu man, mīļā, atkal neatdotu:

Zem manas galvas cietais akmens taps
Par karalisku purpurspilvenu,
No pliena pelēkā man rozes dīgs
Un kailās sienas staros dārgakmeņos.

Liesma

(izbijusies).
Tad cietums atkal man un tumsībai

Almars

Nāc, mīļā, kopā visu panesīsim.
Liesma

Tu mani atpakaļ ved tumsībā,
No kuras tikko izbēdzu?

Karalis

(Liesmai no otras puses).
Še paliec,

Tavs daiļums vērts ir cita likteņa.
Almars

Tu šaubies, Liesma?!

Karalis
Nakts tik tevim tur,

Še spožums, greznums, gaišums tevi gaida,



281

Almars

Vai savām acim varu ticēt? tu —

Tu spētu mani atstāt?

Karalis

(Liesmas roku satverdams).
Daiļais bērns,

Es tev pie kājām lieku valstībasl

(Liesma cīnās ar sevi. Divas raganas paceļas no ze*

mes un musina viņu no katras puses.)
Raganas

Tur gods un slava, dzenies viņiem pakaļ. —

Lig i t a

Un tu vēl kavējies, ai, nicināma
Tu esi sieviete, tev sirds nav krūtis,
Tik ārīgs spīdums tevi vilina.

Karalis

Tev nebūs uzklausīt šo greizsirdīgo,
Kas pati viņu mīl. —

Līgita
(cēli).

Jā, es to mīlul

Tev klaji, Almar, tagad atzīstos,
Ko mūžam apņēmos sev krūtīs slēpt.
No tavām laimes dienām tālu nost

Es būtu palikusi, tagad nu,

Kur bēdu vētras tevim virsū brūk

Un tu no visiem atstāts, nicināts,
Nu tagad manim svētas tiesības

Ar tevi kopā visu dalīties.

Un mana mīlestība, tīra, liela,
Tik upuros grib savu spēku rādīt.

Prom, karaliskais greznums, spožā dzīve!

(Nokāpj no troņa pie Almara.)
Man dzīves mērķis tagad tevim kalpot,
Tev noslāpušam pasniegt malciņu
Un pasaldināt rūgto kumosu,

Slēpt klēpī tavu piekusušo galvu. —

Es pašai nāvei tevi atraušu —

Jeb viņu — līdz ar tevi — dalīšu! —-

Liesma

Ha! — viņa! <— Almar, pagaidi — es gribu — —

Karalis
Ar tevi savu troni dalīšu!



Raganas

Ej turp, kur laime tevi aicina.

Almars

Apžēlojies, tu mana dzīvība,
Jel negrūd mani postā, izmisumā!

Es pieķēros tev reizi pēdējo,
Ak, nestum mani projām!

Karalis

(velk Liesmu uz otru pusi).
Nāc ar mani! —

Raganas
(rokas izstiepušas, rāda uz troni).

Turp! — turp! —

Liesma

Kam censties bij man ārā brīvībā,

Kad atgriezties būs atkal tumsībā!?

Sev priekšā redzu zvaigzni mirdzošu —

Bez nojautas es viņai sekoju, —

Almars

(lielākajā izmisumā nokrīt pie Ligitas kājām).
Es esmu atstāts!

Priekškars,
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TREŠAIS CĒLIENS

Dibenā tronis, aizsegts ar plīvuru priekškaru. Visapkārt puķu kokff

priekšā, vairāk uz labo pusi, atzveltņa gulta ar dārgiem izšuvumiem.

Galdiņš ar dzērieniem.

1. SKATS

Karalis, Liesma baltā uzvalkā.

Karalis

(pusguļu atzveltnē).
Jel pildi kausul Kausu pildi, skaistai

Mēs svinam savus mīlestības svētkus.

Es visu galmu projām aizraidīju
Un troksnim tuv' un tāļu liku apklust,
Lai būtu kopā klusā vienatnē.

Tik nakts šī, tumšā, necaurredzamā,
Lai apņem mūs ar savu melno segu,

Lai apklust prāts un samaņa lai zūd, —

Tik kaisla līksmība lai valda vien.

Liesma

(klusa nogurusi pilda dzērienu kausus).
Karalis

Viss ir tik klusu, ka pat skaitīt varu,
Kā sirds še uztraukumā krūtīs pukst
Un asinis pa dzīslām strauji riņķo, —

Sniedz šurpu manim piepildīto kausu,
Lai liesmas, kas še kvēlo, dzesētu

Jeb karstākas vēl viņas sakurtu.

Liesma

(sniedz viņam kausu).

Karalis

Cik tava roka ledaina! Dzer vīnu,
Tik vīnā vien ir spēks un dzīvība.
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Liesma

(dzer lēni kādus pilienus).
Karalis

Un kausu, aizskartu no tavām lūpām,
Dod manim šurp, tā tavus skūpstus jau
Es iepriekš dzeru. —

Liesma

(pie sevis nodrebinājas).
Mani pārņem šausmasl

Karalis

Ai, cik tu skaista, cik tu kairinoša!

Tev acis mirdz kā tumsā jāņa tārpiņš —

Sēd' šurp pie manām kājām

(Novelk viņu uz tepiķa.)
Tavi mati...

(Velk caur roku viņas matus.)
Kad būtu Almars es, tad no šiem matiem

Es striķus vītu, ar ko tevi pakārt.
Liesma

Ha! Almars
...

Karalis

Kādēļ gan tā saraujies?
Vai tevim žēl, ka viņu atstāji?

Liesma

No viņa nerunā, es tevi lūdzu.

Karalis
Ar savu princesi tie kopā var

Nu übagot. Tiem nebij diezgan labi,
Kad kāzas rīkoju tiem zelta pilī,
Lai mīlas vien nu zem klajas debess.

Liesma

Tie mīlas...

Karalis
Mīlestību zūdam teic,

Kad jācieš bads, še iznāk otrādi.

(Aiz skatuves troksnis.)
Kas tur? Kas mūsu mieru traucēt drīkst?

2. SKATS

Tie paši. Visvalds laužas lekšā, no sulaiņiem atturēts.

Visvalds

Jel laižat, manim ziņas nesamasl
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Ak, augstais karali..,

(lerauga Liesmu. Pie sevis.)
Ha! viņa te!

Nu labi, tad man viņu bīties nebūs,
Lai vaigu vaigā notiek sūdzība.

Karalis

Pie manām dusmām! Kas tev meklējams?
Ikkatram aizliegts bij še tagad ienākt.

Visvalds

Ai, piedod, valdiniek, šo pārdrošību,
Bet cita ceļa nebij man, lai spētu
Priekš tavām acīm atsegt viltību.

Karalis

No kā tu runā?

Visvalds

Nepelnītu sodu

Cieš virsaits Almars. —

Karalis

- Nepelnītu, ko!

Kad tas drīkst karaļģinti kaunā likt

Un atstumt princesi?
Visvalds

Ak, Almars vairs

Pats nesajēdza, ko tas darīja,
To burvju vara saitēs turēja.
(Uz Liesmu rādīdams.)
Še viltniece, kas viņu apmānīja!

Karalis

Ko drīksti, pārdrošais!?
Visvalds

Es nebīstos,
Ka tikai draugu izglābju!

Karalis

Ja skaistums

Jau burvju valgi ir, tad arī es

Tam padodos.
Visvalds

Ne vien ar skaistumu,
Ar citām mākslām vēl tā apbūrusi
Ir virsaiti, es klaji viņu sūdzu —

Jo tā ir — ragana!
Liesma

(saraujas).
Hal
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Karalis
Ārprātīgais,

Kā gribi pierādīt tu šādus vārdus?

Visvalds

Tā pieder raganām, kas uzturas

Še, mūsu mežā, liec jel pakaļ meklēt,
Tu ātri viņas dzimtu uziesi, —

Tur, mežos, virsaits viņu sastapa,
Es pats vēl redzēju, kā savos tīklos

Tā viņu iepina un apstulboja,
Ka aizmirsa tas savu mīlestību,
Kas senāk piederēja princesei.

Karalis

(uz Liesmu).
Un tu, kas tevim sakāms? Vai kāds pamats
Šai sūdzībai?

Liesma

Tā ļauni izdomāta,

Visvalds

Tu ej vēl tāļāk, nekrietnā, un raugi
Caur meliem pestīties.

Karalis

(uz Visvaldi),
Vai nedrebi?

Uz vietas tevi varu iznīcināti

Visvalds

īsiem mani nonāvē, es labprāt mirstu,

Kad taisnība tik spētu uzvarēt.

Karalis
Kam lai es ticu? runā, sieviete,
Vai! tev, ja tu še tumsas darbus dari!

Tad sārtā tevi likšu sadedzināt!

Liesma

(stomīdamās).
Es — teicu jau, ka burve — neesmu.

Karalis

Tad labi, lai še gūtu pārliecību,
Es likšu aizdedzināt viņus mežus,
Lai izskaustu šo ļauno burvju mītni.

Liesma

(pie sevis).
Ha — briesmīgi!

Karalis
Teic — kā tas patīk tev?
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Liesma

Lai viss pēc tava prāta notiek.

Karalis

Dzirdi,
Ar manu gribu mierā tā. Ja būtu

Tai sakars tur, tad viņa pretotos,
Kad izpostītu tās mitekli.

Visvalds

Nav vairāk

Man ieroču pret tādu ļaunumu.
Karalis

Šurp, sulaiņi!

(Sulaiņi ienāk).
Lai mežs, kas pilij tuvu,

No visām pusēm aizdedzināts tiek.

(Kāds sulainis noiet)
Liesma

(pie sevis).
Vai man! Nu atņemts ceļš man atpakaļ. —

Karalis

Un, nodevēj, tu laikam esi sūtīts

No virsaiša, lai Liesmu apmelotu,
Jūs ļaunu atriebšanos perinājiet —

Vai domājat, ka es to neredzu?

Visvalds

Jel nepiemēro manu vainu viņam,
Viņš nezin it nekā. —

Karalis

Par maz vēl soda,
Ka viņu izstūmu no goda vietām,

Tas, brīvs vēl būdams, meklē atriebties.

Jūs, sulaiņi, to vedat cietumā

Un važās ieslēdzat.

Visvalds

Apžēlojies!
Karalis

Iz manām acīm prom, tu nodevēj,
Jeb līdzi tevi likšu važās kalt!

Visvalds

(noiedams, uz Liesmu).
Tu pekles tēls, krauj vien uz sevi lāstus!

Gan soda zibens arī tevi sasniegs
Un sadragās. —
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3. SKATS

Liesma, karalis.

Karalis

Vai dzirdēji nu sūdzības, kas tika

Pret tevi celtas? Viņam neticēdams,
Es važās liku iekalt virsaiti.

Liesma

(pie sevis).
Tam jācieš manis dēļ — to negribēju.

Karalis
Es skatīšos, vai manas pavēles
Tiek izpildītas.

(Atvelk dibenā priekškaru, raganu aiza stāv pilnas
liesmās. Raganas bēg pār klintīm un, rokas lauzīda-

mas, tās draudoši izstiepj pret Liesmu.)
Liesma

(pie sevis).
Atriebšanas gari

Pret mani sacelsies. —

Karalis

(velk viņu uz dibenu).
Nāc šurpu, skaties,

Es brangu kāzu lāpu aizdedzu.

Liesma
,
.

(ar novērstu vaigu).
Tās lād un draudē man. —

Karalis

(kaisli).
Cik skaista tu!

Šis uguns atspīdums ap tevi plūst
Kā asinis — tu daiļā sieviete,

Vienalga, vai no debess kāpusi
Jeb pašas tumšās pekles valdiniece,
Tu kopā eņģels, sieva, dieve, velns —

r,

Un mana verdzene tu tagad esi.
Tik mana — mana — kāzu nakti tagad
Mēs svinēsim.

(Grib viņu apkampt.)

Liesma

(izraujas un skrej uz priekšu.)
Ak, riebums! riebums!
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Karalis

Atkal

Lai valda nakts.

(Aizlaiž priekškaru.)
Un vīns un mīlestībai

(Dzer vienu kausu pēc otra.)
Šurp, verdzene, pie manām kājām!

Liesma

Kur
Lai glābjos?

Karalis

(dzērumā).
Mazā dzirkstelīte, he-he!

Ko tu tik bailīgi visapkārt šaudies?

Nāc dedz pie manām krūtīm — nāc jel šurpu,
Es tevi gribu skūpstīt.

Liesma

Ai, šīs mokas!

Kā izpestīties man no viņa varas?

Karalis
Vai dzirdi, nāc! še mīkstos spilvenos
No kaislības un vīna apskurbuši
Lai nogrimstam — nāc! Es jau gaidu — degu —

Es tevi žņaugšu savos apskāvienos.
(Piedzēries tas atzveļas atzveltnē, kauss tam izkrīt

no rokām.)

4. SKATS

Karalis aizmidzis. Liesma.

Liesma

Es neiedrīkstos pat ne elpu vilkt.

(Aplūko karali.)
Viņš iereibis — viņš guļ — bet kad nu atkal

Tas atmostas, kad atkal rupju varu

Pret mani lietot grib? — Ha! drebuļi
Un šausmas mani pārņem, iedomājot,
Ka viņš tik mani aizskartu! — Kā glābties,
Ko iesākt man? Es labprāt bēgtu prom,
Bet atpakaļ pie mātes nedrīkstu —

Tā dusmos, ka tai postu nesusi.

Karalis

(pa miegiem kustas un runā nesaprotamus vārdus).
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Liesma

Viņš kustas jau, viņš iesāks pamosties,
Un tad — un tad — es esmu pazudusi!
Ak, izmisums, jel manim iedod prātu,
Kā vajā tikt no šāda riebekļa.
(Atduras pret zemē gulošu kausu.)
Šis kauss! — Kādas domas pamostas...
Kā būtu, kad — ai, šausmas vārdos tērpt,
Kas it kā pati pekle slēpjas krūtīs, —

Kā būtu, kad — viņš neatmostos vairs?

Man klātu dažas burvju zāles vēl...

Tik kādi pilieni tur vīna kausā,
Un tad — no viņa esmu atpestīta.

Karalis

(atkal pa miegiem kustas).
Liesma

Klus' klus', man tikai ātri jāsteidzas,
Kamēr viņš neatmostas

...

(Paņem kausu, pilda to ar vīnu, tad izvelk no azotes

nāves zāles un pielej klāt.)
Tagad darīts.

Tas atmodies pēc kausa atkal kers,
Un tad...

5. SKATS

Ligita, Liesma.

Līgita
(dodas iekšā izmisumā).
Tie Almaru grib važās kalt!

Un ved to cietumā!

Liesma

(stājas viņai ceļā ar izplestām rokām).
Ko tu še gribi?

Līgita
Tu, briesmīgā, caur tevi notiek viss,
Caur tevi važās viņš!

Liesma

Jel runā klusāk,
Tu traucē mieru karalim, viņš guļ.

Līgita
Laid mani! Tagad tavu ļaunumu
It visu atklāšu! Ne vien, ka Almars
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Caur tevi bojā gāzts, par upuri
Tu arī izredzējies manu brāli.

Es viņam sacīšu, ar kādām mākslām

Tu viņu apbur, ka tas izšķirt nespēj
Vairs taisnību. —

Liesma

Ne soli tālāki

Līgita
Es

Par lepnu biju būt par nodevēju,
Kaut gan es skaidri spēju pierādīt,
Ka tevi burvju alā redzēju,
Bet tagad nu, kur tavam ļaunumam
Nav robežu, es visu atklāšu.

Liesma

Prom, pārdrošā! Es saukšu sulaiņus,
Lai tevi aizved. —

Līgita
Stājies, nekrietnā!

Liesma

Prom! jeb tava nāve būs, es saku!

Līgita
No ceļa nost!

(Atgrūž Liesmu.)
Liesma

(kliedz).
Ha! palīgā!
(Karalis atmostas.)

6. SKATS

Tās pašas, karalis.

Karalis
Kas tur?

Kas tas par troksni? Kas še iekliedzās?

Līgita
Brāli,

Es nāku tevim atklāt netaisnību...

Liesma

(piepeši ar kādu nodomu).
Še slēpu iezagusies princese
Ar ļaunu nolūku, —
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Līgita
Tu viņas dēļ

Liec cietumā un važās virsaiti,
Lūk, še ir ļaundare. —

Liesma

Tā manim uzbrūk,
Lai spētu sevi glābt, — to pārsteidzu,
Kad nepamanīta tā domādamās

Se iezagās un kausā šinī, lūk...

Līgita
Es tevim spēju pierādīt, ka viņa
Ir ļauna burve. —

Liesma

Princese šai kausā

Priekš tevis nāves zāles ielējal
Karalis

Ko! — nāves zāles?

Liesma

Izmeklē šo kausu.

Līgita
Ko dzirdu es — es — nāves zāles lēju?

Liesma

Še, apskati.
(Sniedz karalim kausu.)

Karalis

(uz Ligitu).
Tu trīci, nobāli?

Vai tā ir patiesība — saki?

Līgita
Meli. —

Tā nekrietnā — ai, meli šaušalīgi!
Liesma

Tā gribēja pie malas tevi dabūt.

Karalis

Ja meli tie, tad iz šā kausa dzer!

(Sniedz viņai kausu.)

Līgita
Mans dievs! Mans dievs!

Liesma

Tā novēršas!

Karalis

Hal dzerl
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Līgita
Nost, nostl Es redzu, ka še pekles vara

Grib mani samaitāt. —

Liesma

Tā liedzas dzert,
Vai redzi nu, ka kausā nāves zāles.

Karalis

Ak briesmas! Nonāvēt tie mani grib!
Tur kausā nāves zāles — slepeni
Pret mani visi sazvērējušies,
He, palīgā!

Līgita
Es esmu pazudusi!

Karalis

Surp visi! Palīgā!

7. SKATS

Saskrej kopā viss galms, nesdami piķa lāpas. Aldona, Valda

Karalis

Šurp uguni!
Valda

Mans dievs! tur princese — ai, kas še notiek?

(Abas ar Aldonu ap Ligitu.)
Galma uzraugs

Tu izbiedē mūs, augstais karali,
Mēs dzirdējām, ka sauci palīgā,
Un šurpu steidzāmies.

Karalis

Jūs, ļaudis, dzirdat,
Ka slepkavas grib mani nonāvēt!

Tur kausā nāves zāles — mana māsa

Tās slepus ielēja. Ar virsaiti

Tie abi kopā sazvērējušies
Sev iegūt troni. Grābjat slepkavas
Un abus kopā važās ieslēdzat!

Aldona

Ai, mana princese!
Karalis

To tūdaļ sienat.

(Sulaiņi tuvojas.)
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Aldona un Valda

Nost! glābjat! glābjat! Ai, šīs briesmas!

Citi

Tie uzbrukuši mūsu karalim!

8. SKATS

Tie paši, Visvalds.

Visvalds

(gāžas iekšā).
Kas notiek še? — Ha! princese!
(Atgrūž sulaiņus.)
Ko gribat?

Šie iztraucētie ģīmji — ļaužu bars,

Kas pašā naktī kopā saskrējis,
Ko tas viss nozīmē?

Karalis

Es pasludinu,
Un visiem zināt būs — es savu māsu,
Kas slepus saziņā ar virsaiti

Kā slepkavas mums uzbrukt taisījās ■
Visvalds

Šos pekles melus! Kas tos izdomājis?
Kur ir tas negantais? Es prasu, kur?

Ar savu zobenu tam galvu sašķelšu!

(Izrauj zobenu.)

Līgita
Laid, Visvald, ļaunums še mūs pārmācis,
Mēs nespējam neko pret viņu darīt.

Karalis

Jums tūdaļ slepkavu būs sagūstīt
Un aizvest cietumā.

Visi

(trokšņaini).
Jā, cietumā!

(Sulaiņi atkal tuvojas Ligitai ar važām.)
Visvalds

Nost, trakie!

Neviens lai nedrīkst aizskart princesi!
Karalis

Jums paklausīt, kad pavēl karalis,
Šo dumpinieku arī līdzi sienat!
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Visv a 1 d s

(cērt ar zobenu visapkārt).
Kam mīļa dzīvība, lai nenāk tuvul

Karalis

Jūs, biklie suņi, vai jums dūšas nav!

Vai viens var visu pūli izbiedēt?

Tad es tam viņa tiesu gribu dot!

(Izrauj zobenu un uzmācas Visvaldim.)
Visvalds

Lai būtu tas jebkurš, vai karalis

Jeb pat ar velns, pār manu līķi tikai

Ved cejš pie princeses!
Līgita

Ai, Visvaldi Visvaldi

Visi

(uzbudināti brēc viens caur otru).
Karalis

Še tava alga!
(Nodur Visvaldi.)

Līgita
Nu pagalam viss!

Visvalds

(pie Ligitas kājām).
Pie tavām kājām ļauj man izlaist garu,

Es nespēju priekš tevis vairāk darīt

Kā tikai — mirt. —

(Mirst.)

Līgita
Tu uzticamais!

Aldona un Valda

Vai!

Kas notiks nu ar mums?

9. SKATS

Tie paši bez Visvalda.

Karalis
Tā sodīti

Tiek nodevēji! Tagad viņu sienat.

(Rāda uz princesi.)
Pēc kārtas saņemt katram savu algu.

(Sulaiņi saslēdz princesi.)
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Liesma

(nāk uz priekšu šaubīdamās).
Lai paliek, tomēr — atlaid — princesi.

Karalis

Tu viņu aizstāvi! — Tu uzticamā,
Kas izglābusi manu dzīvību,
Es tevi algošu, lai katris redz,
Ka manā zemē valda taisnība.

Liesma

Man algu? Ha! — kā ogles degošas
Šie vārdi birst uz mani. —

Karalis

Dzirdat tad:

Priekš visiem tagad viņu ieceļu
Par jūsu karalieni.

Visi

Slava viņai!
Karalis

Pats aplieku tai krāšņo purpuru.

(Apliek Liesmai purpura mēteli.)
Liesma

Ha! kā tas deg — bet.,.

(Liesmaini.)
Karaliene! — nu

Pie mērķa es!

Visi

Lai dzīvo karalienei

Karalis

šurp, lāpu nesēji, — ap troni stājat!
(Priekškars no troņa tiek atvilkts, lāpu nesēji ar de-

gošām lāpām nostājas katrā pusē.)
Pa viņa kāpieniem tai augšup steigties
Un saņemt karalisko vaiņagu,
Tur nolikto. — Nāc šurpu, karaliene,

(Pieved to pie troņa.)
Uz augšu steidz!

Liesma

Uz augšu, jā, uz augšu!

(Atduras pret Visvatda tiki.)
šis līķis — ha! — un kaut pār līķiem pāri!
Caur drupām, gruvekļiem un asinīm —

Lai lāsti, vaimanas ap mani kauc,

Uz priekšu mani spožais mērķis sauc!

Lai tārpi plok tur zemē putekļos,



Es paceļos pār viņiem — mākoņos!
(Dodas arvien pa kāpieniem uz augšu.)
Tur mirdz, tur pretī māj man spožais vaiņags —

Es viņu satveru.

(Troņa dibenā paceļas melna ragana un tur tai preti
vainagu uz miroņa galvas.)
Ha!

(Streipuļo atpakaļ.)
Vai man bīties?!

Un, kaut man pati nāve pretī mirdz,
Es savu tiesu viņai atrauju!
(Izstiepj roku pēc kroņa, tiklīdz to aizskar, izšaujas

no viņa liesmas.)
Šurp, tumsas spēki, nāciet šurp uz karu,
Es pretī stājos jums ar savu varu!

Lai karsti zibeņi man virsū birst

Un zeme man zem kājām drupās irst, —

(Sagrābj kroni.)
Un, kaut tam virsū visa pekle degtu,
Ar viņu tomēr savu galvu segtul

(Uzliek karaļa kroni un top viscaur no liesmām ap-

lieta.)
Visi

(trokšņaini).
Tai slava! slava valdniecei!

Priekškars.
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CETURTAĪS CĒLIENS

(Nepabeigts^

1. SKATS

Nakts. Liesma viena sēž pie loga mēness gaismā. Dzied.

Sapņu tālumā

Staru spožumā —

Zvaigzne dziestoša

Mana lalmība!

Rokas izstiepju —

Viņu pielūdzu,
Atsaukt nespēju
Vairs, ko zaudēju.

Smiekli pārkliedza
Troksnī nozuda,
Nav vairs dzirdama

Saldā meldiņa. —

Tvaikos vītušas,
Dubjos samītas

Dvēs'les drebošās,
Baltās lapiņas ~.

Sapņu tālumā —

Staru spožumā —

Nepielūdzama!
Neatsaucama!

Smags, smags šis karaļvaiņags, ak, cik smags!
Vai laime tā, pēc kuras centos? Laime...

Vai nav tā vara, slava, plašums, spožums?
Kam nespēj krūtīs dzēst tā karstās slāpes,
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Tik vēl tās pavairot? Ak, laime, teic,
Kur esi tu, ai, neļauj izsamist!

Vai slēpies augstāki vēl mākoņos?
Vai tālāk censties vēl? — ai nē, aiz manis —

Aiz manis! — it kā kāda balss man sauc.

Tā teic man kādu vārdu — Almars — ha!

(Uzlec.)
Jel klusi, balss, kam dziedi meldiņas
Un apbur mani vilinošām skaņām!
Man tukši vārdi «mīlestība» bij,
Es viņu nesapratu, tagad tikai

Tā uzaust man kā spoža paradīze,
Kas piepeši par nakti radusies, —

Ai, kādēļ tagad, kur tā zudusi!

Es Almaru no sevis atstūmu,
Caur mani tas guļ važās cietumā,

Pagalam — viss pagalam!.. .Nu —un tomērl

Kas liedz man visu vēl par labu griezt?
Ja atsvabinu to un viņam saku,

Ka mīlu to, ka visu atstāt gribu
Un prom ar viņu bēgt no šejienes?
(Klauvē, ienāk sulainis.)

2. SKATS

Sulainis, Liesma.

Sulainis

Ko vēlējies, karaliene?

Liesma

Darbu slepenu
Tev gribu uzticēt,

Sulainis

Tavs vergs es esmu.

Liesma

Ej atved virsaiti no cietuma —

Bet slēpu, to nevienam nebūs redzēt,

Un apsargā šās durvis ārpusē.
Sulainis

Kā pavēli.
Liesma

(izvelk maku ar zeltu).

Sis zelts lai tev par algu.

(Sulainis noiet.)
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8. SKATS

Liesma

(viena),
Sapņu tālumā —

Staru spožumā —

Zvaigzne dziestoša

Mana laimibal

Klau — soli — viņi nāk! Sirds manim dreb
Kā putniņš izbiedēts.

4. SKATS

Almars važās, Liesma.

Almars

Tā karaliene,
Kas mani šurpu vēstīja?

Liesma

(bailīgi, lēni).
Es, Almarl —

Almars

Sī slepus vēsts? Visapkārt tumša nakts?

Liesma

Tā nakts nav, Almar, tikai ēna tā,
Kas plūst iz manas tumšās dvēseles.

Almars

Kas tie par vārdiem? Saki — ko tu vēlies?

Ko važās slēgts priekš tevis darīt spēj?
Liesma

Šās važas! — Tevi gribu atpestīt
No viņām.

(Tuvojas viņam.)
Almars

Atstāj tās man, karaliene,
Priekš visu acīm rūgtā netaisnībā

Tās manim uzliktas, priekš visiem ari

Tām būs no manis krist.

Liesma

Kā nograuzti
No smagām dzelzīm tavi locekļi!
(Piepeši.)
Ai, piedod manim, Almar, piedod, piedodl
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Aim ar s

Es tevi nesaprotu, karaliene.

Liesma

Caur manim nācis viss tev — sāpes, kauns

Un cietums!

Almars

Man tev nav nekā ko piedot,
Tu darīji pēc saviem dzenuļiem.

Liesma

Es tevi atdevu par spožumu,
To gribu tagad visu nokratīt

Un tevim, tikai tevim vienam dzīvoti

Almars

Tu mani izzobo, ar noziedznieku,
Kas važās saistīts, dalīt spētu
Tu savu purpuru!

Liesma

Ne purpuru,

Ar viņu prom! Nost visu spožumu,
Kur tikai mokas esmu cietusi!

Es gribu kailumu un übadzību,

Bet brīvību. — Nāc, Almar, bēgsim —

Sai pašā acumirklī —- prom šīs važasl

Almars

Tās neaizskar! Sās važas svētas man,

TādēJ ka nevainība viņās cieš.

Liesma

Tu mani mīlēji, tu man to teici.

Almars

Es sapni mīlēju ar tavu vārdu,

Bet patiesība bija citāda. —

Liesma

Ko noziedzos pie tevim, tavas brūces —

Ar asarām tās gribu nomazgāt,
Ar tūkstoš skūpstiem viņas dziedināt.

Almars

Tu domā, tevim pietiek tikai gribēt,
Lai visu notikušo izdzēst spētu?
Es neesmu vis viens, ko postā grūdi.

Liesma

No princeses tu runā? Viņas dēj
Tu tagad atstum manu mīlestību!

Tu viņu mīli?
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Almars

Viņa cienīga,
Ka katris pielūdz to un dievina.

Liesma

Es viņu nīstul dzirdi — nīstu! nīstu!
Almars

Par augstu tā priekš tava naida,
Kaut gan tā pīšļos un tu — purpurā!

Liesma

(kaisli).
Es atzīstos, ka esmu necienīga,
Grūd mani zemē, pīšļos, novārtā —

Tik mīli mani, Almar, — mīli mani!

Rau, mana ilgošanās apkampj tevi

Kā karsta uguns salto sniegoni,
Kā grēku zeme svēto debesi,
Kā tumša nakts mīl skaidro rīta blāzmu! —

(Ar augošu kaislību.)
Es skaužu važas šās, kas tevi slēdz,
Un gaismu, kuru tavas acis redz,
No pasaules es viņu izdzēstu!

Es atņemtu tev katru kumosu —

Tev katru elpas vilni izdzert spētu —

Lai man! — tik manim vien tu piederētul
Almars

Tu mīli it kā daimons izsalcis

Un iekāro, kas tev nav aizsniedzams,
Tu nepazīsti augstās, svētās jūtas,
Tu nepazīsti, kas ir atsacīties.

Liesma

No tevis atsacīties? Nē, nē, nē!

Es tevi turu, kaut ar važām arī,

Bet tomēr turu — turu!

Almars

Neapskaužams
Tavs prieks.

Liesma

Tu mani atstūmi?

Ha! Prom iz manām acīm! Prom!

Cik bezgalīga mana mīlestība,
Tik liels mans ienaids tagad — ejl

Almars

Tu nabagā, es tevi nožēloju.
(Noiet.)
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Liesma

Šis kauns, šis apsmieklis! Es — atstumtn!

No viņa atstumta — es, karalienei

5. SKATS

Liesma, raganas.

Raganas

(kāpj no visām pusēm pa logiem iekšā).
Nu atriebšana klātu! Ha-ha-hal

Liesma

(izbijusies iekliedzas un bēg).

Raganas
(aizstājas tai arvien ceļā).
Tev priekšā tavi noziegumi stāv,
Un brēkdami tie visi apsūdz tevi!

Liesma

Prom! Ko jūs gribat? Atstājat jel mani!

Pirmā ragana

Pēc slavas un pēc goda cenzdamās,
Tu citus samini. —

Liesma

(bēg arvien no vienas puses uz otru).
Ha, šaušalas!

Otrā ragana
Tu nevainīgus liki važās kalt. —

Trešā ragana
Tu sirdis lauzusi. —

Liesma

Kur glābties man!

Ceturtā ragana
Uz tevi as'nis brēc, caur tevi lietas. «—

Liesma

Sirds pukstēt rimst, un auksti sviedri plūst.
Piektā ragana

Caur tevi nopostīta mūsu mītne,

Visapkārt brēc uz tevi vaidi, lāsti!

Liesma

Ak, ejat atpakaļ, kur nākušas,

Ko jūs no manis gribat?
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Raganas
(Liesmu riņķi ieslēgdamas),

Ha-ha-hal

Tu mums un peklei piederi.
Liesma

Nostl laižatl

Raganas
Tu nosodīta, mūžam nosodītai

Liesma

Šurp -— glābjat! Palīgā!
(Aiz skatuves troksnis.)
šurp nāciet, šurp!
(Izlaužas no viņu vidus. Raganas ātri nozūd.)

6. SKATS

Liesma, karalis.

Karalis

(nāk, pavadīts no diviem sulaiņiem, kuri nes lukturus

ar aizdegtām svecēm).
Tu iztraucēji mūs, mēs dzirdējām,
Ka sauci palīgā.

Liesma

Ak, elpu — elpul —

Karalis

Kas tevim noticis? Tu Izskaties

Tik šausmīga — tev acis deg kā drudzī

Un rokas, rau, cik saltas, ledainas!

Liesma

(skalās apkārt).
Vai viņas projām jau?

Karalis

No kā tu runā?

Liesma

Šis būtes briesmīgās — šīs baigās balsis,
Tās mani apsūdzēja — apsūdzēja!

Karalis
Būs tevi laikam sapņi nomākuši.

Liesma

(čukstēdama).
Jā, sapņi — ļauni sapņi —- man tik bail! —•
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Karalis
Teic — kādēļ šonakt viena paliki?
Tu bēdz no mana tuvuma un esi

Arvien tik ērmota? Tev arī drēbes

No vakardienas vēl nav noģērbtas.
Liesma

Tie viņi bij, kas man tās sūtīja,
Tie abi. —

Karalis
Vai tu murgo vēl arvienu?

Liesma

Mums, karal, jābīstas, tie uzglūn mums.

Karalis

Tu domā virsaiti ar princesi?
Tie abi droši, važās saslēgti.

Liesma

Bet viņi nemirs — mūsu dzīvība

Nav ātrāk droša, kamēr

(Noslēpumaini.)
Viņiem jāmirst. —

Karalis

Ha! Ko tu runā! Tā ir mana māsa.

Liesma

Nekad man lūgums nav pār lūpām nācis.

Karalis

Tu biji lepna kaut ko izlūgties.
Liesma

Tu sūdzējies, ka bezjūtīga es.

Karalis

Kā marmors ledaina, bez dzīvības.

Liesma
Ja izpildīsi manu lūgumu,
Tad gribu tevi mīlēt — dzirdi, mīlēt!

Kā vulkāns mutuļojošs mana kaislība

Ap tevi plūdīs, tevi visu apņems,

Tik viņiem mirt! — to vien tik izpildi.
Karalis

Tu prasi daudz, tavs lūgums šaušalīgs.

Liesma

Kad bendes cirvis viņu miesu šķels,
Tad atpestīta spēšu gavilēt.
Nem manus skūpstus, dzer tos pilniem malkiem,
Iz krūtīm ārā manu sirdi skūpsti,
Tik asinis, dod manim asinis!



306

Karalis

Gan grūti nāk man tavu gribu pildīt
Un bendes cirvim nodot to, kas kopā
Ar mani nākusi iz viena klēpja.
Bet tava kaislība man jēgu laupa,
Lai notiek tad tavs prāts.

Liesma

Tūlīt! Tūlīt!

Jau gaisma aust, tiem nebūs sauli skatīt

Vairs uzlecam.

Karalis

Tad došu pavēles,
Lai bende iet uz viņu cietumu.

Liesma

Vai tu tik ātri steidzies projām jau?
Karalis

Tu pati vēlies to. —

Liesma

Vai tu patiesi
To gribi izpildīt?

Karalis

Vai citu spēju,
Kā vien ko pavēl man tavs acu skats!

Liesma

Tik ātri! ātri!

(Rāda uz durvīm.)
Karalis

Es jau turpu steidzos.

(let uz āru.)
Liesma

Ha! Pagaidi!
Karalis

(atgriežas).
Ko tu vēl sacīt gribi?

Liesma

Neko — es — man še vienai palikt bail.

Karalis
Tad šurpu atsaukšu es tevim biedrus,

Kas pakavēs tev laiku jautrās dainās,
Kamēr tur laukā notiek drūmais skats.

(Uz āru saukdams.)
Lai atskan mūzika! Šurp dejotājas!
Jums karalieni uzjautrināt būs.

(Noiet.)
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7. SKATS

Liesma. Tad ienāk vispirms muzikanti un sastājas koklēt.
Tad dejotājas. Mūzika sākas, dejotājas dejo.

Liesma

(kādu brīdi mūzikā klausīdamās).
Kas tās par gari vilktām gaudu skaņāml
Tās izklausās kā sāpju kliedzieni —

Es gribu jautra būt! Vai dzirdat — fautral
Jel liekat savām koklēm arī dejot!
Lai mūsu gaviles tad pāri plūst
Un aizmirstības viļņi aizrauj mūs. —

(Saķer kādu no dējējiem un griežas ar viņu kaisli

dejā. Te piepeši atskan soda pulksteņa zvanīšana.

Visi iztrūkušies apstājas.)
Liesma

(iekliedzas un izraujas no sava dejotāja, skriedama

uz skatuves priekšu, kur tā ar Šausmām aizspiež
ausis).

8. SKATS

Valda, Aldona izmisušas skrej iekšā. Priekšējie.

Aldona
Nu viss pagalam, viss!

Valda

Ak, glābiet!
Uz nāvi mūsu princesi tie ved. —

Aldona

Ak, vai šie varas darbi notikt drīkst?

Vai tad neviena roka nepaceļas,
Kas nevainīgiem ietu palīgā?

Valda

Ak, klausāt, nāciet visi manim līdz,
Lai visi kopā žēlastību lūdzamies.

(Abas dodas projām.)

9. SKATS

Priekšējie bez Valdas un Aldonas.

Liesma

Kam jūs tā sastinguši lūkojaties?
Un nobāluši it kā spoku tēli?



Kam apklusāt jūs ar!, koklētāji?
Jums pārkliegt viņas drūmās skaņas —

pārkliegti
Koklētājs

(mēģina drebēdams kādas vājas skaņas izdabūt).
Liesma

Jūs visi sazvērējšies viltnieki,
Jūs gribat mani mocīt — prom ar tol

(Izrauj muzikantam kokli un sviež to uz grīdu.)
Pronvvisi! Prom iz manām acīm jūsl
Neviens lai nepaliek man tuvumāl

(Visi noiet.)

10. SKATS

Liesma

(viena. Soda pulkstens vienmēr skan).
Kur bēgt, kur paslēpties no viņām balsīm!

Tās skan — šīs sienas draudē pāršķelties,
Un debess grib pār mani sagāztiesl
Es redzu — redzu — plūstam asinis

~,

Tas galvu noliec — bende paceļ cirvi —

Šis cirtiens ... ha! tas manu sirdi šķeļ!
Ak, Almar, Almar, — nē!... es nespēju —

Es nespēju to domāt... ak, es gribu
Tev steigties palīgā — es gribu ...

(Streipuļo uz priekšu un nokrīt pie krēsla.)

Ai, kaut jel spētu kādu soli spert,
Bet visi spēki mani atstājuši! —

(Mēģina gar krēslu uz augšu celties, bet slīd atpakaļ.)
Kaut spētu kliegt, bet skaņa it neviena

Pār lūpām trīcošām man negrib nākt. —

(Nepabeigts.)



NEAIZSNIEGTS

MĒRĶIS

Tagadnes drāma 4 cēlienos





Personas:

Dambītis — saimnieks Dambīšos

Dambene — saimniece, viņa sieva

Velta — abēju meita

Kate — vigu audžumeita
Riters muižas nomnieks, vēlāk saimnieks Dambīšos

Riterene — viņa māte

Jausmiņš — students, mājskolotājs
Zelma —• Vizuļu meita

Ainnf } nļC'^as D ;ii!'bī3os

Garklau kundze - Veltas krustmāte

Policists
Dambīša kalpi
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PIRMAIS CĒLIENS

Istaba Dambīša mājās.

Durvis pa labo ved uz āru, pa kreiso — sānu istabā. Dibenā iog<«,
Istabas lietas: daži krēsli, skapis un galdiņš. Pie sienas plaukts ar

bībeli un sprediķu grāmatām. Laiks: pēcpusdiena pret vakaru.

1. SKATS

Dambīša kalpones: Anna un Trīne.

Anna (nokopj dažas istabas lietas).
Trīne (no āra ienākdama). Vadzi, Anna, ko tu saki,

vai nevarētu mēs arī tikt uz tējas vakaru?

Anna. Vai tad saimniece mūs laidīs?

Trīne. Cik tas nu tālu, tepat kaimiņos! Kad mēs ātri

visu sakopjam, tad viņa mūs vakarā gan varētu aizlaist.

Anna. Es dzirdēju, ka šodien būšot ciemiņi, tad jau
mēs nedrīkstam iziet.

Trīne. Ciemiņi? Kāds velns tad tos še atspers?
Anna. Viņi priekš balles pirms piebraukšot te nolikt

zirgus un tad ar mūsējiem kopā uz kaimiņiem.
Trīne. Ā, re, kas nu vēl nepienāks klāt! Sāks ciemiņu

šķūtis braukt! Līdz šim tu, cilvēks, dzīvoji dieva miera.

Anna. Citāda dzīve jau nu ir, kamēr jaunkundze ta-

gad no pilsētas mājā.
Trīne. Ak tu kungs un dievs, nu gan ir kakla cir-

tiens! Kad es to būtu zinājusi, tad es pa mīkunām vis

par to algu nebūtu derējusi. Nepietiek, ka jau pa darba

dienām vienmēr jānoskrejas it kā iejūgtam zirgam, tās

pašas svētdienītes arī vēl nebūs brīvas!

Anna. Pienāks jau arvien vēl vairāk darba, kad tie

precinieki sāks braukt. Vai tad nu tādai izdaudzinātai

jaunkundzei gan viņu būs trūkums. Šodien pat dzirdēju,
ka še būšot bagātais Riters; viņam esot muiža uz arenti.

Trīne. Lai viņam visa elle uz arenti! Vai man tādēļ

jāpaliek mājā?
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Anna. Diezin kā būtu, kad mēs palūgtu Kati, lai tā

paliek pie rokas, kad viesiem vajag ko padot. Traukus

jau mēs tagad varam salikt.

Trīne. Kati? Tas ir riktigi! To pūķi! Tā tev jaus otram

cilvēkam papriecāties, kad tā nevienam nenovēl pat ne

laba deguna!
Anna. Diezin kas ar to Kati ir! Pēdējā laikā ar viņu

nemaz nevar iztikt, plēšas un lamājas ar visiem mājas
cilvēkiem kā pats nelabais.

Trīne. Kas tad to nezina! Aiz dusmām viņa plīst
pušu, ka tagad jaunkundze ir mājā, un viņa nu vairāk

nav nekas kā tikai priekšsaimniece. Līdz šim tā tika tu-

rēta nevis kā saimnieku audžumeita, bet itin kā kad būtu

viņu pašu bērns.

Anna. Lielākā skaudība viņai ar par to, ka Veltas

jaunkundze ir tik smuka, kamēr viņas bakurētainais ģī-
mis izskatās, itin kā velns uz tā būtu zirņus kūlis.

Trīne. Mazai esot, tai zirgs reiz izspēris acis, par to

tā tagad citiem sper acis ārā.

Kate (aiz durvīm). Vai te neviena cilvēka nav? Uguns
atlaista, grāpis pārkūsājis — pie joda! Kur tās meitas

ielīdušas?

Anna. Vai dzirdi? Nu jau iet atkal vajā!
Trīne. Nu, lai viņa tikai ar mani iesāk, tad es tai

gan rādīšu.

Anna. Labāk jau ar labu.

2. SKATS

Tās pašas, Kate.

Kate (ienākdama). Paskaties, kur abas degunus sa-

bāzušas! Kas viņām par daļu, lai tā uguns pati kurinās!

Jeb vai man tas būs jādara, cienīgās preilenes?
An n a. Mīļā jaunkundze ...

Trīne. Nelaime jau nekāda nebūtu bijusi! Kamēr iz-

bļāvāties, būtu iekūrusi uguni.

Kate. Tā, tā, tā! Es jau esmu tas vergs, kuru visi pa

kājām min!

Anna. Es jums gribēju lūgt (Taisās Katei bučot

roku.)
Kate (dusmīgi atrauj roku). Ko vēl ne? Vai es jau

esmu tik veca, ka man jābučo rokas.
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Anna. Es gribēju lūgt — redziet, šovakar ir tējas
vakars kaimiņos, un mēs ari labprāt gribētu tur aizkjūt.

Kate. Ak tā, ķekatās skrieti Un kas tad paliks tanīs

mājās?
Anna. Kad jūs būtu tik laba un paliktu mūsu vietā,

ja ciemiņiem vajadzīgs ko padot. Jūs taču uz tējas vakaru

neiesiet?

Kate. Saprotams, kam tad man to vajaga! Kam man

pavisam ko vajaga pasaulē! Kad tikai citiem viss ir —

jums un jūsu smalkajai jaunkundzītei.
Trīne (iespriedusies). Smalka arī tā Veltas jaun-

kundze ir!

Kate. Tad ņemiet un ieceliet arī viņu reiz debesīs, ko

te vienmēr skandināt it kā pulksteņusl Vai man gan būs

jūsu meldiņš jāvelk līdz un jūsu jaunkundzītei kājas jā-
bučo. Dienu un nakti jau esmu skrējusi un plēsušies, ka

pat ne labas drēbītes nav uz muguras.
Trīne. Nu, tās jums arī lāgā nestāvētu, tas būtu tik-

pat, it kā cūku kūtij uzlikts dakstiņu jumts. (Noskrej
ātri.)

Kate. Nekauņa, es tev rādīšu! (Pakaļ.)
A n n a. Ak tu žēlīgais dievs, kas tā par dzīvi! (Noiet.)

3. SKATS

Damb 11 i s ar Dambeni no otras puses.

D a m b c ne. Pagaidi, kur tu skriesi, ļauj jel apsiet to

šlipsi!
Dambītis (ar zābakiem uz grīdas klapēdams un

lepni grozīdamies). Paskaties nu, vai neesmu smuks?

Tīri kā jaunkungs!
Dambene. Ko nu ālējies! Sēdi labāk, lai apsienu

šlipsi. (Pieceļ krēslu.)

Dambītis (apsēžas). Nu, jel nu, izpucē arī mani

labi.

Dambene. Ko te vērts šlipsi siet! Apakš tās bārdas

tikpat to nemaz neredz. (Brauka viņam bārdu uz augšu.)

Dambītis. Vecen, tu gan laikam gribi mani bučot?

Dambene. Es tādu meža Miķeli bučot! Nodzen pa-

priekšu bārdu. Kad jaunībā neesi bārdu valkājis, tad ta-

gad tas tev, vecam vīram, tīri par grēku.
Dambītis. Kā? Par grēku?
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Dambene. Toreiz, kad jaunībā ar tevi iepazinos, tu

biji tāds ontlīgs cilvēks ar skaidru ģīmi.
Dambītis. Tad tu domā, ka tā bārda nav līdzi pie-

laulāta?

Dambene. Diezin kas vēl no tevis neiznāks! Topi jau
jo vecāks jo aušīgāks.

Dambītis. Es tagad varu bārdu valkāt kā visi kungi!
Vai man nav lepna, mācīta meita? Kad svētdienās sajūdz
abus bēros jaunajos pederu ratos, tad jau Veltai kaut

kāds prasts mužiks nevar sēdēt blakus.

Dambene. Tu nu gan uzskrietu gaisā, ja tā Velta

vien tev līdzi būtu tāda.

Dambītis. Saki, vecen, — kas ar to skuķi ir? Man

viņas izturēšanās nemaz nepatīk. Tādam jaunam mci

tēnam vajadzētu sprēgāt kā dzirkstelei, un viņa staigā
itin kā savītusi. Nemaz nav tādas jauna cilvēka kurāžas!

Viņdien, kad Leibus turēja pie mums šabas, es gribēju,
lai viņa tam parunātu priekšā — vai nu pa krieviski, vai

spranciski — tu jau zini, ka tādi žīdi to izstāsta pa malu

malām. Bet viņa itin mierīgi atgriež muguru un aiziet

projām. Ka tevi piķis! (Nospļaujas.)
Dambene. Jā, jā, kad tu tikai ar visu skološanu

nebūsi meiteni samaitājis! Vai atmini, ko vecais Pakaviņš
arvien teica, lai tik daudz neskolojot, jo skolas tiem jau-
najiem cilvēkiem sagrozot galvu.

Dambītis. Ko nu vecais Pakaviņš, tāds tarkšķis,
zina!

Dambene. Vajadzēja, kā es gribēju, palaist pilsētā
pie šūšanas, un ar to būtu pieticis. Kam viņai vairāk

vajaga, viņa taču ir māju mantiniece un pie tam vēl

smuka.

Dambītis. Smukas un māju mantinieces ir daudz,
bet mana meita turklāt vēl mācīta.

Dambene. Būtu vēl bijis puika!
Dambītis. Par to atkal viņa varēs nocelt to labo

puiku! Vadzi, vecen, bagātais Riters arī šodien solīja
piebraukt pie mums. Viņš man brīnum sāk pielabināties,
tas ko nozīmē! Saki tikai Veltai, lai labi uzpurinās!

Dambene. Es tā ko padzirdēju, ka Riteram ar to

bagātību nemaz tā nestāvot, kā esot izdaudzināts. Citi

paklusu runā, ka tam vēl esot parādi. To naudu, ko viņa
tēvs esot sakrājis, muižu turēdams, viņš visu esot no-

laidis.

Dambītis. E, bābu pasakas!
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4. SKATS

Tie paši, Velta ienāk.

Dambītis. Kas tad tas, mans kukainīt, ka neesi ne-

maz vēl uzprišinājusies? Viesi drīz būs klāt.

Dambene. Sataisies, Veltiņ, sataisies, uzspraud
matus, tie tev tādi izpūruši. Es iznesīšu spoguli. (let
blakus istabā un iznes mazu tualetes spoguli.)

Velta. Atkal viesi! Pagājušo svētdienu jau tie pie
mums bija.

Dambītis. Šodien tie noliks te zirgus, un tad kopā
iesim uz kaimiņu tējas vakaru. Otro kaimiņu Zelma ari

solīja te pienākt.
Velta. Kad jel tie mūs laistu reiz mierā ar saviem

mūžīgiem apciemojumiem!
Dambītis. Visi nāk tevi aplūkot, tādēļ ka pa malu

malām izdaudzināts, kāda Dambīša meita mācīta un

gudra.

Velt a. Tēv, nerunā vienmēr, ka esmu skolota. Man

tas tiešām nepanesami!

Dambītis. Kā? Vai tad tā nav taisnība?

Velta. Kas gan mana prašana, salīdzinot ar patieso
zināšanu un izglītību! It kā niecīgs smilšu graudiņš!

Dambene. Vai nu redzi, ka Pakaviņam taisnība, ka

skolas tikai esot par samaitāšanu. Labāk būtu, ja tā ne-

maz nebūtu tapusi skolota.

Velta. Var būt, ka arī tā būtu labāk bijis, jo tad es

nekad nebūtu dabūjusi zināt, ka ir vēl kāda cita — aug-

stāka pasaule, bet tagad esmu kādu ceļa gabalu gājusi,
un nu man uzreiz uzsauc: tu nedrīksti tālāk, tev jāpaliek
stāvot vai jāgriežas atpakaļ...

Dambītis. Bet mūžīgi taču nevar tupēt uz skolas

sola. Tev jādomā, ka esi sieviete un ka tev pavisam citādi

dzīves uzdevumi.

Velta. Jā, vīrieši, tie drīkst arvien tālāk censties, bet

mums, sievietēm, kad līdz zināmam laikam kādu_ skolu

esam apmeklējušas, it kā notecējušam stundenim viss jā-
met pie malas un jādomā tikai uz tukšiem priekiem un

ballēm, lai tur spētu sev vīru nozvejot — tas jau vienīgais
dzīves mērķis.

Dambītis. A, kad tu sāki tādu meldiju, tad arī es

runāšu pa vāciski. Es tevi esmu audzinājis, lai tu mums

butu par prieku un nevis saīgusi vienmēr gulētu
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grāmatās. No šās dienas tu man neņemsi vairs nevienas

grāmatas rokā. Vai saproti?
Velta. Tēv, tu man aizliedz manas pašas grāmatas

lasīt?

Da mb īt is. Se, te ir bībele, lasi tol (Noņem no plaukta
bībeli.)

Dambene. Dieva vārdiņš kāds noputējis. (Noslauka
bībeli priekšautā.)

Dambītis. Lasi to, cik tev patīk. To es tev neliedzu.

(Kate ienāk.)
Dambene. Nāc, Katiņ, nāc, palīdzi Veltai saspraust

matus, citādi jau viņa netiks gatava. Mēs iesim paska-
tīties, vai viesi nebrauc. (Noiet ar Dambīti.)

5. SKATS

Kate, Ve 11 a.

Velta (atsēžas pie galdiņa un atspiež skumji galvu
rokās).

Kate. Nu, ko tu gribi, lai tev palīdzu?
Velta. Nekā.

Kate. Man laikam būs vēl jālūdzas, lai tu man at-

ļautu tevi apkalpot.
Velta. Nemoci mani, es esmu gluži laba tāda, kāda

tagad esmu.

Kate. Jausmiņš jau arī būs šodien še.

Velta. Man tikpat maz priekš Jausmiņa kā priekš
citiem jāgreznojas.

Kate. Saprotama lietai Tev jau to nevajaga, tu tāpat
esi diezgan skaista.

Velta. Vai esmu skaista vai neskaista, tas man gluži

vienalga.
Kate. Kad tev nebūtu tavs gludais ģīmis, gan tad tu

runātu pavisam citādi.

Velta. Kas man no mana skaistuma par prieku! 0a

daudz, tad es viņu nīstu.

Kate. Nespēlē jel kumēdiņus!
Velta. Jā, es viņu ienīstu! lenīstu, ka esmu skaista,

bagāta, ka mani sauc par skolotu, ka es vairāk nekas

nedrīkstu būt kā tikai rotas gabals, ko priekš visiem iz-

stāda,
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Kate. Tu vari runāt tā, kad tev visas laimes dāvanas

klēpī sabērtas, kad tu no visiem topi cildināta un uz ro-

kām nesta.

Velta. Es apskaužu katru nabaga kalpu bērnu, tas ir

brīvāks par mani.

Kate (ar rūgtumu un augošu kaislību). Ko tu zini no

dzīves pabērniem? No visiem stumdītiem, nicinātiem cie-

tējiem, kuriem katrs kumoss top mutē sarūgtināts! Ko tu

zini no tiem, kuru dzīvē nav neviens saules stariņš iespī-
dējis, neviens vienīgs! Gar kuriem neviens neņem dalību,
lai tiem krūtīs sirds vai sadegtu ...

Velta. Cik labprāt es ar tevi mainītos, Kateī

Kate. Nerunā no manis, es tev saku, jeb es varētu

visu aizmirst! Es neesmu vis te katram par izsmieklu; es

nepiederu pie tiem, kuri vēl pateicas, kad tie tiek ar kā-

jām mīti, un slavē dievu, kad tie maz drīkst vēl elpot.
Velta. Kate, apmierinies jel, ko tad es tev esmu da-

rījusi?

Kate. Neizliecies jel par tik nevainīgu lellīti, itin kā

tu nekā nesaprastu! Tu gribētu būt tā, kas es esmu! Un

es? Vai zini, cik nakšu jau neesmu bez miega raudādama

pavadījusi, tikpat es atkal pavadītu, es atdotu vienu dzī-

vību — desmit — kad es vienu brīdi varētu būt tā, kas

tu esi.

Velta. Nerunā no manas laimes, es to nevaru paciest.
Kate. Liekule! Se, apskaties jel savu glumo ģīmīti.

(Pakampj spoguli un tur to Veltai priekšā.)
Velta (novērsdamās). Laid jel!
Kate (tur tai no visām pusēm spoguli priekšā). Pa-

mīlinies jel ar savu izskatu, pamīlinies! Par daudz jau
tev nekad tas nevar būt! Salīdzini klusumā sevi ar mani!

Velta. Tu esi par daudz uzbāzīga!

Kate. Kā lai nu es varētu iedrošināties! Es jau esmu

kalpone un tu cienīgā jaunkundze!

Velta. Es ar tevi negribu ķildoties. Atstāj mani.

Kate. Pavēli vien, to tu brangi proti!
Velta. Es arī pavēlu, lai tu reiz laistu mani mierā!

Kate. Nu, tu domā, ka es no tevis bīstos un drebē-

dama nedrīkstēšu priekš tevis pat ne muti attaisīt? Se

tev! (Laiž ar sparu Veltai spoguli acīs, bet netrāpa, spo-

gulis saplīst.)

Velta (iekliedzas).
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6. SKATS

Dambītis ar Dambeni ieskrien.

Dambītis (durvis). Kas tas par traci? (lerauga
saplēsto spoguli.) Kas to spoguli ir saplēsis?

Kate (rokas sānos iespriedusi, nāk ar izaicinošu skatu

uz priekšu).
Velta. Nekas. Es iekliedzos tādēļ, ka spogulis man

izkrita no rokām.

Dambene (spoguli paceldama). Kas tā par skādi!

Dambītis. Klau, vai tur nepiebrauca rati? Nāc, ve-

cen, mudīgi pretim ciemiņiem. (Abi noiet.)

7. SKATS

Kate, Velta.

Kate (pieiet Veltai klāt šņākdama). Nu, kāpēc tad tu

neteici taisnību, ka es tev iesviedu spoguli acīs? Vai tev

gribējās izrādīties augstsirdīgai un mani saudzēt? Es tev

par to nepateicos un nīstu tevi vēl vairāk. Jā, dzirdi, es

tevi nīstu un reiz tomēr tev apgriezīšu kaklu riņķī! (Aiz-

skrien prom.)

8. SKATS

Velta (viena, ar šausmām noskatās viņai pakaļ).
Mans dievs, kādēļ Kate mani tik briesmīgi ienīst? Man

še mājā nav nevienas dvēselītes, kas man justu līdz. Mani

vecāki mani nesaprot — tāpat kā es viņus; es esmu gluži
atstāta. Kaut jel šodien ierastos Jausmiņš! Bet vai es

drīkstu viņu apgrūtināt ar stāstiem par savu ģimenes
dzīvi? Mēs priekš tā esam par svešu. Vienīgais, kas mūs

saista, ir tikai mūsu centieni. Tēvs man noliedza grā-

matas, bet es tomēr viņam nepaklausīšu — nekad!

(Noiet.)

9. SKATS

Dambītis, Dambene, Riters un viņa māte Riterene ienāk

no āra.

Dambītis. Tas ir brangi, ka turējāt vārdu, mūs

apmeklēdami, un neapslinkāt māja. Noņemiet nu virs-

drēbes.
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Dambene (uz Ritereni). Palīdzēšu jums atraisīt la-
katus.

Riterene. Tā jau nu iet. Ko tad nu darīsi Mums,
vecajiem, jau ar tiem jaunajiem jāturas līdz. Neatstāja
dēls mājā neparko.

Riters (pie sevis). Kad tikai būtu palikusi.
Dambītis. Jā, mums jātop otrreiz jauniem. Kad

mēs, Riteru māt, šovakar abi laidīsim vienu šlēperi vaļā,
tad tikai būs ko paskatīties! Lai tie jaunie iztaisa vien to

mums līdz. (Griežas riņķi dejodams.)
Riters (uz Dambeni). Cienījamā kundze, neņemiet

man ļaunā, ka biju tik brīvs jūs apciemot.
Dambītis. Ko tur taisāt tik daudz špākstes! Esat

jau mums mīļš viesis! Kur tā Velta paliek? Vecen, ej pa-
sauc Veltu. Es iešu paskatīties, vai puiši ir piekopuši jūsu
zirgus. Atpūtieties tamēr un piesēdiet, viesiņi. (Abi ar

Dambeni noiet.)

10. SKATS

Riters, Riterene.

Riterene (apskatās mudigi visapkārt). Kamēr esam

vieni, vēlreiz tev piekodinu, lai zinātu izturēties, ka vari

pielabināties Dambīšu meitai.

Riters. Ko tu kūko kā dzeguze vienmēr to pašu.
Riterene. Viss no tā atkarājas, ka dabonam Dam-

bīšus rokā. Ja tas neizdodas, tad esam beigti. Tu zini,

cik mums vairs mantas.

Riters. Caur to viņa nepieaugs, kad tu vienmēr par
to skandini.

Riterene. Ak tā! Kas tad viņu visu iztrallināja, ja
ne tu, jaunkundziņ, un nu tu negribēsi, ka es par to ru-

nāju. Cikreiz gan tevi neesmu no šeņķiem vien ārā pir-
kusi?

Riters. Zinu jau, zinu.

Riterene. Nu, tad arī zini, ka vairāk es to nedarīšu.

Mana tēva atstātā mantības dala arī pie beigām, un tavi

kāršu spēles parādi vairs ilgāk negaidīs.
Riters. Ar varu es taču, še atnācis, nevaru Dambīšu

meitu paņemt kā kādu veģi, kabatā iebāzdams.

Riterene. To es nesaku, bet ātri tam jānotiek, lai

Dambīši nedabūtu zināt un tuvāk par tevi pētīt.
Riters. Beidz jel, tur jau viņi nāk.
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11. SKATS

Tie paši, Dambītis, Dambene un Velta.

Dambītis. Lūk, te ir mana meita, apskatiet manu

Veltu.

Dambene. Ko nu rādi it kā zirgu priekš pirkšanas!
Riters. Man tas gods jums priekšā stādīties, cienī-

jamā jaunkundze. Mans vārds Riters, mans tēvs bija
muižas nomnieks.

Dambītis (uz Veltu). Vai redzi, kas mums par godu,
ka arendatora kungs mūs apmeklē.

Riterene (pie sevis, Veltu aplūkodama). Tāda skāba

putra vien ir, lūpas sacēlusi! (Dikti.) Kas jums par brašu

meitu, Dambīšu papu!
Dambītis. Jā, es varu būt lepns uz savu meitu.

Visi pārmeta, ka Dambītim neesot dēla, bet tikai meita,
bet es teicu: pagaidiet, gan mana meita jūsu visus dēlus

sabāzīs maisā, un tā arī ir! Kurš te gan tik daudz sko-

lots kā viņa?
Riterene. Taisnība, Dambīt, ka jūs esat tie pirmie;

tagad jau nu visi sāk jums pakaļ darīt. Arī jūsu kaimiņi
Vizuli — kā dzirdēju — saviem dēliem esot pieņēmuši
mājskolotāju.

Dambītis. Jā, to Jausmiņu. Viņš jau te arī atnāk un

lasa ar manu meitu kopā grāmatas. Man viņš nepatīk,
tāds izbadējis students.

Velta. Tēv, tādēļ, ka Jausmiņa kungs ir nabags, viņš

nav nicināms.

Dambītis. Tu tik arvien ņemies viņu aizstāvēt!

Nāciet, mīļā Riteren, ko uzkost, lai tie jaunie ļaudis savā

starpā iepazīstas. (Noiet ar Ritereni un Dambeni.)

12. SKATS

Riters un Velta.

Riters (Veltai ceļā stādamies, kura grib iziet). Vai

drīkstu, cienījamā jaunkundze, jūs jau še, mājā, uzlūgt uz

šā vakara pirmo kadriļu?
Velta. Nevaru jūsu ielūgumu pieņemt, tādēļ ka šo-

vakar nemaz nedomāju uz balli iet.

Riters. Ko jūs teicāt! Neiesiet tepat uz kaimiņu
balli? Tas ir ērmoti! Kā to lai izskaidro?

Velta. Gluži vienkārši. Man balles un dejas nepatīk.
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Riters. Jaunkundz, jūs, tik jauna būdama, tā runājat!
Velta. Vai tad jauns nevar būt prātīgs? Es tādus

priekus atrodu par tukšiem, tas ir viss.

Riters (pie sevis). Tad vējš pūš no šās puses!
(Dikti.) Tiešām, ļoti prātīgi no jums, cienījamā jaun-
kundze, jūs esat pirmā sieviete, kuru dzirdu tā spriežam.
Es gluži pieslejos jūsu uzskatiem; arī es no tādiem

tukšiem priekiem nekā neturu un, ja atļaujat, tad palikšu
še mājā pie jums.

Velta. Es negribu jūs no balles atturēt, Ritera kungs.
Riters. Lūdzu, es to daru labprāt.
Velta. Bet es gribu būt viena.

13. SKATS

Tie paši, Jausmiņš, Vizuļu Zelma.

Zelma (Veltu apkampdama). Labdien, mīļā Velta!

Ak, kā es ilgojos tevi redzēt! Neesam jau tikušās kā pērn
pa svētku laiku, kad tu biji pārbraukusi.

Velta. Tiesa gan, ka neesam tik ilgi redzējušās.
Zelma. Nu tu mums varēsi daudz ko pastāstīt par

pilsētas dzīvi, kas pavisam citāda nekā te, uz laukiem,
kur aiz gara laika jānobeidzas. Tur jau balles un izrī-

kojumi ir ik vakaru.

Velta. Es pie šiem izrīkojumiem ne pie viena neesmu

piedalījusies. (let ļausminam preti.) Sveiki, Jausmiņa
kungs, vai paņēmāt līdz grāmatas, kuras jums lūdzu?

Ja v s m i ņ š. Kā nu tās varētu aizmirst!

Riters (pa to starpu apsveicinās ar Zelmu).

Zelma. Vai dzirdat, Ritera kungs, Veltas jaunkundze
neesot piedalījusies ne pie viena izrīkojuma, tas taču ir

jocīgi! Ha-ha-ha!

Riters. Bet priekš kungiem ļoti sāpīgi, ka tiem tik

daiļa dejotāja bija jāuzlūko par neiegūstāmu.
Zelma. Nu, tad tai šovakar būs jādanco par visām

reizēm kopā.
Riters. Jānožēlo, ka tas nevarēs notikt. Dambīša

jaunkundze teica, ka tā balli neapmeklēšot.
Zelma. Ko, Velta, vai tas taisnība?

Velta. Jā, es palikšu mājā.
Zelma (sasit rokas). Es nespēju par to_ izbrīnīties!

Tad tev laikam mūsu laucinieku jaunkungi būs par pras-

tiem?
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Ve 11 a. To es nesaku.

Zelma. Ā! Tad es zinu. Velta būs iemīlējusies! Kad

mana māsīca bija iemīlējusies, tā arī negribēja iet uz

ballēm un runāja arvien palikt par žēlsirdīgo māsu.

14. SKATS

Tie paši, Dambītis iznāk no sāņistabas.

Dambītis. Tas nu labi, ka visi sāk kopā rasties! Nu
tik, viesiņi, pa vieni vieti, nu tik visi pa vieni vieti! (Ap-
sveicinās ar Zelmu.)

Jausmiņš. Sveiki, Dambīšu papu.
Dambītis (vienaldzīgi). Veseli, veseli. (Atgriežas

pie citiem.) Nāciet nu tik iekšā. Papriekšu mums ar za-

kusku un labu čarku jāieliek fundamente, lai vēlāk varētu

izturēt to griešanos.
Zelma. Paldies, mīļais Dambīšu papu. (let ar Riteru

uz sāņistabu.)
Dambītis (uz Veltu, kura grib palikt). Nu, Velta,

nāc līdzi. (Visi noiet bez Jausmiņa.)

15. SKATS

Jausmiņš, Kate.

Kate (nāk no otras puses ar iedegtu lampu). Jūs še

vieni paši palikuši, Jausmiņa kungs.
Jausmiņš. Nekas, Kates jaunkundze, pagaidīšu,

kamēr citi ienāks.

Kate. Tātad Velta gluži mierīgi jūs atstājusi vienus!

Jausmiņš. To es nevaru ņemt ļaunā, viņai arī pret
citiem viesiem pienākumi.

Kate. Es zinu, ka Dambītis viņu grib no jums atturēt,

tādēļ ka viņš jūs lāgā neieredz, bet Veltai nevajadzētu
tik gļēvulīgi tēvam paklausīt.

Jausmiņš. Jūs prasāt no Veltas jaunkundzes par
daudzi Kādēļ lai viņa manis dēļ sanīstos ar tēvu?

Kate. Sievietei vajag to vīrieti, kuru viņa mīl, aizstā-

vēt pret visu pasauli.

Jausmiņš. Bet, jaunkundze, jūs ļoti maldāties, do-

mādama tādu sakaru starp mani un viņu!
Kate. Vai es gan esmu muļķe, ka nenomanītu, ka jūs

abi meklējat arvienu sastapties?
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Jausmiņš. Tas ir pavisam kas cits, kas mūs ved

kopā: centieni, kuri daudz plašāki par šauro mīlestības

aploku; nevis siržu, bet gara vienība mūs saista.

Kate (aizmirsdamās, ar jūtām). Priekš sievietes viss

dzīvības avots ir mīlestība. Lai viņas centieni to paceltu
diezin cik augstu, lai tā lidinātos cik tālu, vienmēr tā

griezīsies pie viņas atpakaļ, it kā putniņš turas pie savas

ligzdas, kā dreboša magnēta adata vienmēr griežas pret
polu. Kaila un tukša, kā sakaltis zars pie koka, ir tā dzī-

vība, kuru nav apspīdējis mīlestības siltais saules spo-
žums. Mīlestība pie sievietes spēj panākt visu un to pār-
vērst vai par eņģeli vai par velnu!

Jausmiņš. Jūs tik dzejiski runājat par mīlestībul

Kate. Redziet, ka arī rupjā, prastā Kate var būt i

poētiska. Poēzija jau nav priekš manis, tā tikai piederas
tādām augstākām būtnēm kā Velta.

Jausmiņš. Tiešām, es nebiju domājis, ka jums tik

daudz jūtu.
Kate. Kas tad pēc tām ir prasījis, vai man ir jūtas

vai nav. Sievietēm jau jāgaida, kamēr laime pie viņām
nolaižas; pašas tās pēc viņas nedrīkst meklēt.,

Jausmiņš. Kādēļ lai sievietes nevarētu tāpat savas

jūtas izteikt kā vīrietis?

Kate. Kas ir jaunas un skaistas, tām vēl tādu aiz-

miršanos piedotu, tās arī atrastu šo laimi, bet, kas tādas

nav, tām jāpaliek kā übagam ceļmalā, kam visi iet ga-

rām, un jāklus, vienmēr jāklus.
Jausmiņš. Nevis ārējā skaistumā ir cilvēka vērtība.

Kate (nespēdama savaldīties). Vai jūs patiešām tā

domājat? Jūs nabaga Kati neatstumtu, kad tā nāktu pie
jums, nāktu ar pārplūstošu sirdi — un jums sacītu, ka

tā jūs — ka tā jūs — mīl.

Jausmiņš. Jūs mani pārsteidzat...
Kate. Es esmu nesmuka, ļauna, sarūgtināta, tadeļ ka

pa visu savu dzīvi bijusi atstumta un nicināta, bet jūs
mani varat darīt par labu. Es aizmirsīšu visu, ko esmu

cietusi, es būšu tik laimīga! Tik laimīga, ka visa pasaule
mani apskaudīs.

Jausmiņš. Jaunkundze
...

Kate (starpā). Es zinu, jūs domājat pie Veltas, bet

kas jūs viņai varat būt, kurai pieder visa pasaule? Viņa

nekad priekš jums to nejutīs, ko es, kurai jūs esat vie-

nīgais. Priekš jums es dzīvošu, priekš jums tikai elpošu.
Rītā un vakarā es jūsu kājas skūpstīšu.
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Jausmiņš. Beidziet, jaunkundze, man jums jāsaka,
ka jūsu jūtas nevaru dalīt.

Kate. Nevarat! (lebrēkdamās.) Nevarat?

Jausmiņš. Es ļoti nožēloju, bet...
Kate. Ha! Nerunājiet — nerunājiet! Es jau zinu, at-

kal akmens, kuru lūdzu pēc maizes, — tas jau mans

liktenis. Kā varēju būt tik ārprātīga un iedomāties, ka

priekš riebīgās Kates kāds ko varētu just! Neviens! Ne-

viens!

Jausmiņš. Esiet pārliecināti, ka sajūtu sirsnīgāko
draudzību. (Sniedz viņai roku.)

Kate (to atgrūž). Nost! Übaga dāvanu man nevajag!
Ejiet jel izstāstiet to Veltai, ka trakā Kate jums uzbāzās

ar savu mīlestību; izsmejiet mani!

Jausmiņš. Kādēļ jūs domājat par mani tik ļauni!
Kate. Jūs visi esat tādi, jūs visi! (Izskrej ārā.)
Jausmiņš. Tas bija pārsteidzoši. Neesmu taču ne

mazāko iemeslu devis, kas tai būtu varējis modināt ce-

rības!

16. SKATS

Jausmiņš, Velta, Kate, kas slepeni visu noklausās.

Velta (uz pirkstu galiem, apkārt skatīdamās). Jaus-

miņa kungs, mēs šodien atkal varēsim satikties?

Jausmiņš. Jūs taču iesiet uz tējas vakaru?

Velta. Nē, es palikšu mājā.

Jausmiņš. Bet ko jūsu vecāki sacīs?

Velta. Tēvs gan būs sašutis, bet es nevaru neko darīt.

Jausmiņš. Tad jau arī es nedrīkstēšu te rādīties.

Velta. Nāciet, kad visi būs aizgājuši.

Jausmiņš. Vai mēs varētu to iedrošināties?

Velta. Neļausimies atbaidīties — mūsu centienu dēļ.

Jausmiņš. Labi, es nākšu.

Velta. Tad aizejiet tagad. Pēc kādas stundas, kad

viņi būs projām, es jūs gaidīšu.

Jausmiņš. Uz redzēšanos! (Noiet, Velta to pavada.)

Kate (iznāk no slēptuves). Tad tādēļ viņš mani at-

stūma! To es jums abiem rādīšu! Tas būs ļoti brangi —

ha-ha-ha! (Noiet.)
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17. SKATS

Velta nāk atpaka], no sāņistabas iznāk: Dambītis, Dambene,
RJ ter s, Riterene, Zelma.

Dambītis. Ar tām valodām esam nokavējušies,
pirmie danči jau būs nodancoti. Nu tik žigli, ka dabonam

kādu apaļo vēl apgriezt.

Riterene. Jā, steigsimies, steigsimies! (Ņem abas ar

Zelmu virsdrēbes, visi ģērbjas.)
Zelma. Jausmiņš jau aizgājis turp, diezin kādēļ viņš

no mums arvien tā izvairās!

Dambītis. Nu, Velta, ko kavējies! Zip un drei! Velc

mēteli mugurā!

Velta. Ejiet vien visi bez manis, es palikšu mājā.

Dambītis. Ko tu teici? Mājā paliksi? Tad ta smuki?

Velta. Es nejūtos īsti vesela.

Dambītis. Kas jaunam cilvēkam tā par neveselībul

Zelma (zobojoši). Tagad jau tām smalkajām dāmām

tāda modes kaite, tie esot nervi.

Dambītis. Kas? Cērmes? Lai viņa ēd cērmju zāles,

bet tādēļ nav jāpaliek mājā.
Dambene. Liec nu viņu mierā, tu jau zini, ka Veltai

bieži uznāk galvas sāpes. Es arī labprāt gribētu palikt

mājā pie viņas.

Dambītis. Vai tev ar nebūs tās cērmes? Es tev gan

rādīšu! Tevi es vēl mācēšu valdīt.

Velta. Ej, māmiņ, es jau iztikšu viena.

Riters. Es arī biju tik brīvs jaunkundzei piedāvāt
savus pakalpojumus ...

Velta. Es lūdzu, lai neviens manis dēļ neliktos trau-

cēties.

Zelma (koķeti). Jums, Ritera kungs, diemžēl ar mums

vien šovakar jāpietiek.
Riterene (uz Veltu). Mans dēls bez jums jutīsies

ļoti nelaimīgs.

Riters. Es šovakar nedejošu, bet spēlēšu tikai kārtis.

Dambītis. Tad spēlēsim abi uz stukulku, man ļoti

noderētu pasīcināt jūsu resno naudas maku.

Riters (pie sevis). Jeb man viņa! (Visi noiet bez

Veltas.)
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18. SKATS

Dambītis, Velta.

Dambītis (pie durvīm atgriezdamies). Pag, es tev

gribēju sacīt vienu vārdu. Vai tu domā, ka es tavus niķus
nepazīstu? Nu tad gulēsi atkal grāmatās. Bet šoreiz'es
būšu gudrāks un paglabāšu lampu. Priekš paskatīšanās
vien tev pietiks ar to mazo nakts lampiņu, kas spīd kā
vilka acs. (Pieliek krēslu un iededzina pie griestiem ka-

rājošos mazu nakts lampiņu, lielo lampu tas izdzēsis

ieslēdz skapī.) Un to es arī tev vēl piesaku: ar to va-

zaņķi Jausmiņu, kas te šovakar bija, tu arī vairs netik-

sies; tas tev to galvu ar tām ģeķībām piepūtis.
Velta. Jausmiņa kungs man nav nekā slikta stāstījis.
Dambītis. Manā mājā lai viņš vairs nerādās. Durvis

es arī aizslēgšu. Nu tu nevarēsi uz balli aiztikt, kad tu

arī gribētu. (Iziet, durvis no ārpuses aizslēgdams.)

19. SKATS

Velta (viena, pa logu iespīd mēness pilnā spožumā).
Tēvs man visu aizliedz, ar varu tas grib apslāpēt, ko tas

pats iekš manis dēstījis un lielu audzinājis. Bērnam jā-
klausa vecākiem, tātad man cits nekas neatliek kā slīkt

atpakaļ ikdienībā un aizmirst, ko esmu domājusi, jutusi
un pēc kā augstāka centusies, — tumšam atkal jātop ap

mani — it kā šinī istabā. (Pavērš acis uz logu, pa kuru

mēness iespīd.) Nē, tu vēl neesi izdzisusi, spožā, brīnišķā

gaisma no augšienes! Tu neesi apslāpējama un izpūšama
kā šī svece. Kura dvēselē tavs stars reiz iespīdējis, tas

nevar vairs palikt atpakaļ un nogrimt pīšļos, tam jāuz-

ņemas cīņa, lai tas uzvarētu vai ietu bojā! (Pie durvīm

tiek klauvēts.) Ā, tas ir Jausmiņš. (Izmisusi.) Bet ko lai

iesāku, durvis ir aizslēgtas.

20. SKATS

Velta, Jaus m iņ š aiz durvīm,

Jausmiņš. Es tas esmu, Veltas jaunkundze.
Velta. Jūs nevarat ienākt, Jausmiņa kungs, durvis ir

cieti.

Jausmiņš. Tad jūs aizmirsāt, ka norunājām sa-

tikties?



329

Velta. Es vis neaizmiršu, bet tēvs viņas aizslēdza un

paņēma atslēgu līdz. Ak, nu mēs šodien nevaram satikties!

Jausmiņš. Bet, lūk, tur ir logs, to jūsu tēvs aiz-

mirsis.

Velta. Jausmiņa kungs, tas taču būtu
...

Jausmiņš (pārgalvīgi pie loga). Kad bruņinieki
teikā var uz ledus kalna uzjāt un caur ērkšķiem cauri tikt

pie daiļās princeses «Ērkšķu rozītes», tad taču es varēšu

caur vienkāršu logu iekāpt. (lelec caur logu istabā.)
Velta. Mēs nedzīvojam teikā, bet rūgtajā patiesībā,

kur tādus varoņa darbus mēdz citādi apspriest.
Jausmiņš. Tad jūs esat gūstītā karaļa meita un

jūsu tēvs simtacainais pūķis, kas jūs apsarga. (Kamēr

viņi nāk uz priekšu, Kates galva parādās uz bridi logā
un nozūd.)

Velta. Beidziet jel, Jausmiņa kungs, man ir tik drūmi

ap sirdi, tēva varmācība mani nospiež, jo viņš mani

izskolojis, nevis lai attīstītu manu garu, bet lai dzītu ar

mani lepnību. Tagad viņš man aizliedz lasīt grāmatas.
Jausmiņš. Viņš jūsu cenšanos nespēj saprast, viņš

nevar iedomāties, ka sievietes, tāpat kā vīrieši, varētu

apmeklēt augstskolu.
Velta. Arī jūs vairs nedrīkstiet pie mums ierasties,

to viņš noteica.

Ja v s m i ņ š. To jau šodien noredzēju, ka viņš uz mani

netur labu prātu.

Velta. Es savā vecāku mājā jūtos pilnīgi kā sveš-

niece. Nekad es neierādīšu ar šo dzīvi, nekad!

Jausmiņš. Apmierinieties, Veltas jaunkundze, mums

jau ir cita pasaule, kurā varam pacelties, kad šī dzīve

top nepanesama. Ņemsim priekšā savas grāmatas. (Ska-
tās apkārt.) Bet še jau ir tumšs!

Velta. Tēvs arī atņēma uguni.

Jausmiņš. Tas ir tiešām nekrietni! Būtu es to zi-

nājis, būtu, mazākais, paņēmis līdz kādu sveci.

Velta. Lai paliek. Šovakar mums gaisma, rau, tur no

augšas. (Rāda uz logu.) Man arī tagad tā nav ap sirdi,

ka varētu ar ko nopietnu nodarboties. Es gribu sapņot,

lidināties, izmērot savus spēkus, vai man būtu iespējams

sasniegt mērķi.

Jausmiņš. Tas arī nebūt nav vajadzīgs, kad tikai

atrodamies ceļā uz viņu. Cenšanai pec gaismas un brī-

vības nav nekur gala un robežu.
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Velta. Ak, Jausmiņa kungs, ļaujiet man piebiedroties
jums un jūsu biedru pulciņam. Es gribu līdzi censties

priekš nākotnes ideāla, uzņemiet mani savā pulkā!
Jausmiņš. Apdomājiet labi, Veltas jaunkundze, šī

cīņa ir grūta, jūs esat skaista, bagāta, kad apprecēsieties,

jūs sagaida viegla dzīve.

Velta. Hul Tā ir nāve! Garīga nāve ...

Jausmiņš. Varbūt jums nāksies visu upurēt, mūsu

cīņa vēl ir bezsekmīga, mūsu piekritēju vēl ir maz.

Velta. Es no nekā nebīstos!

Jausmiņš. Un tad vēl līdzekļu trūkums! Jūs ne-

zināt, cik grūti ir būt izsalkušam, ka pie tam arī visi

garīgie spēki pagurst. — Es to pazīstu! Man citu līdzekļu

nav ko apmeklēt augstskolu kā tie, ko blakus pelnu, vai

nu caur stundu došanu, vai mehānisku norakstīšanu, ka

roka top dažreiz it kā nomirusi.

Velta (aizgrābta). Ļaujiet man skūpstīt šo nepie-
kusušo roku, kura veļ reizē akmeņus priekš nākotnes ēkas!

Svaidiet mani ar viņu par jūsu izredzēto līdzbiedru.

Jausmiņš. Velta! Jūs — cik liela jūs pacejaties pār
citām sievietēm! Jūs man iedodat jaunus spēkus, kur jau

taisījos pagurt...
Velta. Mēs iesim kopā, viens otru pabalstīdami.
Ja v s m i ņ š. Jā, mēs iesim kopā!
Ve 11 a. Un reizē sasniegsim mūsu ideālu ..,

Jausmiņš. Vai kritīsim
~,

Velta. Slēgsim derību — ka ceļa biedri, kuri kopā

uzņem ceļu uz patiesības izredzēto zemi. (Sniedz abļ
rokas. Aiz durvīm troksnis, kliegšana un svilpšana, viņi

abi izbijušies atlecas.)

21. SKATS

Dambīšu puiši, ar včjlukturiem,_ rungām, cirvjiem un striķiem ap-

bruņojušies, gāžas iekšā. Pakaļ nāk: Dambītis, Dambene, Ri-

ters, Riterene, Zelma.

Visi (kliedz). Zaglis! Zaglis! Ķeriet! Ķeriet!

Dambītis. Kur tie zagļi, kas te pa logu esot ienākuši?

(Skatās apkārt, ierauga Jausmiņu.) Ai — Tad tas? Kai-

miņu skolotājs!

Jausmiņš (nāk uz priekšu). Es neesmu nācis zagt,
Dambīšu papu.
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Dambītis. Jūs — ko jūs še nācāt? Ko jūs meklējāt
pa nakti manā mājā? (lerauga Veltu.) Un tu arī neesi

gulēt aizgājusi?
Riters. Nav brīnums, ka Veltas jaunkundze negri-

bēja nākt uz balli, tai jau mājā labāka sabiedrība.
Zelma un Riterene (smiedamās sačukstas, visi

smejas).
Dambītis. Nu, kāpēc tu neatbildil Vai nedzirdi, ka

es ar tevi runāju?
Riterene (dzirdami). Kas to būtu domājis no lepnās

jaunkundzes!
Zelma. Un šis nekrietnais Jausmiņš!
Riterene (pieiet Dambitim). Saņemieties, Dambīšu

papu, ta jau nu notiek dzīvē, ka tie bērni sagatavo ve-

cākiem sirdsēstus.

Dambītis. Ko jūs sakāt? Kā? (Piepeši saprazdams,
saķer galvu un iekliedzas.) Ā! Tas lupata! Tas vazaņķis
licis manu bērnu apsmieklā!

Dambene (rokas lauzīdama). Velta, Velta, ko tu esi

darījusi!
Jausmiņš. Ha! Ko jūs iedrošinājāties! Par ko jūs

mani uzskatāt!

Dambītis. Sitiet viņu! Grūdiet viņu ārā!

Velta (stājas starpā). Neaizskariet Jausmiņa kungu,
viņš nav vainīgs.

Dambītis (uz Veltu). Ak tu nekrietns bērns! To

kaunu! To kaunu!

Jausmiņš. Es atzīstu, ka tas gan izskatās dīvaini,

kad jnēs ar Veltas jaunkundzi pa nakti satiekamies. Bet

to jūs esat panākuši caur savu varmācību. Jūs esat aiz-

lieguši mums kopā būt, aizliedzāt arī viņai grāmatas,
tātad mums viss jādara slepen. Jūs neatturēsiet savu

meitu no augstskolas.

Dambītis. Bezgodīgais pavedēj, tul Es tev rādīšu!

(Izrauj kādam tuvu stāvošam puisim rungu no rokām.)
Jausmiņš. Savaldieties, jeb es varētu aizmirst, ka

jus esat Veltas tēvs.

Velta. Tēvs, tēvs! Nesit! Dieva dēļ, nesit!

Dambītis. Un tu, palaidne! Arī tevi es nositīšu, uz

vietas nositīšu! Labāk bez bērniem būt nekā piedzīvot
tādus sirdsēstus! (Paķer Veltu aiz vienas rokas un rauj to

zemē pie sevis.) Saki] palaidniece, vai tā ir tava pateicība
par visu, ko esmu priekš tevis darījis un dienu un nakti
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ir tā pateicība, ko? (Pacēlis roku, taisās Veltu sist.)
Dambene (iekliedzas un metas starpā). Stājies! Ko

gribi darīt?

Riterene. Esiet mierā, Dambīt, izlietu ūdeni tikpat
vairs nevar sasmelt.

Jausmiņš. Jūs! Vai jūs esat tēvs, ka jūs ar savu

bērnu tik nekrietni apejaties? Plēsīgs zvērs jūs esat!

(Veltai priekšā nostādamies.)
Dambītis. Puiši, grūdiet viņu ārā! Rīdiet tam visus

suņus virsū.

Jausmiņš. Nenāciet man tuvu!

Visi (brēkdami gāžas Jausmiņam virsū un grūž to

pa durvīm ārā).
Velta. Tēvs! Tēvs!

Dambene (raudādama). Ak, šie sirdsēsti! Sis kauns!

Dambītis (atkrīt krēslā). To es nepārdzīvošu!
Velta (skatās samulsusi visapkārt). Jā, ko tad es

esmu noziegusies?

Priekškars.
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OTRAIS CĒLIENS

Dekorācijas tās pašas kā pirmajā cēlienā. Laiks: kādas nedējas vēlāk.

1. SKATS

Velta (viena). Man liekas, it kā pulkstenis nemaz

nekustētos uz priekšu. Vēl veselas divas stundas, kamēr

no pasta pienāks vēstuļu soma ar Jausmiņa vēstuli. Ne-

saprotu tikai viņa klusuciešanu, jo, kamēr viņš no kai-

miņiem projām, atkal augstskolā, nu jau ceturtā vēstule,

uz kuru viņš man nekā nav atbildējis. Mēs slēdzām

draudzību, ka viens otram palīdzēsim, dzīve mājā pēc
viņa vakara man tapusi nepanesama. Viņam jāsniedz
man palīdzīga roka, ka tieku no šejienes projām. Un

viņš to darīs, par to es nešaubos; šodien visādā ziņā viņš
man atbildēs. Es viņu nozvērināju, rakstīdama, ka no

viņa atbildes viss atkarājas. (Kate ienāk un grib iet cauri

istabai.)

2. SKATS

Velta, Kate.

Velta. Kate, pagaidi drusciņ.
Kate. Ko tu teiksi?

Velta. Tu zini, tās vēstules, kuras tev lūdzu apgādāt
priekš Jausmiņa, tu taču visas nodevi?

Kate. Cikreiz tu man to pašu prasi?
Velta. Katiņ, nedusmojies uz mani, es esmu pavisam

izmisusi un nevaru saprast, kādēļ man Jausmiņš līdz šim

nav rakstījis.
Kate. Kā lai es to zinu?

Velta. Tu taču tā izsargāji manas vēstules, kad somu

vedi uz pastu, ka tēvs tās nedabūja redzēt?
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Kate. Viņš gan arvienu skata somu cauri, bet es tās
turēju pie sevis kabatā.

Velta. Tu taču esi laba, Kate, ka tu man palīdzi,
mani jau no mājas nekur āra nelaiž, ka pati viņas spētu
nodot. Ka lai es tev pateicos!

Kate. Es neesmu ar pateicībām izlutināta.
Velta. Vai tu man vairs nedusmo, ka varbūt senāk

neizturējos pret tevi visai laipni, tādēļ ka vēl tavu labo
sirdi nepazinu?

Kate. Tev jau senāk manas palīdzības arī nevaja-
dzēja.

Velta. Senāk es vēl nebiju tik nelaimīga kā tagad!
Vai nu redzi, ka es neesmu nebūt apskaužama?

Kate. Laime, nelaime, cīņas, pārmaiņas, tas ir ele-

ments priekš jums, lielajiem gariem! Mēs, ikdienas cilvēki,
tādas lietas nekad nepiedzīvojam.

Velta. Manam stāvoklim tiešām drīz jāpārmainās; es

no šejienes gribu aiziet.

Kate. Ko? Tu gribi aiziet? (Glūnoši.) Tad laikam

iesi pie Jausmiņa?

Velta (pārmetoši). Kate, arī tu tāpat domā kā visi!
It kā man ar Jausmiņu būtu kāda savstarpēja mīlestība.

Viņš ir mans draugs, un es viņam tikai lūdzu, lai viņš

palīdz man dabūt vietu, jo viena pati es nezinu, kur

griezties.

Kate. Kad tu domā uz aiziešanu?

Velta. Jau rītu, jo šodien es taču visādā ziņā dabūšu

viņa vēstuli.

Kate. Bet vai vecāki tevi laidīs?

Velta. Tas viņiem jādara: tādēļ iešu tūliņ ar māti

runāt. (Noiet.)

3. SKATS

Kate (viena). Ha-ha-ha! Tā muļķe domā, ka es par
vienu laipnu vārdu no viņas aizmirsīšu visu, ko esmu

cietusi, un vedīšu to vēl viņam rokās! Tad jau tas, ka

viņiem to vakaru uzlaidu ļaudis virsū, būtu tikai līdzeklis,

kas viņus savienotu! Bet tā tas gan nebija domāts. Kate

nav vis priekš tā, lai ļautos apsmieties! Kad viņš mani

atstūma, tad tam Veltu arī nebūs dabūt! Par to es gā-
dāšu. Lūk, te ir Jausmiņa vēstules pie Veltas un Veltas

vēstules atkal pie viņa. Arī šodien vēstuļu somas saturs

nāks manās rokās. (Noiet.)
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4. SKATS

Velta, Dambene.

Dambene. Nemuldi nu niekusl Tu jau mani tīri

izbiedēji, kad sāki runāt no projām iešanas.

Velta. Es patiesi tā domāju, māt.

Dambene. Ak tu mīļais dieviņ! Kas tad tev tādas

muļķības iestāstījis? Kur tu gan gribi iet?

Velta. Vienalga, kurp. Kur tikai atrodu vietu sev

maizi nopelnīt.
Dambene. Dambīšu meita ietu pie citiem par al-

gādzi! Vai tad tu domā, ka mēs savu vienīgo bērnu laistu

pa pasauli klīst, kamēr mums vēl kāds kumoss, ko bāzt
mutē.

Velta. Bet vai tad tu neieskati, māt, ka es te vairs

nevaru izturēt, ka es jums arvienu stāvu acu priekšā kā

mūžīgs pārmetums un jums jāklausās par mani ļaužu
valodas!

Dambene. Vai nu caur to, ka aiziesi, ļaužu valodas

apklusīs? Tas krusts, kas mums caur tevi uzlikts, mums

jānes.
Velta. Ak, māt, māt, ko tad lai es daru! Es nezinu,

ko dotu, kad jums šīs bēdas varētu atņemt! Jūs taču zi-

nāt, ka es nekā ļauna nedomāju, ka mana satiksme ar

Jausmiņu bija visnevainīgākā?
Dambene. Kam to lai iestāsta! Neviens to netic un

izrunā no tevis visbriesmīgākās lietas, ka tu esot pavesta,
kritusi sieviete, Dambīšu vienīgā, lepnā, mācītā meita!

ļ audis taču paši redzēja, ka tu to nakti biji kopā ar Jaus-

miņu.
Velta. Lai viņi domā un runā, ko grib, es esmu par

lepnu katra priekšā izskaidroties, kad tikai jus zināt īsto

patiesību.
Dambene. Bet mēs dzīvojam starp ļaudīm, mums

arī uz viņiem jāklausās. Es jau nu vel šo krustu panestu,
bet tēvs — ak dievs! Kas no tēva vairs ir atlicis? Pa šo

īso laiku viņš ir nosirmojis, salauzts, satriekts, ka ne jaus-
mas vairs nav no agrāk tik pārgalvīgā vīra. Viņš šo

kaunu nepārcietīs, kad es iedomājos, cik viņš agrāk uz

tevi bija lepns.
Velta. Tādēļ man — īsti tēva dēļ man jāatstāj mājas.

Dambene. Caur to tu viņu iedzīsi vel atrak kapa.

Velta. Nē, viņš visu pārcietīs, kad es tam vairs ne-

būšu priekš acīm.' Es redzu tagad, ka viņš nevar mani
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uzskatīt! Tas nerunā ar mani ne vārda vairs kā no viņa
vakara un nepārmet arī neko. Kad es pa vienām durvīm
ienāku, tad viņš pa otrām iziet. To es nespēju panest —

man jāiet!
Dambene. Apžēlojies, kā tu domā viņam tādu vēsti

paziņot?
Velta. Tas jādara — un labāk tūliņ. Sauc viņu šurp,

mat, vienreiz tikpat mums jārunā, ilgāk tā mēs vairs ne-

viens nevaram izturēt.

Dambene. Es viņu gan pasaukšu, izrunāsimies visi

kopā, var būt, ka tad atradīsim labāku padomu. (Pieiet
pie durvīm un sauc.) Tēv, tēv, ienāc iekšā.

5. SKATS

Velta, Dambene, Dambītis.

Dambītis (ienācis salīcis, sirmiem matiem). Tu

mani sauci?

Velta (pie sevis). Man sirds lūst, viņu uzskatot.

Dambene. Jā, te jau Velta grib ar tevi parunāties.
Dambītis. Nu? (Apsēžas krēslā.)
Velta (nāk viņam tuvāk). Tēv, man gan grūti nākas

tev to sacīt...

Dambene. Ko tu domā, vecīt! Viņa grib mūs atstāt,

tā runā iet projām no mājām.
Dambītis (uz Veltu pagriezies). Projām tu gribi

iet? Tu skriesi pakaļ savam pavedējam?
Ve 11 a. Tā tu nedrīksti no manis domāt!

Dambītis. Ej, aizliedz visai pasaulei tā domāt!

Velta. Par daudz mums caur šo pasauli jau bija

jācieš. Es negribu viņai vairs turpmāk dot iemeslu par

mani runāt, jo no šejienes pavisam aizeju kur tālu pro-

jām.

Dambītis. Vai tev vēl nepietiek ar to, ko tu mums

esi darījusi? Vēl tu gribi mūsu kaunu lielāku darīt, ka

mūsu vienīgā meita novazājas pa pasauli kā palaidniece?
Velta. Es gribu godīgi pati sevi uzturēt un uz priekšu

tikt.

Dambītis (raudādams). Vai es to paredzēju, kad

tu šūpulī gulēji! Kad mēs tevi lolojām it kā zelta zariņu

un tu biji mums tā vienīgā, dārgākā manta pasaulē? Ar

kādu prieku mēs redzējām tevi uzaugam, it kā kadu
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plaukstošu puķīti. Visu mēs atdevām priekš tevis, savu

kreklu no muguras mēs netaupījām!
Velta. Tēv! Tēv!

Dambītis. Bet tu saviem vecākiem grūd nazi sirdi!

Skaties šurp! Uzskati manu nosirmojušo galvu, tu viņu
esi sirmu padarījusi!

Velta. Tētiņ, mījo tētiņ! (Nokrīt raudādama pie tēva

un apkampj viņa ceļus.)
Dambītis (atgrūž viņu). Ej nost no manis! Man

nav vairs bērna. Ej pasaulē, kad tu gribi, bet ņem uz

ceļa līdzi manus lāstus!

Velta. Apžēlojies!
Dambene. Tēvs, apdomā, ko tu dari! Tā jau arī pa

daļai ir tava paša vaina. Viss ir nācis caur to skološanu.

Dambītis. Krietnu un labu bērnu es esmu gribējis

audzināt, ne netikli.

Velta. Tēvs, es neesmu netikle!

Dambītis. Ej, skrej savam pavedējam rokās! Bet

zini, ka tanī pat brīdī tava tēva sirds lūzīs. — Tikai par

manu kapu pāri jūs varat savienoties. (Aiz durvīm trok-

snis.)
Dambene. Klau, tur kas piebrauca, tie būs viesi.

D a m b ī t i s. Ko tie grib! Kas godīgiem cilvēkiem vairs

meklējams pie mums, ar kaunu apkrautiem!
Dambene (caur logu skatīdamas). Tas ir Riters ar

savu māti.

Dambītis (uz Veltu). Redzi, kur tev laime būtu

smaidījusi, tagad viss pagalam.
Velta. Es par to neesmu domājusi. Es jau viņu ne-

maz negribu.
Dambene. Nāc, tēv, iesim viesiem pretim. (Abi

noiet.)
Velta. Ak dievs, ko lai daru, ko iesāku? Palikt tomēr

še nevaru un savu apņemšanos grozīt. Kad tikai jau

būtu vēstule!

6. SKATS

Velta, Riters.

Riters. Sveika, Veltas jaunkundze! Kamēr mana

māte sarunājas ar jūsu vecākiem, es steidzos to laimi

baudīt jūs sastapt vienu.

Velta. Es nezinu, kādēļ.jūs to par laimi saucat!
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Riters
:

Jūs varbūt būsiet nomanījuši, ka kāda se-

višķa simpātija ...

Velta (starpā). Es lūdzu, Ritera kungs, es negribu
dzirdēt nekādus komplimentus.

Riters (turpinādams). Ka es jūtos itin kā caur mag-
nēta speķu pie jūsu mājas pievilkts, tā ka es par spīti
visam ļaužu valodām

...

Velta. Tas jums nebūt nav jādara. Es neprasu no

neviena upurus.

Riters. Kādēļ jūs saucat par upuriem, ko es tik

labprāt daru? Un priekš jums man arī nekāds upuris ne-

būtu par lielu!

Velta. Ritera kungs, es nemīlu nekādas liekas runas.

Jūs zināt, ka caur pēdējo gadījumu mūsu mājā, kuram

paši bijāt klāt, esmu kritusi ļaužu apsmieklā, tādēļ jums
vajadzētu sargāties mūsu mājā ierasties, lai līdzi nenāktu

valodās.

Riters. Ak, nedomājiet jel no manis tā! Tagad, kur

visi jūs atstājuši, man atgadījums jums pierādīt īsta vīra

dūšu.

Velta. Bet to es no jums nemaz neprasu.

Riters. Un, tā kā mēs atklāti viens ar otru runājam,
tad saku jums klaji, ka es jūs mīlu

. ..
Velta (brīdi izbrīnījusies viņu uzlūko). Jums tiešām

par daudz dūšas!

Riters. Es ļoti priecājos, ka jūs to atzīstat un mani

saprotat.
Velta. Nē, es jūs nesaprotu. Jūsu dūšība iet tik tālu,

ka jūs neprasāt ne tikvien, ko ļaudis runā, bet arī, ko es

par to saku. Minētais gadījums jums taču gaiši pierā-

dīja, ka man ir sakars ar citu vīrieti.

Riters. Vai tad jūs viņu mīlat?

Velta. Jums nevajag manim to prasīt, bet tā domāt.

Riters. Bet viņš pret jums izturējies nekrietni. Pēc

viņa vakara, kad tam še dzīve tapa neomulīga, viņš it

vienkārši aizlaidies lapās.

Velta. Es jūs lūdzu, lai jūs aiztaupītu spriedumu par

Jausmiņa kunga izturēšanos. Es pati zinu, ka par viņu
domāt.

Riters. Es zinu gan, ka tas priekš jums ir sāpīgi,
bet tomēr tā ir patiesība. Viņš jūs iegrūdis nelaimē un tad

gļēvulīgi atstājis — kamēr ..,

Velta. Es jūs jau lūdzu
...
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Riters. Es turpretim nāku jums palīdzēt un gribu
jūs glābt no kauna, jums piedāvādams savu roku un

sirdi.

7. SKATS

Tie paši, Kate (ienāk ar vēstuļu somu).

Velta (skrej viņai pretī un izrauj somu). Dod Šurpu!
(Ātri attaisa somu un rauj ārā tās saturu, kurš sastāv no

dažiem laikrakstiem, bet nevienas vēstules.) Kā? Kur tad

viņa ir? (Skatās atkal pa otrreiz, atplēš laikrakstus un

visus izkrata.) Kate, kur ir vēstule?

Kate. Vai tad viņas somā nav?

Velta. Tu redzi, ka nav.

Kate. Tad viņas laikam nebūs.

Velta. Nebūs? — Tu saki — nebūs! Viņai vajag būt.

(Krata atkal somu.)
Riters. Jūs gan laikam kādu ļoti steidzamu vēstuli

gaidāt, jaunkundze?
Velta. Soma taču taisni no pasta atnāca?

Kate. Kazaks man tagadīn iedeva.

Velta. Kur tad ir vēstule?

Kate. Viņa nemaz nebūs rakstīta.

Velta (izmisusi). Tas ir briesmīgil Tas ir par daudz!

To es neesmu pelnījusi, ka mani tā atstāj! (Dodas ārā.)
Riters (grib viņai pakaļ). Veltas jaunkundze, pa-

gaidiet — kas jums notika?

8. SKATS

Kate, Riters.

Riters. Sakiet — kādēļ Veltas jaunkundze bija tik

uztraukta?

Kate. To jūs it viegli varat uzminēt.

Riters. Ā, tad viņa gaidīja vēstuli no Jausmiņa?

X a te. Un nesagaidīja.
Rit c r s. Tas jau ļoti bēdīgi!
X a te. Taču ne priekš jums!
Riters. Kā jūs to saprotat?
Kate. Tāpat kā jūs!

Riters. Tad Veltas jaunkundzei ir vēl sakars ar to —

to Jausmiņu un viņa jūt vēl arvienu priekš viņa?
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Kate. Vairāk nekā priekš jums.
Riters (aizskarts). Es nezinu, par ko jūs mani uz-

skatāt, jaunkundze.
Kate. Par pērtiķi...
R i ter s. Ā, tas nebūt nav glaimojoši.
Kate. Un par tādu pērtiķi, kas pats neprot riekstus

no koka nokratīt, bet citiem tie viņam jāiekrata mutē.

Riters. Esmu piespiests mūsu sarunu nobeigt..,
Kate. Nu, nu, neesiet jel tik jūtelīgi! Man ir tiesība

jūs pacienāt ar pipariem, tādēļ ka došu jums vēlāk cu-

kura plāceņus.
Riters. Esmu ziņkārīgs.
Kate. Jūs labprāt gribētu Veltu nozvejot.
Riters. Jūs saprotat gluži pareizi, ka mani apcie-

mojumi nav nodomāti jums, bet jūsu daiļajai māsai.

Kate. Tad dzirdiet! Še braukājot, jūsu baltais zirgs

jau uz divām kājām stīvs palicis, bet tas var palikt vēl

uz visām četrām stīvs, tad jūs tomēr Veltas nedabūsiet,

ja — es jums nepalīdzu.
Riters. Es tiešām nezinu, par ko man gan nākas

gods jums pateikties?

Kate. Jūs muļķis! Vai domājat, ka jūs jebkad varētu

uz viņu cerēt, ja tai būtu sakars ar Jausmiņu un ja tā

šodien būtu dabūjusi viņa vēstuli!

Riters. Nu es sāku noģist — vēstule nesasniedza

savu mērķi?

X a te. Tā bija adresēta manai ķešai!
Riters. Tad jūs esat viņu piesavinājušies?
Kate. Ha-ha-ha! (Izvelk vēstuli un parāda to Riteram,

atkal iebāzdamakabatā.)

Riters. Jūs arī laikam bijāt tā, kas tonakt viņiem
uzlaida ļaudis virsū?

Kate. Jūs neesat mans biktstēvs, ka man jums viss

jāizstāsta.
Riters. Kādēļ jūs to darījāt?
Kate. Aiz mīlestības uz jums jau droši ne!

Riters. Jūs esat mīklaina!

Kate. Nu neminiet mīklas, bet kaliet dzelzi, kamēr tā

vēl karsta. Ejiet savai mātei palīgā apstrādāt abus večus,

to jau jūs protat. Es atkal uzņemšu Veltu.

Riters. Tagad tiešām es jums pateicos; ceru, ka tap-

sim labi draugi. (Noiet sāņistabā.)
Kate. Tādi pat kā suns ar kaķi!
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9. SKATS

Kate, Zelma no āra.

Zelma. Tu man esot likusi pienākt, Kate? Ko tu man

teiksi? Tu zini, ka es labprāt uz Dambīšiem nenāku.

Kate. Man priekš tevis viena vēstule no — Jausmiņa.
Zelma (priecīgi pārsteigta). Priekš manis? No Jaus-

miņa?
Kate. Ak, nekrāpies veltām cerībām. Vēstule nav tev

rakstīta, tu tikai vari viņu izlietot.

Zelma. Pfui! Kas tās par cerībāml Kas man ar to

nemorālīgo cilvēku par darīšanu, kuru mans tēvs padzina!
Kate. Viņš to uz tavu gribu padzina, tādēļ ka tu biji

greizsirdīga uz Veltu, ka viņai bija izdevies Jausmiņu

iegūt un tev ne.

Zelma. Tu mani apvaino, stādīdama mani uz viena

pakāpiena ar tādu sievieti kā Veltu.

Kate. Lai nu paliek morāle, kad vairāk vaļas. Še,
labāk ņem šo vēstuli. (Izvelk Jausmiņa vēstuli.)

Zelma. Bet tā jau adresēta Veltai!

Kate. Adrese tev nav jārāda, saturs var tikpat labi

zīmēties uz tevi. Tev viņa jārāda Veltai.

Ze 1 m a. Tas ir brangi, dod tikai šurpu! To viņai vajag

par to, ka tā savu degunu tik augsti ceļ un domājas par

citām būt labāka.

Kate. Nāc tagad ārā, lai tie mums neuznāk, vēlāk

atkal ienāksim.

Zelma. Es degu aiz nepacietības viņai vēstuli rādīt.

(Abas noiet.)

10. SKATS

Dambītis, Dambene, Riters, Riterene.

Dambītis. Tad jūs tiešām nejokojat, mīļo Riter?

Riterene. Lai dievs pasarg, kas nu tādās nopietnās
lietās blēņosies; mēs taisni ar šo nolūku atbraucām.

Riters. Kā tad es varētu ar to dzīt jokus, kad izlū-

dzos jūsu meitas roku.

Dambītis. Ak, es esmu nelaimīgs, apkaunots tēvs,

es domāju, ka katram tagad tiesība manu meitu izsmiet.

Dambene. Rimsties nu, vecīt, tu taču dzirdi, ka Ri-

tera kungs nopietni grib mūsu Veltu precēt.
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Dambītis. Bet jūs taču zināt visu? Jūs jau paši bijāt
klāt un redzējāt, kad viņu atrada tur — ar to otro kopa.

Riterene. Būs jau labi, Dambīšu papu, ko nu tur

tik daudz bēdāt! Kad jūsu meita dabon apprecēties, tad
visiem būs mutes aizbāztas.

Riters. Par manu sievu neviens vairs neiedrošināsies
runāt.

Dambītis. Riter, lai velns parauj! Jūs esat krietns
cilvēks. Vai es domāju, ka manas bēdas varētu reiz

beigties.
Dambene. Dievs mūs taču vēl nav atstājis.
Dambītis. Bravo, vecen, nu mēs savas līkās mu-

guras varam atkal atstiept! Ej atnes mudīgi kādu uzko-

žamo un šņabi un pasauc Veltu. Tam skuķim ir un ir

laime! (Dambene noiet.)

11. SKATS

Tie paši bez Dambenes.

Riters. Es tikai bīstos, ka Veltas jaunkundze nežēlo

vēl arvienu pēc tā Jausmiņa.
Dambītis. Ko, pēc tā lupatas? No šejienes tas jau

padzīts, mūsu apkārtnē tas vairs nedrīkst rādīties. Un tās

muļķības es arī viņai visas izdzīšu, ar kurām viņš tai

sagrozījis galvu. Visas viņas grāmatas es sabāzīšu krāsnī!

Riters. Vai tad viņa to ļaus? Labi tas būtu gan. Tas

ir tas galvenais! Kad viņai nebūs grāmatas, tad tā visu

agrāko aizmirsīs.

Dambītis. Ko viņa var jums pretoties! Tai jāslavē
dievs, ka tā tikusi pie tik krietna cilvēka.

12. SKATS

Tie paši, Dambene (ienāk ar uzkožamo un pudelēm).

Dambītis. Tagad jāuzdzer uz mana nākamā znota

veselību!

Riterene. Mans dēls jūs tiešām uz rokām nesīs.

Dambītis. To es ticu! (Piešķindina glāzes.)
Riterene. Jums arī nebūs vairs tik daudz jāpūlas

saimniecībā. Mans dēls jums to jūgu no pleciem noņems.

Dambītis. Varu jau arī pats vēl paklumburēties, lai

nu gan tās kājas tik daudz vairs neklausa kā senāk.
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Riterene. Ko nu iesim bendēties nost. Par to jau
ir bērni. Norakstiet labāk tās mājas tūliņ uz mana dēla
vārda.

13. SKATS

Tie paši, Velta.

Velta. Tu mani esot licis saukt, tēv?

Dambītis. Slavē dievu, mana meita.

Velta. Par ko tad?

Dambītis. Slavē dievu, es tev saku, noskaiti trīs

reizes no vietas tēva reizi.

Velta. Es nezinu, par ko tu runā?

Dambītis. Te ir Ritera kungs, viņš grib tevi precēt.
Velta (uzbudināta). Kā — Ritera kungs? — Pēc tā,

ko mēs nupat runājām, jūs vēl iedrošināties manam tē-

vam taisīt tādu priekšlikumu?
Dambītis. Tu man vēl runāsi! Vai tu esi tādas

laimes vērta!

Velta. Es Ritera kungam klaji sacīju, ka viņu nemīlu,
un viņš tomēr neliekas atbaidīties un prasa pēc manas

rokas.

Dambītis. No tā tu vari pazīt krietnu cilvēku. Viņš
piedod un neraugās uz to, ka tu esi kaunā kritusi. (Uzsit
Riteram uz pleca.) Es Riteni pieņemu par savu znotu, un

ar to ir darīts.

Velta. Nekad! Es nevaru vīram piederēt, kuru nemīlu.

Riters. Piedodiet, jaunkundze, es jau arī neprasu,
lai jūs tūdaj mani mīlat.

Velta. Vēl nekrietnāki, ka jūs gribat sievieti piespiest
jūs precēt bez mīlestības!

Dambītis. Ko tad tu mīlē? Vai to vazaņķi Jausmiņu
vēl?

Velta. Es tev jau teicu, tēv, ka mēs ar Jausmiņu
nekad neesam mīlējušies, mēs bijām tikai centienu biedri.

Dambītis. Es tev rādīšu tavus centienus un viņus
visus izdzīšu, tad tu kļūsi reiz par prātīgu cilvēku. Māt,
iekur krāsni.

Dambene. Netopi nu atkal dusmīgs. (Sak kurt

uguni.)
Dambītis. Par daudz es līdz šim esmu labs bijis!

Vienmēr pēc viņas stabules esmu dancojis, caur to man

nu viss bija jāpiedzīvo. Bet tagad tas būs citādi. Tagad
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tai jāmācās, kā bērnam būs tēvu paklausīt, kā māca ce-

turtais bauslis. (Atslēdz skapi un sāk kraut ārā Veltas

grāmatas.)
Riterene (Veltai pieiedama). Ļaujiet jel pierunāties

un ieskatiet, cik mēs labi par jums domājam.
Velta (neklausās uz viņu un seko ar visu uzmanību

tēvam). Tēv, manas grāmatas! Ko tu gribi ar viņām

darīt?

Dambītis. Krāsnī ar tām! Tad vienreiz būs miers.

Velta. Nedari to! Neesi tik briesmīgs! Jeb es varētu

aizmirst, ka esmu tavs bērns un šinī pašā acumirklī no

šejienes aiziet.

Dambītis. Ar saitēm es tevi piesiešu, kad tu citādi

vairs neesi valdāma!

Dambene. Meitiņ, mīļā, nekaitini vairāk tēvu, tu

redzi, ka viņš ir noskaities.

Riterene. Tā, tā, Dambīti, pievelciet grožus stingrāk.
Bērni jau dažreiz neieskata, ka viss notiek viņiem par

labu.

Velta. Ha! Vai jūs visi gribat man virsū brukt un

mani ar varu nomākt! Nekad es jums nepadošos, nekad!

Velciet mani pie altāra, un es sacīšu «nē» — un simtkārt

«nē»! Sieniet mani ar saitēm, es viņas visas saraušu!

Slogiet mani cietumā, un es drīzāk galvu pret sienu

triekšu nekā jums padošos!
Dambītis. To mēs redzēsim! (Met grāmatas krāsni.)

Velta. Nost! (Izkampj kādu degošu grāmatu no

krāsns un dodas uz priekšu.) Mana grāmata, mana mīļā,

dārgā grāmatiņa!
Riters. Jūs sadedzināsiet savas daiļās rociņas!
Dambene. Liecies mierā, tēv, tur kāds nāk.

Dambītis. (nospļaujas). Kad tevi! Kad ļaudis to

dabon redzēt, tad tiem atkal no jauna būs ko runāt!

14. SKATS

Tic paši, Zelma un Kate.

Zelma. Sveiki visapkārt! Cik jūs te omulīgi sēžat

visi kopā!
Dambītis. Nāciet, kaimiņu jaunkundze, jums an

jāiedzer viens šeļķins.
Zelma. Paldies, es stiprus dzērienus nedzeru, es jau

nepiederu pie tām emancipētām dāmām.
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Dambītis. Vai nu pie ceptām, vai neceptām, bet

jums jādzer augstas laimes uz manas meitas saderinā-
šanos. Kate, nāc tu arī sēdies pie galda.

Kate (pie sevis). Lieta jau brangi gājusi uz priekšu.
Zelma. Ko es dzirdu! Velta saderinājusies? Tad

laikam ar
...

D am b īt i s. Lūk, te viņš ir, zēns kā kumpekte, noaudzis
kā niedre! Lūkojiet, ka jūs arī tādu pašu noceļat.

Zelma. Tad jau man jums jāvēl daudz laimes, Ri-
tera kungs.

Riters (sajucis). Es nezinu, es nevaru — vēl pa-
teikties

...

Dambītis. Blēņas! Variet gan.
Zelma. Kā es priecājos par tavu laimi, mīļā Velta.

(Grib viņu apkampt.)
Velta (atraida viņu). Nav iemesla. Es neesmu vēl

nebūt saderinājusies un nedomāju to arī nemaz darīt.

Zelma. Kā? Tad es nesaprotu ...

Dambītis (pie sevis). Viņai vēl prātā tie skolas niķi
ar to Jausmiņu.

Zelma (uz Veltu, izrādīdamās drusku sajukusi). Mīļā,
es tev gan no savas puses gribēju dot draudzīgu padomu,
ka tev nav nemaz vērts to Jausmiņu tik daudz ieskatīt.

Velta. Vai tādēļ, ka viņš bija jūsu mājskolotājs?
Zelma. Ne tādēļ, bet viņš nebūt nebija tik svēts, kā

tas izlikās. Viņš jau arī lakstojās ap citām jaunkundzēm.
Velta. Viņam bija daudz nopietnākas lietas, ko darīt,

nekā ar tādiem niekiem tīties.

Zelma. Tu tomēr maldies, man ir pat pierādījumi...
Velta. Kas par pierādījumiem?
Zelma. Viņš ir mīlestības vēstules rakstījis.
Velta. Tie ir meli!

Zelma. Bet lūdzu — es nerunāšu, par ko man nebūs

rokā gaišas liecības. Līdz šim es tikai tādēļ tev nekā

neteicu, ka gribēju tevi taupīt un domāju, ka tu viņu

tāpat aizmirsīsi.

Dambītis. Speriet tik vaļā, kaimiņu jaunkundze!
Es no tā vazaņķa nekad neesmu labi domājis.

Velta. Tas'ir negodīgi, nekrietni otru aiz muguras

aprunāt!

Zelma. Bet tā ir tīra taisnība. Kad tu nebūtu uzbudi-

nāta, tad es tev varētu parādīt kādu mazu vestulīti, kuru

viņš man rakstījis ...
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Velta. Vēstuli — viņš — tev?
Zelma. Tu redzi, ka viņš tevi neieskata nebūt par

visam pārāku un parvienīgi pielūdzamo, bet atrada citas

tikpat — labas, varbūt vēl drusciņ — labākas.

Velta (brēkdama). Rādi šurp!'
Zelma. Te viņa būs. (Izvelk Jausmiņa vēstuli.) Šī ir

no vairāk vēstulēm pēdējā. Paklausies, kā viņš man

raksta (lasa): «Ceļa biedrene.»

Velta, (drebēdama). Kā tur bija?
Zelma. «Ceļa biedrene» — tā viņš mani mēdza saukt,

kad kopā pastaigājāmies. Bet klausies tālāk: «Vai jūs
pavisam esat aizmirsusi mūsu kopīgos apņēmumos.» Tas

muļķis, viņš domā, ka es uz tiem kādu svaru būtu likusi!
«Esmu gluži izsamisis — nu jau ceturtā vēstule, kuru

jums rakstu, bez kā jūs man atbildētu. Es jūs lūdzu,

nodievinu, rakstiet man vienu vienīgu vārdiņu, citādi viss

ir beigts — citādi es »

Ve 11 a. Tā nav taisnība!

Zelma. Paskaties, te stāv melns uz balta: Jausmiņa
rokrakstu tu taču pazīsti.

Velta (izrauj viņai vēstuli un, uz to paskatījusies,
iekliedzas un atkrīt krēslā, vēstuli kramplgi rokā turē-

dama. Visi piesteidzas viņai klāt).
Dambene. Mana meitiņa! Mans nabaga bērns!

Dambītis. Tas neģēlis, nelietis, manu bērnu vai kapā

iegrūdis!
Riters. Veltas jaunkundze, atļaujiet šinī brīdī pa-

tiesam draugam jums pie sāniem stāvēt. Es gribu visu par
labu griezt, ko viņš pie jums noziedzies.

Dambene. Viņa lūkojas stīvi un nekā nedzird.

Dambītis. Bērns mīļais, nāc nu reiz pie samaņas

un atzīsti, ka tu esi vīlusies, ka šis nelietis ir izlietojis
tavu lētticību, lai tevi apmānītu.

Zelma. Viņš pat vēl zobojās, ka, ja gribot Veltas

jaunkundzi iegūt, tad jārunājot par grāmatām.
Velta (uzlec no krēsla). Tu nekrietnā! (lesviež viņai

vēstuli acis.) Jūs abi esat viens otra cienīgi! (Izraujas
no citiem un skrej uz otru pusi.) Meli, viss bija meli!

Vissvētāko viņš man ir saminis, izpostījis! Vairāk at

ņēmis nekā dzīvību — vairāk! Vairāk! Meli bija mana

spožā gaisma — muļķība! Ārprātība! Nakts man tagad

visapkārt un tukšs. (lerauga grāmatas kaudzē pie krāsns.)

Ha! Jūs riebekļi, es jūs nīstu — nīstu! (Sagrābj tās.)
Iznīcināt es jūs gribu! Katru vārdu ar zobiem izkosti



(Sāk ar drudžainu kaislību plēst grāmatu un sviest lapas

uz visām pusēm.)
Riters (Veltai pieiedams). Vai jūs arī vēl tagad lieg-

sieties pieņemt manu piedāvājumu?
Velta. Jā, es viņu pieņemu! Es gribu palikt par koku,

par akmeni! Nekā vairs nedomāt — nekā vairs nejust —

ha-ha-ha! Pasaule ir liels mālu skrīnis, un mēs viņā it kā

sajūgti vilksimies — ha-ha-ha! Un tik vienmēr bez no-

jautas vilksimies — ha-ha-ha! — ha-ha-ha! (Plēš grāma-
tas un sper tās kājām.)

Priekškars.
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TREŠAIS CĒLIENS

Tā pati istaba, kas pirmajā un otrā cēlienā, tikai izpušķota zaļumiem,
meijām un puķu vītnēm. Bez pirmajām istabas lietām vēl vienā kaktā

galdiņš ar ēdieniem un zem galda pudeles.

I. SKATS

Trīne un Anna (skatās caur pusatvērtām durvīm blakus istabā).

Trīne. Nenomin jel kājas, tu jau tepat vari redzēt

gluži labi.

Anna. Skaties, skaties, cik tā brūte bāla, tīri kā kaļķisl
Un dancot viņa arī nemaz nedancol Brūtgāns atkal ar

saimnieka papu nosēduši pie galdiņa, tik met ka met,
itin kā pirtī garu.

Trīne. Es netieku ne gudra, ne traka no visas tās

būšanas. Kad viņa viņu negribēja precēt, tad taču viņai

vajadzēja pie altāra, kad to laulāja, raudāt — es jau

nostājos itin klāt, lai to redzētu, bet nekā, stāv kā no

koka izdreijāta! Gaidīju arī, ka viņa mācītājam atbildēs

«nē», bet viņa saka «jā», skaidru, apaļu «jā».

Anna. Var būt, ka viņai tas tagadējais brūtgāns būs

iepaticis. To skolmeistaru jau viņai tēvs tā kā tā nebūtu

ļāvis precēt.

Trīne. To vakaru, kad viņu uzgājām ar to skolmeis-

taru kopā, es domāju: nu tā slīcināsies — nu būsi Bet

neiznāca itin nekas.

Anna. Kas mums tur par labumu būtu, tad tikai būtu

vienas godības notikušas — bēres. Bet tagad ir kāzas,

un pēc kāzām var arī nākt kristības. Tad tik būs izēšanās!

Trīne. Pag, tur ir kas uz galdiņa! (Pieiet pie galdiņa
un sāk ātri ēdienus bāzt kabatā.)

Anna. Ūja! Apskaties jel, tu grūd kumpektes un kā-

postus kopā!
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Trīne. Nekas, tas ir tikpat, kā kalpus sabāztu kopā ar

saimniekiem; vai tie arī kādreiz nevar būt pa vieni vieti!

(Paķer kādu pudeli.) To vīnu es arī lietu ķešā, bet tas

jau tecēs ārā. Jādzer tepat.
Anna. Nāc ātri projām, tur jau viņi nāk!

Trīne. Bā — — (Spļaudās.) Tā jau ir degute, ar

kuru saimnieks smērē zābakus. Ka tu izputētu! (Abas
noiet.)

2. SKATS

Riters, Riterene un Dambītis.

Pēdējais piedzēries, ko abi pārējie ved zem rokas. Riters nes rokā

tinti, spalvu un papīru un padusē dažas pudeles.
Riters. Te mēs to lietu varam labāk izdarīt, kur

netiekam no neviena traucēti.

Riterene. Piesēdiet, mīļo papu, jūs esat drusku no-

guruši. (Apsēdina viņu.)
Dambītis. Lai velns parauj! Esmu tā kā iereibis.

Riterene. Nekait neko; šodien, mūsu bērnu goda
dienā, jau varam palustēties.

Riters. ledzeriet vēl kādu kociņu, papiņ!
Riterene (klusām uz dēlu). Lai labāk papriekšu

paraksta.
Riters. Bet, papiņ, kā jau norunājām, parakstiet še

savu vārdu
...

Riterene. Tikai savu vārdu — vairāk itin neko!

Dambītis (dzērumā). Ko es rakstīšu! Kāpēc lai es

rakstu?

Riters. Jūs jau zināt, mīļo papiņ, parakstiet uz kon-

trakta, ka jūs atdodat savai meitai, tas ir, savam meitas

vīram, — mājas.
Riterene. Vai nu meitai, vai meitas vīram, tas ir

vienalga; abi taču ir jūsu bērni, un pie tā vīrieša vārda

jau arvien jāturas.
Dambītis. Es nerakstu — nē! Es neiešu atdot savas

mājas un tad pats iet übagot!
Riterene. Bet, mīļais papu, kas nu tā runās! Vai

nu jūsu bērni jūs dzīs übagot! Uz rokām jau nu mēs visi

jūs nesīsim.

Dambītis. Es vēl varu iet kājām. Es nerakstīšu —

ni pa čum!

Riters. Mīļo sievastēv, es negribu būt rupjš, bet tā

jau no jūsu puses tīrā krāpšana! Priekš kazām jau jūs
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liedzāties rakstīt un solījāt, ka tikai pašu kāzu dienu
kontraktu parakstīšot; nu kāzu diena klāt, un jūs atkal
liedzaties to darīt!

Dambītis (sit ar dūri uz galda). Ni pa čum!

Riterene. Jums nu gan, papu, to vajadzētu apdomāt,
ka mans dēls jūsu meitu izglābis no kauna. Par visu ap-

smieklu viņa būtu palikusi, ja viņš to nebūtu precējis!
Dambītis. Mans bērns, jā, mans nabaga bērns, kad

jel tas nebūtu noticis!

Riterene. Nenolaidiet dūšu, gan jau būs labi, pa-

klausiet tikai, ko jums saka.

Riters. Kad esmu jūsu meitas vīrs, tad man arī jā-
būt mājas saimniekam, citādi mani var uzskatīt par kādu

algādzi, un paši gājēji jau no manis nekā neturēs.

Riterene. Nebēdājies nu, nebēdājies. Vai tad nu

Dambīšu papus tāds būs, viņš tikai tāpat paķircinājās.
ledzeriet, papiņ, kādu lāsīti. (Piepilda glāzes.)

Riters. Viss notiek tikai jūsu meitas dēļ.
Dambītis (arvien dzerdams). Priekš manas meitas

dodiet šurp, lai tā rakstīšana iet vaļā! (Sabrauka matus

un nošņauc degunu.)
Riterene. Nosēdiet labi pa rokai, papiņ.
Riters. Spalva jau ir iemērkta, rakstiet te. Skrīvera

un pagasta vecākā vārdi jau ir parakstīti.
Dambītis. Ak tu mokas! Labāk es nošņāktu lielāko

vepri nekā savu vārdu uzrakstīt.

Riters. Būs jau labi, rakstiet tik vien. (Skatās pāri

pleciem un izstiepj jau roku.)
Dambītis. Kad es kā puika mācījos rakstīt, tad

arvienu izkāru lielu, garu mēli, arī tagad iet drīzāk ar

meli nekā ar pirkstiem. (Raksta.) Tā, nu ir padarīts, bet

nu arī esmu nosvīdis, itin kā būtu riju izkūlis.

Riters. Dodiet tikai šurpu! (Izrauj viņam kontraktu.)

Dambītis. Paga, kur tur vēl bija jāliek tas punkts,

priekšā vai pakaļā?
Riterene. Lai nu paliek punkts, iedzersim labāk

magaričas uz jaunā saimnieka veselību.

Dambītis. Bet es taču ar savu veceni arī kādu daļu
no tām mājām dabūšu?

Riterene. Vai tad nu mans dēls jūs ies badā mēr-

dēt, iztiksim visi pa vieni vieti.

Riters. Sveiki, papu! (Piešķindina glāzes.)
Dambītis. Laidiet mani, ko jūs padarījāt. Es

(Kad tas pieceļas, viņam izkrit glāze no rokām un pats
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nošļūk pie krēsla raudādams.) Es tagad esmu übags sava

paša mājā, man vairs nepieder nekā!

Riterene (uz Riteru). Nu viņš sāks te vēl kaukt!

Dambītis. Bet mans bērns, mana zelta meitiņa, es

to esmu darījis priekš viņas!
Riters. Nāciet nu, sievastēv, citādi sāks viesi meklēt,

kur mēs tik ilgi paliekam.
Dambītis. Ak, laidiet mani, es vēl gribu iet apskatīt

visus kaktiņus, kuri nu man vairs nepieder, es gribu ap-

taustīt katru akmentiņu un no visa atvadīties. (Noiet caur

vidu.)

3. SKATS

Riters, Riterene.

Riterene. Na, tagad ir lieta darīta un Dambīši tavās

rokās!

Riters. Diezgan grūti nācās veci piedabūt, viņam

pārlieku stīvs sprands.
Riterene. Nu tik gādā, ka tie liekēži tiek drīzi no

mājām ārā.

Riters. Saprotama lieta: Noasa šķirsts jau te nav, ka

te diezin cik ģimenes var sadzīvot iekšā.

Riterene. Bet vai tava sieva būs ar mieru?

Riters. Gan es viņai muti aizbāzīšu! Tie nodomāja
mani par robu ielāpu izlietot, lai es to godīgo meitiņu no

kauna izglābtu, bet es parādīšu, ka esmu gudrāks, es to

parādīšu!
Riterene. Neuzbudinies jel un nogaidi, kamēr viesi

projām.
Riters. Viņa neizturas nemaz, ka es viņai, bet ka

viņa man būtu kādu lielu žēlastību parādījusi.
Riterene. Klusi, tur jau viņa nak. (Velta parādās

durvis brūtes uzvalkā.)
Riters. Atstāj mani ar viņu vienu.

Riterene. Savaldies, iedomā, ka ļaudis tepat blakus

istabā. (Noiet.)

4. SKATS

Riters, Velta.

Riters. Nu, nāc jel tuvāk, kost jau es tev nekodīšu.

Velta (sagrauzta, runā lēnā balsī). Jūs man ko gribat

teikt?
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Riters. Es domāju, ka vīrs ar sievu saucas par «tu».

Velta. Piedodiet — piedodiet, es nespēju ar to tik
ātri aprast.

Riters. Tu jau laikam ar to nekad neapradīsi, ka es

esmu tavs vīrs. Tev tikai vajaga tāda mēma dekorācijas
gabala, ar ko apsegt savu agrāko kaunu.

Velta. Kā? — Tu man sāc izsacīt pārmetumus, kur
tu taču zināji, zem kādiem apstākļiem tu mani apņēmi s

Riters. Jā, es pazinu tavus apstākļus un tomēr tevi

ņēmu; vai man par to gan nenākas pateicība?
Velta. Kādu lai tev rādu pateicību, es tev jau teicu,

ka tevi nemīlu.

Riters. Kad nemīlēji, tad tev būs jāsāk mīlēt tagad
manis, tiesības man laikam būs to no tevis prasīt!

Velta. Var būt, ka tev ir tiesības, es nekā nesajēdzu,
nekā nezinu; esi ar mani pacietīgs! Es esmu it kā sa-

bojāts instruments, kas neizdod vairs nevienu tīru skaņu.
Riters. Jauka nākamības aina, kādu no taviem vār-

diem var sastādīt!

Velta. Es tev visur paklausīšu, visu darīšu, nerunāšu

neviena paša vārdiņa pretim.
Riters. Tas jau izklausās drusciņ pieņēmīgāki, tad

es tevi varēšu kā sievu apkampt. (Tuvojas Veltai, gribē-
dams to apkampt.)

Velta (no viņa izraujas). Hu!

Riters. Tu man liegsies? (Grib viņu otrreiz saķert.)

Velta (atgaiņādamās streipuļo projām), Neaizskariet,
neai/ kariet mani!

Riters. Vai es gan esmu kāds riebeklis, ka tu no sava

laulāta vīra bēdz?

Velta. Nenāc man tuvu — es tevi lūdzu, gauži lū-

dzu, tikai šo acumirkli atstāj mani vienu.

Riters. Tā jau ir smalka skatu luga — ha-ha-ha!

(Noiet.)
Velta. Mans dievs, kas lai ar mani notiek! Kas lai

ar mani notiek!

5. SKATS

Velta, Kate.

Kate. Kas tev noticis?

Ve 11 a. Ak, Kate, Kate, ko es esmu darījusi, ak, ko es

esmu darījusi!
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Kate. Nu, kas tad ir?

Velta. Es pievīlu viņu, savu vīru, pievīlu pati sevi —

es tagad tikai sāku atmosties.

Kate. Kādā ziņā tu viņu pievīli? Tu taču viņam iepriekš
jau teici, ka tu viņu nemīli.

Velta. Nē, es teicu vēl vairāk, es teicu, ka es būšu

bezjūtīga, pilnīgi mirusi, ka būšu ar visu mierā, kas ar

mani notiks. Bet kad tu to zinātu, Kate, kad viņš man tu-

vojās Katei to riebumu, tās šaušalas — es tev ne-

spēju tēlot! Tad es sajutu, ka esmu vēl dzīva, — jo, kas

nicina, tas vēl jūt, un, kas ienīst, tas dzīvo! Vai ne, Kate,
briesmīgi dzīvo?

Kate. To taču tev vajadzēja iepriekš zināt.

Velta. Es biju domājusi, ka dzīvība ir ar varu apslā-
pējama, nospiežama, bet vienā acumirklī tā lauzās cauri,

tad, kad redzēju sevi tā cilvēka varā. It kā piepeši asi-

ņaina gaisma uzausa priekš manām acīm, es spēju visu

uz reizi pārredzēt un saprast, ko esmu darījusi.
Kate. Vai tev žēl, ka tu no Jausmiņa atsacījies un

neturēji viņu vairs par sevis cienīgu?
Velta. Nē, man žēl, ka esmu viņu kad par cienīgu

ieskatījusi, ka viņš varēja uz mani tādu iespaidu darīt,
ka viņa dēj tapu sev un saviem centieniem neuzticīga! —

Viņa viena dēļ es aizmirsu tos daudzos, priekš kuriem

gribēju dzīvot un mirt.

Kate. Es tevi nesaprotu.
Velta. Es arī sevi nesaprotu. Es viņu mācījos pazīt,

kad pirmo reizi cenšanās pēc gaismas manī pamodās.
Mana apkārtne, — tu jau zini, kādi ir mūsu vienkār-

šie lauku ļaudis, — tie nekā no tam nesaprata un turēja
mani par traku, pārspīlētu skuķi. Es sāku jau pati šau-

bīties, kad viņš man piestājās un teica: «Nešaubies, tavs

ceļš ir pareizs, tikai uz priekšu! Atplet savus spārnus,
jaunais, bailīgais putniņ, tie tevi nesīs visaugstākajā

gaisā.» Viņš deva man spēku, viņš bija. mana pasaule.
Vai nu saproti, kādēļ tad, kad redzēju, ka viņā esmu

maldījusies, man sagruva viss.

Kate. Ko tava atzīšana tagad vairs līdz?

Velta. Man vajag pāri, tikt pār viņu — pāri!
Kate. Pār Jausmiņu? Tu viņu galīgi nicini?

Velta. Vēl nicīgākam viņam manās acīs jāsaraujas.
Jo viņš top zemāks, jo augstāk es pār viņu varu pa-

celties — es!

Kate. Un tagad tu domā citādi?
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Velta (aizgrābta). Jā, tagad es domāju citādi! Un,
kaut viņš arī ar mani dzinis nekrietnus jokus, kaut visa

pasaule mani apsmietu un man pretim stātos, tad es viņu
tomēr izaicinu uz karu un saku: mani centieni bija pa-

reizi — simtkārt pareizi! Un, kaut es visu zaudētu, kas

man dārgs un cienījams bijis, tad tomēr viņi man pa-
stāvēs — pastāvēs it kā mūžīgā, spožā, neizdzēšamā

gaisma pati.

6. SKATS

Tās pašas, Zelma.

Zelma. Kur tu palieci, Kate? Tavs dejotājs tevi visur

meklē!

Kate. Es drusku aizkavējos, ar Veltu runājot.
Zelma. Nāc tūlīt, deja jau sākas.

Velta. Pagaidi, Zelma, man ar tevi jārunā.

Zelma. Vai tas tiešām kas tik svarīgs, ka nevarētu

palikt vēlāk?

Velta. Ļoti svarīgs, man jārunā tūlīt.

Kate. Tu jau vari palikt, nekas nekait, kad vienreiz

paliec no dejas atpakaļ, kājas tev vis neierūsēs. Es būšu

drīz atpakaļ. (Noiet.)

7. SKATS

Velta, Zelma.

Zelma. Tas ir gluži neprātīgi, ka tu mani taisni no

dejas atturi.

Velta. Tu varēsi dejot, kad es tevi papriekšu būšu

aizraidījusi uz pekli!
Zelma. Vai! Kā tu runā! Velta, man no tevis bail!

Velta. Ak tad tev no manis bail! Kādēļ tad tu ne-

baidījies, kad tu savas nekrietnības darīji?
Zelma. Es nezinu, no kā tu runā, laid mani labāk.

Velta. Ne soli tu neiesi, kamēr nebūsi visu izteikusi.

Zelma. Tu esi uzbāzīga, ko lai tev saku!

Velta. Vārdu par vārdam, burtu pa burtam tu man

atkārtosi, ko jūs abi ar Jausmiņu esat kopā runājuši. Es

jūsu melnās dvēseles gribu redzēt visā zemumā un kai-

lumā, lai varētu jums virsū spļaut.
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Zelma. Kas tev no tam atliks, kad tev visu izstāstīšu?

Viņš tevi tikpat nekad nav mīlējis.
Velta. Jūs abi par mani smējāties! Viņš mani tavā

priekšā apsmēja!
Zelma (atvairīdamās). Laid taču mani mierā, nenāc

man tik tuvu.

Velta. Rādi šurp viņa vēstuli, es to gribu vēlreiz

lasīt.

Zelma (stomīdamās). Vēstuli? Man — man viņas
nav klāt.

Velta. Tu melo! Rādi šurp!
Zelma. Ko tu tur izlasīsi, vēstule jau nav tev rakstīta.

Velta. Es tev vēlreiz saku, rādi viņu šurp!
Zelma. Es ar tevi labāk nerunāju. (Grib doties ārā.)
Velta (sagrābj viņu). Ne no vietas tu man neiesi,

kamēr es visu nezināšu! Vai saproti? Man visu vajag
dabūt zināt!

Zelma. Tu man dari sāpes — laid! Tavi asie nagi man

spiežas miesā.

Velta. Uz vietas es tevi nožņaugšu! Tu, nekrietnā

(purina viņu), kad tu visu neizteiksi. Saki, kā viņš mani

apsmēja, — saki! (Nospiež viņu ceļos.)
Zelma. Vai dieviņ, nu mans gals klāti

Velta. Dod šurp vēstuli!

Zelma. Laid mani vaļā, apžēlojies — es tev visu iz-

teikšu — visu!

Velta. Saki tūlīt!

Zelma. Redzi, vēstule nebija — prasi labāk Katei.

Velta. Kas man gar Kati par daļu, tev es prasu!
Zelma. Tā vēstule man nemaz nebija rakstīta

...

Velta. Tev nebija rakstīta! Kam tad viņa bija rakstīta?

Zelma (drebēdama). To — viņš — tev rakstīja.

Velta. Kas? Ko tu teici? (Grib viņai atkal uzbrukt.)
Zelma. Palīgā! Palīgā! (Kate ieskrien.)

8. SKATS

Velta, Zelma, Kate.

Kate. Kas te sauca?

Zelma. Te Kate ir, lai viņa visu izstāsta. Es pie tās

vēstules nemaz neesmu vainīga.
Velta, Es nesajēdzu, ko jūs runājat! Kādu spērienu

jus atkal gatavojat, lai mani no jauna triektu zemē?
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Zelma. Kate, vai tu liegsies? Tu gribi visu vainu man
uzkraut?

Kate. Es liegtos — ha-ha-ha! Kas man tur ko liegties.
Es vēstuli iedevu Zelmai...

Velta. Kate, ko tu saki? Es nevaru un nevaru sa-

prast — man domas jaucas pa galvu
Kate. Gluži vienkārši. Es vēstules, kuras tev Jausmiņš

rakstīja, paturēju pie sevis.

Velta (iebrēkdamās). Tu viņas paturēji pie sevis?

Kate. Tāpat kā arī tavas, ko tu viņam rakstīji.
Velta (drebēdama čukst). Tu viņas — paturēji pie —

sevis?

Kate. Te viņas ir! Viena — divi — četras. Te ir arī

tavas vēstules. (Katrā rokā vēstules turēdama.) Te es

jūs abus turu rokās, vai redzi, turu jūsu likteni — ha-

ha-ha!

Velta. To tu varēji — to tu iespēji darīt!

Zelma. Viņas mani neuzmana, tagad es varu aizbēgt.
(Laižas projām.)

9. SKATS

Kate, Velta.

Kate. Kādēj gan man to nebija darīt?

Velta. Vai tu nebijies ne grēka, ne soda no dieva un

cilvēkiem?

Kate. Sodiet jel mani, jūs man nevarat neko ļaunāku
padarīt, ko es jums iepriekš nebūtu darījusi!

Velta. Tev nebija apziņas ne mazākās dzirkstelītes,
tu izpostīji divēju cilvēku laimi — tu!

Kate. Jā, to es darīju! Tas bija mans vienīgais prieks
un dzīves mērķis. Vai tu domā, ka tev vien ir sirds krūtis

un jūtas, ka tev vien tiesības visu iegūt? Arī man tās

pašas kaislās, degošās, neapslāpējamās jūtas, tās pašas
tiesības — man viņas tika atrautas, tādēļ es tev atrāvu

tavasl

Velta. Tu nekrietnā! Tu novilki dubļos viņu un

mani — un es tev ticēju, es tev kā māsai pieķēros!
Kate. Vai es tev reiz neteicu, ka es tev kaklu riņķī

apgriezīšu? Es tev sava naida neesmu slēpusi. No bērnu

dienām es tevi ienīdu, tādēļ ka tev tas viss tika dots, ko

man atrāva. Arvien man bija tavā ēnā stāvēt un visur

tikt stumtai atpakaļ. Ar pilnām rokām tu varēji ņemt, kur
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es tvīku pēc vienas vienīgas drusciņas — mīlestības. Bet

tagad es tev to atmaksāju, un tu esi uz visu mūžu saistīta!

Pie nemīlama, nekrietna vīra piekalta! To es izdarīju,

es _ es! Nu tu vari gaudot, kaukt, izsamist, es par to

gavilēšu!
Velta. Tu — sātans! (Sabrūk pie krēsla.)
Kate. Še tev tagad mana kāzu dāvana! (Nosviež viņai

vēstules priekšā.) Tagad tu viņas vari lasīt! (Noiet, pie
durvīm Pag, un arī to gandarījumu, ka tu

mani tagad no mājas padzītu, es tev atņemu, ka pati
aizeju. Un, kad man arī kādā ceļmalā būtu jāpaliek, tad

es vēl par savu atriebšanos priecāšos, līdz pēdējam elpas
vilcienam priecāšos! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! (Noiet.)

10. SKATS

Velta (viena, uzraujas, izmisumā). Es esmu sais-

tīta — saistīta. Šīs sienas man rēgojas pretim itin kā

mana zārka sienas, šie griesti nospiež manu galvu — kā

mūžīgā kapā es esmu aizbērta. Es gribētu kliegt, kliegt,
visu pasauli kopā kliegt — ak, vai tad neviens par mani

neapžēlojas? Vai es esmu atstāta, pavisam atstāta? (Ri
ters ienāk.) Ha, tur viņš nāk, viņš nāk man kā likteņa
sūtīts. (Steidzas viņam pretim.)

11. SKATS

Velta, Riters.

Riters. Tu tagad pati steidzies man pretim, tas ir

brangi, ka esi tapusi prātīga.
Velta (saķer viņa roku). Tu vienīgais vari man palī-

dzēt, pie tevis es griežos, tu teici reiz, ka iespētu priekš
manis nest upurus.

Riters. To es jau esmu darījis, tevī apprecēdams.
Velta. Tad ņem to atpakaļ un laid mani — brīvu!

Riters. Vai es pareizi dzirdu? Tevi laist brīvu!

Velta. Es gāju pie tevis tādēļ, ka domājos ar savu

dzīvi būt noslēgusi, bet tagad ir atklāts, ka es aiz ne-

krietna naida esmu tikusi piemānīta un dzīta uz šo izmi-

suma soli. Es jūtu, ka es dzīvi pie taviem sāniem nespēju

panest, tādēļ dod man manu brīvību atpakaļ.
Riters. Tagad, kur mēs tikko esam salaulāti?
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Velta. Jo ātrāk, jo labāk, pirms iesākam dzīvi, kura

mums abiem var tapt par pekli.
Riters. Lai es priekš visiem būtu par apsmieklu!
Velta. Vai ļaužu domas ir to vērtas, ka mēs tās lai

aizmaksājam ar savu postu. Nekad es tevi nevarēšu mīlēt.

Riters. Nekad nevarēsi mīlēt? Vai domā, ka es tevi

nespēju caurskatīt un tavu piepeši pārvēršanos saprast?
Tu esi nākusi atkal saziņā ar to blēdi?

Velta. Jūs nekrietnie, jūs visi esat viņam godu lau-

pījuši un viņu izdzinuši kā kādu suni, un viņš tik skaidrs,
tik gaišs kā pati saule — tagad es to sajūtu un atzīstu,

jā, es viņu mīlu!

Riters. Un to tu man drīksti teikt?
...

12. SKATS

Tie paši, Dambītis, Dambene nāk viņam paka} raudādama.

Dambene. Tēv, tēv, ko tu nu esi darījis! Nu mēs

esam beigti un varam iet übagot!
Dambītis. Ko nu piebļauj man ausis, ka nekur ne-

var glābties! Vai tu gan nedzīvosi pie saviem bērniem?

Dambene. Te jūs esat, znot, jūs apžēlosieties un ne-

liksiet uz tam nekādu svaru, ka viņš dzērumā jums no-

rakstījis mājas un visu mantu, mūs vecos atstādams gluži
bez kapeikas?

Riters. Tas tik būtu smalki — ha-ha-ha! Kā pērtiķi
jūs mani gribējāt izdancināt pēc savas stabules. Papriekš
lai es jūsu smalkajai meitai palīdzu no klizmas tikt ārā,
un tad jūs mani gribat izmest it kā izsūktu citronu!

Velta. Ko es dzirdu — tēv! Tu esi mājas atdevis?

Dambītis. Priekš tevis to esmu darījis.
Velta (iekliedzas). Tēv, tu mani esi pārdevis!
Dambene. To jau es arī teicu. Būtu jel viņš, mazā-

kais, pie skaidra prāta bijis.
Velta (uz Riteru). Un tu to esi pieņēmis! Mani un

manus vecākus tu esi postā ievīlis, mūsu nelaimi sev par
labu izlietojis. Manu tēvu tu esi piedzirdinājis un kā

blēdis ar viņu apgājies.

Riters. Te viņa ir, jūsu krietnā meita! Knapi ko pie-
laulāta, tā grib skriet projām. Acīs tā man nekaunas teikt,

ka tā ar to smalko zeņķi uz vienu roku.

Velta. Nē, tik briesmīgs tu nevari būt. Es tev darīju
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pie viņa ceļos.) Apžēlojies!

Riters. Nost! Laulības pārkāpēja!
Dambītis. Ko es dzirdu? Tu nekrietnā! Arī tagad tu

vēl dari tādu noziegumu!
Riters. Es jums rādīšu, jūs odžu pūznis! Tagad jūs

visi zem manas dūres saplaksiet. Es jums rādīšu, kas ir

robu lāpītājs.
Velta. Tēv, tēv, tu esi mani nelaimē grūdis, tu esi

man kapu racis! Reiz tu mani lādēji, tagad es, es, tavs

bērns, — tevi — nolādu! (Atkrīt krēslā.)

Dambene. Dievs augšā, vai mūs pavisam atstājis!

13. SKATS

Tic paši, muzikanti spēlēdami un viesi brūk ar joni iekšā.

Viesi (trokšņaini). Kur brūte? Kur brūte paliek? Pus-

nakts pāri, brūte jānourrā!
Riters. Te viņa būs! (Paceļ paģībušo Veltu.) Kas grib

cimdu pāri, lai ceļ to uz krēsla.

Viesi (ceļ Veltu uz krēsla augstu gaisā). Urrā! Urrā!

Urrā! (Muzikanti spēlē.)
Dāmas (ar iedegtām svecēm rokā iet pa pārim ap

krēslu polonēzi, dziedādamas ar mūzikas pavadīšanu).

Nu jau mani mičos,
Nu jau mani mičos,
Vedīs klētī guldināt!
Smukais zaļais rožu vainags,
Puķīt, zilu, zaļu!

Velta (atjēgdamās). Kas ar mani notiek!

Viesi. Urrā! Vēlreiz urrā!

Velta. Laidiet mani, laidiet! Nevienu acumirkli es še

vairs nevaru palikt. Es nevaru kopā elpot ar to Mēdi. Še

tev! (Norauj sev brūtes vainagu un nosviež to Riterarn pie

kājām.) Es esmu brīva!

Riters. Trakā, kur tu skriesi!

Velta (atgrūž pie durvīm stāvošos muzikantus un

dodas ar joni ārā). Pie viņa!

Priekškars.
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CETURTAIS CĒLIENS

X pilsētā. Garklau kundzes, Veltas krustmātes, dzīvokli kādā glītā,
pamazā istabiņā.

1. SKATS

Velta, krustmāte.

Krustmāte (ienāk). Vēlu tev labu rītu, mīļais bērns.

Teic — kā esi atspirgusi no vakardienas?

Velta. Pateicos, krustmāte, es jūtos tik spirgta, ka

tev to nemaz nevaru izsacīt. Man ir, it kā es no jauna
būtu piedzimusi, ka tā būtu pavisam cita pasaule, kurā es

tagad dzīvoju.
Krustmāte (asaras slaucīdama). Vai tev tik jaunai

to vajadzēja piedzīvot! Ak, šis briesmīgais liktenis, kas

izpostījis visu tavu dzīvil

Velta. Tas tagad ir pagājis, un tam bija priekš manis

arī sava labā puse, jo tas ir mani attīstījis par cilvēku

un modinājis manu spēku. Es tagad zināšu pavisam ci-

tādi dzīvei stāties pretim.

Krustmāte. Kad iedomājos vakarējo pārsteigumu,
man vēl tagad tirpuļi iet caur kauliem. Gandrīz trieku

dabūju, tevi piepeši ieraugot savā priekšā nekārtīgā uz-

valkā, bālu un sajukušu, kur domāju, ka tu pa mājām
līksmi dzer kāzas.

Velta. Kad tu būtu viņās ieradusies, tad tu būtu visu

līdzi redzējusi, ko tev stāstīju.

Krustmāte. lelūgumu gan saņēmu un priecājos garā

par tavu domāto laimi, bet turpu nobraukt man nebija
iespējams mana mazā veikala dēļ.

Velta. Tagad tu zini visu, krustmāte, tu esi vienīgā,

pie kuras varēju griezties. Tu taču man atļausi kādas die-

nas pie tevis palikt?
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Krustmāte. Paliec vien, mijā Velta, paliec vien pa-
visam. Pie viņa, briesmīgā cilvēka, tava vīra, tu vairs

nevari griezties atpakaļ, un tik daudz jau man būs pie

rokas, ka mēs abas varēsim pārtikt.
Velta. Pateicos, krustmāte, par tavu labsirdību, bet

ilgi to nevaru izlietot. Es meklēšu sev kādu vietu, varbūt

par mājskolotāju.
Krustmāte. Ko nul Vai tad tu nezini, cik labprāt es

tevi pie sevis paturu.
Velta. Zinu gan, krustmāte, bet es negribu būt vairs

tas bērns, kurš no citiem top apgādāts. Es gribu patstā-
vīgi savu vietu dzīvē iekarot.

Krustmāte. Tas nebūs tik viegli, tu esi precēta, un

tavs vīrs tev liks varbūt šķēršļus ceļā. Pārdomā tādēļ vēl

visu labi, kamēr es būšu veikalā. (Pie durvīm tiek zva-

nīts.)
Velta (pie sevis). Tas būs Jausmiņš! (Dikti.) Vai at-

ļauts arī, ka tavā dzīvoklī saņemu viesus?

Krustmāte. Rīkojies vien, it kā tu būtu savā mājā.
Vai tas gan ir tas jaunais cilvēks, par kuru tu man stās-

tīji?
Velta. Jā, tas ir Jausmiņš. Es viņam par visu rak-

stīju un ziņoju, lai tas pie manis ierodas.

Krustmāte. Tad es ejot viņu ielaidīšu. Izrunājies
vien ar viņu. (Noiet.)

2. SKATS

Velta (viena). Ak, kā mana sirds pukst, itin kā tā no

krūtīm gribētu ārā lēkt. — Ko viņš sacīs? Vai tas man

varēs piedot, ka esmu par viņu šaubījusies?

3. SKATS

Jausmiņš, Velta.

Ja vsmiņ š. Tu še! Velta! Tu mani sauci?
Velta. Vai jūs man piedodat? Vai lasījāt manu vēs-

tuli?

Jausmiņš. Jā, mani aizķēra kā zibens, es to nespēju
vēl arvienu vest sakarā. — Mēs apmānīti? Jūs manas

vēstules neesat dabūjusi — sakiet jel!
Velta. Ak jūs! Kādu jums vēl vajaga vārdu? Vai

dzīvā dzirkstele no manām acīm jums nesaka visu!
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Nestāviet jel tā! Smejieties, raudiet, gavilējiet — es esmu

brīva, brīva!

Jausmiņš. Velta, es nezinu, kas ar mani notiek, es

jūtu tikai, ka jūs — ka tu esi atkal pie manis.

Velta. Jā, pie tevis, tu vienīgais., augstais, cēlais! Pīš-

ļos viņi tevi gribēja novilkt, padarīt tik melnu, bet tu esi

kā gaiša diena, ceļos krizdama, es tev gribu visu nolūgt.

Jausmiņš. Bet viss, kas ir noticis, vai tas bija tikai

briesmīgs sapnis? Es dzirdēju, ka tu piederi citam?

Velta. Nekam es nepiederu kā tikai sev un — tev. Ar

varu es viņu saites sarāvu un — atpestījos.

Jausmiņš. Bet kā tas bija iespējams?
Velta. Es no viņa aizbēgu, tikko atklāju viņa nekriet-

nības. Pirmajā acumirklī es devos projām.
Jausmiņš. Bet kā tas bija iespējams?
Velta (smiedamās un raudādama). Es tā skrēju, tā

skrēju, ka man vējš gar ausīm gāja un dubļi tik acīs

lēca — ha-ha-ha! Esr jutos tik viegla, tik jauna kā izbē-

dzis skolas skuķis — ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

Jausmiņš. Tu skrēji kājām? Un tik daudz jūdžu?
Velta. Kas par to! Kājas gan sāka drusku asiņot, bet

ko es bēdāju, es tikai skrēju, it kā man spārni būtu pie-
auguši.

Jausmiņš. Tavas mazās kājiņas tiešām asinīs!

Velta. Un, kad es arī no tūkstoš brūcēm asiņotu, es

nekā nejūtu, tik laimīga es esmu! Ak, tikai tad sajutu
laimi, kad tā bija zudusi...

Jausmiņš. Es, nelga, kā es varēju par tevi šaubīties!
Tu teici, ka Kate pie visa vainīga?

Velta. Jā, viņa, viņa bija mūsu nelaimes cēlonis! Aiz

nāvīga ienaida pret mani tā noņēma vēstules.

Jausmiņš. Tā atriebās par to, ka es viņas mīlestību

atraidīju.
Velta. Ko tu teici — Kate? Arī viņa tevi mīlējusi, un

es biju tik akla, ka to neredzēju. Bet es jau arī pie sevis

pašas to nenojēdzu. Tikai tad, kad visi šķēršļi starp mums

stājās, — kad izbēgušai naktī un vētrā man bija jāskrej,
lai tev savu mīlestību atnestu it kā kādu zudušu dārgumu.

Jausmiņš. Velta, tu mans dārgums, mana pazudusī
paradīze!

Velta (uzlēkdama no krēsla). Ak, nekas vēl nav zu-

Kapa akmens no mūsu dzīves ir novēlies! Mūsu zie-
donis ir atnācis! Vēl vesela spēku strāva vārās manās

krūtīs, mēs atkal dzīvosim un strādāsim!
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Jausmiņš. Nu, spēka mums arī vajaga tagad iesākt

karu. Tavs vīrs tā neliksies mierā, bet tu paliksi tagad

pie manis, vai ne?

Velta. Nē, dārgais, nevienai aizdomai, nevienam pu-

teklītim arī no ārienes man nebūs pielipt} tikai man jā-
paliek priekš sevim un visiem. Tikko būšu atpūtusies, es

citur iešu nomesties. Es gribu viena patstāvīgi šo cīņu
izkarot.

Jausmiņš. Bet man ir tiesības tev līdzi cīnīties. Es

gribu tevi sargāt, ka tie neaizskar nevienu no taviem

mīkstajiem zelta matiņiem. (Piespiež glaudīdams viņas

galvu pie krūts. Aiz durvīm troksnis, tiek klauvēts.)
Velta (iztrūkusies). Mans dievsl Vai tie jau klāt?

Jausmiņš. Lai tie nāk vien, es tagad visu pasauli
spēju drupās sist! (Aiz durvīm klauvē arvien stiprāk.)

Riters (ārpusē). He! Laiž iekšā!

Velta (izbailēs). Tā ir mana vīra balss. (Paslēpjas.)
Riters (aiz durvīm klauvē arvienu stiprāk). Durvis

vajā!

Jausmiņš. Prom no šis mājas! Te nevienam nav ne-

kas ko meklēt.

Riters. To mēs redzēsim. (lelauž durvis.)

4. SKATS

Jausmiņš, Riters (nāk, policista un pāris citu pavadīts).

Policists. Kad nelaiž iekšā, tad bija jātiek ar varu.

Jausmiņš. Ko šādi nekaunīgi uzbrukumi nozīmē?

Riters. Tas nozīmē, ka jūs esat nekrietns blēdis, kas

vīram atviļ un nolaupa sievu.

Jausmiņš. Uz vietas es jūs izsviedīšu!

Policists (stājas starpā). Savaldieties! Es še stāvu

likuma vārdā un nāku atprasīt no jums Ritera kunga lau-

lāto draudzeni, par kuru ir aizdomas, ka tā pie jums at-

bēgusi.
Riters. Vai jūs to gribēsiet liegt? Vai viņa še nav

paslēpusies?

5. SKATS

Tie paši, Velta (iznāk no slēptuves).

Velta. Še es esmu! Man nav iemesla priekš jums aiz-

liegties.
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Riters (uz citiem pagriezies). Jūs visi esat liecinieki,

ka viņa še atrasta.

Velta. Es jau teicu, ka es šurp nākšu. Es varu pie

krietniem, godīgiem cilvēkiem meklēt sev patvērumu.
Riters. Laulātas sievas vieta ir dzīvot pie viņas vīra.

Acumirklī tu nāksi atpakaļ pie manis.

Velta. To es nedarīšu — nekad!

Jausmiņš. Caur savu izturēšanos jūs esat savas tie-

sības uz viņu zaudējuši.

Riters. lebāziet labāk savu degunu grāmatās un ne-

jaucieties citu lietās. Man no tāda smurguļa nav jāklau-
sās priekšraksti, es pats zinu savas tiesības. Lūk, te ir

policija, kas manu sievu aizvedīs, ja tā nenāks ai labu.

Policists. Velta Ritere, dzimusi Dambīte, es jūs uz-

aicinu likuma vārdā tūdaļ pie sava vīra griezties atpakaļ.
Velta. Es teicu, ka to nedarīšu. Priekš visiem še iz-

skaidroju, ka man ar šo vīru nav vairs nekādas kopības
un ka es mūsu laulību uzskatu par šķirtu.

Riters. Ha-ha-ha! Par to gan man nākas īsto vārdu

nosacīt. Nevis no tevis, bet no manis atkarājas, vai es to

gribu par tādu uzskatīt.

Velta. Vai tu piespied mani priekš visiem Se atklāt

tavus nekrietnos darbus? Vai man stāstīt, ka tu apgājies
ar mani un maniem vecākiem kā nekrietns blēdis?

Riters. Ar tavu lamāšanos vēl nekas nav pierādīts,
kamēr tavi darbi katram ar roku taustāmi! Ko par tādu

sievu gan lai saka, kas no sava vīra aizbēg un ar citu

top atrasta kopā?

Jausmiņš. Ha, jūs iedrošināties viņu apvainot, kas
ir tik tīra un šķīsta kā zelts!

Riters. Jūs visi redzat, ka es esmu tas, kam notiek

pārestība; es neļaušu sevi no savas sievas aiz deguna
vazāt. Sava goda dēļ es to ņemu atpakaļ — un kaut tā

ir — laulības pārkāpēja.

Jausmiņš. Ņemiet atpakaļ savus vārdus, jeb es jūs
uz vietas nogalināšu! (Grib gāzties Riteram virsū.)

Policists (metas starpā, Jausmiņu atturēdams).
Riters. Pataupiet savas varonības priekš nākamās

mensūras. Un jūs (uz policistu) es lūdzu manu sievu tū-

daļ vest projām.

Jausmiņš. Prom no viņas! Es sašķaidīšu katram

galvu, kas viņu aizskars!

Visi. Gar zemi ar viņu, šurp striķus!
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Jausmiņš. Nost no manis!

Velta. Palīgā! Glāb mani, mīļais, — es esmu pazu-
dusi...

6. SKATS

Tie paši bez Veltas.

Jausmiņš (liek ar varu atturēts). Jūs nekrietnie suņi,
to jus man maksāsiet!

Riters. Ja vēl negribi norimt, tad rau šo ieroci. (Iz-
velk revolveri.) Tādi pat līdzekļi arī maniem pavadoņiem
lidzi, ar ko tevi, trakais puika, pie prāta vest. (Kāds pa-
vadonis ari izvelk revolveri.)

Jausmiņš. Nelieti, vai tu esi nācis arī vēl asinis iz-

liet!

Riters. Valdi savu mēli, jeb tu dabūsi par to tupēt
cietumā!

Jausmiņš. Ja tev vēl kāda dzirkstele atlikusi no cil-

vēcīgām goda jūtām, tad mēs abi stāvēsim viens pret
otru ar ieročiem. Mērosimies godīgā divkaujā.

Riters. Es ar skolas puiku neiešu šauties. Es neesmu

nelga.
Jausmiņš. Tu neesi pat ne cilvēks, bet nekrietns gļē-

vulis.

Riters. Labi tad. Es redzu, ka tev jādod pamācības,
lai tu turpmāk ar savu varonību man atkal nestātos ceļā.
Rītu jeokad mēs varam šauties.

Priekškars.

PĀRVĒRŠANAS

Dambīšu mājas. Dārzs mājas priekšā. Labajā pusē dīķis, apaudzis ar

vītoliem. Gar mājas otru sienu garš šūpojamais sols, sienā logs ar

sleģiem. Caur atvērtu logu var redzēt istabā, kur tuvumā galds un

pie tā krēsls. Durvis ar verandu ved mājas iekšā.

7. SKATS

R i te t en c lekšpusē, Dambītis un Dambene ārpusē; caur at-

vērtām durvīm puiši spīlē ārā kādu gultu.

Dambītis. Lieciet mierā, puiši, to jūs nedarīsiet, es

iaču esmu māju saimnieks.
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Riterene. Māju übags tu esi! Tu te gan domāsi gulēt

un barotiesl Kā tarakānus es jūs visus izdzisu.

Dambītis. Vai tev nav kauns, velna mātīte! Žēlastī-

bas maizi tu pati ēdi, cita mājā ienākusi! Tu un tavs

dēls.

Dambene. Visu mūsu labumu tu aprij! Mūsu sūri,

grūti krātos grasīšus tas pa krogiem izplītē!
Riterene. Manu dēlu jūs pelsiet!
Dambītis. Labāk es velnu būtu ieņēmis par znotu

nekā viņu!
Riterene. Vai tu re! Nabadziņiem neizdevās. Par

nerru jūs mūs gribējāt ņemt! Tad mans dēls jums node-

rēja, kad jūsu slavenajai meitai bija gods pa lauku! Un

tagad lai viņš uz deguna klupdams iet, kamēr jūs kā nie-

res sutināsieties taukos.

Dambītis. Vai tas ir pieredzēts, ka mūs no pašu
mājām izdzen kā suņus.

Dambene. Vecuma dienās bez maizes kumosa un pa-

jumta!
Riterene. Vai nevarat strādāt? Tas resnais vēders

nepārplīsīs vis, kad to drusku palocīs. (Uz puišiem.) Nu,

puiši, sviediet viņu sumpatas ārā!

Dambītis (atgrūž atpakaļ). Ne no vietas! Es saku,
nesiet mūsu lietas atpakaļ.

Riterene. Nu, vai klausīsiet! Kad saimnieks pārnāks,
tad redzēsiet, kas jums būs!

Dambītis (uz puišiem). Andrej, Jēkab, bīsties jel
dieva soda un nedari to!

Puiši. Ko nu, papu, mēs lai iesākam! Kad saimnieks,

lūk, liek, jāklausa.
Riterene. Arā ar visām viņu lupatām! (Sviež spil-

venus ārā.)

Dambītis. Ak tu, elles bāba! (Sviež spilvenus atpa-
kaļ.)

Dambene. Tu gribēji ar viņu šlēperi dancot, vai re-

dzi, kāds nu šlēperis jādanco.
Riterene. Tu vecais vilks! (Abi sviežas ar spilveniem.

Puiši izrauj gultu ārā.)
Dambene (velk Dambiti aiz rokas). Ko nu, vecīt, lai

i tiek dieva prāts! Nesīsim lēnā garā to krustu, ko viņš
mums ir uzlicis. Var būt, ka sveši ļaudis būs līdzcietīgāki
un mums atvēlēs kādu kaktiņu, kur savu nabaga garozu
.varam grauzt.
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Riterene. Taisieties tikai, ka tieciet projām. Nosvie-

diet, puiši, viņu lietas ceļmalā, lai tie ātrāk tiek no acīm.

(let istabā tin aizcērt durvis. Puiši aiznes projām gultu
un lietas.)

8. SKATS

Dambitis, Dambene.

Dambītis. Debesu tēvs, tur augšā! Vai tu to nedzirdi

un neredzi? Vai tik briesmīga pārestība var virs zemes

notikt?

Dambene. lesim, iesim! Labāk, ka mēs ejam projām
un nekā vairs neredzam.

Dambītis. Te ir katrs kociņš, ko esmu dēstījis un

audzinājis. Lūk, šo ābelīti esmu stādījis, kad mūsu Velta

piedzima. Tas bija pavasarī, bites jau gāja ziedos.,,

Dambene (velk viņu projām). Nāc, vecīt, nāc,
D a m b īt is. Un te ir tas akmentiņš, uz kura es aizvien

mēdzu nosēsties, kad no lauka nācu. (Elsodams.) Ak

dievs, ak dievs! (Abi noiet.)

9. SKATS

Velta, Riterene.

Riterene (iznāk no istabas). Nu taču vienreiz ir

skaidrs gaiss. (Izlaiž Veltu.) Tagad arī tu vari iznākt no

istabas.

Velta. Kas še notika?

Riterene. Brīnums, ka tu viņiem neskrej pakaļ 1 Ne-

kāda liela nelaime jau nebūtu, ka tu ari būtu no mājām
prom.

Velta. Tu viņus izdzini! Manus vecākus tu izdzini no

mājām? (Kaislīgās sāpēs skatās apkārt, it kā tā gribētu
kur skriet.)

Riterene. Jā, skrej vien, skrej vien dīķī, to tu vari
darīt.

Velta. Caur mani tas viss noticis, caur mani!,,,

Riterene. Vai zini, es sava dēla vietā tevi, tādu pa-

laidni, nemaz vairs nebūtu mājās turējusi; ar koku es

tevi būtu padzinuši, bet viņš priekš tevis ir par daudz
labs.
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10. SKATS

Tās pašas un Riters.

Riters (nāk piedzēris). Kas ir?

Riterene. Kas tad nu ir! Izšķīstīju tavu māju no ne-

vajadzīgiem krāmiem! Zinies nu tik, ka tu ar to tur tiec

gatavs. (Rāda uz Veltu.)
Riters. Ko viņa dara?

Riterene. Nekā viņa nedara. Sēd kā sasalusi; tā ka

katrs vārds ar stangām jālauž no mutes ārā. Vai tā sie-

vai pret vīru jāizturas? Ceļos krizdamai, viņai tevi būtu

jānolūdz par saviem nedarbiem.

Riters. To viņai būs darīt.

Riterene. Man vēl jāsteidz uz lauku skatīties, kā

puiši novāķ sienu. Tu jau atkal nekā nevari, esi pielzē-
ris. (Noiet.)

11. SKATS

Riters, Velta.

Riters (streipuļo pie Veltas). Ko tu še sēdi, he?

Velta. Ko tu gribi? (Pieceļas un grib aiziet.)
Riters. Nekur tu neiesi, paliec sēžot! Vai nezini, ka

sievai vīram jāpaklausa, — ko? Ko tu taisi tādu ģīmi,
smejies jel!

Velta. Es nevaru smieties.

Riters. Tev būs smieties, to es prasul Uz vietas sme-

jies, vai dzirdi! (Purina viņu.)
Velta (atraujas, drebēdama).
Riters. Ko tu purinājies, he? Es tev nesitīšu, nekā es

tev nedarīšu, ja tu gribi būt laba. (Nošļūk viņai blakus

uz sola un grib to apķert.)
Velta (atgrūž viņu). Atstājies no manis!

Riters. Ahā — tu man gribi izbēgt, putniņi Bet šo-

reiz tas tev neizdosies! Vienreiz es tevi ar gribu bučot!

Velta. Riebekli, tu

Riters. Ko tu runā! (Tausta atkal pēc viņas)
Velta. Neaizskar mani!

Riters. Vai tā tu man atkal sāksi? Nu, tad es tev rā-
dīšu! Es tavus niķus izdzīšu! Ar sišanu viņus izsitīšu!

Vai saproti, ka esi mana sieva?
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Velta. Nemūžam, negantais! Tu vari mani turēt, es

tomēr atkal izbēgšu. Drīzāk tur — aukstajā dzelmē —

nekā pie tevis!

Riters. He-he-he! Tās nemaz nav sliktas domas! Lieka

piedeva pie tam jau tu esi bijusi. Kad tevis vairs nav,

tad mājas paliek pilnīgi man un tavi vecāki man vairs

nekā nevar darīt.

Velta (izmisusi). Mani vecāki, mani vecāki!

Riters. Nu negaudo, novelc man labāk zābakus!

Velta. Kāpēc es nedrīkstu sev galu darīt? Kāpēc man

vēl jādzīvo!
Riters. Vai dzirdi, novelc man zābakus!

Velta (uzraudamas). Vai tu nebīsties no manis, ka es

savā izmisumā visu varētu iespēt?
Riters. Es tev rādīšu bīties! (Norauj viņu pie sevis

zemē.) Es tevi mācīšu paklausīt! (Sagrābj viņu pie ma-

tiem, tā ka mati atiet vaļā.)
Velta. Laid mani, laid mani!

Riters. Tad tu zināsi, kā tev pret mani jāizturas. Vai

dzirdēji, ka tev liku nomaukt zābakus?

Velta (stenēdama guļ uz ceļiem). Ak dievs, ak dievs!

Riters. Nu — mauc, tā (Saķer zābaku un sāk

vilkt.)
Velta. Kur lai es glābjos? Kas lai mani izpestī?
Riters. Ha-ha-ha! Gaidi vien uz savu glābēju, tagad

tu vari gaidīt.
Velta. Viņš nāks un tev par visu atmaksās, briesmī-

gais!
Riters. Viņš nāks, ja tas spēs no kapa piecelties.
Velta. Ko tu saki?...

Riters. Tas dabūja, ko gribēja. Mana lode viņu ap-

klusināja.
Velta (iekliedzas). Tu viņu nokāvi — slepkava! (Sa-

ļimst.)
Riters, Tagad viņa ir mīksta pataisīta. (Pasper ar

kāju un iestreipuļo istabā, atkrizdams uz galda, tā ka

svece tam deg tuvu.)

12. SKATS

Velta (viena, uzlec un streipuļo apkārt). Ak dievs!

Vai es vēl dzīvoju? Vai viņš nesodīts var mūs visus no-

galināt! (lerauga Rīteru caur logu.) Tur viņš ir — mans



mūžs, mana nākamība, un pestīšanas nav? Vai kāda va-

rena roka neizstiepjas un viņu uz vietas nesatriec?,..
Ha, svece tur — ko redzu? (lerauga caur logu, ka Ritera

drēbes sāk aizdegties.) Liesmas vijas ap viņa ķermeni —

tās izplatās pa visu apkārtni — kā čūskas locīdamās tās

kāpj gar mājas sienu uz augšu... Dobjš kritiens — ste-
nēšana... viņš cīnās ar nāvi... Vai lai skrēju viņu
glābt? ...

Es nevaru, nevaru, ne no vietas ..,

13. SKATS

Riterene un ļaudis (saskrien kliegdami).
Visi. Uguns, uguns! Glābiet!

Riterene (kliedz). Vai tur nav kāds istabā? Durvis

vaļā!
Visi. Tās ir cieti! lelauziet tās! (Durvis tiek ielauztas.

Citi skrej pār skatuvi ar spaiņiem un ķekšiem.)
Riterene (ierauga Veltu). Dievs/apžēlojies! Vai jūs

redzat, viņa ir māju aizdedzinājusi.
Ļaudis (iznes no istabas Ritera līki). Saimnieks pa-

galam...

Riterene. To viņa ir darījusi, grābiet, sieniet slep-
kavu!

Velta (tiek sasieta).
Riterene. Vediet to uz tiesu projām.

Priekškars.



ZELTĪTE

Drāma 2 cēlienos





Personas:

Zeltiņš — Zeltiņu māju saimnieks

Zete — viņa meita, saukta par Zeltīti

Kalvē — viņa znots, bijis skrīvera palīgs
Kempēns ) . ...

Lubzaris / saimnieki

ifnce } kalpones Zeltiņos

Ansis — puspuisis Zeltiņos (ap 17 gadu vecs)
Ganu zēni un meitenes (12—14 gadu veci) Zeltiņos un no

kaimiņu mājām

Notikuma vieta: Zeltiņu mājas
Laiks: tagadne
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PIRMAIS CĒLIENS

Zeltiņu māju pagalms. Pa kreiso roku no skatītājiem dzīvojamā ēka,

logu priekšā koki. Pa labo roku saimnieka klētis, kurām garām iet

ceļš. Blakus saimnieka klētīm atrodas kalpu klētis un citas pielieka-
mās ēkas. Skatuves dibena lielāko daļu ieņem dīķis, saukts par spoku
dīķi, apaudzis ar sēru vītoliem. Aiz dīķa dārzs. Pagalma vidū,
drusku uz kreiso pusi, kupla kļava, zem kuras ierīkots sols un apa-

ļais galds, bez tā vēl krēsls.

1. SKATS

L a te, T i n cc.

Late (uz lievenēm stāvēdama), Tince! Tince! Kur tu

paliki?
Tince. Tūlīt. Es jau nāku. (Nāk no klēts puses.)
Late. Aizgājusi ar visām atslēgām! Ko tu tur dari?

Tince. Skatījos, vai jau nebrauc kāzenieki.

Late. Kur nu! Vēl jau pulkstcns tik vienpadsmit.
Tince. Kas tad no tā laika ir! Neesi ne apgriezušies,

stunda, skat, pagalam, un priekš četriem jau jāizbrauc,
lai laikā tiktu baznīcā.

Late. Ciemiņi braukšot tikai no baznīcas līdz. Daudz

jau nebūšot.

Tince. Diez ko jaunais saka par tādām klusām kāzām?

Late. Ko saka! Tagad jau vēl visa teikšana vecajam.
Tince. Būtu jel bijusi mūzika, ko vakarā padancoties!
Late. Zini gan, kāds viņš sarūdzis, negrib no tādām

lietām i ne zināt. (Kalvē nāk no klēts uz istabu.)

2. SKATS

Tās pašas un Kalvē.

Kalvē (paķer Tlncel pie zoda). Smuks skuķis!
1 ince. Eka nu, jaunais saimnieks!
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Kalvē. Un šai jau ar nekas nekaiš!

Late (skarbi). Vai liksaties mierā?

Kalvē. He-he-he! Kāda pūce! (leiet istabā.)

3. SKATS

Tās pašas bez Kalvē.

Tince. Vadzi, fikss puika gan tas jaunais saimnieks.

Man viņš varen patīk. Kā viņš iet, tās ūsiņas saskrullē-

jis un to niedrīti vicinādams!

Late. Man gan ne. Pēc tāda svipstiķa vien izskatās.

Skrullējas un sukājas, un spogulī vien daiņojas cauru

rītu.

Tince. Laikam viegls dancotājs.
Late. Tā nauda gan arī viņam viegli danco no kules

laukā. Nespēj tos papirosu galiņus vien uzlasīt, istabu

slaukot. Diez ko saimnieks būs domājis, tādu znotu ņem-

dams?

Tince (pie loga lūrēdama). Skat, skat, kur iegāja
lielajā istabā un nostājās spoguļa priekšā. (Abas skatās

caur logu.)

4. SKATS

Tās pašas, Ze 11 īt c.

Zeltī te (alskrej no klēts puses, pieskrien meitām,

kas to nepamana, saķer Lati un apgriež to vairāk rei-

zes riņlu).
Late. Tfi tu, kā galva noreiba! Tfi, tfi! Būs tūlīt vai

jākrīt gar zemi. Ak tu! Kas tā nu par rāzēšanos!

Zeltīte. Nāc tu labāk, Tincīt, iesim sudmaliņās.
Tince. lesim! (Abas saķeras un griežas ar joni riņķi.)
Late. Tu nu esot brūtes cilvēks! Vai tev vairs tā pie-

klājas rāzēties.

Zeltīte. Brūte! Ha-ha-hal (Locīdamās smejas.) Ha-

ha-ha!

Late. Skat nu, kas tad tevi tā smīdina?

Zeltīte. Man nāk smiekli, kad tu saki — brūte.

Late. Redzi nu, redzi! Ko nu ar tādu iesi runāt!

Tince. Zeltīt, kļaus', tev tavs brūtgāns gan dikti pa-
tīk?

Zeltīte. Jā — varbūt — es nezinu.
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Tince. Kā tad nu tu nezini, viņš taču ir tavs brūt-

gāns? Kas tad lai zin!

Zeltīte. Neesmu tā labi apskatījusies.
Tince. Vai tur nu nav sunim jāsmejas! Brūte nezin,

kāds izskatās brūtgāns! Nu, tad paskaties tepat caur

logu, lūk, tur viņš nupat spoguļa priekšā sagriež ūsu ga-

liņus.
Zeltīte (pielien uz pirkstu galiem logam). Man bail,

ka neierauga.
Late (atmet ar roku). Ko nu ar tādām! (leiet iekšā

istabā.)

5. SKATS,

Zeltīte, Tince.

Tince. Lūk, nupat pagriezās pret gaismu. Kādas vi-

ņam smukas brūnas acis!

Zeltīte. Mūsu Kāravam arī ir brūnas. Labāk būtu

zilas.

Tince. Un kāds viņš balts, tīri kā pienā izmazgātsl
Zeltīte (drusku bēdigi). Balts gan.
Tince. Un kas viņam par smuku, spiču bārdeli un

ūsinām! Tās ūsas vien jau ir ko vērtas.

Zeltīte (arvien skumjāk). Bez ūsām būtu labāk.

Tince. Vai tev bārda nepatīk? Dūrās lūpās, kad viņš
tevi bučoja? Ko?

Zeltīte (nosarkdama, dusmīgi). Fui, Tince, kaunies!

Kad tu tā runā, es esmu dusmīga. Vairs uz tevi neklausī-
šos. (Grib aiziet.)

Tince. Zeltīt, mīļā, pagaidi, neej! Es jau tik tāpat,
nekā ļauna nedomādama, es vairs tā nerunāšu.

Zeltīte. Saki: dieva vārds.

Tince. Dieva vārds, es itin nekad vairs tā nerunāšu.

Zeltīte. Es nezinu, ko es esmu nodarījusi: kādēļ visi

sak tādus vārdus mētāt un mani kaitina? Uz tiem citiem

es arī nemaz neklausos, bet kad tu...
Tince. Nē jau, nē. Es taču teicu: dieva vārds.

Zeltīte. Tu zini, ka man nav neviena. Kaut jel krust-

māte nebūtu mirusi! Kad es pie viņas dzīvoju, man bija
daudz labāk. Bet, kamēr mani tēvs pārveda, es vēl jūtos
tik sveša. Tēvs ir tāds nepielaidīgs, un tie ganu zēni, ar

tiem ļau par prātīgām lietām nevar runāt, vienīgi tikai
spēlītēs ar viņiem var iet. Tu man biji vienīgā...



378

Tince. Ari tu man, Zeltīt, esi tik mīļa, tik mīļai
Zeltīte. Tad klausies, Tincīt, man tev būtu kas jā-

prasa, bet nezinu, kā to iesākt: man kauns.

Tince. Kādēļ kauns? No manis tev nav jākaunas. Saki

tik vien, es to nevienam neizpļāpāšu.
Zeltīte. Bet vai tu pati tik nesmiesies par mani?

Tince. Eka nu! Vai tad nu es tāda muļķe esmu.

Zeltīte (kautrēdamās). Nu tad, saki, lūdzama,

saki — kas man — jādara, kad mani laulās?

Tince. Vai tad tu nemaz neesi redzējusi, kā laulā?

Zeltīte. Nē. Tēvs, tu zini, slims ar krītamo kaiti un

nekur nebrauc, un pie krustmātes es vēl biju maza.

Tince. Nu, kas tad tur daudz jādara, brūtgāns pa-

ņem tevi pie rokas...

Zeltīte (nepatīkami juzdamās aizskarta, saraujas).
Tince. Paņems tevi pie rokas, aizvedis tevi pie altāra,

jūs abi stāvēsiet blakām, un mācītājs jūs laulās.

Zeltīte. Vai tad man jāstāv viņam itin blakām? Vai.
es nevaru pa gabaliņu nost stāvēt?

Tince. Nē jel, muļķīte! Kas tad tā būs par laulāšanu,
kad tu pa gabaliņu nost stāvēsi! Tev jāstāv blakām klu-

sām un mierīgi un jāgaida, kamēr tev noprasa, lai tu

saki to vārdu — «jā».
Zeltīte. Un kas tad ir, kad es pasaku — nē?

Tince. Kas tad ir? Tad jau vairs nekā nav. Tad ir

viss beigts. No dieva puses, atmini, ka tev jāsaka «jā»,
un pielūko, ka neizskrien — nē.

Zeltīte. Nu, nu — kad jau tik vien, to jau es gan
atminēšu.

Tince. Un tad tik vēl izmainīs gredzenus.
Zeltīte (priecīgi). Gredzenus, ak jā! Ko domā, Tince,

zelta gredzens! Kā tas spīd un laistās! Un to es varēšu

maukt pirkstā un valkāt, cik man patīkas.
Tince. Smuki gan būs. Es arī tādu gribētu, bet kas

tad nabaga kalpu bērnam tādu dos. Vai zini, dod tad man

arī pavalkāties, kad es iešu krogā uz balli.

Zeltīte. Zināms, ka došu. Un kur tad vēl tā kleite.
Tik skaista un balta! Kad viņu pacilā, visa istaba paliek
gaiša.

Tince. Es jau redzēju, ir gan smuka! Ak tu mīļo, žē-

līgo dieviņ, cik tu gan izskatīsies smuka, cik smuka!

Zeltīte. Es nezinu tomēr, kāpēc man tā... citā reizē

es būtu bijusi daudz, daudz priecīgāka. Kad jel nebūtu

tā laulāšana! Un man jāstāv viņam tik tuvu blakām...
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Bet lai! Pastāvēšu ar. Tas vienīgais prieks, ka man vil-

ksies pakaļ tāda gara, gara šlepe. (Piepeši jautri.) Vai

zini ko, Tincīt, kas man iešāvās prātā? Kad man kleite

būs mugurā, es tā pa novakari iziešu ārā un sabaidīšu

zēnus, viņi domās, ka baltā sieva atkal iznākuse no spoku

dīķa.
Tince. No dieva puses, nedari vis tā, nav labi.

Zeltīte. Kāpēc nav labi? Kas tur par ļaunumu?
Tince. Nav labi, ka spokus kārdina, viņi jau nāk tā

i neaicināti. Vai zini, ka baltā sieva atkal redzēta?

Zeltīte. Ko? Baltā sieva?

Tince. Jā, baltā sieva! Late vakar redzējusi, ka tā

mēnessgaismā no dīķa izkāpusi un apkārt staigājusi.
Zeltīte. Tu man iedzen bailes

...

(Zeltiņš nāk no klēts puses.)

6. SKATS

Tās pašas, Zeltiņš.

Zeltiņš. Ko nu te stāvat, niekus kuldamas! Vai cita

it nekā nav, ko darīt? (Uz Tinci.) Tince, ej tūlīt un uz-

viksē manas kamašas.

Tince. Tūlīt! Tūlīt! (Aiziet.)

7. SKATS

Zeltiņš (uz Zeltīti, kura grib Tincei līdzi aizskriet).
Pag, skuķi, kur tu skriesi? Man ar tevi jārunā. Nāc tu-

vāk. (Aiziet un apsēžas uz sola zem kļavas.)
Zeltīte (iet viņam drusku bailīgi pakaļ). Ko tu teiksi,

tēt?

Zeltiņš (nokāsējas un ietaisa pīpi, tad pēc brīža).
Ko es teikšu? Lai tu ar tiem kalpiem tās kumpas met, to

es tev teikšu. Ej tu kur iedams, skaties kur skatīdamies,
viņa tev vienmēr ar tiem neliešiem kopā it kā ar striķi sa-

sieta.

Zeltīte. Kā tu nu runā, tēt! Mūsu ļaudis taču nav

nelieši.

Zeltiņš. Palaidni un sliņķi tie ir, kas saimniekam
zina tikai dienas zagt!

Zeltīte. Es varu apgalvot, ka Tince un Ansis...

Zeltiņš. Visi tavi Anši un visas tavas Tinces, visi
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vienādi, visi vienu valgu velk. Noslaistās tik gar pakšķiem
un ir gatavi uz visādiem stiķiem un nelietībām.

Zeltīte. Nu tu mīļais dieviņ, ko tad viņi visi ir no-

darījuši?
Zeltiņš. Un to es tev nosaku, ka tu tur vairs ne soļa

nespertu.

Zeltīte. Kur tad lai es eimu, kad es mūsu pašu mā-

jās nedrīkstu vairs ar kalpiem satikties? Līdz šim taču

es vēl drīkstēju ...

Zeltiņš. Tagad tev jāuzsāk pavisam cita dzīve. Ne-

esi vairs maziņā. Met nu visas bērnu ģeķības pie malas.

Tagad tu būsi savu māju saimniece un precēta sieva.

Zeltīte (pēc brītiņa apdomāšanās, drusku kaunīgi).

Tēvs, vai tad man tiešām bija jāprecas, vai es nevarēju
vēl tāpat padzīvot?

Zeltiņš. Tu esi vēl tik jauna, un es varu katru brīdi

savas acis aizdarīt. Kur tad tu paliksi viena pasaulē bez

sarga un apgādātāja?
Zeltīte. Ak, nerunā, tēt, no miršanas, tu nemirsi, tu

vēl ilgi dzīvosi.

Zeltiņš. Vai nu runā, vai nerunā, viena alga, nāve

atnāk tikpat. Kad pamats izgrauzts, ēkai jāsabrūk. Un

tā arī ir labi.

Zeltīte. Ak dievs — tad jau es palieku pavisam bā-

renīte. Mātes man nava, krustmāte ir mirusi, un tu...

Nē, nē! Mījo, mīļo tētiņ! (Grib viņu apkampt.)
Zeltiņš (atgrūž viņu visai nelaipni no sevis nost).

Atstājies! Tu zini, ka man tāda lipšana un lieka izlikša-

nās nepatīk. Es neesmu no tādiem.

Zeltīte. Es neizliekos, es taču tevi mīlu, tēt.

Zeltiņš. Mīli? Kas tur no manis jāmīl? Es negribu,
ka mani kāds mīl. Es pats neviena nemīlu.

Zeltīte. Kādēļ tu mani tā atstum, tēt? Kā lai es, tavs

bērns, tevi nemīlētu. Kaut tu tāds ciets izliecies, tu man

esi tomēr tikpat mīļš kā krustmāte, kura mani audzināja,
un kā mana mirusī māmiņa.

Zeltiņš. Nerunā no tavas mātes! Vai tu atkal aiz-

mirsi, ka es tev piekodināju par viņu nerunāt?

Zeltīte. Es nesaprotu, kādēļ tu man neļauj par mā-

miņu runāt. Ko viņa tev ļauna nodarījusi? Es gan pati
viņu neesmu redzējusi, bet krustmāte man par viņu ir

stāstījusi, cik tā bijusi daiļa un mīļa...
Zeltiņš (dusmās ar dūri uz galda sizdams). Nerunā!
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Es tev saku. Es negribu no viņas nekā dzirdēt, vai sa-

proti?
Zeltīte (nobijusies). Nē, nē. Nerunāšu, kad tu ne-

jauj, bet tomēr, ja viņa nezinot tevi kaut kā apkaitinā-

jusi un sāpinājusi, vai es to nevarētu par labu griezt?
Es pie tā vien domāšu, kā tev iztikt un kā laba darīt,

mījo tētiņ.

Zeltiņš. Domā tik pati pie sevis. Esi tikusi un gā-

dīga, ka tu manus sviedrus un pūliņus, ko es tev esmu

atdevis, neliec novārtā, un esi savam vīram krietna sieva,
tas ir viss, ko tu man vari laba darīt.

Zeltīte. Es jau, tēt, pūlēšos un darīšu, ko spēšu.
Man tikai būtu daudz labāk paticis, ka man vēl nebūtu

bijis jāprecas.

Zeltiņš. Ko tad tu gribēji?
Zeltīte. Nezinu. Gribēju tāpat vēl drusciņ pa lauku

saulītē paskraidīties.

Zeltiņš. Un ar ganu zēniem ķekatās iet!

Zeltīte. Kā tu nu to atkal tā saki, tēt?

Zeltiņš (norūkdams). Ak tu tāda! Tanī mātē iedzi-

musies...

Ze 1 tīte. Ko tu teici, tēt?

Zeltiņš. Bez laika jau noklīstu uz neceļiem un pa

pasauli novazātos, kad es par tevi nebūtu laikā gādājis.
Zeltīte. Bet ko tad es ļauna daru? Kādēļ tu tā dus-

mojies?

Zeltiņš. Vai es tev vēl brūtgānu nebūšu izmeklējis
labu diezgan? Vai tie lupatas, noplukušie ganu zēni, tev

gan labāk patīk? Ko?

Zeltīte (aizskarta juzdamās, novēršas un neatbild).
Zeltiņš. Nu, atbildi, vai tavs brūtgāns tev nav labs

diezgan? Atbildi uz vietas!

Zeltīte (sabijusies). Ira labs.

Zeltiņš. Un vai viņš nav smuks? Kādu tu vēl gri-
bēji?

Zeltīte. Visi saka, ka smuks.

Zeltiņš. Vai nu tu paliki gudra! Ko tev vēl vajag?
Vai tu tagad nevari būt ar mieru?

Zeltīte. Es jau arī esmu ar mieru, bet man viņš tikai
svešs, man tā bail no viņa.

Zeltiņš. Gan jau mēs to izdarīsim. Lūk, tur viņš nāk.
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8. SKATS

Zeltiņš, Zeltīte, Kalvē.

Zeltiņš. Labi, ka tu nāc, te mēs pašulaik runājam

par tevi.

Kalvē (saskrullējies un uzposies kāzu uzvalkā ar

miršu kušķīti pie krūtīm. Arī tagad tam rokā niedre, kuru

tas visādi loka un vicina). Man ir tas gods vēlēt priecīgu
laburltu jums, godājamo sievastēv, un — un cienījamai
jaunkundzei.

Zeltiņš. Labrīt, labrīt. Kas nu par jaunkundzi. Te-

pat jau vedīs pie altāra, un vēl jaunkundze! Viņa jau ari

žēlojas, ka tu viņai vēl esot svešs.

Kalvē. Bet es lūdzu, vai tad es vainīgs! Zeltītes jaun-
kundze arvien izvairās. Kad es nāku, viņa iet. Man gan-
drīz nekad nav tā laime bijusi viņu sastapt vienatnē.

Zeltiņš. E, ko nu! Kad jau pats būtu gribējis, gan
jau būtu saticis. Zaķis jau nav, ka ieskries mežā. Skuķi,
kur tu paliki?

Zeltīte (pa to starpu aizmanījusies aiz kļavas).
Zeltiņš (viņu ieraudzīdams). Vai redz, kur aizlīduši.

Nāc šurp, un saskatāties abi acīs!

Zeltīte. Tēt, es jau viņu esmu redzējusi.
Kalvē (pievirza kādu tuvumā atrodošos krēslu pie

galda un paklanās). Es lūdzu cienījamo jaunkundzi ņemt
dalību mūsu sabiedrībā.

Zeltiņš (uz Zeltīti). Ko tu tā pastāvīgi griez mu-

guru? Skaties taču šurp uz savu brūtgānu!
Ze 11īt c. Nu jau es viņu pazīstu.
Zeltiņš. Nu, sabučojaties jel! Vai man, vecam vī-

ram, jāsaka, kas jums, jaunajiem, jādara!
Kalvē (tuvojas Zeltitei, ar lūpām šmaukškinādams).

Es izlūgtos no jūsu rožu lūpiņām vienu smuku, apaļu
bučiņu.

Zeltīte. Laidiet mani! (Aizskrej ar joni un ielien pa-

klētē.)

9. SKATS

Zeltiņš, Kalvē.

Kalvē (rokas pakaļ noplātīdams). Te nu bij, ko tad

es varu!

Zeltiņš (mēdīdams). Ko tad es varu? Kas tad gan
.var!
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Kalvē. Bet es lūdzu, jaunkundze ielīda paklētē, un es

ar savām jaunajām, melnajām drānām taču nevaru līst

pakaļ.

Zeltiņš (atmet ar roku). Tā ir tava darīšana, kā tu

ar viņu iztiec. Meitene vēl jauna un tādēļ vēl drusku pa-

bailīga.
Kalvē. Smalkas manieres un izglītības jaunkundzei

diemžēl pavisam trūkst. Jums viņu vajadzēja vairāk

vest smalkā sabiedrībā, uz zaļumu ballēm un tējas vaka-

riem.

Zeltiņš. Na, tā tik vēl trūka! Es viņu esmu audzinā-

jis par krietnu un godīgu bērnu.

Kalvē. Jums par jaunlaiku attīstības panākumiem ir

gluži nepareizi uzskati, cienījamo sievastēv; diemžēl jūs
savam laikam esat tālu palikušies pakaļ, ļoti tālu.

Zeltiņš. Liec tu mani mierā. Mans dzīves laiks ir iz-

dzīvots un pabeigts. Tagad jūsu — jauno reīze.

Kalvē. Un es arī tiešām varu pieskaitīties pie ' iimlaiku

censoņiem, jo neesmu nekādas pūles taupījis, lai iegūtu
sev smalku izvešanos, un varu bez nosarki īas liecināt,

ka esmu spēris krietnus soļus uz priekšu. Jaunkundzes,
kā jau smalkas novērotajās, man ir klaji pieradījušas
savu atzinību.

Zeltiņš. Kur vēl otru tādu puskoka lēcēju atra-

dīs, kas sievietēm tā māk priekšā un pakaļā izdancot

kā tu!

Kalvē. Ko? Vai arī jūs par maniem panākumiem esat

dzirdējuši? Viņas tiešām uz mani krīt kā mušas vasaras

laika uz zirga, kas nespēj ne atgainīties.

Zeltiņš. E, ko stāsti tādas blēņasl

Kalvē. Vai jūs neticat? Es jtmis /arētu parādīt ve-

selu paku mīlestības vēstuļu, kuras man no viņām rak-

stītas.

Zeltiņš. Kas tur ko ticēt, kas tur ko neticēt. Tukš-

galvji un āksti priekš sievietrm ir tie īstie, krietna vīra

sirdi tās palaikam mēdz zem kājām mīt.

Kalvē. Godājamo sievastOv, jūs sev atļaujat piezī-
mes un salīdzinājumus, kuri...

Zeltiņš. Nebārsti tik daudz to vārdu, tu zini, es saku
taisni laukā, ko es domāju. Kas tu esi, tas tu esi! Bet
tāda man jau arī taisni vajadzēja — priekš patikšanas.
Vai tad nu mana meita citāda'nekā visas citas.



384

Kalvē. Es esmu drošs, ka atradīšu pie Zeltītes jaun-
kundzes piekrišanu.

Zeltiņš. Nekad un nekur nevar būt drošs! (Norūk-

dams.) Protams, tu tāds pie tam nekā nezaudē...

Kalvē. Gluži veltīga baiļošanās, mīļo sievastēv, man

vēl neviena nav garām aizmīlējusies. Un man stipri vien

liekas, ka es uz Zeltītes jaunkundzi esmu atstājis dziļu

iespaidu, kaut gan viņa vēl bēg.

Zeltiņš. Labi, ja tā būtu. Tad es priekš viņas visu

esmu darījis, ko spējis. Mājas gatavas, izpirktas, viņai
norakstītas. Vīru, kas tai patīk, esmu izraudzījis, priekš-
ļ-n'kus viņu izsargājis no samaitāšanas. Mans dzīves pa-

. ls ir nolīdzināts, es tagad varu savas acis aizdarīt.

Kalvē. Jūs visu redzat par daudz drūmās krāsās.

Zeltiņš. Par vienu lietu es tik vēl bīstos, vai es tevi

paspēšu vēl iedīdīt par krietnu saimnieku, par daudz jau
esi ieņēmies to aušošanos.

Kalvē. Arī man pārliecība ir, ka zemkopība ir visas

labklājības pamats.

Zeltiņš. Uz šā pamata tikai arī pašam vajag strā-

dāt. Tavs tēvs bij krietns saimnieks; ceru, ka tu ari ar

laiku atzīsi, kas tev pašam derīgs. Tu tagad iesi visur

manā vietā un es tev skatīšos pakaļ.
Kalvē. Kā jūs to domājiet?

Zeltiņš. Rīt pat — melnās drēbes nost un lielajam
arklam pakaļā. Kas citam grib pavēlēt, tam pašam jā-
zina, kā katru lietu dara.

Kalvē. Ko? Melnās drēbes — es taču nevaru...

Zeltiņš. Nedomā vis, ka tu man te staigāsi izpucē-
jies un to vicu visiem gar degunu vicinādams, un es tev

tik iešu vienmēr tos papirosus pirkt. Tagad darba laikā

jāiet katram, kas tik spēj kājas, rokas cilāt.

Kalvē. Es jūs tiešām nesaprotu.

Zeltiņš. Kad tu darīsi, tad sapratīsi. Nāc tūlīt, es

tev ierādīšu, kā darbs prieks rītdienas jāiedala. Vēl ir

agrs, pietiek, kad uz baznīcu izbraucam pusčetros, (let
uz ceļa pusi.)

Kalvē. Nē, to es nepacietīšu! Mani centieni...

Zeltiņš (atgriezdamie;). Nu, nāc!

Kalvē (parausta nicīgi ar pleciem un aiziet līdz).
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10. SKATS

Zeltīte viena.

Zeltīte (izlien no paklētes un bailigi apskatās vis-

apkārt, vai visi projām, un tad, jautri plaukstās takti siz-

dama, sāk noskaitīt):
Aši! Aši!

Lupatlaši,
Kankardanči,

Juri, Janči,

Jauns un vecs,

Šurpu tec!

šurpu lec!

Kas būs pirmais atskrējis,
Tas būs šodien karalis!

(Bērni saskrej ar joni, kliegdami un brēkdami no visām

pusēm.)

11. SKATS

Zeltīte, ganu bērni.

Pirmais. Es!

Otrais. Nē, es būšu karalis!

Visi (cits caur citu). Es! Es! Es!

Pirmais. Nē, es!

Otrais. Ak tu, pinku Juris!

Pirmais. Tu, meža Miķelis!
Otrais. Vai esi šodien matus izsukājis? Galva kā

ābele!

Zeltīte. Mierā, zēni! Sāksiet vai plūkties!
Pirmais. Ko šis man? Es viņam gan rādīšu!

Zeltīte. Mierā, es saku. Stāvat viens te, otrs te. (Iz-
stāda vienu no otra atstatu.) Kas pirmais sāks strīdu,
var iet projām. Mēs iesim spēlītēs bez viņa.

Visi. lesim spēlītēs! lesim! lesim!

Kāda meitene. Bet kādās?

Otrais. Par nozagto princesi un briesmīgajiem lau-

pītājiem tu, Zeltīt, izgājušo reizi apsolīji...
Zeltīte. Varētu gan, bet jums nav līdz kažoku. Tur

vajag kažokus apgriezt uz otro pusi, un tad vēl vajag ce-

pures ar lielām malām, kuras var tā noliekt uz zemi un

nejauki no apakšas glūnēt.
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Otrais. Bet kāpēc tu neteici, mēs būtu visu dabūjuši.
Zeltīte. Lai paliek. Es jau pati arī neesmu iztaisī-

jusies kā princese.
Pirmais (aizskrien priecīgi un atnes mazu krēsliņu).

Lūk, še tev, pats uztaisīju krēsliņu. Princese jau nevar

zemē sēdēt. Tas būs tavs tronis.

Otrais. Lūk, kur nāk Ansis, tas būs laupītāju virs-

nieks I

12. SKATS.

Tie paši, Ansis.

Ansis. Esiet mierīgi!
Pirmais (uz Anša). Ko tu slēp aiz muguras?
Ansis. Mierā! Se, Zeltīt, es priekš tevis nopinu vai-

ņagu.
Zeltīte. Ūdensrozes! Ai, cik skaistasl Kur tu tādas

ņēmi?
Ansis. Tur! (Rāda uz dīki.)
Zēni (izbijušies). Ko? No spoku dīķa?!
Pirmais. Vai tev nebij bail, ka spoki tevi neierauj

iekšā?

Ansis. E, kas par blēņām!
Pirmais. Nav vis blēņas. Baltā sieva atkal staigājusi.

Late viņu vakar vakarā redzējusi. Mēness spīdējis —

viņa izkāpusi, un tai vilcies pakaļ garš, garš balts pa-

lags, ūdenī samircis.

Zeltīte. Klus' nu! Nerunājiet tik daudz par spokiem!
Otrais. Var būt, ka baltā sieva tepat aiz pakša klau-

sās ...

Visi. Vi! Vi! Man bail, man bail. (Salien kopā dre-

bot.)
Zeltīte. lesim labāk spēlītēs. Es uzlikšu vaiņagu —

ai, cik tas skaists! Un meldri arī klāt! Taisni tāds man

patika.
Ansis. Vai tu neatmini, ka tu man bildē rādīji nāru?

Tai arī bij galvā ūdensrožu vaiņags ar gariem meldriem.

Zeltīte. Jā, jā, tā bij tik brīnišķīgi skaista! (Uzliek
galvā vaiņagu — tad satrūkstas un nopurinājās, un atkal

noņem to.) Brr! Tas bij tāds smags un savādi auksts —

it kā mani būtu aizskārusi miroņa roka.

Pirmais. Tā bij baltā sieva.

Otrais. Dzirdēji, par spokiem nerunāti
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Zeltīte (uz Anša). Vai zini, paglabā tagad vaiņagu

pie sevis. Es iznākšu vēlāk. Tad man būs balta kleite

mugurā ar garu, garu šlepi, un tad man šis vaiņags ļoti
labi noderēs klāt. Piesien tikai vēl meldrus klāt, lai tie

labi gari nokarājas, tad es izskatīšos kā nāra.

Ansis. Labi, labi, to es padarīšu.
Otrais. Zeltīt, mīļā, iznāc gan un parādies, lai mēs

arī dabonam redzēt, kā tu kā brūte izskaties.

Visi. Ak, iznāc gan!
Zeltīte. Protams, iznākšu, tad tik jūs redzēsiet —

un zelta gredzens arī man būs pirkstā.
Pirmais. Vai tas nebūs tas gredzens, ko melnais

krauklis pa gaisu nes?

Zeltīte. Ko nu melsi! Kas par kraukli?

Pirmais. Tu taču pati stāstīji. Melns, melns krauklis

laižoties pa gaisu un nesot, knābī turēdams, zelta gre-
dzenu. Kāds princis viņu esot izsūtījis, lai tas meklētu

priekš viņa jaunu karalieni. Kurai tas gredzens klēpī

iekritīšot, to princis pārvedīšot un tā dzīvošot vienos prie-
kos un laimē dimanta pilī.

Zeltīte (dusmīgi). Ak, to tik es tā iedomājos. Tāds

krauklis nemaz nelaižas pa gaisu.
Pirmais. Un tavs brūtgāns arī nav nekāds princis!

Vai zini, Zeltīt, man nemaz nepatīk, ka tu precies.
Zeltīte (vēl strupāk). Kas tev par nelaimi? Visām

meitenēm jāprecas! Vai tu gribi, lai es gaidu, kamēr man

visi zobi izbirst no mutes un es eju stenēdama, uz kruķa
atspiedusies, kā vecā pirts Līžus?

Pirmais. Bet tad tu vairs pie mums nenāksi un ne-

iesi spēlītēs?
Zeltīte. Kāpēc neiešu? lešu gan.
Meitene. Nu, tad iesim tūlīt.

Visi. lesim! lesim!

Zeltīte. Pag, stājaties, šoreiz gan negribu. Nav vairs

tā...

Otrais. Kas tad nav vairs tā? ...

Zeltīte. Es nezinu. Nav vairs tā. Negribu. Var būt,
ka jau arī esmu par lielu.

Otrais. Nu, tad stāsti kādu pasaku.
Visi. Pasaku! Pasaku! Mēs labāk gribam pasaku!
Zeltīte. Arī tās man vairs lāgā nevedas. Visas jau

arī izstāstītas.

Visi. Kaut kādu nebūt, tikai pastāsti.
Zeltīte. Man viena gan būtu, bet tai nav beigu.
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Visi. Lai nav, stāsti, cik zini.

Zeltīte. Nu labi. Tad klausieties. (Uz Ansi, kas visu

laiku, atsēdies uz sola zem kļavas un galvu rokā atspie-

dis, skatās sapņodams tālumā.) Vai tu arī nāksi klausī-

ties, Ansi? Ko tu tur sēdi un skaties, it kā ne savas mā-

tes vairs nepazītu.

Ansis. Stāsti vien, es klausīšos tepat.

Zeltīte. Es sākšu, bet tikai izturieties rāmi, citādi es

nestāstīšu.

Visi. Mēs būsim, būsim rāmi. (Zeltite atsēžas krēs-

liņā, un zēni viņai visapkārt sagulst pusguļu un tupēdami

zemē.)
Zeltīte (pāra reizes nokāsēdamās).

Vai zināt, kur skaistākā princese,
Kam vismazākās kājiņas pasaulē?

Kāda meitene (iesaucas). Tā tu pati esil

Visi. Tu pati! Tu pati!
Zeltīte. Eita nu, meļi!
Pirmais. Rādi šurp savas kājas!
Zeltīte. Nebēdņi! Es jums gan kājas rādīšu! (Savelk

kājas sev apakšā.)
Pirmais. Kad tu uzcelsies, mēs tikpat redzēsim.

Zeltīte. Mierā! Klausieties tālāk.

Kam vismazākās kājiņas pasaulē.

Ne asnu galiņi neliecas,

Kur staigā šīs mazās kājiņas.

Un puķes sārtāk un sārtāk zied,
Kad viņa smaidot tām pāri iet.

Pirmais (pārtraukdams). Vai zini, Zeltīt, tev būtu

jāiet uz Ķīnu, tur par vislielāko skaistuli tiekot turēta tā,
kurai vismazākās kājas. Tur tevi Ķīnas lielmaņi appre-
cētu uz vietas.

Otrais. Preci gan labāk Ķīnas lielmani!

Zeltīte. Tfui! Es tādu gan neņemtu ar garu bizi pa-

kaļā. Bet nu palieciet reiz klusu, citādi es nestāstīšu.

Visi. Ts!
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Zeltīte.

Kad princese brīnišķi dziedāt sāk,
Tad putniņi klausīties kopānnākk

k

Un sapņainās ilgās iedrebas

Uz koku zariem lapiņas!

Pa strautu viļņi tad straujāk plūst.
Un rasa par siltām asarām kļūst. —

Ir mājoklis princesei namiņš glīts,
Tam mēness virsū kā skurstenīts.

Iz rīta blāzmas tā lodziņu redz.

Un sau4es jumtiņš namiņu sedz.

Pirmais (atkal pārtraukdams). Man arī tādā na-

miņā patiktu dzīvot!

Zeltīte. Klus'!

Un gaisma tur mūžam nenoriet

Un brīnišķas puķes smaržo un zied.

Pirmais. Ai, cik jauki!

Zeltīte. Tas vēl nav viss, klausāties tālāk?

Vēl princesei sidraba ratiņi,
Tur siseņu zirdziņi iejūgti.

Pa zāli skrejot, ratiņi švirkst,
Un zirdziņu zvaigznīšu pakavas dzirkst.

(Viņa apstājas un paliek domīga.)

Pirmais. Bet kādēļ tu apstājies? Ak, tas bij tik

skaisti!

Zeltīte. Pag, ļauj apdomāties. (Atspiež galvu rokā.)

Bet saules namiņā pirmoreiz tumst —

Un pirmoreiz princese žēlabās skumst —

Tā sidraba ratiņos iesēžas,
Tāltālu tai pasaulē jādodas.

Un saule un puķītes jāaizmirst —

Lai ziediņi vīst, lai lapiņas birst!

Ansis (pieceļas un skumīgs, no citiem nepamanīts,
lēni aizlien projām).
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13. SKATS,

Tie paši bez Anša.

Zeltīte (arī to nav pamanījusi un stāsta tālāk arvien

sērlgāk).

Zajš tītenīts, ceļā aizstiepies,
To lūdz: «Ak, princese, paliecies!
Pret pirmo akmeni zirdziņi klups.
Tavi sidraba ratiņi drupās drups.»
Raibs tauriņš skrej garām un biedina:

«Kam gāji iz saules namiņa!
Tev ērkšķi sīk-mazās kājiņas dzels

Un niknāk vēl sāpes sirsniņu šķels.» —

Un tālāk mazs putniņš pazarē dzied:

«Ak, visam daiļam būs bojā iet!»

(Viņa paliek brīdi klusu.)
Pirmais. Tu atkal apstājies. Kas tur iznāca?

Zeltīte. Jā, to jau es nezinu, kas iznāca. Es taču

teicu, ka pasakai nav beigu. (Zeltiņš, no lauka puses

nākdams.)

14. SKATS

Tie paši, Zeltiņš.

Zeltiņš (ierauga Zeltīti ar zēniem. No dusmām pār-

ņemts). Kas? — Tu vēl te? — Un neģērbusies!
Zeltīte (izbijusies). Ak — es pavisam piemirsu!

Zeltiņš. Ak tu palaidniece! Zirgus jau jūdz, un viņa
vēl iet ar kalpu zēniem jaktīs! (Uz bērniem.) Es jums
gan rādīšu, jūs nelieši! Ko jūs te nācāt?!

Pirmais zēns (bailīgi). Mēs nācām skatīties kāze-

niekus.

Zeltiņš. Vai nevarat uz ceļa gaidīt? Kas jums te mā-

jās jālien iekšā? Marš, projām! Citādi es jūs ar suņiem
projām aizrīdīšu, jūs diedelnieki!

Bērni (bailīgi metas bēgt uz visām pusēm),

15. SKATS

Zeltiņš, Zeltīte.

Zeltiņš. Un tu? Vai tu pavisam esi to jēgu izdzīvo-

jusi? Ne ausu vairs neceļ, kas tev jādara? (lerauga mazo
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tāds par daiktu!

Zeltīte. Pag, tas mans krēsliņš.
Zeltiņš (aizsper krēsliņu ar kāju projām). Pie vīra

jāiet — un vēl sāks otrreiz palikt par lellīti. lekšā un ģēr-
bties! Kā var braukt uz baznīcu!

Zeltīte (dusmīgi). Es neiešu ģērbties!
Zeltiņš. Vai tu man vēl runāsi! Uz vietas iekšā!

Zeltīte. Es nebraukšu!

Zeltiņš. Es tev gan rādīšu! (Sagrābj viņu aiz ro-

kas.)
Zeltīte. Laid! Es negribu!
Zeltiņš. Par daudz jau izlaista, jāsāk citādi valdīt!

(Rauj viņu ar varu iekšā.)
Zeltīte (izmisusi). Laid! Laid!

Priekškars.
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OTRAIS CĒLIENS

Skatu vieta tā pati kā pirmajā cēlienā. Laiks: pusnakts. Mēness gaiši

apspid pagalmu un vizēdams atspoguļojas spoku dīķī, no kura sēru

vītoli met tumšas, garas ēnas uz pagalmu.

1. SKATS

Zeltīte (viena. Izskrej steigšus no istabas. Viņa ir

ģērbusies brūtes uzvalkā: baltā kleitē ar garu šlepi. Tikai

miršu kronis jau noņemts un tā vielā galvā uzlikta maza

aublte. Viņa ir ļoti uzbudināta un gandrīz pusraudās.
Nospļaujas vairākkārt). E! Tfi! (Izrauj no kabatas mu-

tes autiņu un berzē sev visnotaļ vaigus.) Ak tu riebumsl

Tfi, kā tas sūrst un deg — tfi! tfi!

2. SKATS.

Zeltīte, Tince.

Tince. Zeltīt, kur tu paliki? Visi sasēda pie nakts mal-

tītes; meklē, kur jaunā sieva.

Zeltīte. Laid mani mierā! Es negribu nekā! Ne ku-

mosa vairs es neēdīšu.

Tince. Bet Zeltīt! Kas tev ir?
Zeltīte (aizgriezusies). Nekas, nekas.

Tince. Saki taču — tu tāda ērmota? Kas tev noticis?

Vai tu uz mani esi dusmīga?
Zeltīte (piepeši apgriežas un nostājas Tincel priekšā).

Tince, paskaties uz mani — kāda es tev izliekos?

Tince. Nu — kāda?... Ļoti smuka! Es tev jau teicu.

Zeltīte. Ak, es to nemaz neprasu. Tu mani nesaproti.
Kā lai es tev to saku. Te, te — ģīmī man paskaties. Vai
tur nav gaiši viss nolasāms? Vai es tev neizskatos kā —

kā izķēmota. Ja tagad būtu diena, es nevienam cilvēkam

nedrīkstētu i ne acīs paskatīties.
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Tince. Ai tu mīļais, žēlīgais tētiņ dieviņi
Zeltīte. Man te sūrst un degi
Tince. Tu tiešām esi vaigu stipri berzusi.

Zeltīte. Ar zobiem es to vietu izkost gribētul Ar na-

giem izplēst no ģīmja! Ek! (Rauj sev cimdus no rokām

un aizsviež pa gabalu projām.)
Tince. Ko tu dari! Nesvied jel projām savus baltos zie-

mišķa cimdus! Kādi tie zemē paliks! (Uzceļ cimdus no

zemes.) Par ko tu tā sirdies?

Zeltīte (pusraudus). Te, te pie vaiga viņš man pie-

grūda svamainās, gļotainās lūpas — uzpūta man tādu

riebīgu, siltu dvašu — ek. (Nodrebēdama.) Brr!

Tince. Hi! Hi! Hi! (Smejas skaļi pilnā kaklā.)
Zeltīte. Nesmejies, es tev sakul Man nav ko smie-

ties.

Tince. Kā lai tur nesmejas! Kas tad lai bučojas, kad

brūtgāns ar brūti nebučosies. Tad jau puiši ar meitām

nemaz nedrīkstētu bučoties?

Zeltīte. Un tu to atļāvi? Un tev tas patika? Ko?

Tince. Neesi jel tāda neganta! Kas tā par nelaimi,
kad puisis drusku nobučo? Gabalu jau nenokodīs.

Zeltīte. Ej! Nerādies manās acīs! Es no tevis vairs

negribu nekā zināt.

Tince. Nu, vai dzi — neizliecies nu tu ar tāda — nu

jau pati uzņemsi sievu dienas.

Zeltīte. Tu nedrīksti mani lamāt! Vai saproti! Kas es

par sievu?

Tince. Ar varu jau vairs otrreiz par meitu nepaliksi,
Kam tad gan to aubi liki galvā?

Zeltīte. Ak, šis lupats! (Norauj sev aubi no galvas
un saplēš to lupatās.) Aizmirsu pavisam, ka tas man

galvā. Nost šo ķesu! (Savista aubi un aizsviež pa lielu

gabalu projām.) '
Tince. Te nu bija! Tā priecājās par brūtes rotām un

nu sviež projām. Vai to kleiti ar vēl nesāksi mest pro-
jām!

Zeltīte. Nemūžam es to vairs mugurā nevilktu, ne-

mūžam! Apstiepta, apžņaugta, kā balta čūskas āda! Visi

locekļi notirpuši —ne pakustēties... (Sper ar kāju dus-

mās kleites šlepi.)
Tince (pa tam uzņēmusi aizsviesto aubīti no zemes).

Neesi nu niekabīle! Se aube, es saspraudu ar kniepada-
tām. Liec atkal galvā.



394

Zeltīte. Nerādi man to! Es viņu negribu ne redzēt.

Nes met to kaut kur projām; met tos kankarus mēslu

gubā!
Tince. Labi, labi; es tās spices izārdīšu, un man būs

ko apšūt kleitei ap kaklu.

Zeltīte (atmet ar roku). Ņem! Ņem!

Tince. Un tos baltos cimdus tu jau ar vairs negri-
bēsi?

Zeltīte. Lai sātans mauc viņus rokā!

Tince. Tas jau sagrābs i tāpat bez cimdiem.

Zeltīte. Projām! Projām!
Tince (visas lietas no zemes salasījusi, ātri aizmanās

projām),

3. SKATS

Zeltīte (viena. Nepacietīgi gorās un staipa rokas).
Spiež, grauž, ēd! Ne rokas pastiept uz augšu. — Domā,

ka man visapkārt gar kaklu, gar sāniem būtu aizbērts

tūkstošiem sarkani nodedzinātu, smalku adatiņu. Un pa-

skriet arī nemaz, kājas liekas it kā sapītas. (Mēģina skriet

un sper vienmēr ar dusmām šlepi.) Esmu pavisam pie-
kususi. Diez kur bērni? Liekas, visi jau aizgājuši? (Ansis
iznāk no vītolu paēnas.)

4. SKATS

Ze 11 it c, Ansis.

Zeltīte (izbijusies). Ansi? Tu tas? Kā es sabijos.
Ansis. Es. Tu taču liki gaidīt.
Zeltīte. Ak jā. Kur tad bērni palika?
Ansis. Viņi tevi nevarēja sagaidīt un aizgāja. Tu zini,

ka viņiem rīt agri jādzen ganos.
Zeltīte. Es nevarēju, nekā nevarēju. Aizsēdās man

aiz galda katrā pusē priekšā un nelaida vajā ne acumirkli.

(Dziļi elpodama.) A — kāds še patīkams vēsums... man

ir tik šauri un karsti.

Ansis (nomurmina kaut ko sev priekšā).
Zeltīte. Ko tu teici?

Ansis. Es? Nekā. Kas man ko teikt!

Zeltīte. Ko tu pa visu šo laiku darīji?
Ansis. Sēdēju un skatījos — tur.
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Zeltīte. Pie spoku dīķa? Kas tur ko redzēt?

Ansis. Nāc paskatiesl (Ved viņu uz spoku dīki.) Nāc

vien, nebaidies! (Satver viņu pie rokas.)
Zeltīte. Es jau arī vairs nebaidos,..

Ansis. Vai tu redzi?

Zeltīte (dziļi pār dīka malu pārliekusies, skatās). Ak,
cik skaisti! Kā tas zib un laistās it kā izkausēts dimants!

Mēness iespīd tik dzidri un tīri līdz pašam dibenam!

Ansis. Vai tev nav tā, ka, ja kāds tur ielēktu iekšā,
tas neatdurtos pret cietu dibenu, bet laistos un laistos

kādā mirdzošā tālumā, kamēr visi prāti zustu. Un, kad

tas atkal atmostos, tad ar brīnumiem ieraudzītu, ka tas

nonācis pie nāru pils vārtiem.

Zeltīte (atgriežas un nāk lēni no dīka projām.
Skumji). Ansi, nāru nav.

Ansis. Ko tu teici?

Zeltīte (strauji, asaras tikko valdīdama), Nav, nav,
nav.

Ansis. Zeltīt? Kā? Tu taču pati teici... Kur tad nu

paliek visas tavas nāras un princeses, un zelta pilis?
Zeltīte. Tagad es zinu, ka nav, vairs nav. — Tagad

es, tāpat kā tu, nekam neticu.

Ansis. Bet tomēr uznāk brīži, kad tiem jātic.
Zeltīte. Kādēļ? Kādus brīžus tu domā?

Ansis. Nu — tad, kad tā grūti ap sirdi, kad spiež...
tad, mazākais, ir kāda izeja.

Zeltīte. Bet nav izejas, es tev saku! (Nikni ar kāju
uz zemi sperdama.) Nav!... Nekur nevar no dzīves iz-

bēgt. Ej tu kur iedams, it kā pret mūri atduries. Tu vari

kost, raudāt, matus plēst — ceļa nav.

Ansis (lēni). Baltā sieva gan zināja ceļu.
Zeltīte. Baltā sieva? Ko tu par viņu zini? Man ne-

viens nav pastāstījis, kādēļ viņa tur (rāda ar roku uz

spoku dīki) — kā tu saki — meklēja izeju.
Ansis. Es nekā nezinu. Un kas tur daudz ko zināt.

Bija grūti — aizgāja pati.
Zeltīte. Ak, es... Viņa bija nelaimīga, un es tai pa-

kaļ ķēmojos un baidīju bērnus. Es neredzēju citu bēdas.
Kā akla un stulba es caur dzīvi gāju.

Ansis. Kas smejas — neredz; kas acis ar asarām iz-

skalojis, redz daudz vairāk.

Zeltīte. Es tagad atminos, ka arī tu, Ansi, izskatī-
jies arvien tāds bēdīgs, it īpaši pēdējā laikā. Par ko tad

tu īsti bēdājies?
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Ansis (asi, valodu nogriezdams). Vai tu neņemsi

vaiņagu? Es piesēju meldrus klāt, kā tu liki. (Aiziet pie

vītoliem, kur uz kāda zara pakārts vaiņags no ūdensro-

zēm ar gariem meldriem klāt, un, to noņēmis, atnes Zel-

tītei.)
Zeltīte. Lai paliek, man tagad vairs netīk... Saki

labāk, Ansi, — nāvei gan vajag būt kaut kam briesmī-

gam. Es neesmu vēl neviena miroņa redzējusi. Vai tu esi?

Ansis. Jā. Tas bija kāds vīrs, kas gulēja turpat laukā.

Sī brīnišķīgā vienaldzība — vējš vēdina matus, saule

dedzina acis — un nejūt, it nekā nejūt... Es nezinu, kā

lai es tev īsti to saku, atminos kādu pantiņu:

Bet nekustošais ķermenis
Ne mīlas nejūt, ne naida,

Viņš, atsalis un sastindzis,

Guļ slēgtām acīm un gaida.

Zeltīte. Man bail... man tā savādi... it kā es stai-

gātu pa čaukstošām rudens lapām un ieelpotu saldi

drēgnu trūdu smaku. Un man tā patīk dzīvot. Nekad es

negribētu mirt! Man viss patīk: cilvēki un puķes, un saule,

un mežs. Es jūtos tik laimīga, kad es varu izskraidīties

tā, ka putekļi gaisā iet, jeb iekrist zālē tur uz pļavas un

velties apkārt it kā ripa.
Ansis. Es ticu gan, ka tiem, kas saulē stāvējuši, ir

grūti ieiet aukstajā ēnā, bet, kas tur vienmēr ir bijuši,
priekš tiem nav nekādas pārmaiņas.

Zeltīte. Nu tu atkal esi bēdīgsl Ansi, mīļo Ansi, ko

tad es tev esmu darījusi? Ko es visai pasaulei esmu no-

darījusi? Un vai es neko vairs nespēju par labu griezt?
Ansis. Tu man nekā ļauna neesi darījusi, bet, ja tu

man vēl ko patīkamu gribi darīt, tad uzliec šo vaiņagu,
kuru es priekš tevis esmu vijis.

Zeltīte. Ja tik vien — labprāt. Dod šurp! (Paņem
vaiņagu un uzliek to galvā, un staigā, tad lēni, it kā

pa sapņiem, neviļus pakaļ darīdama baltajai sievai.)
Ansis (atkāpies, viņu klusi aplūko no tālienes). Tā es

tevi vēl pēdējo reizi gribēju redzēt, Zeltīt.

Zeltīte. Kā tu runā! Pēdējo reizi? Kur tad es

braukšu — uz Vāczemi, ko?

Ansis. Tad viss būs citādi...

Zeltīte. Kas būs citādi? Ko tu aizgriezies? Kam tu

neatbildi? Vai tad es nebūšu vairs tā pati Zeltīte? Ko?

(Valda asaras, kas tai ar varu taisās lauzties no acīm.)
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Ansis (neizsakāma žēluma pilnā balsi). Zeltīt! — —

Zeltīte (nespēj vairs valdīties un, skaļi elsodama, ar

rakām aizklāj ģimi). Ak, Ansi — Ansi — Ansi!

Ansis. Zeltīt, mīļā Zeltīt!

Zeltīte (raudādama abām rokām apķērusies ap kļavu).
Nu ir pagalam, viss pagalam! Viss beigts — viss, viss,
viss!

Ansis (viņai piegājis, ar drebošām rokām glauda vi-

ņas plecu). Zeltīt, nabaga mīļā, — ko lai es daru? Ko lai

es daru? Zeltīt, neraudi, neraudi, neraudi... (No istabas

puses balsis.)
Zeltīte (uzraujas). Ā! Tur viņi nāk! Ej, atstāj mani.

Se, ņem līdzi vaiņagu. Paglabā viņu man vēlāk.

Ansis. Vai es nevaru te palikt? Vai...

Zeltīte. Nē, ej! Lūdzams, ej. Es nebīstos, lai nāk,
es tiem drīzāk acis izplēsīšu. ,

(Ansis aiziet, Zeltīte paliek drusku iesānis.)

5. SKATS

Zeltiņš un Kaivē nāk ar kāzu viesiem: Lubzari un Ķempēnu

papu no istabas.

Ķempe ns. Ta jau nu... ta jau nu... Jāsāk ar uz to

māju pusi virzīties. Esam jau nu gan ēduši un dzēruši
tiku tikām.

Zeltiņš. Ņemiet nu par labu, kāds jau tas pašu brū-

vēts alus bija. Būtu jau vēl varējuši palikt, uzliktu vēl
vienu muciņu uz steķiem.

Lubzaris. Nē, nē! No dieva puses, mīļo Zeltiņ, man

jau tā tas žvingulis galvā iesities, nevarēs vairs ne mājā
pārbraukt.

Kalvē. Gan jau nu pārbrauksiet, mēness spīd, būs

gaiša braukšana, zirgs pārskries pats.

Ķempēns. Lai jau nu, lai tie jaunie ļaudis ar dabū

pie miera iet. Nevar sagaidīt vien, kamēr mēs, veči, ejam
Projām.

Kalvē. He! he! he! Nu, nu — tā jau ar nemaz nav.

Ķempēns. Nekas, nekas. Mēs jau ar reiz bijām jauni.
Zeltiņš. Ja jau nu vairs nemaz nepaliekat, tad iešu

pa.'ukoties, vai puiši jūsu zirgus no vāgūža ārā izbrau-

kuši. (let pa pagalmu un ierauga Zeltīti.)
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6. SKATS

Tie paši, Zeltīte.

Zeltiņš. Kas? Tu te? Ko tu te viena pati dari?

Zeltīte. Neko. Tāpat.
Zeltiņš. Kur tu nozudi? Vai nāksi tūlīt atvadīties,

viesi jau taisās braukt projām.
Zeltīte (iet lēni uz istabas pusi, kamēr Zeltiņš aiziet

pa pagalmu).
Lubzaris. Re, kur jaunā sieviņa staigā viena pati

pa laukul

Ķempēns. Būs bijusi klētī paraudzīt, vai gultiņa mīk-

sta uztaisīta, vai spilveni labi sapurināti.
Zeltīte (kāpjas soli pa solim atpakaļ. Viņas sejā re-

dzams riebums un neizsakāmas bailes).
Lubzaris. Palūk, kā nu taisās bēgt. Hel he! hel

Ķempēns. Bēg kā vistiņa no vanadziņa.

Zeltiņš (sauc no vāgūža puses). Nākat nu, zirgi jau
gatavi!

Ķempēns. Nu, ta nu sveiki! Novēlu jums labas, kup-
las laimes uz to jaunu dzīvi.

Kalvē. Man tas gods jums pateikties. lešu jūs pava-

dīt.

Lubzaris. Ardievu, jaunā saimniece! Diez kur pali-
kusi? (Skatās apkārt. Zeltīte aizbēgusi aiz kļavas.)

Ķempēns. Sveiki! Sveiki! Nenāciet nu vairs tālāk

līdzi. Ejiet labāk gūstīt savu vistiņu.
(Visi atsveicinājās un aiziet.)
Kalvē (pavada viesus līdz pagalma vidum, tad at-

griežas ātri atpakaļ un skatās pētīdams pēc Zeltītes).

7. SKATS,

Zeltīte, Kalvē.

Kalvē. Kur tad tu nu paliki, mazā nebēdniece? (le-
rauga Zeltīti, aiz kļavas paslēpušos.) Re, kur paslēpusies!

Zeltīte (saņēmusies stingriem soļiem nāk uz priekšu
un grib viņam iet garām uz istabu).

Kalvē (rokas izplētis, aizstājas viņai ceļā). Kur nu

tā grib steigties, mana cielaviņa?
Zeltīte. Gulēt.

Kalvē. Es jau arī gribu gulēt.
Zeltīte. Laižat!
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Kalvē. Ne tur uz istabu. Mēs iesim uz klēti.

Zeltīte. Kas?

Kalvē. Uz klēti iesim. Es tevi nēšus aiznesīšu.

Zeltīte. Uz klēti? Es ar jums?!
Kalvē. Nu jau nesauksimies vairs par «jūs». Ak, kā

es ilgojos tevi apkampt. Nemaz nevarēju vakara sagaidīt.
Zeltīte. Laidiet mani mierā! Ko jūs no manis gribat?
Kalvē. Pirmīt neļāvies bučot, nu tu man atmaksāsi...

Zeltīte. Neskaraties man klāt, es jūs nevaru ieredzēt.

Kalvē. Arvien vēl ērkšķaina! Neko nelīdzēs, nu tu

man vairs neizbēgsi.
Zeltīte. Jūs man riebjaties.
X a 1 v ē. Tu man piederēsi...
Zeltīte. Nost! Es kliegšu, lai visa māja sācējas.
Kalvē. Klus'. — Es tev (Satver viņu.) Es tevi

nepalaidīšu...

Zeltīte (saķer kādu akmeni). Neiedrošinies man nākt

tuvu, citādi es tev sviedīšu ar šo akmeni.

(Zeltiņš nāk atpakaļ, viesus pavadījis.)

8. SKATS

Tie paši, Zeltiņš.

Zeltiņš. Kas te par troksni?

Kalvē. Jūsu pašu meita. Grib man ar akmeni sviest.

Zeltiņš (pagriežas uz Zeltīti, kas arvien vēl stāv,
draudēdama ar akmeni rokā). Vai dzi? Kas tās par bū-

šanām? Vai sāksi atkal kumēdiņus taisīt?

Zeltīte. Es viņu neciešu. Lai viņš man nenāk tuvu!

Kalvē. Gribēju viņu apkampt, bet šī man ar kājām,
ar rokām pretim.

Zeltiņš. Uz vietas ej savam vīram līdz.

Zeltīte. Es neiešu.

Zeltiņš. Vai dzirdēji iet, kad es tev lieku!

Zeltīte. Nemūžam!

Kalvē. Paskat nu, tā man gan būs laba sieva.

Zeltīte. Es — tava sieva? Tu nelieti! Tu riebums!

Kalvē. Kas joks, tas joks, bet nu ir tiešām par traku.

Es lūdzu, mījo sievastēv, pavēliet savai meitai, lai viņa
man paklausa.

Zeltiņš. To es viņai mācīšu. Pag, pag! Paej tu

drusku projām, mums jāizrunājas diviem vien.
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Kalvē. Labi. Es turpat klēti gaidīšu. (let uz klēti. No-

spļaujas, iededzina papirosu un tad aizcērt ar sparu aiz

sevis klēts durvis.)

9. SKATS

Zeltīte, Zeltiņš.

Zeltiņš. Nu! lesi!

Zeltīte (ar šausmām novēršas).
Zeltiņš. Ko tu griez muguru? Dzirdi, ka es ar tevi

runāju.
Zeltīte (piepeši nokrīt tēvam priekšā ceļos). Tēvs,

apžēlojies! Es nevaru ...

Zeltiņš. Vai tu no jēgas esi izgājusi!
Zeltīte. Tētiņ, mīļo, mīļo tētiņ, glāb mani! Es ar viņu

nevaru dzīvot, viņš man pretīgs kā rūgta nāve.

Zeltiņš. Nebrēc man te priekšā! Vai es tavus niķus
nezinu!

Zeltīte. Es tevi visur klausīšu, es strādāšu kā pras-

tākā kalpone, akmeni uz akmeņa es celšu, tikai viņu nē —

dzen viņu no mājām projām.
Zeltiņš. Tevi pašu es izdzīšu. Ar suņiem es tevi no

mājām izrīdīšu, ja tu man neklausīsi.

Zeltīte (uzraujas augšā). Labi. Es tad arī iešu plašā
pasaulē. Es skriešu bez atpūtas, cik manas kājas mani

nesīs, tikai projām no šī nelieša.

Zeltiņš (sagrābj un purina viņu aiz rokas). Tu

man — tu! Vai tu gan domā, ka tā ir ganu spēle. Pa-

priekš salaulāsies un tad skriesi no vīra projām. Tev jā-
paliek pie sava vīra — uz mūžu.

Ze 11īt c. Un tu man to saki? — Tu?

Zeltiņš. Pati tu vairs nesajēdz, ko tu runā un dari.

Zeltīte. Tu man to saki! Un tu pats man liki viņu pie-

cēt.

Zeltiņš. Un es tev lieku arī paklausīt, kā krietnai un

godīgai sievai pienākas.
Zeltīte. Nekad! Es neklausīšu!

Zeltiņš. Neklausīsi? Tu? (Zils aiz dusmām sit uz

galdu.) Uz vietas es tevi nositīšu!

Zeltīte. Sit mani. Es vairs nebīstos. Man vienalga.
(Balss viņai pārtrūkst asarās.) Tu mani sakali, saķēdēji
ar šo riebekli. Es nekā nezināju, es nekā nesapratu —

un tu mani esi vedis kā jēru uz kaušanu, it kā jēru — rit



401

drusciņ tev manis nebija žēl — nevienu drusciņu. (Aiz-
raujas elsodama.)

Zeltiņš. Tu man to teiksi, kam es visu savu mūžu

savus sviedrus un pūliņus esmu upurējis?!
Zeltīte. Kas tev deva tiesības par mani nolemt —

grūst mani pazušanā?
Zeltiņš (ar no krūtīm izlauzušos dobju sāpju klie-

dzienu). Glābt es tevi gribēju, glābt! Lai tu nenokjūtu
tur, kur tava māte...

Zeltīte. Kas ir mana māte? Saki! Šoreiz tu man vairs

nedrīksti izvairīties. Es vairs neesmu bērns. (Sāpīgi.)
Sinī brīdī es esmu veselus gadus pārdzīvojusi. Atbildi!

Zeltiņš (aizgriežas projām. Drūms klusums).
Zeltīte. Es prasu atbildi. Man jāzin viss.

Zeltiņš. Laid mani. — Par agru... Tev mūžs vēl

priekšā, tev jādzīvo.
Zeltīte. Mana dzīve ir salauzta. Tu to salauzi.

Zeltiņš. Ne es tas biju. Tu pati, tava iedzimtā Jaunā
asins tevi velk uz leju un grūž postā.

Zeltīte. Ko tu runā? Dod skaidrību. Es nekustēšos ne

no vietas. Es kliegšu visā pasaulē, ka tu mani klusu no-

kauj un nesaki, par ko.

Zeltiņš. Tu to gribi. Nu, tad zini: tava māte bija ne-

tikle, un tu — esi viņas...
Zeltīte. A!! (lekliegdamās streipuļo.) Es? — Es ne-

esmu tava meita
...

Mana māte...

Zeltiņš. Dievs to zin, kā es viņu mīlēju. Uz rokām

es to nesu, savu dzīvību priekš viņas būtu atdevis...

Zeltīte. Mana māte... Es... ak!... ak! Man ir, it

kā mani kāds butu aplējis ar karstu, smirdošu riebumu, —

ak, kaut es zemē iegrimtu! Un viņa to varēja paciest! Un

viņa vēl spēja dzīvot! — Ā! (Piepeši uzlēkdama.) Viņa
ir tā, kas tur? (Rāda uz dīki.) Baltā sieva?

Zeltiņš (pamet ar galvu).
Zeltīte. Aiz sirdēstiem, aiz kauna un nožēluma viņa

meklēja galu.

Zeltiņš (iesmejas dobji un sausi). Viņa? — Nē! Vi-

ņai tas ir prātā nenāca. Tas tikai bija sākums, nu nāca

īstā dzīve.

Zeltīte. Vēl

Zeltiņš. Tu jau gribēji visu zināt. Uzklausies labi.

Kad es viņai visu biju piedevis, es viņu atkal satiku tur-

pat pie dīķa (rāda uz spoku dīki) vītolos ar — — citu.
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Zeltīte (pie visas miesas drebēdama). Un tu, ko tu

darīji?
Zeltiņš. Ko tu domā, kas man bij jādara?
Zeltīte. Tu — viņu (Izgrūž briesmīgu kliedzienu

un nokrīt paģībusi.)
(Brīdis drūma klusuma.)

Zeltiņš. A — viņa nekustas — vai es viņu?... (No-
metas pie Zeltītes ceļos, viņu taustīdams un glaudīdams.)
Zeltīt, mana meitiņ, mans bērniņ, dzirdi savu nelaimīgo
tēvu! — Es esmu tavs tēvs, jo es tevi esmu — mīlējis...
Skaidru un šķīstu es tevi gribēju uzglabāt, tev nebij no-

grimt tur, kur viņa, — Zeltīt, mazā Zeltīt, tikai drusku

atver acis! — Es viņu atkal aizdzīšu, to lupatu, mēs dzī-

vosim atkal divi vien — Zeltīt, Zeltīt!

Zeltīte (grūti nopūšas un tad atver acis un paceļas
sēdus).

Zeltiņš (priekā drebēdams). Tu vēl esi dzīva, tu at-

ver acis!

Zeltīte (ierauga tēvu, ar izbailēm). AI Tu slepkavai
(Saļimst atkal.)

Zeltiņš. Mans dievs, ko man darīt! Es iešu atnesīšu

ūdeni. (Paņem Zeltīti un aiznes uz dārza solu un pats
aiziet ātri uz istabu.)

10. SKATS

Zeltīte, Kalvē.

Kalvē (paver klēts durvis un ierauga Zeltīti vienu).

A, nu būs mīksta kļuvusi! (Pielavās viņai klāt.) Kas tas?

Nekustas? — Apģībusi? Vēl jo labāk. (Sagrābj ātri viņu
un nes.)

Zeltīte (pie klēts durvīm atjēdzas. Izgrūž kliedzienu

un izrāvusies skrej uz dīki).
Kalvē. Kur viņa palika? Kas? Dīķī ielēca? (Zeltiņš

nāk no istabas ar ūdeni, dvieli un dažādām zāļu pudelī-
tēm.)

11. SKATS

Zeltiņš, Kalvē.

Zeltiņš. Ko tu gribi?
Kalvē (pārbijies). Viņa — — Viņa tur! — turi Re-

dziet!



Zeltiņš. Kas viņa? Ne pirksta vairs tu viņai ne-

pieliksi, laid viņu mierā!

Kalvē. Tur ielēca iekšā!

Zeltiņš. Kas?!

Kalvē. Dīķī ielēca! Glābjat!
Zeltiņš (izgrūž dobju kliedzienu, streipuļo uz dīķa

pusi, tad nokrīt krampjos).
Kalvē. Viņam krītamā kaite! Glābjat! Vai neviena

nav tuvumā? E, puiši! (Dauza pie istabas durvīm.) Augšā!
Palīgā! (Skrej uz dīķa pusi.) Viņa nogrimusi, es to vairs

neredzu.

Puiši (izskrej no istabas, liels uztraukums).
Kalvē (aiz vītoliem). Surp! Velciet viņu no dīķa ārā!

Puiši (ap saimnieku). Saimnieks nokritis. Ūdeni

šurpu! (Citi aizskrien pie dīka.)
Zeltiņš (vēl pakustas, tad izlaiž garu).

Priekškars.





SIDRABA

ŠĶIDRAUTS

Simbolistiska drāma 5 cēlienos





Personas

Karalis Targals
Princis Normunds — viņa radinieks

Dzelzs jaunava — otras valsts karaliene

Valsts padomnieks
Diplomāts
Mantu pārlūks
Karga — vecene, iebūviete mežā

Guna — viņas audžumeita

Dzirkstīte — tās draudzene

Karapulkuvadons
Izlūks

Sūtnis
Edm i 1 a ļ
Nora > puku meitas

Gita J
Valsts augstmaņi, tauta, sulaiņi, pils kalpi, dejotājas

Laiks: romantisks
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PIRMAIS CĒLIENS

Mežā. Dibenā skatuvei pussagruvis veclaiku tornis, uz kuru ved vairāk

pakāpienu. Tornis biezi apaudzis no apakšas ar meža rozēm un vina

stigām. Visapkārt logi, kuri no iekšpuses aizsegti ar caurspīdīgiem

aizkariem, tā ka ikreiz redzams, kāda gaisma iekšā atspīd. Pa labo

roku mežs, pa kreiso uz dibens pusi vienkārša baļķu mājiņa, kurai

arī pieslejas mežs. Pašā priekšā klajums.

L SKATS

Ļaudis nāk no dažādām pusēm.

Kāds jauneklis
Mums liktens novēlīgs! Lūk, sārta gaisma
No torņa logiem atslīd, vēstīdama,

Ka mīlas zvaigzne citas pārvalda.
Otrais

Ak, viņu pašu redzēt, tikai viņu!
Tās vienu smaidu, vienu acu skatu,
Kas mirdz tik apburošs, tik cēli maigs
Kā vakarzvaigznes tumšās galotnēs!

Trešais

Bet ir tik neaizsniedzams kā šī zvaigzne.

Lūk, mani puikas, man tā stipri liekas,
Jūs esat iemīlējšies zīlniecē.

Tad
...

es jums saku, metat šādas domas!

No mums nevienam tā nav sasniedzama;
Par augstu tā priekš mūsu vēlēšanām!

Tā, segta sava sidrabšķidrauta,
Kā dieve ietinusies mākonī,
No augšas uz mums lejā noskatās.

Otrais
Vai es gan vairāk prasu nekā citi?

Tik viņas roku just uz savas pieres,
So maigi mitro, vēso rociņu —

Kā liepu lapu, uzpūstu no vēja.
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Sirmgalvis
fuz spieķa atspiedies, laužas caur ļaužu pūli),
Ak, laižat mani, jaunie ļaudis, laižat!

Man jātiek klāt, kad nāks tā bālā gaisma,
Kas mirdz kā klusais mēness rudens naktīs.

Ir manim zīlniece spēs pateikt vārdu,
Kas saldu mieru dvēselē man lies

Un ļaus man vieglāk acis aizdarīt

Uz mūža dusu.

Pirmais

Citas gaismas gaidām:
Man zaļā gaisma to, ko ceru, dos.

Otrais

Man violetā laime uzstaros.

Sieviete

(ar bērnu uz rokas).
Ak, laižat mani, lūk, mans bērniņš vārgs.
Teic, viņai esot tādas burvju zāles,

Kas visās kaitēs derot.

Ceturtais

Vai tas tiesa,

Ka jūsu zīlniecei tāds burvju šķidrauts,
Caur kuru visu redzot?

Otrais

Vai tāds svešuieks esi,

Ka nepazīsti viņas brīnumvaru?

Caur sidrabšķidrautu tai viss ir redzams,
Kas pagājis, kas notiks nākotnē;
Tā dzird, kā zāle aug, kā putni runā,

Tās katram vārdam piemīt savāds spēks,
Ka tā ikkatra sirdi gluži pārvērš,
Un viņas smaidi it kā dzīvu dara.

Ceturtais

Bet kur tā ņēma tādu šķidrautu?

Otrais

Teic, kāda dieve ielikusi viņai
To šūpulī kā kūmu dāvanu.

Ceturtais

Kam nedod dieve tādas brīnumbalvas

Nevienam citam? Tik daudz vajadzību!
Tik daudz ir trūkuma, kam nelīdz dieve?

Otrais

Caur zīlnieci tā visiem līdzēt grib.
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Pirmais

Klus'! Tur tās māte nākl

Ceturtais

Šī ragana

Lai būtu viņas māte?

2. SKATS

Kar g a

Tikai rinda!

Tik rindā visi stājat, cits pēc cita;
Kas vairāk maksā, pirmais priekšā tiks.

Jauneklis

Še tev viss maks, tik mani tuvāk laid

Pie viņas!

Ka r g a

Hi! Hi! Hi! Kāds lāga puika!
īsts dižkundziņš! Es tevi pielaidīšu
Pie viņas pašu pirmo, kaut gan šodien

Tik daudz ir ļaužu.

Otrais
Vai pēc rīta ausās

Neviens vairs nedrīkst palikt še?

Kar g a

Jūs zināt,
Ne visai labvēlīgs mums karalis.

Tam bažas dara manas meitas slava,
Kas vienmēr vairāk pievelk ļaužu barus;
Mums tādēļ jāsargās.

Sirmgalvis
Apžēlojies,

Laid mani klāt, es tik daudz jūdžu nācu!

Ka r g a

Tu, diedelnieks, tev nav ko samaksāt,

Še, stājies nopakaļ.
Visi

(cits caur citu).
Tā nāk! Tā nāk!

(Aizkars torņa durvju priekšā lēni atšķiras, un uz ka-

penēm parādās Guna baltā uzvalkā un sidraba šķidr-

autā, kurš lidz zemei sniedz. Viņa tiek apspīdēta no

baltas gaismas.)
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3. SKATS

Priekšējie un G v n a.

Guna

(uz kapenēm stāvēdama, lēni skatās visapkārt).
Tie atkal sanākuši — un tik daudz!

(Uz ļaudim.)
Jūs, mljie Jaudis, velti šurpu nākat,
Man nav nekā tik liela brīnišķa,
Ar ko tik daudziem spētu gana darīt.

Karga
Tev vajag klātu vilkt, ne atraidīt,
Un priecāties, ka tava slava jau
Tik tālu izpaudusies.

Pirmais

Viņa iet

Caur visu zemi, visi tevi cilda,
Tu brīnišķā, tu dievu izredzētā!

Pie tavām kājām simtiem guj un alkst

Pēc viena tava vārda!

Karga
Sāc ar šiem!

Es pirmos tos no pulka izredzēju.

Guna

Ikkatris, kas šurp nācis, ir mans viesis.

Ļaudis
Tu labā, žēlsirdīgā!

Karga

levēro,

Ka dižciltīgiem jādod priekšroka.

Guna

Laid mani, es še šķirot negribu.
Ko vairāk bēdas spiež, tas man vistuvāks.

Es visiem pazemotiem esmu māsa

Un visiem grūtsirdīgiem draudzene.

Ej labāk, lai bez tavas vidutības

Ar mani runā katris.

Karga
Man viss viens,

Kad tikai nauda kešā.

(Noiet.)
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4. SKATS

Tie paši bez Kargas.

Pirmais

Cik tā cēla!

Jauneklis

Tu dižā dieviete, tavs tikums spīd
Kā uguns kalna galāl

Ļaudis

(drūzmējas Gunai apkārt),
Palīdzi!

Otrais

Ak, līdzi bēdās!

Trešais

Redzi manas kaitēsi

Ļaudis

Ak, lielā burve, līdzi mums, ak, līdzi!

Guna

Jūs, ļaudis, maldāties, es neesmu

Ne burve, ne ar kāda brīnumdare,
Es naktīs neeju pa mežu meklēt

Pēc burvju zālēm jūsu kaites dziedēt.

Es arī netinos ar pesteļiem
Un ne ar ļauniem, ne ar labiem gariem.
Man gars ir tas, kas valda manā būtē,

Un, ja tas skaidrāk redz un tālāk sniedz,
Tad zināt: katris cilvēciskis gars,

Kas spiežas pagātnē un nākotnē,
Ir it kā teiku dievs ar daudzām acīm.

Viņš redz, kas ir aiz viņa, kas tam priekšā,
Un reizē zīlnieks ir un pravietis.
Kad dzīves maiņā laiki pušu lūst

Un gadu simteņi kā plaisas šķiras,
Tad gars kā ērglis skrien pār bezdibeņiem
Un nolaižas uz nākamības kalniem.

Ļaudis

(viņu apbrīnodami, sačukstas).
Pirmais

Kāds debess mirdzums staro viņai acīs!

Otrais

Kā zvans ap pusnakti skan viņas balss!

Guna

Ja mana balss jums dziļi sirdī noskan,
Ja tā jūs modina un satricina,
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Tad viņas spēks ir tikai izteikt to,
Kas neizteikts ikkatra krūtis dus.

Man dievi deva izteikt, ko jūs jūtat,
Tie deva man šo sidrabšķidrautu,
Kas mani ietērpj it kā citā miesā.

Šīs sīkās, smalkās sidrabstīdziņas
Kā dzidri nervi vada manas jūtas;
Es visu trīskārt redzu, jūtu, dzirdu —

Kā katrai lapai līdzi iedrebos,
Tā līdzi jūtu visas jūsu sāpes.
Es dziedu šūpļa dziesmu cilvēcei,
To grūtsirdīgo ilgu meldiņu,
Kas ausīs skan kā viļņu šļākšana
Iz aizmūžības jūras. — Jūra mūs

Uz dzīves cietām klintīm izmetusi,

Kur mūsu sapņu rozes nevar plaukt.
Šī meldiņa mūs visur pavada
Kā nāves ilgas un kā dzīves slāpes,
Tā vienmēr ausīs skan un skan, un skan,
Un sauc mūs turp, no kurienes mēs nācām.

Sirmgalvis

(Gunai tuvodamies).
Es eju turp, ak, teic jel manim vārdu,

Lai tas man ceļa vadons būtu.

Guna

(uztiek viņam roku, atspīd palsa gaisma).
«Dzīve grūta, dzīve gara —

Salds būs miegs!
Risis visa sāpju vara

It kā sniegs
Viegli rīst no koka zara,

Kad nāk siltā pavasara.»

Pirmais

(Gunai tuvodamies).
Tu pielūgtā, kas nava pielūdzama,
Ja manai laimes zvaigznei nebūs uzlēkt,
Teic — ko man vietā dod?

Guna

Kas viena zvaigzne
Pret visu lielo zvaigžņu debesi!

Kas viena laime, nelaime pret to,

Ko milijoni cieš!

(Aizskar viņu viegli, atspīd violeta gaisma.)
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«Norims sāpes, norims mokas,
Ja tu to, ko sevī glabā,
Saviem brāļiem atdod labā;
Dzīves straume ātrāk lokās,
Gāžas okeānā iekšā —

Viegli tavi vaidi kļūst,
Kā virs ūdens plūst,
Jauni mērķi spīd tev priekšā!»

Kāda meitene

(apkampj Gunas ceļus).
Tu, vienīgā, kas mini dzīves mīklu,

Teic — kas man sirdi saldās šalkās tirda?

Tu esi sieviete — tu pati zini.

Guna

(smaidīdama).
Es nezinu, bet atminēt to varu.

(Mīļi pār meiteni noliekdamās.Atspīd rožaina gaisma.)
«Treju sauļu sildīts,

Treju vēju vīts,
Sīks sniedziņš — tā

Pār laukiem dzīts.

Kur pāri ej, kur pāri ej,
Tev bezdelīgas pakaļ skrej —

Sirds raud un jaud, un dej, un smej,

Kur pāri ej, kur pāri ej. —»

5. SKATS

Tie pasi, Karga.

Karga
(izbijusies ātri uzskrien).
Mēs esam pazuduši! Ļaudis, prom!
Kāds jātnieks atjājis, kā manim šķiet,
No paša galma.
(Aiz skatuves dzirdamas balsis.)

Vēstnesis

(aiz skatuves).
Piesien zirgu tur

Pie viņa koka un pats pagaidi,
Līdz atnāku,

Karga
Vai dzirdat, ātri!
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Viņš nāk, viņš jūs še sastaps, projām! Projām!
(Ļaudis ātri noiet. Guna ieiet to~ni un aizvelk atkal

priekškaru.)

6. SKATS

Karga, vēstnesis.

Vēstnesis
Sasodīts! Kur tā gan še ielīdusi

Kā ūpis alā!

Karga

Cienīgs, žēlīgs kungs
Vēstnesis

Vai tu tā, vecā pūce? Tevis dēļ
Viss mežs man jānomeklē!

Karga
Žēlīgs kungs,

Mēs dzīvojam še klusā vientulībā,
Tik reti vien kāds šurpu atmaldās.

Mēs esam nabadzīgi ļautiņi.
Vēstnesis

Ja gribat, tiksat drīzi bagātas.
Karga

Jums patīk jokot, cienīgs, žēlīgs kungs!
Vēstnesis

No paša karaļa es nāku sūtīts

Pie tavas meitas, karalis to sauc

Uz galmu.

Karga

(izbijusies) .

Kā? Uz galmu, žēlīgs kungs?
Vēstnesis

Tur viņai visa karapulka priekšā,
Un klātu esot pašam karalim,
Būs iepriekš jāsludina kara laime;
Tu zini gan, kā tagad valstij klājas.

Karga
Ak, kā nu ne, mans labais kungs, kā ne!

Trīs gadi jau, kamēr šis ļaunais karš

Mums visu izposta.
Vēstnesis

Lai parauj piķis!
Te nu mēs esam varoņi un vīri!
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Pret bābām kaujamies un beigās vel

Pie bābām eja; 1 meklēt palīdzības.
Tiktāli esam jaul

Karga
Posts tiešām liels:

Visapkārt nomiditi tīrumi,
Bads, sērgas, vaimanas — lai pasarg dievi!

Vēstnesis

To visu redz, un tomēr karapulks,
Šie paklīdušie vazaņķi, ja tos

Par karapulku maz vēl dēvēt var,

Tie paši negrib klausīt vairs, tie tic,
Ka ienaidniece, kaimiņkaraliene ...

Karga
Par «dzelžu jaunavu» tie viņu sauc.

Vēstnesis
Lai tā no dzelzs vai tērauda! Tie teic,

Ka tā ar pašu velnu sazinoties,
Un dūša tiem kā zaķis aizlaidusies,
Te tikai brīnums vien vēl līdzēt var.

Vai dzirdi, vecen, brīnums.

Karga
Dzirdu, kungs.

Vēstnesis

Pret velnu velna māksla jālieto,
Un bābu uzvarēt var tikai bāba.

Te tavai meitai jānāk palīgā,
Lai atkal jaunu dūšu iedotu,

Un viņai jāzīlē, ka, vēlreiz cīņā ejot,
Mēs droši uzvarēsim.

Karga
Tiešām viņa

To pateikt zinās.

Vēstnesis

Lai tā zin vai ne,

Tai tikai jāsaka, ka uzvarēsim,
Jo jaudis viņai akli tic.

Karga
Jā, kungs.

Vēstnesis
Un dzirdi vēl, ja viņa savu lomu

Ar sekmēm galā vedīs, tad par algu

Sās ligzdas vietā kārais dos jums pili,
Vairs nevajdzēs jums turpmāk pesteļot.
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Tad tavai meitai rāsies līgavainis,
Un, vecen, arī tu ar saviem līkiem pirkstiem
Pa zeltu varēsi tad rušināties.

Karga
Ak, kāds jūs žēlīgs, varens kungs!

Vēstnesis

Bet dzirdi!

Ja tava meita tikai drusku šaubās,
Ja zini, tavu pūzni drupās grausim
Un abas jūs uz sārta

Karga

Pasarg dievi!

Vēstnesis

Tu tagad zini — esat gatavas,
Jau sūtņi ceļā, kas jūs aizvedis,

Vēl diena nepaies, tad tie būs klātu.

(Noiet.)

7. SKATS

Karga, Guna.

Karga
Nac atri šurpu, Guna, ātri! ātri!

Vai dzirdi, steidzies!

Guna

Ko tu gribi, māt?

Karga
Ko nu vēl prasīsi? pats karaļsūtnis
Pēc tevis atnācis — ak, steidzies, posies!
Tev karalim būs priekšā jāpareģo
Un laime jāsludina karapulkam.
Un algu sola mums — ak, Guntiņ, Guntiņ,
Dej nu kā vāverīte koka zarā,

Ak, kāda laime mums!

Guna

Es neiešu!

Karga

Ko, nelga, bīsties, es tev iešu līdzi!

Bet to vien zini, labu tikai vien

Tu drīksti zīlēt — citādi
...

Guna

Ko teici?

Man pavēlēs, kas man lai jāsaka?
Es neiešu uz galmu.
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Karga

Neprātīgā!
Kas liela lieta! tev tik karapulkam
Ir dūša jāiedod, lai cīņā ietu.
Tie ticēs uzvarai un uzvarēs.

Un mums par algu sola uzcelt pili;
Tev nebūs vairs šai drupu tornī jāmīt
Ka iemūrētai bezdelīgai.

Guna

Saule

Ne spožāk pilī iespīdēs kā še.

Lūk, rozes pat šo veco torni mīl:

Tās viņu skauj ar zaļām stigu rokām

Un kuplo galvu glauž pie drupu krūts,
Kā man to nemīlēt!

Karga
Uz vietas vien

Pie zemes prāts tev turas pielipis,
Nekad tev ilgas tālāk nenesas.

Guna

Ko tu par manām ilgām zini — tu!

Ej labāk prasi viesulim, kas šņākdams
Skrien pāri galotnēm, tas vairāk zin,
Kurp manas ilgas iet; ej paklausies,
Kā koki brākšķēdami vētrā lūst,
Tad zināsi, kā krūtīs pukst man sirds.

Ej tumšā naktī skaties meteoru,
Kas uguns virpuļos iz gaisa nāk,
Iz tālas, nezināmas pasaules,
Tas pateiks, kas es esmu, kurp es eimu.

Karga
Pats liktens sauc mūs turp.
Tas grib tev atlīdzināt, ko tas ņēmis.
Tu biji karaļtroņa mantiniece.

Guna

Kas man ir ņemts, tas jau ir atlīdzināts:

Mans sidrabšķidrauts atsver karaļtroni,
Tas devis valdību man gara valstī.

Cits sūtījums man dzīvē jāizpilda,
Man citu noziegumi jāizpērk,
Ja brūces sistas, man tās jādziedina.

Karga
Tavs šķidrauts, ko tas der? Mums jādzīvo
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Kā nabadzēm tik no tiem nieka grašiem,
Ko tavi pienācēji mums var dot.

Guna

Ko? Tu no ļaudīm naudu ņēmi? Naudu!

Karga
Vai viņiem mākslas gan par velti rādīt?

Rau, ko vēl ne!

Guna

Tad arī to vēl, to!

Tie nāca sava vārga nospiesti,
Es vairāk nespēju, kā vārdus sacīt,
Es devu viņiem savu dvēseli,
Un tu to liki samaksāt.

Karga

Tu, nelga!
Pēc tava prāta lai mēs badā mirtu!

Guna

Es tagad izstumta, ne izredzēta.

(Aizgriežas un apklāj seju. Dzirkstīte uznāk.)
Dzirk s t ī te

Ko? Guna, ko es redzu? Asaras?

(Pieskrej Gunai klāt.)

Karga

Ej vien un vinu apmierini.
(Noiet.)

8. SKATS

Guna, Dzirkstīte.

Dzirkstīte

Guntiņ,
Tu vari raudāt it kā visi citi?

Kas tev var kaitēt? Tev tik jāpaceļas
Ar savu šķidrautu kā sidrabspārniem,
Lai tāļu no mums visiem aizlidotu

Un visam izbēgtu, kas zems un sāpīgs!

Guna

Par tālu jau no dzīves biju projām.
Kā atlauzts ledus gabals mani nesa

No dzīves krasta projām lieljūrā.
Pār citiem augstāku es sevi jutu,
Uz manas galvas saule dusēja,
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Un mani sapņi it kā baltas kaivas
Man skrēja priekšā, spārnus izpletuši.
Šis pārākums man tagad jāizpērk.
Es tiltu nolauzu, kas ved uz dzīvi,
Ak, kā lai tagad tieku atpakaj?

Dzirkstīte

Ak, kas var dzīve būt pret tavu dzīvi,
Pret tavu pasauli! Ak, kad tik reizi

Tu ļāvi skatīt man caur šķidrautu,
Tik tā caur vienu pašu maliņu:
Ak, kādas pasaules tad manim ausa,

Ak, kādas zvaigznes manim uzlēca!

Kāds tur ir daiļums, kāda patiesība!
Guna

Tik laimes nav! Es tagad redzu,
Cik salta bija mana pasaule.
Tā atņēma pat manim manu darbu,
Es velti līdz šim esmu dzīvojusi,
Mans darbs, tas atmests ir un aptraipīts:
Man nav nekā par citiem pārāka,
Kādēļ lai vairs no citiem atšķiros?
Un tagad pirmoreiz es ilgas jūtu
Tikt ārā no šīs saltās vientulības.

Kaut kur, tur ārpusē, pukst zemes sirds,
Tā kvēlo vidū, pašā dzīvē. —

Dzirkstīte

Guna,
Ak, kā tu runā! Kā tu runā, Guna!

Guna

Tu šurpu atskrēji iz pašas dzīves,
Mans meža putniņ, mana vālodzīte!

No tevis dveš man pretim zemes smarža —

Tev matos vēl ir ziedu puteklīši,
Un dzīves mirdzums tavās acīs spīd.

Ļauj, lai es tevi skūpstu, saldais bērns!

Man tava mazā sirds ir pavasars,

Es dzirdu jaunus bērzus vējā šalcam. —

Dzirkstīte

Tu, mīlā, dārgākā! Es tiešām nācu,

Es skriešus skrēju šurp ko jaunu vēstīt.

Guna

Kas tev ko teikt? Vai pirmās vijolītes
Kaut kur ir uzplaukušas?
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Dzirkstīte

Nē, ne tas.

Ne vijolītes!
Guna

Pirmo lakstīgalu
Gan dzirdēji?

Dzirkstīte

Ar lakstīgalu ne.

Tas cilvēks bij!
Guna

Lai arī cilvēki!

Vai puķes, putniņi — man viss ir jauns.
Šai biezoknī, kā redzi, sauīe nespīd.
Še putni bīstas vīt sev ligzdiņu.
Pat puķēm še par vientulīgu zied-ēt.

Tās zied tur ārā, visas pulciņā.
Tur zars pie zara mīļi pieglaužas,
Un augdamas tur saknes kopā vijas.
Tur milijoniem siržu puksticnu
Rit visi kopā vienā saskaņā.
Es esmu vientuļa kā gana dziesma,
Kas sēri šurpu skan iz ielejas.
Ak, stāsti man par cilvēkiem, ak, stāstil

Dzirkstīte

Ak, ne par daudziem, man par vienu tikai
Ir tev ko teikt.

Guna

Man vajag daudzu,
Lai savu plaisu aizbērtu.

Dzirkstīte

Šis viens

Ir vairāk nekā daudzi! Ja tu būtu

Kā es — to redzējusi... šepat mežā

Ar draugiem kopā jautrā pulkā sēžam.

Še apkārtnē tie ir uz medībām.

Bij dzirdams troksnis, smiekli, pārgalvības,
No rokas rokā gāja pildīts kauss.

No pārgalvjiem viņš bij vispārgalvīgāks,
Un visus viņa smiekli pārskanēja. —

Guna

Un tas gan būtu viņa pārākums,
Kas to pār citiem paceļ?

Dzirkstīte

Klausies jel!
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Te pilnā troksnī pēkšņi apklust viņš
Un kausu, tikko satvēris, sviež projām.
Un viņa skatiens, kā lai tev to teikt,
Tur bij tāds riebums, tāda apnicība
Un reize tādas ilgas pēc kaut kā,
Kas dzīvē nava, kas tik ārpus dzīves. —

Šo skatu redzot, domāju pie tevis.
Guna

Pie manis?

Dzirkstīte

Nē, viņš nedrīkst nicināt

Šo dzīvi, kur vēl kāda Guna mīt.
Guna

Man tiešām, mīļais bērns, ar svešu vīru

Nekā nav kopīga.
Dzirkstīte

Vai neteici,
Ka dzīvi meklē? Rau, viņš bēg no dzīves,
Vai tā jūs abi ceļā nesastaptos?

Guna

Es viņu tiešām nekad nemeklēšu.
Dzirkstīte

Viņš tevi arī ne; bet man tā šķiet,
Jūs nespēsat viens otram garām tikt.

Un, ja jūs sastaptos, ne sastaptos,
Viens otrā kristu, šķīstu — uzliesmotu,

Kā divi padebeši kopā triektos

Uz mīlu — naidu, dzīvību vai nāvi —

Viens otra liktenis, viens otra zvaigzne!
(Aiz skatuves ragu skaņas.)
Klau! Tur viņš nāk! Viņš pats! Es bēgšu prom!
Jūs sastapsaties, ak, jūs sastapsaties!

(Aizskrej.)

9. SKATS

Princis Normunds un Guna.

Normunds

(sauc kulisē).
Ak, laižat, kādēļ manim nemēģināt!
Ja burvju mākslas cita nevar darīt,

Tās, mazākais, man laiku paīsinās.

(let ātri uz priekšu, Gunu ieraudzījis, atlec atpakaļ,

brīdi klusums, viens otru uzlūko.)
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Guna

Ko tu še meklē, svešnieks?

Normunds

A, kāds daiļums!
Šai nomaļā, šai tumšā meža kaktā,
Kā purvā ciprese, kā dūņās roze!

Guna

Tu nāci gan pēc manas mākslas prasīt?
Ko citiem dodu, neliegšu tev vienam.

Normunds

Ne to, ko citiem dod, kas lemts man vienam.

Ja debess stūrus savās rokās turi,
Ja zvaigznes tev kā savai māsai klausa,
Dod man tad manu nākotni un laimi,
Dod manu zvaigzni man!

Guna

Es spēju dot

Tik to, ko cenšoties tu pats sev dod,

Tev pašam savu zvaigzni vajag radīt.

Normunds

Man pašam radīt! Ak, kāds skudru prieks!
Krāt sīki drumstalu pie drumstaliņas,
Ar darba sviedru autu slaucīt seju ...

Es nepiederu dzīves algādžiem,
Man dzīve svētdiena, ne darba diena.

Pie pilna galda gribu sēst; man riebīgs
Viss negatavs kā neizmiegti māli.

Guna

Tev tādēļ riebīgs viss, kas negatavs,
Ka pats to veidot nespēj.

Normunds

Saki labāk,

Ka dzīvē nespēju sev veidu atrast.

Guna

Tu staigā patvaļā, kur viss ir darbā,
Nekas tur gatavs nav, nekas nav pilnīgs.

Normunds

Bet vai tu pate neesi kas gatavs?
Vai nestaro tu savā pilnībā
Kā pērle, noslēgusies gliemezī?
Un vai ar tādu dzīvē nevajag,
Kas pērles augšā ceļ iz viņu dzelmes?

G tin a

Ha! Nenāc tuvu, laid! Es dieviem svēta.
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Normunds

Kad paši dievi tevi mīl, kā gan
Man, zemes dēlam, tevi neiekārot
Vēl tnskārt, desmitkārt. —

Guna

Klus', pārgalvīgais!
Normunds

Es tavā priekšā ceļos krītu — dzirdi!

Kā tevi pielūgt, saki manim, saki!

Ar zvana mēli runā mana mute,
Kā pilni trauki lejas mani vārdi,
Nāc ziedi man pie krūtīm, debess ziedsl

Nāc manās rokās, viņas tevi aptvers,
Kā zaļas lapas aptver sārtu puķi!

Guna

(pie sevis).
Man visos kaulos tirpst un deg, un salst.

(Dikti.)
Ne vārda vairs! — Ko iedrīksties — e| projām.
(Pērkons.)

Normunds

Ak, aizliedz vien, vai vari vētrai aizliegt,
Ka tevi grābj, ka tevi līdzi rauj!
(Pērkons.)

Guna

Ak šausmas!

Ak noziegums!

(Grib projām doties, Normunds steidzas viņai pakal

pa kapenēm un satvēris nes zemē.)

Normunds

Sauc to par noziegumu,
Lai tā ir nejēdzība, ārprāts, kas!

Bet tā ir laime, ak, tā ira laime!

(Skūpsta viņu.)
Tā sprikst un kūso, deg un kāpj uz augšu.
Tu — tu pie manas krūts!

(Spēriens.)
Guna

(izgrūž vāju kliedzienu, bet paliek kā hipnotizēta viņa

rokās).
Normunds

Tik šurpu, ha-ha-ha! Lai dievi grauj,

Lai draudot izstiepj melnās mākoņdūres
Lai gaismu nobrauka ar platām saujām
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No zemes virsus projām! Melnā tumsā

Kā pūķu acis zvēros mūsu prieki,
Kā uguns kamols velsies mūsu līksma!

Caur bieziem tvaikiem uzlēks mūsu mīla

Kā asins piesūkusies jauna saulei

Guna

(izraujas viņam iz rokām).
Par daudz! ha, Paid! — Mans šķidrauts ...

ak!

Nekad,
Nekad tu mani neredzēsi vairs!

(leskrien torni un aizdara priekškaru.)

Normunds

Es tevi redzēšu — un lai tu kāptu,
Cik augsti gribil tevi nonesīšu

Kā mākoni no paša kalna gala.
Iz paradīzes vidus izraušu

Es tevi, mana baltā zvaigžņu puķe!
Es nākšu atkal, un tu būsi mana.

(Noiet.)

10. SKATS

Guna, vēlāk Karga.

Guna

(izmisusi skrej pa kapenēm zemē) .

Ak, dievi, nu viss beigts — mans šķidrauts ...

Es neredzu
...

kā migla aizklāj skatu.

Viņš savu spēju zaudējis ...
nāc, māte,

Kur esi, nāc!
...

Un gabals atrauts nost!

(Lūko šķidrautu sasiet.)
Es viņu nespēju vairs kopā saaust.

Tā ar no manis pašas atrauts gabals ...

Nāc, mazais gabaliņš, uz sirds man dusi,

Tu dziedināsi brūci, kas man sista.

Kur paliec, māte?

Karga
Vai tu mani sauci?

Teic — kas tev noticis, tev vaigi tvīkst?

Vai jauns kas nodarīts tev? saki!

Guna

Ļauns?
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Ak, kaut es spētu sajust savu kaunu,
Kaut dusmas manās krūtis vārītos!

Ak, māte!

X arga
Es nesaprotu,

Ko tur saki? Vai tu murgos esi?

Ko turi šķidrautu tik krampjaini,
Kas tevim noticies?

Guna

Sis šķidrauts, ak!,..

Pagalam!
X arga

Runā taču!

Guna

Saki, māte, —

Kad dieve deva man šo Šķidrautu,
Kāds bij tās nolēmums?

Karga
Tā tevi cēla

Par citiem zemes bērniem augstāki,
Guna

Ne to! Bet teic — kāds līdzi dots bij — lāsts?

Karga
Kāds lāsts? — Tu to par lāstu sauc? — Tā teic

.

Ka nedrīkst velti valkāt šķidrautu.
Jo velti valkāts drīz tas aptumšotos
Un savu brīnumspēju zaudētu,

Guna

Bet kādi bij tās vārdi? Saki vēlreiz!

Karga
Kam tev to tagad vajag?

Guna

Saki, saki!

Karga
«Mūža gaisma tam tik mirdz,
Kam no dzīves šķirta sirds;
Dievu ugunī tam kvēlot,

Dzīvi nedzīvot, bet tēlot.»

Guna
«Mūža gaisma tam tik mirdz,

Kam no dzīves šķirta sirds;

Dievu ugunī tam kvēlot,
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Dzivi nedzīvot, bet tēlot.»

(Dobji.)
Tad es — es viņu velti valkāju.

Karga
Ko? Ko tu teici? Velti valkāji?

Guna

So šķidrautu — te viņš nu ir,
Bez spožuma. —

Karga
Ko, negantā, teic — ko tu darīji
Ar šķidrautu? Tu, tagad saprotu,
Kādēļ tu liedzies līdzi iet uz galmu.
Teic — kādu kauna darbu izdarīji?

Guna

Ak nē, tas nebij darbs.

Karga
Kas tad, vai vārds?

Kāds nedrēbnums tev būs pār lūpām nācis?

Guna

Ne darbs, ne vārds — tik vēsma, mākonis

Tik saulei priekšā aizgājis — bet nē!

Tai atkal spīdēt būs, vēl divkārt spīdēt!
Mans šķidrauts, tu!

(Glāsta šķidrautu un spiež pie acitn.)
Tu kļūsi atkal tīrs —

Tas brīnumūdenis, kas tevi mazgās,
Būs manas nožēluma asaras.

(Aiz skatuves troksnis, balsis.)

Karga
Tie nāk uz pili vest, nu viss ir beigts!
Tu negantā, ak, ko tu padarīji!

11. SKATS

Tās pašas, karaļa sūtnis. 1 a v d 1 s.

Sūtnis

Te tu gan esi, jaunā zīlniece?

Vai esi gatava mums līdzi nākt?

Karga
(rokas lauzīdama, klusi).
Ak, ko nu teikti ko teikt!



Ļaudis
Surp nākat, skatāt!

Tur viņa ir, lūk, mūsu glābēja!
Guna

(ar piepešu apņemšanos).
Tu pakaļ atnāci — es iešu līdzi.

Karga
Ko tu tur teici? Vai pareizi dzirdu?

Tu saki, ka tu iesi līdz?

Guna

Es iešu.

Ej iededzini manu ceļa lāpu.
Karga

Tu mīļais, labais bērns!

(Ātri noiet.)
Ļaudis

Tā nāks, tā mūsu postu novērsīs!

Guna

(apliek sev šķidrautu).
Ak, apņem atkal mani spožā gaisma!
Liels darbs lai šķīstī manu dvēseli

Un dara stipru manu vājo roku.

Lai dod tas manim mutē vara vārdus

Un ļauj man laisties saviem dzelžu spārniem.

Karga
Se, savu lāpu ņeml

Sūtnis
Uz priekšu tad!

X audis

(gavilēdami).
Tā nāk! Tā dos mums visu, kas mums trūkst!

Guna

Es došu — patiesību!

Priekškars.
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OTRAIS CĒLIENS

Karaja pils troņa zāle. Tronis dibenā vairāk uz kreiso pusi. Labajā

pusē uz pakāpenēm kāds mazs ziedoklis.

1. SKATS

Nora, Ģita, Edmila tura rokās puķu kurvīšus un pušķo zāli.

Edm i 1 a

Jūs abas zināt tikai dīkā stāvēt.

Drīz sanāks ļaudis, zāle nepušķota!
Diez kas jums atkal tie par noslēpumiem,
Ka jūs tā aizņemtas!

Ģita
Ak, kā tev tiktos

Tos izzināt!

Edmila

Ak, ko nu, blēņas vien!

Man nevajag ne jūsu noslēpumu,
Ne jūsu pašu.

Nora

To mēs labprāt ticam,
Tu viena pati gāji rozes plūkt
Priekš prinča.

Edmila

Ko man velti bij jūs saukt.

Es zināju, jūs līdīsat tāpat
Man visur pakaj.

Nora

Redz, kur iedomība!

Mēs tevim pakaļ lienot? It kā princis
It gaiši tev to teicis nebūtu?

Mums viss bij dzirdams ir bez līšanas.

Edmila

Nu, kas tas bij? Teic vieni



431

Nora

Ha-ha-ha! Viņš teica,
Ka tavu rožu vairāk nevajagot.

Edmila

Tu melo! Princis tā vis neteica.

Ģita
Es arī dzirdēju. Kaut citiem vārdiem

Viņš izteicās, bet saturs bij tas pats.
Viņš runāja par kādu brīnumpuķi,
Kas vienreiz, tikai vienreiz dzīvē ziedot

Un, it kā balta zvaigzne nokritusi,
Uz visām pusēm smaržu starus šķiežot.
Tu droši neesi šī brīnumpuķe.

Edmila

Tu arī ne! Ja ir kas apbrīnojams
Pie tevis, tad tas ir tavs garais deguns;
Tas izstiepies tik garš aiz ziņkārības,

Ģita
Bet tu ka piebrieduši pākste esi,
Iz kuras vārdi ārā birst kā zirņi!

Nora

Ko, māsiņas, mums velti strīdēties,

Tikpat jau princis mūs vairs neievēro,

Tam tagad cita ir.

Edmila, Ģ i t a

Ak, ko tu saki!

Edmila

Teic — kas šī tāda cita? Stāsti, stāsti!

Nora

Jūs zināt, šodien gaida zīlnieci,
Tā esot brīnumskaista, man tā šķiet,
Tā būs tā pati, kuru princis ciena.

Edmila

Ko? Tādu burvi princis cienīt var?

Tā esot biedrībā ar jauniem gariem,
Uz balta ērgļa tā pa gaisu skrienot,
Tai miesa esot baltas čūskas āda.

Ģita
Ne čūskas āda, bet tāds brīnumšķidrauts,
Caur kuru visu redzot, visu zinot.

Un viņa laikam būs tā brīnumpuķe,
Par kuru princis runāja.
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Nora

Ak, nieks!

Kas viņas skaistums, daiļā Edmila,
Pret tavu rožu mutīti!

Edmila

Tu labā!

Es pirmīt pārteicos — bet patiesībā
Tavs deguntiņš kā liljas pumpurīts.
(Visas trīs sabučojas.)

Ģita
Mēs kopā turēsimies, māsiņas,
Mums jāgādā, ka tiek šī burve projām.

(Blakus istabā balsis.)

Nora

Klau! Tur ir karalis ar princi — bēgsim!
Lai nepamana, ka mēs laiskas bijām.
(Nora un Ģita aizskrien.)

Edmila

(iet pēdējā un, princim ienākot, to kairinoši uzskata

un nomet rozi, bet pēdējais to neievēro),

2. SKATS

Karalis Targals un Normunds.

Targ a 1 s

Es saku, tā vairs ilgāk nevar iet!

Mums dārgs pats niecīgākais bruņu nesējs,
Kam krūtīs dūša un kam stipra roka.

Bet tu, kas esi citiem priekšgalā,
Uz kura visu acis lūkojas,
Tu tik ar jautriem biedriem plītēt zini,
Valsts labklājība tev gan maz ko rūp!

Normunds

Uz viņas labklājību, ha-ha-ha!

Es taču uzdzeru.

Targals
Še vietas nav

Priekš tava izsmiekla!

Normunds

To zināju,
Es tādēļ telpas sevim izmeklēju
No tevis nost, pils attālākā galā.
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Ne tevi es, tu mani meklēji;
Teic — ko no manis gribi?

Targals
Kalpo valstij,

To es no tevis gribēju.
Normunds

Vislabāk es

Tai kalpoju, kad es to netraucēju.

Targals
Teic — kam pēc manas nāves piederēs
Šis tronis?

Normunds

Man to zināt nekāro.

Targals
Vai ncieceries, ka šis kara]vaiņags
Reiz tavu pieri rotāt var?

N orm v nd s

Tas man

Par smagu! Mīļāks man šis rožu vaiņags,
To katru rītu varu uzlikt svaigu
Un dzīvi tā arvienu atjaunot.

Targals
Tu laiskais bramani, ak, kaunies taču!

Tu dzīvi pavadi tik vīna skurbā.

Normunds
Es vīna skurbā tiktāl neaizmirstos

Kā tu bez skurbas, tēvoci. —

Targals
Kas tevi

No pīšļiem pacēlis, kas godā licis?

Tavs zemais dzimums smaktu dzīves dubļos,
Tik es, uz troni paceldamies, līdzi

Sev esmu augšup vilcis visu dzimtu.

Man bija pūles, jums tik vienas baudas.

Es gādāju, ka grezni dzīvot vari

Un trokšņot, plītēt, zīda gultās gulēt.
Man pateicies par katru vīna lāsi,

Kas, pāri plūstot, marmorgrīdas krāso!

Normunds

Lai labāk vīns tās krāso nekā asins.

Targals
Hal Pārdrošais, es tevi nodurt spētu!
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Normunds

Es, tēvoci, tev labprāt ticu to,
So spēju tu jau gaiši pierādījis.

Targals
Ha!

(Zobens viņam izkrīt, viņš streipuļo dažus soļus ai

pakaļ.)
Normunds

Man nebij nolūks tev to atgādināt,
Bet tu no manis prasi pateicību —■•
Ne manis dēj tu esi troni guvis
Ar varu un ar visiem līdzekļiem.
Par ko man pateikties? Ļauj manim aiziet.

Targals
(ar izbailēm stenēdams).
Ak nē, ar neej projām, palīdzi,
Tev jāpalīdz, ja ne, tad sabrūk viss.

Normunds

(nepacietīgi).
Ko es še spēju?

Targals
Šodien jāizšķiras;

Viss atkaras no tā, ka šodien spējam
Vēl reizi karaspēku kopā pulcēt
Uz pēdējo, uz izšķirošo cīņu
Pret dzelžu jaunavu. — Un, ja tu pulku vadi,
Ja lepnis, dižens kā pats karadievs

Tu ej pa priekšu, šķirdams uzvaru,

Tad sajūsmība platu ceļu cirtīs,
Mēs uzvarēsim.

Normunds

Ko? Man pulku vadīt?

Targals
Neviens par tevi valstī augstāks nav

Un cienīgāks.

Normunds

Kam lieto veltus vārdus,

Ļauj labāk manim būt visbrīvākajam.
Es varu tikai redzēt asinis,
Kas rožu lūpās sarkst vai skuķu vaigos,
Vai dzirkstot vīna kausā apkārt riņķo,
Bet asins kaujas laukā, tā man riebj!

Targals
Ak, nešķied velti savus jaunos speķus,
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Tu esi pats kā pāri plūstošs kauss,
Ņem sevim darbu, mērķi — dzirdi, šodien

Es troņa sēdē klaji sludināšu,
Ka tu pēc manis kroni saņemsi.

Normunds

Tas mani nekairina, es jau teicu.

Targals
Vēl vairāk es tev dodu, ņem tūlīt,
Iz manām rokām saņem valdibu.

Es novelku šo purpuru, še, ņem!
Normunds

Lai man to uzveltu kā milzu nastu,

Lai es, tā plato vīli smagi šļūkdams,
Pa pusnaktīm bez miega apkārt klīstu?

Lai bailes, nemiers, ļauna apziņa
Man zobiem liktu it kā drudzī klabēt?

Lai spilvens man zem galvas kūpētu,
Bet piere mirktu aukstos baiļu sviedros?

Nē, paturi vien galvā s-avu kroni,
Lai tas kā ritens, asins apšļakstīts,
Pār sašķaidītām miesām pāri veļas
Ccl valstības vai gāz — man viena alga!
Ej savā purpurā, smoc viņā, dedz vai salsti,

Man atstāj manu brīvo — prieku valsti!

(Dodas ātri prom.)

3. SKATS

Ta r g a-1 s, sulainis.

Targals
(dobji stenēdams).
Sis tronis smags, tik smags, vai simtām asu

Tas mani pašā zemē iespiež iekšā.

(Aiz skatuves troksnis.)
Sulainis

Man jūsu majestātei jāziņo,
Ka zīlniece ir šurpu atvesta!

Targals
(uztrūcies.)
Vai ta jau še?

Sulainis

Tur ārā ļaužu bars

Ap viņu drūzmējas, tai puķes kaisa
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Un, ceļos krītot, lūdzas palīdzības.
Arvienu vairāk ļaužu kopā plūst,
Un pilni nemiera tie sauc un gaida.

Targals
Ved viņu šurp pie manis. Ļaudīm saki,
Lai ārā gaida. Troņa sēde drīzi

Tiks atklāta. Tad katris varēs nākt

Un savu vajadzību likt mums priekšā.
(Sulainis noiet.)
Tik uzvaru, šo vienu uzvaru!

Tad man šis slogs no pleciem novelsies,

Un karaliskais kronis atkal mirdzēs

Kā varvīksna pēc lietus septiņkrāsains.

4. SKATS

Targals, Karga. Guna.

Guna

(ienāk un, no Kargas pavadīta, tuvojas karalim, bet,

šķidrautu pie acīm pieceldama, piepeši stipri sa-

trūkstas, izgrūž paklusu kliedzienu un, roku kā atgai-
ņādamās izstiepusi, atlec atpakaļ).

Targals
Ko tāda iztrūkusies, jaunā meita?

Nāc tuvāk, tev nav jābīstas no manis,
Nekas tev netiks darīts ļauns. Nāc vien!

Guna

(vēl vairāk novēršas projām),
Karga

(nokrīt karaļa priekšā pie zemes).

Ak, žēlastību, augstais valdniek!

Targals
(tuvojas Gunai).

Ko velti bīsties

Un bēdz kā izbiedēta meža stirna?

Tev jābūt cēlai, lepnai, drošsirdīgai,
Uz tevi tūkstoš acu lūkosies.

Jel saņemies un skaties šurp, kad sakul

Guna

(viņam tuvojas, bet tad saraujas atkal un bēg vēl

tālāk).
Karga

Ak, Guntiņ, dieva dēļ jel uzklausiesl
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Krīt' ceļos augstā valdinieka priekšā,
Viņš žēlos mūs.

Targals
Tev viss tiks dāvināts;

Gods, slava, manta, ko vien vēlēsies, ~

Tik izved galā manu uzdevumu.

Karga

Dzird', Guntiņ, dzirdi, nāc vien tuvāku.

( Velk viņu pie rokas.)
Targals

Tev jāteic visu sapulcēto priekšā,
Kā nācis zemes posts, kāds viņa cēlons.

Guna

(ar augošām izbailēm).
Man posta cēlons jāteic!

Targals
Teic to ļaudīm,

Kā dievu vēstniece tos bargi norāj
Par viņu spītību un rūgšanu,
Par sasliešanos pretī manai gribai,
Pel viņu gļēvumu un bezdūšību,
Ka negrib ņemt tie rokā zobenu,
Lai ietu cīņā ienaidniekiem pretī.

Teic, ka šis gļēvums viņiem jānožēlo
Un, mūsu augsto gribu izpildot,
Kā vienam vīram visiem jāsaslejasj
Tad sludini tiem spožu uzvaru,

Kas pēc šīs cīņas droši viņus gaida.
Guna

(pie sevis).
Par daudz es uzņēmos — ak vai, es drebu!

(Dikti.)
Laid mani projām, laid, lai aizeju!
Es negribu nekā vairs dzirdēt, redzēt,
Es paslēpšos visattālākā kaktā,

Vistumšākajā meža biezoknī,
Tik prom no šejienes, tik prom!

Targals
Tu, nelga!

Līdz šim es domāju, tu baidies vien —

Kā naktsputnis, kas pēkšņi gaismā nācis...

Guna

(starpā lepni).
Es tevis nebīstos!
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Targals
Bet tagad redzu,

Tu esi stūrgalve un spītēt gribi.
Ar laipnību es tevim pretī nācu,
Tev mantas, zeltu, visu solīju ...

Guna

(starpā).
Par zeltu pērkama nav patiesība.

Karga
(izmisusi).
Ak, Guna, Guna, ko tu iedrīksties!

Targals
Bet tavu stūrgalvību, to tev saku,
Es gribu lauzti

Guna

Es vēlreiz prasu,

Es tevi lūdzu, ļauj man bēgšus bēgt,
Lai liktens citu izredz sev par sūtni.

Līdz šim vēl patiesība manā rokā

ESij it kā zizlis, mūžam zaļojošs;
Tā aizskāriens bij it kā maigi glāsti,
Viņš nesa svētību un deva mieru.

Vai tagad viņam būs nu pārvērsties
Par svelmē nokarsētu kvēlu dzelzi,
Kas kauna zīmi uzspiež noziedzniekam?

Mans darbs ir augšām celt — ne nomaitāt

Karga
Kas tie par vārdiem, Guna? dievil dievil

Targals
Ja tev tāds spēks ir dots — tad tiesā, sodi!

Nevienu vainīgo tev nebūs saudzēt,

Ņem satriec gļēvuļus ar savām dusmām,
Lai tavi vārdi krīt kā bendes cirvis.

Guna

Tu gribi to?

Targals
Es gribu — pavēlul

Guna

Lai notiek tad.

Targals
Ej tagad blakus telpā.

Tūlīt mēs troņa sēdi atklāsim;

Kad visi kopā sanākuši būs,

Tad nāc un izved savu uzdevumu,
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Un, uzkāpdama pie šā altāra,
Tu visu teiksi, ko vien pavēlēju.

Guna

Es teikšu patiesību — tu to gribi.
Karga

Ak, augstais kungs un karalil

(Abas noiet blakus telpā.)
Targals

(uz sulaini, kurš, Kargai un Gunai izejot, atver tām

durvis no ārpuses un ienāk iekšā).
Mēs troņa sēdi atklājam, ej vēsti,
Lai mūsu uzticamie iekšā nāk.

(Pie durvīm nostājas sargi ar helebardēm, sanāk

valsts viri un ieņem vietas ap troni, karalis uzkāpj uz

troni),

5. SKATS

Karalis ar valsts vīriem.

Targals
(stāvēdams uz troņa pakāpēm).
Es sveicinu jūs, mani uzticamie!

Jūs zināt, cik šī diena nopietna,
Kāds svarīgs iemeslis mūs kopā pulcē.
Jūs zināt, mūsu valstij briesmas draud:

No āra ienaidnieks un iekšā jukas.
Kopš viņa nelaimīgā kautiņa
Mēs ilgāk nespējam vairs turēties.

Es liku ataicināt vēstnešus

Un kara vadoni, jums visu dzirdēt.

Tad sakāt, vai pareizi darīju,
Kad esmu izlietojis līdzekli,
Kas man vēl šķita esam vienīgais.
(Uzkāpj tronī un nosēžas.)

6. SKATS

Priekšējie un kara vadons.

Pēdējais ienāk, nesdams saplosītu un asinīm aptraipītu, novārtitu

karogu.

Kara vadons

Es tevi sveicu, augstais valdiniek,

Un tavu žēlastību izlūdzos,
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Ka nepārnesu tev šo karogu
No uzvaras kā saules apspīdētu.
Viņš vidū pušu lauzts un saplosīts,
Viss aptraipīts ar asinīm un dubļiem.
Zem viņa cīnoties, visdūšīgākie
Iz tava pulka krita, gurkstot asins

Iz krūts tiem izplūda un krāsoja
Kā mūža saules riets šo karogu.
Tad citi, baiļu pārvarēti, bēdza,
Cits citu sajukumā zemē minot.

Targals
Nolādētie! Teic, kuri pirmie bija,
Kas sāka bēgt, tiem galvas zemē kapāt!
Lai kaunā mirst, kas neprot cīņā krist!

Kara vadons

Ak, karali, tie nebij daži vien,
Viss pulks no trakām bailēm bija sagrābts.
Kad izdzirda, ka šoreiz ienaidniekus
Ved pati dzelžu jaunava.

Targals
Kas ir šī dzelžu jaunava, vai spoks,
Ka visus bailes māc, to pieminot?
Mans pulks no bābām pastāv, ne no vīriem

Šurp saucat izlūku, es gribu dzirdēt,
Cik bīstama šī tāda jaunava!
(Kāds sargs noiet pakaļ izlūkam.)
Un tu, kas, kauna apkrauts, iedrīkstējies
Man acīs rādīties, ņem savu algu:
Par godu nākas gods, par kaunu kauns;
To tornī mest!

(Kara vadons tiek novests prom.)
Valsts padomnieks

Ak, augstais karali,
Jel nepārsteidzies, viņš tev kalpojis
Ar uzticību, kaut ar jāpadodas
Tam bij pret pārspēku. Viņš pārnesis
Tev karogu, kaut arī saplosītu,
Ne sodāms viņš par to, bet algojams.

Targals

Ak, nodevība, visur nodevība!

Pret mani visi esat sazvērējšies!
Man algot gļēvus, bezdūšīgus suņus,

Kas bēg, kad naidnieku tik ierauga?
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Man pateikties, ka karogs saplosīts
Un mēs ar mūža kaunu apmesti?
Nu, ņemat tad šo sašķobījšos troni

Un visu drupās viņu sadauzāt,
Lai to par algu visiem izdalītu!

Šo valsti sametat par mēslu gubu
Un liekat virsū tai šo zelta kroni.

(Izlūks tiek atvests, paliek atstatumā.)
Nāc tuvāk, stāsti, ko tu redzējis,
Ls gribu zināt, kas jūs visus biedē

It kā kāds pekles šausmu izdzimums.

Dod ziņas par šo dzelžu jaunavu,
Kā viņa izskatās un kā tā valda?

7. SKATS

Priekšējie un izlūks.

Izlūks

Ak, žēlīgs valdiniek, es netiku

To vaigā skatījis, tik dzirdēju
Tās daudzās baumas, ko par viņu stāsta.

Tās valstij apkārt vaļņu nav, nedz grāvju.
Par robežām tai ir tik izbailes,
Kas viņu ieslēdz it kā dzelžu mūros.

Uz augsta kalna pils tur paceļas,
Viscauri uzcelta iz tīras dzelzs

Un drūmi draudoša kā bruņots milzis.

Pils mūros kraukļi dzelžu olas dēj
Un ziemels švīkstot kauc ap dzelžu stabiem.

Tur bezspēcīgi zibens sašķeļas,
Nekad to saule nespēj iesildīt,
Tik vakaros, pret pašu saules rietu,
Pils visa zvēro vienās uguns gailēs.

Targals
Ha! Diezgan! Diezgan! Stāsti tagad labāk

Par jaunavu.
Izlūks

Tā esot dzelžaina

Kā viņas pils. Tās bērna ēdiens bijis
Ne mātes piens, bet pūķa asinis.

Tik varen stipru viņu daudzina,

Ka viņas kraukļumelniem, gariem matiem

Vai desmit zirgus varot priekšā jūgt.
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Tā bruņās ejot, sēžot dzelžu krēslā

Un ēdienu no dzelžu traukiem ēdot.

Tā zvērējusi nolaist visas upes,
Kas mūsu valstī tek, lai būtu viņai,
Kur savas platās kājas nomazgāt.

Targals
To viņa samaksās man desmitkārt!

Es gatavošu viņai mazgātavu
Iz viņas pašas varžu asinīm.

Es viņu līdz ar viņas dzelžu pili
Kā alvu vienā pikā sakausēšu.
Nav vairāk padoma še — kā tik karš,
Jūs visi, godājamie padomnieki,
Šo vārdu vienā balsī sauksat.

(Klusums, neviens nekā neatbild.)
Kā?

Ko tas lai nozīmē? Jūs visi klusat?

Es teicu: karš, — un jūs man neatbildat?

(Atkal klusums.)
Vai esat mēmi kļuvuši, ko klusat?

Mans diplomāt, kam vienmēr vārds uz mēles

Kā vālodzei, kas zarā šūpojas,
Tu klusu ciet? Tev citkārt runas skrēja,
Kā putni saskrej, kad tiem graudus paber.
Nu, runā tagad, labāk vairāk teic,
Ne mazāk!

Diplomāts
Tu man, valdniek, runāt vēli.

Tu salīdzinot putnus minēji.
Tad arī manim šķiet — šai gadījumā
Mums jāprot it kā putniem skriet pa gaisu,
Kā čūskai locīties, kā tārpam līst,
Tik neiet taisni, tā kā cilvēks iet.

Targals
Teic nopietni un skaidri, ko tu domā,
Mums šodien netīk jokus klausīties.

Diplomāts
Es domāju, mums dzelžu jaunavai
Nav jāiet pretī bruņās ietērptiem,
Ar šķēpu rokā.

Targals
Kā gan citādi

So dzelžu pūķi veikt lai paspētu?
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Diplomāts
Šai jaunavai gan dzelžu pils, tas tiesa,
Tā dzelžu krēslā sēd, guļ dzelžu gultā,
Bet vai tai krūtīs arī dzelžu sirds?

Simts vīru vietā tādēļ sūtīt vienu,
Tas vairāk paspēs nekā vesels pulks
Un iekaros šo dzelžu cietoksni

Bez asins liešanas. Lūk, ko tu saki,
Kad mūsu staltais princis turpu jātu
Un izlūgtos pēc viņas dzelžu rokas?

Targals
Nav smādējams tavs padoms, tiešām ne.

Varbūt tas citkārt būtu līdzējis,
Bet tagad atkāpties vairs nespējam
Un zobenam vien viss ir jāizšķir.
Mans mantu pārlūks, es pie tevis griežos;
Mums jauni karapulki jārīko,
No galvas līdz pat kājām jāapbruņo.

Mantu pārlūks
Jau visi avoti ir izsmelti,
Mums kasē nav nekā, viss tukšs.

Targals
Ko runā!

Kur visi ienākumi palikuši?
Mantu pārlūks

Tie galma patēriņam izdoti

Un tavām vajadzībām. —

Targals
Kā? Priekš manis!

Vai labāk man kā kādam übagam,
Kas savas būdas priekšā saulē staipās?

Kur ir mans prieks, kur baudas? Kur mans miers?

Es vairāk neprasu kā tikai mieru —

Ja esi asprātīgs, mans diplomāt,
Ja tev ir gudrība, mans padomniek,
Tad gādājat man tik daudz prieka vien,
Cik vienam odam ir, kas sadzīvo

No saules lēkšanas līdz dienas rietam.

Kā kuģis esmu ledū iesalis

Un nespēcīgi spārniem apkārt peros;

Es gribu dusēt sapuvušos salmos

Un likt zem galvas mežu žagarus,
Tik nostādāt pie manas gultas mieru,
Tik liekat dusu manā pagalvīl
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Ko jūs tā izbrinījšies skatāties?

Jums acis vai no pieres izspiežasl
Te, skatāt, nu jums mana spožā dzīve!

Nu, smejaties, kam nesmejaties līdzi?

Mans gudrais padomniek, teic savu vārdu!

Padomnieks

Ja agrāk būtu prasījis šā vārda,
Tad miers no tevis bēdzis nebūtu;
Bet arī tagad es to varu sacīt:

Iz dzīves avota sniedz dievi dziru —

Tā sākumā bez krāsas un bez garšas;
Tik tad tā mūža dienas veldzē mums,

Kad sūrus sviedrus viņai piemaisām
Un rūgtas, rūgtas asaras, kas plūst
Iz dziļas līdzcietības pilnas krūts,
Kas mīlestībā pukst priekš cietējiem.
Tās tīru nomazgā mums dvēseli

Kā pavasara lietus asnu druvu,
Un darba sviedri dzīvi dara saldu.

Bet vai! — ja šinī dzirā asins iekļūst,
Tad tās par nāves zālēm viņu pārvērš,
Ļauns drudzis sāk mūs kratīt...

Targals
Asinis

Ir lieliem gariem īsta dzīves dzira!

Kas augstumos grib kāpt, tam jāmazgājas
Pirms asinīs — pa maz es apmērcējos —

Tik kājas, rokas — bešā palikusi
Vēl pati sirds, tā tādēļ bikla, zema.

Bet tagad, ha! Lai tagad asins kāp
Līdz matu galiem! apkārt savam tronim

Es dziļu asins upi izrakšu.

Tad būs man miers, tad bālie spoki visi

Kā satinušās odzes projām vilksies,
Es saucu tādēļ karu, dzirdat — karu!

Mantu pārlūks
Nav iespējams, mans karali.

Targals
Ko teici?

Vai mēle tev tik vien priekš pretrunas?
Es gribu, un ar to ir sacīts viss.

Padomnieks

Bet kā lai karapulku sastāda?

Neviens vairs negrib klausīt, visi bīstas.
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Ko der še prāts, ko leruna, kad tauta

Kā jūra, vētras laikā saviļņota,
Uz visām pusēm svaidās?

Targals
Tu, mans gudrais,

Tev prāts tik īss kā ēna pusdienāl
Man neder tas, es viens ar savu gribu
Iz zemes karapulkus izstampāšu.
Man padoms izdomāts, kāds jūsu galvā
Nekad nav dzimis vēl, — vai redzat tur

Uz viņiem pakāpieniem ziedokli,
Tur tauta tagad dzirdēs dievu gribu,
Ko viņu praviete tai sludinās.

(Visi uzbudināti.)
Padomnieks

Kas tā par iedomu!

Mantu pārzinis
Kāds pārdrošs solis!

Diplomāts
Un ja nu dieviem cita griba ir?

Ne tā, kas tev, mans karal.

Targals
Dievi vienmēr

Grib to, ko karaļi!

(Uz sargiem pagriezies.)
Lai sanāk tauta!

8. SKATS

Durvis tiek atdarītas, ļaudis gāžas trokšņaini iekšā,

Targals
Kļaus' manu balsi, sapulcētā tauta,
Lai svinīgs klusums visur iestājas,
Jo dievu dvesma viļņo šinī telpā, —

Lai mūsu likteni nu izšķir dievi,
Es saucu šurpu viņu vidutāju,
Kas iztulko mums viņu augsto gribu.
Ko viņa teiks, tam gribam padoties,
Ir es, ir jūs, — tas būs mums liktens lēmums.

(Uz sulaiņiem.)
Jūs cita, puķes ceļā pakaisāt,
Kur viņai jāsoļo uz ziedokli.
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9. SKATS

Priekšējie un G v n a.

Tiek pūstas taures, sānu durvis atveras, un Guna parādās savā sid-

raba šķidrautā ar degošu lāpu rokā.

Targals
Mēs tavu balsi gaidām, dievu meita,
Lai tā mūs paceļ, lai tā zemē triec,
Mēs drebot viņai visi padodamies.

Guna

(iet lēnām pa segām uz ziedokli. Ļaudis, viņai garām

ejot, nometas ceļos. Viņa iededzina ar lāpu uguni uz

ziedokļa, tad paceļ rokas uz augšu pielūgdama).
Tu mani aicināji, patiesība,
Iz manas vientulīgās mežu tumsas,
Lai pēkšņi stātos tavā gaismas lokāl

Kad stunda sit, tad visi tie,
Kas bija mazi, zemi, nepazīti,
Uz āru nāk un top par varoņiem. —

Tu esi cēla it kā pastartiesa —

Un tavi vārdi iet kā skrejošs uguns.

Tu visu pasaul's sāpju cietēja!
Tu esi degusi uz tūkstoš sārtiem

Un tūkstoš moku soliem staipīta.

Ak, cik gan skaistai tevim vajag būt,
Kas tik daudz asinīs ir mazgājusies!
Kā kalnu kristāls dzidras tavas miesas,
Tev caurspīdīga katra dzīsliņa,
Un tava krūts ir it kā zelta klints,
Iz kuras žēlastības upe tek:

No tavām lūpām miera vārdi plaukst
Kā ziedu zari zilā pavasarī,
Un augu augumi tev klēpī sildās. —

Tu visu māte, ir es iegriezīšos
Pie tevis reiz — bet, pirms tu mani raidi

Un tava sāpju dzidrā roka rāda,

Ej liecini par mani!

Targals
Liecini

Un teic šim stulbam pūlim patiesību,

Teic, kur ir ronams visa posta cēlons.

Guna

(pie sevis).
Ak, stāvi manim klāt, tu cēlais gars,
Un liec man stiprai būt!
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Targals

(paņem karogu un sniedz to Gunai).
Se, lai šis karogs

Iz tavas rokas nes mums uzvaru,
Tu tērpsi viņu jaunā spožumā,
Se, saņem tol

Guna

(satver karogu).
Kāds saplēsts, aptraipīts!

Kā pati cilvēce, kas dubļos mīta,

Pašapziņu un spēku zaudējusi.
Ak, pacelies, tu pīšļos mītais spēks!
Liec atkal augsti kvēlot savai liesmai,
Un esi atkal lepnis, varens, cēls!

Pats dziedē brūces, pats sev esi ārsts,
Pats kāp kā tiesnesis uz soģa krēslu.

(Uz ļaudīm.)
Man rādīt jums, kur jūsu sāpju sakne
Un niknā sērga, kas jūs gadiem māca,

Lūk, tur!

(Rāda uz Targalu. Sajukums, troksnis.)

Targals
(iekliedzas).

Ko dzirdu? — Ha! Tu tu!

Guna

Surp! Nākat skatāties un tiesājat!
Targals

Ak, ārprāts! Pekle!
...

Tu — nolādētā!

(Gāžas Gunai virsū un norauj to no ziedokļa kapenēm
zemē.)
Tā negantā, no pašas pekles viņa
Mums sūtīta!

Guna

Tu melo, viltniek,
Es esmu patiesības sūtīta.

Targals
Beidz savu dzīvību, tu negantā!
(Norauj viņu ceļos un, ar vienu roku pieturēdams,

izrauj ar otru roku zobenu, kuru paceļ, lai durtu viņai

krūtīs, bet tad apdomājas.)
Bet nē, tas vēl par maz — jūs redziet, ļaudis,
So pekles raganu, vai protat nu,

Caur ko viss zemes posts un ļaunums cēlies?

Un kara nelaime un zaudējumi?
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Mūs pašus, mūsu zemi nobūrusi.

Tā savā negantībā iet tik tāli,
Ka tautu raida virsū karalim.

Par mazu sods tai — acumirkļa nāve,
Kad to ar šķēpu noduru, — tai būs

Pirms mokās locītiesl — tai degt uz sārtai

Ļaudis
Tā ragana! Tā ļauna burve! — Nost!

Tā zemi, tā mūs visus nobūrusi!

Targals
Uz sārta viņu virsū uzsienat,
Lai maitu putni pirms to aplido
Un kraukļi nes pa gaisu viņas acis;

Lai viņas dzīslas liesmās savelkas

Un visi kauli sagruzd melnā oglē,
Tās pelnus izkaisāt pa gaisu gaisiem!

Guna

Liec manim sadegt — pašu patiesību
Nemūžam nespēsi tu nomaitāt!

Lai kraukļi nes pa gaisu manas acis,
Tās reiz ir spožo gaismu skatījušas,
Ar to man gana! — Liec, lai izkaisa

Pa visiem gaisiem manus putekļus!
Kā sēkla viņi nokritīs uz zemi,
No kuras izaugs jauni dzimumi, —

Tie jozīs sev ap gurniem zobenu

Un ies priekš patiesības krusta karā —

Tie iegūs to, ko tu mums tagad ņemi,
To acis skatīs izredzēto zemi!

Targals
(iesviež Gunu sargiem rokās).

Ļaudis
Pie sārta! Prom pie sārta!

(Pēdējā acumirkli ieskrien Normunds ar kausu rokā.

Skatu ieraugot, kauss viņam izkrīt no rokām. Viņš

grib doties Gunai palīgā, bet karalis pavēloši aizstājas
ceļā.)

Priekškars.
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TREŠAIS CĒLIENS

Pils priekšā,

ļ. SKATS

Galma kalpi nes malkas klēpjus un rīko sārtu

Pirmais

Svied vairāk virsū, lai tik labi kuras!

Mēs tagad ņemsim krietni izkvēpināt;
Kad būs šī ļaunā burve sadegusi,
Tad visiem labi būs.

Otrais

Man tikai bail,
Ka tā, pirms kā vēl sadeg, nepārvēršas
Par melnu žagatu un neaizlaižas.

Pirmais

Ko blēņas! Viņa, slēgta dzelžu važās,
Tur sēd aiz trijām atslēgām.

Otrais

Bet trīs

Tāds nelabs skaitlis ir.

Trešais

Jā, jā, tas tiesa,
Tā sazinās ar pašu nelabo,

Kad tik priekš nāves mūs vēl neapbur!
Pirmais

Ja spēj, lai aizbur pirms šo sārtu projām!
Otrais

Tu netici, ka viņa burve ira?

No kā gan cēlās visas nelaimes;

Karš, ļaunas sērgas, neraža? Es saku,
Tās visas viņa uzlaida — jā, jā, es zinu!
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Pirmais

Vai ticu, neticu, kas man tur daļas!
Kad liek man cepināt, es cepinu.
Tik liekat malkas daudz — nav jātaupa!

Trešais

Un kur gan cēlās tādas ļaunas baumas

Par karali, ka mēs pat ticēt sākām?

Mums visiem bija acis apmānītas,
Mēs bijām ļaunā valgos sapinušies.
Bet karalis ir žēlīgs, viņš mums piedod,
Viņš gādās, ka mums visiem labi būs.

Otrais

Vai tiesa ir, kā dzird, miers esot noslēgts
Ar dzelžu jaunavu?

Trešais

Tā galmā runā.

Bet tur pats kārais nāk ar augstmaņiem.
Lai nāk un skatās, sārts jau sakrauts gatavs

Otrais

Mēs tagad varam steigt uz cietumu;
Tur pirmīt gaidīja jau ļaužu bars,
Kad burvi ārā vedīs.

(Noiet.)

2. SKATS

Karalis, padomnieks, diplomāts.

Targals
Sārts jau gatavs!

Tie tiešām steigušies, man jāatzīst.
Nu jāsteidz mums!

Padomnieks

Tu šoreiz uzvarēji,
Kaut tikai nākotnē tā tālāk veiktos!

Targals
Vai vēl arvien šī drūmā kraukļu dziesma!

Mums šķiet, ka tagad sāksies citi laiki,
Es tautu atkal savās rokās turu.

Es gribēju to citā ceļā vadīt,
Bet arī tā ir labi; zīlniece

Man noderīga, lai ar citā veidā,

Kā sākot gribēju. Un, ja nu vēl
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Mums izdodas ar dzelžu jaunavu,
Ja tiešām viņa

Diplomāts
Nav ko šaubīties.

Tā taču sūtņus laipni uzņēmusi
Un klausījusies, kad tie aplinkiem
Par princi iebilduši.

Targals
Jā, jā gan.

Diplomāts
Tik tagad vajag sūtīt preciniekus
Un droši bildināt.

Padomnieks

Bet princis pats,
Vai tas ar tavu nolēmumu mierā?

Targals
Nolādēts tas ar savu stūrgalvībul

Padomnieks

Man šķiet, tā rīkoties bez viņa ziņas
Ir pārdrošība — tu to pazīsti,
Mans karali, viņš pašās beigās vēl

Var visu izjaukt.

Diplomāts
Labāk būtu vēl,

Kad piedabūtu princi turpu jāt.

Targals
(pie sevis).
Ar kādiem līdzekļiem man viņu piespiest?

3. SKATS

Tie paši un princis Normunds.

Normunds

(ātri uznāk uzbudināts).
Es, tēvoc, tevi visur izmeklēju!

Targals
Vai reizi nu tu arī mani meklēl

Padomnieks

Tev, karali, ar princi jārunā,
Varbūt tev svarīgs būs kas viņam sakāms,

Kur mūsu klātbūtne nav vajadzīga.
(Abi ar diplomātu noiet.)
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4. SKATS

Targals, Normunds.

Normunds

Ha! Nedzirdēts! To turēt cietumā!

Kalt važās it kā kādu noziedznieci!

Targals
Par ko tu runā?

Normunds

Vai tu prasi vēl!
Par to, kas savā cēlā parādībā
Pusmirstīga un pusē nemirstīga
Kā dieve jūsu vidū nonāca.

Bet tu un visi jūs tai virsū brūciet,
Jūs

Targals
Tu par burvi runā?

Normunds

Sauc to burvi,
Tik acumirklī viņu atsvabini,
Tai nebūs smakt tur, tumšā pagrabā,
Kas pate gaisma ir. — Ak, kaut es būtu

Tik nācis īstā laikā, mirkli agrāk. —

Targals
Tad būtu dzirdējis, ka visu priekšā
Tā mani nozaimoja, ka tai nolūks

Bij tautu sarīdīt pret karali.

Par to tai tagad tauta tiesu spriež
Un prasa, lai to sārtā sadedzina.

Normunds

Tai sārtā sadegt? Dievi! Ha! Ko redzu:

Jau sārts ir sakrauts! — Nē, tas nedrīkst notikt.

Laid viņu brīvu, atcel spriedumu.

Targals
Ko es še viens pret visu gribu varu!

Tā nav vairs glābjama.
Normunds

Nav glābjama?
Es pirmoreiz pie tevis, tēvoc, griežos

Kā lūdzējs, vai tu mani atraidīsi?

Es lūdzu to, kas pašam tev par labu,

Kas tavu apziņu spēs atvieglot. —
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Targals
Laid mani, gan es pats sev iztikšu.
Še tautas griba notiek un ne mana.

Līdz šim tu maz gar visu zināt licies,
Tu ļāvi visam savu ceļu iet,

Ļauj arī tagad. —

Normunds

Teic, ak, prasi, teic!

Kas man ir jādara? Es gribu darīt,
Es gribu visu, laid tik viņu brīvu!

Targals
Ak! Vai nu tiešām reiz tev modies prāts?

Normunds

Teic ātri — kādus upurus tu prasi?
Targals

Nekā es sevis labā negribu.
Še tautas dusmas saceltas, še arī

Ir jālūko, ka viņu salīdzina.

Normunds

Kas man gan darāms? Ko tu izdomāji?
Tev acis ļauni mirdz un vaigs tik drūms

Kā kalnu virsus ietīts mākoņos.
Targals

Tev darīt to, ko sen jau prasīju,
Lai nāktu palīgā šo valsti uzcelt.

Tev bija vadīt mūsu karapulkus,
Bet tagad karš vairs nespēj palīdzēt,
Mums mierā jārīkojas.

Normunds

Saki! saki!

Targals
Tu palīdzi, ja — dodies laulībā, —

Tu zini, kas ir mūsu ienaidniece, —

Tas tev ir jādara.
Normunds

Man važās doties!

Targals
Ja tiešām gribi, ka man tevim līdzēt,

Un burves važas gribi atraisīt

Normunds

Man jāprec, man — šī?

Targals
Dzelžu jaunava.

Tev abas valstis kopā jāsakausē.
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Normunds

Ej dari, ko tu gribi, precini
Vai neprecini — man vienalga,
Tik atlaid gūstīto!

Targals
Še prasījums

Pret prasījumu.
Normunds

Diezgan, citādi

Es iešu ar šo pašu zobenu

Un viņas važas pārcirtīšu.
Targals

Pag! ne tik strauji, zini, visa tauta

Tās nāvi gaida. Ja to atsvabinu,
No ļaužu soda viņa neizbēgtu,
Tie ļauno burvi saraus gabalos.
Nē! Pirms tai visu priekšā jāatsakās
No savām burvībām.

Normunds

Ha! nelgas tādil

Tā nav nekāda burve, ne vēl ļauna.
Targals

Jo vieglāk tad tai nāksies izskaidrot,
Ka tie tik māņi vien un iedomas.

Normunds

Ja vajadzīgs, tā arī izskaidros.

Targals
Vai domā, ka tā to tik viegli darīs?

Es līdz ar ļaudīm nesaku, ka viņa
No ļauna gara pilna, bet kāds gars,

Kāds savāds gars gan viņā iemājo,
Kas mums ir svešs un mūsu ienaidnieks

(Brīdi padomādams.)
Tai vajag projām mest šo šķidrautu,
Kas viņu sedz tik slēpumainā veidā.

Normunds

Es pats to viņas sejai noraušu,

Kā mākonis tas tikai sauli sedz,

Kā"lapas kavē tikai rozi uzplaukt.
Bet nu pie viņas!

Targals
Nē, tev jānāk pirms

Un sūtņi jāatlaiž.

(Velk viņu pie rokas līdz.)
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5. SKATS

Guna, ietinusies savā šķidrautā, tiek vesta no sargiem. Ļaudis, citi
viņai pakaļ, citi saskrej no citām pusēm trokšņodami.

Ļaudis
Ā, tur tā ir! Tur ir tā ragana!

Citi

Nu viņai tūdaļ degt!
Citi

Ne, labāk akmeņiem
To nomētāt!

Visi

Nost! Sitat viņu zemē! Nost!

Sargi
Pag, gaidāt!

Drīz atnāks karalis, tas viņu tiesās.
Tur sārts jau gatavs gaida.

Ļaudis

Degt!
Tai degt ar visu šķidrautu!

Guna

Es esmu izslāpusi — ūdeni!

Sargs
Kas grib, lai iet tai atnes ūdeni,
Mēs nedrīkstam no savas vietas kustēt.

Ļaudis

Nē, nenēsāt tai dzert, tā saģiftēs
Mums visu ūdeni.

Guna

Ak, ļaudis, jūs!
Vai man jums tagad teikt un atgādināt,
Cik es jums laba darījusi?
(Rādīdama.)

Tu,
Kas mana durvju priekša sēdēji,
Vai netiku es tevi dzirdījusi?
Tu — kam uz pusēm savu maizi lauzu,
Tu — kam pie vārgu gultas sēdēju,
Un tu — un tu — un tu — vai ir jel viens,

Kas būtu atraidīts no manis kļuvis?
Un, ja man cita nebija nekā,

Es devu savus vārdus, asaras,

Es pati sevi, savu spēku ņēmu
Un visu jūsu starpā izdalīju.
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Jus tagad gribat mest man akmeņiem,
Jus, slāpstošai, man ūdens malku liedzat,
Man moku pilnā uguns nāvē mirt
Caur jums — priekš jums. — Es negribu
Jūs apsūdzēt, jums acis migla sedz,
Jo citādi še klāt, pie savas sirds,
Ar savām ķēdes sietām rokām vilktu

Es jūs kā māte bērnus — atdotu

Jums savu dzīvību. —

Ļaudis
Ak, neklausātiesl

Tā grib mūs pavest! Grib mūs pievilt!

6. SKATS

Tie paši un Dzirkstīte.

Dzirkstīte

(caur pūli spiezdamās).
Laižat,

Es gribu tikt pie viņas! Mīļā, dārgā!
Pie staba viņi tevi piesējuši,
Un tavas baltās, caurspīdīgās rokas
Ar ķēdēm saistītas, ar ķēdēm! Ak!

Kā man tev palīdzēt? Ak, ko man darīt?

Guna

Tad taču viena zvaigzne manā naktī!

Tu, dārgais bērns, šai grūtā brīdī esi

Man veldze visusaldākā, ko dzīvē

Jebkad es baudījusi esmu.

Dzirkstīte

Mīļā,
Tev lūpas dreb tik sausas, iztvīkušas —

Es odziņas priekš tevis salasīju
Tik sārtas, sulīgas un smaržainas!

Ņem viņas! — Nē, tev rokas ķēdēs slēgtas,
Tik smagas, ka tās tikko pacelt vari,
Es odziņas tev mutē iebāzīšu,

Lūk, tā. —

Guna

Mans mīlulīt!

Dzirkstīte

Es arī

Priekš tevis puķes biju saplūkuši,
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Es gribēju ar viņām tevi rotāt,
Un tagad — dievi! dievil

(Sak raudāt.)
Guna

Rotā mani,
Dod visas puķes šurp, cik vien tev ir!
Es gribu pušķoties un skaista būt,
Man liela goda diena atnākusi. —

Dzirkstīte

Sai šausmu brīdī — ak!

Guna

Tik liela diena

Kā karalienei, kad tā tronī kāpj,
Kā līgavai, kad iet pie altāra.

Spraud rozes matos man, kas slacinātas
No siltām asarām it kā no rasas.

Bet nu vairs neraudi, skat šurp uz mani,
Es arī neraudu.

Dzirkstīte

Nē, tu — tu smaidi,
Kā saules riets tev gurdens smaids ap lūpām
Tik sāpīgs un tik līksmis, teic — vai mirt

Tik viegli tevim šķiet?
Guna

Jā, mirt ir viegli,
Kad zinām, priekš kā mirstam.

Dzirkstīte

Un tev acīs,

Ak, kāda tavās acīs gaisma atspīd!
It kā no neredzamas saules. —

Guna

Es —

To redzu.

Dzirkstīte

Tu to redzi? Kur tā spīd?
Pie kādas debess?

Guna

Pie tās debess, kura

Vēl nav radīta.

Dzirkstīte

Ak, kādēj es

To neredzu!
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Guna

Reiz tu un citi visi

To ieraudzīs.

Ļaudis
Klau! Ko tā runā! Dzenat

To skuķi projām, viņa līdz to apburs.
(Dzirkstīte tiek aizrauta prom.)

Citi

Kur paliek karalis? Kur karalis?

7. SKATS

Princis Normunds spiežas caur pūli.

Normunds

Ak tu! Vai tā es tevi atkal redzu — tu!

Ar ķēdēm sietu! — Ha — jūs nezvēri!

Sargs
Mēs darījām, kā mums bij pavēlēts,
Pats karalis

Normunds

Ne vārda vairs, nost važas!

(Rausta ķēdes no koka.)

Guna

Laid! Drīz nekas vairs mani nesies

Un važas pašas nokritīs.

Normunds

Cik daiļa!
Cik brīnumdaiļa vēl pat nāves šausmās!

Tavs dzidrais veids, no sāpēm apēnots,
Kā mēness mirdzums tumšā dzelmē spīd. —

Ak — ko vēl stāvat še, ko skatāties?

Es nācu atraut jūsu laupījumu —

Prom man iz acīm! Visi prom, es saku,
Še sargu nevajaga — prom ir jūs!

Ļaudis
(kavēdamies un klusu rūkdami cits pēc cita noiet).

Sargi
Tam pašam jāatbild, kad tas mūs aizdzen.

[Noiet)
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8. SKATS

Normunds, Guna.

Normunds

Un tev še jāstāv, debess būte, tev

Šo ņirgu tēlu priekšā! — saldamai

Uz aukstas, mitras zemes — še, nāc sildies!
Šo karaļmēteli zem tavām kājām!
(Norauj sev mēteli un noklāj viņai priekšā.)
Ļauj man tās viņā satīt, sēdies še

Uz akmeņa, pirms citu krēslu cejul
Es pašu sauli zemē nonest spētu
Un likt tev pagalvī! Ak, ļauj man skūpstīt
Šos saltos, smalkos puķu pirkstiņus,
Šīs rokas. —

Guna

Laid, tās važās sietas.

Normunds

Ļauj
Man brūces, kas no dzelžiem nograuztas,
Ar skūpstiem dziedēt! Dzelžu vietā tev

Ap rokām vīsies zelts. Par asrām pērles!
Ar greznumu es tevi apbēršu,
Es tevi nesīšu uz jaunu dzīvi.

Guna

Uz turieni es pati aiziešu.

Normunds

Met nost šo drūmo veidu — skaties mani!

Ak, piegriez man kā saule zemei vaigu.
Tu taču reiz man rokās dusēji,
Kaut ar uz acumirkli. — Manas liesmas

Uz tevi pāri lējās — mīla — saki, liedzies —

Iz sirds es izraušu tev atzīšanos;

Tev arī mīla sveša nebija!
Guna

Tu runā

Par to, kas bij, kas sen jau pagājis,
Priekš manis mīla bija ceļiniece,
Kas, garām ejot, īsu brītiņu
Uz akmens apsēdās man durvju priekšā —

Tad aizgāja. —

Normunds

Ak, kā tu runā!

Cik mierīga, cik vēsa tava balss,



460

Kā meža avots vēlā rudenī!

Un tavi smaidi ir kā jūras klusums.
Še stāvu es, es drebu, elpoju
Viscauri kratīts it kā karstā drudzī.

Bet tu ar plašām acīm skaties projām,
Nekā, nekā tu neredzi. —

Guna

Par tālu

Mēs viens no otra esam šķirti jau.
Mums starpā veļas tumša mūža jūra.
Balts lakatiņš vēl pāri vēdinās —

Varbūt tā mana dvēsele.

Normunds

Ak, dievi!

Kā tevi atsaukt no šīm baigām tālēm!

Es izmistos, ak, veries šurpu, dzirdi,
Tik pacel acis.

Guna

Mani plakstieni
Par smagu — mūža viļņi mani nes. —

Normunds

Tev dzīvot būs, jel dzirdi — dzīvoti

Guna

Kādēļ?

Visaugstāko es dzīvē sasniegusi,
Sis brīdis mani ved uz pilnību,
Pēc tā es nespēju vairs augstāk celties,
Bet tikai krist. —

Normunds
Tad krīti manās rokās!

Krīt' mīlas rokās, viņas tevi nesīs,

Kā jūras putas nesa mīlas dievi

Virs dziļumiem.
Guna

Kas dzelmē lūkojies,
Tas nevar peldēt vairs uz virspuses.

Normunds

Arvienu vēl šis nepieejams aukstums,
Kā balta ledus apsaluši klints!

Ar kādām liesmām būs man tevi kausēt,
Ar kādām svelmēm sveldēt dvēseli!

Vai manas dzirksteles ar neķer tevi,
Vai trīsas nesagrābj tev ledus miesu?

(Grib viņu apkampt.)
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Guna

(atstumj viņu).
Laid mani, laid! —

Normunds

Tu aizsedz acis — ha! Es noraušu

No galvas tevim sāpju ērkšķu kroni

Un bakhantiskas rozes matos vīšu.
Tev atkal smieties, starot, gavilēt!
Lai visur lāpas gaiši iedegas;
Mēs savus mīlas svētkus svinēsim.

Guna

Es ugunīgā brūtes gultā kāpšu,
Uz svelmju spilveniem es apgulšos —

Ak, tāda nāve! — Viņas aicinājums,
Tas pārskan visus tavus dzīves zvanus.

9. SKATS

Tie paši un karalis ar pavadoņiem. Ļaužu bars nāk pakaļ, ne-

pacietīgi kliegdams.

Ļaudis
Lai dzīvo karalis! Nost ļauno burvi!

Prom to uz sārtu!

Targals
Pacieties vēl drusku,

Tu mana uzticamā, krietnā tauta.

Vlēs gribam tiesu lēnu spriest, ne bargu
Un soda vietā rādīt žēlastību,
do noziedzniece dziļi nožēlo. —

Guna

Es — nožēlot? Es!

Targals
Viņa vēl ir jauna,

Nav ļaunums viņā dziļi iesakņojies,
Tā mūsu visu priekšā apņemsies,
Ka metīs burvības. —

Guna

Ko apņemšos?!
Normunds

Es netiku vēl tevim sacījis —

Kāds nieks, kas gluži mazs tev jāatdod,
Un tev tad viegli atkal dzīvē tikt.

Tavs šķidrauts — kaut tas tevi tērpj tik skaisti

Un ir tik burvīgums, ne burvība.
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Bet ļaudis tic, ka viņā Jaunums slēpjas, —

Šis šķidrauts vien tik tev ir jāziedo.
Guna

(izbijusies).
Mans šķidrauts jāziedo, man

Ļaudis
Nost ar tol

Targals
Tavs šķidrauts jāatdod tev, zīlniece,
Tad tiksi žēlota — es ticēšu,
Tavs Jaunais gars, ne tu pret mani cēlies.

Ņem šķidrautu un saplēs mūsu priekšā,
Tad beigusies būs tava burvju vara

Un tev būs dzīvot lemts.

Normunds

Dod viņu šurp,
Es viņu tev no pleciem noraušu.

Guna

Nost! Neaizskar tu mani! Arī tu!

Tu gribi atņemt manu šķidrautu!
Nekad tu mani nesi sapratis,
Nekad! — Nu dzīvē viss man dzisis,
Viss māņi, murgi, izjukušas ainas.

Tad grimstat naktī! — gaisma manā priekšā!
Normunds

Ak, ļauj, apžēlojies, dod viņu šurpl
Targals

Nu, nekavējies, noņem šķidrautu.
Ļaudis

No galvas noraut viņu zemē! Nostu!

Guna

(ietinas vēl dziļāk šķidrautā).
Tad nākat ņemat manu dzīvību,
Uz uguns sārtu mani projām stiepjat,
Ikkatru manu dzīslu saraustāt,
Bet savu šķidrautu es nedošu,
Ar viņu dzīvoju, ar viņu mirstu!

Ļaudis
Klau! Vai jūs dzirdat nu, tā turas pretī,
Tur šķidrautā tai visa burvība.

Normunds

Ak, klausi, nekavējies, briesmas aug,

šis saniknotais pūlis nav vairs valdāms,
Tas slāpst pēc upura.
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Guna

Ej nost no manis!

Es nāves nebīstos, es gribu mirt!

Targals
Beidz velti valkāt mūsu pacietību,
Dod šurpu šķidrautu jeb — tūdaļ mirsi.

Šurp, sargi, vedat viņu prom uz sārtul

Guna

Nu brīdis klāt — tad tu tā, nāve, esi!

Es izstiepju šīs važās kaltās rokas,
Es visa sevi tevim pretī nesu!

(Nokrīt ceļos.)
Ņem manu nedzīvoto dzīvi, ņem!
Nekas no viņas man vairs nepielīp,
Ne es priekš pasaules, ne tā priekš manis!

No mūžības es biju aicināta,
Es sevim uzticīga paliku. —

Jau debess gaisma spīd caur manu miesu,
Līst manas asaras kā zvaigžņu lietus,
Kā meteors es saulē iegāžos —

Tu balss iz tāluma — es nāku, nāku
Un mirstot tagad tikai dzīvot sāku! — —

(Uzraujas augšā un dodas uz sārtu, ļaudis viņu klieg-
dami apstāj.)

Normunds

(drāžas ļaužu pūti iekšā un, Gunu aiz rokas satvēris,

rauj atpakaļ).
Ha! Ārprātīgā!
(Viņi abi ar Gunu cīnās, tad Normunds to aizsviež

projām un ar izplestām rokām stājas ļaudīm pretim,
kuri grib no jauna Gunai uzbrukt.)

Kas to aizskart drīkst!

Prom, nezvēri, ne soli tuvāki

Ļaudis
(griežas pret princi).

Klau!

Viņš nodevējs, vai redzat nodevēju!
Ar burvi viņi abi kopā zinas,

Normunds

Pār manu līķi tik pie viņas tiksat!

Ļaudis
Tam arī mirt! Nost, sitat viņu zemē!

(Draudoši rokas pacēluši un citi ieročus sagrābuši,
dodas princim virsū.)
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Normunds

Kam mīla dzīvība, lai nenāk tuvu.

Targals
Ko iedrīksties! Man spēks nav tevi sargāt.

Klus', satrakotie! tie vairs nedzird mani.

Lai notiek arī tā. —

Ļaudis
Nost! sitat zemē!

Lai nodevējs mirst pirmais!
(Nogāž Normundu gar zemi, kāds, dunci pacēlis, grib
tam durt krūtis.)

Guna

(metas starpā).

Pagaidāt!

(Pret karali.)
Še esmu, sitat mani! — Karali!

Es gribu atdot... ak, viņš aizver acis.

(Nokrit pie Normunda.)
Tam galva smagi noslīd. —

(lekliedzas.)
A! Viņš mirst!

Ak, nemirsti, es gribu visu ziedot!

Targals
Jel atkāpjaties, uzklausāt, tā saka,

Ka ziedos šķidrautu. —

Ļaudis

šurp šķidrautu!
Targals

(uz Gunu, kura pakritusi pār Normundu).
Nu, attopies, dod šurp, ko solīji,
Dod šķidrautu!

Guna

Ha! Vai es solīju!
Es neteicu, viss jūk, viss zūd priekš acīm ...

Mans šķidrauts, nē! nē! nē!

Targals
(pārliecies pār Normundu).

Viņš vēl ir dzīvs,

Viņš atkal atver acis. —

Guna

(gavilēs iekliedzas).
Viņš ir dzīvs!

Še, ņem tad šķidrautul
(Norauj šķidrautu un nosviež zemē.)
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Normunds

(lēni galvu paceldams),
Vai patiesība?

Tu atdod šķidrautu? Tu mani žēlo?

Tu glābi mani, kā es tevi glābu?
Targ a 1 s

(uz ļaudim).
Nu gana darīts, ņemat šķidrautu
Un viņu burves vietā sadedzināt;
Ar to būs beigta viņas ļaunā vara,

Kā čūska nekait vairs, kad zobs tai izrauts.
No pesteļiem nu zeme iztīrīta,
Un turpmāk valdīs miers un labklājība.

Normunds

(Gunai tuvodamies).
Tu vienīgā, nu tu man piederēsit
Mēs abi, kas mēs nāvei izbēguši,
Nu tagad dzīves laimi baudīsim.

Kaut arī nobeidzies tavs debess spožums,
Kā daiļākā no visām zemes meitām

Tu tagad staigāsi starp mirstīgiem
Un karstā mīlā sirdis aplaimosi!

Guna

(novēršas atgaiņādamās un dodas uz otru pusi, kur

tā, smagi ievaidēdamās, sabrūk ceļos un aizsedz ar

rokām vaigu).
Ļaudis

(stāv šķidrautam apkārt, grib to aizskart, bet ne-

drīkst).
Pirmais

Pa gabalam tas būtu saraustāms.

Otrais

Nē, nē, tam rokas klātu neliekat,

Viņš pilns ar burvību!

Trešais

To labāk uzspraudīsim koka galā,
Tad tas nekā mums Jauna nepadarīs.
(Uzsprauž šķidrautu garas kārts galā un tur augsti
gaisā.)

Visi

Hei-da! he-he! Mums burvju šķidrauts rokā!

Nu ļaunajam par spīti varam diet.

Hei-da! he! Nu tik visi jautri! jautri!
(Nes lēkdami šķidrautu apkārt riņķi.)



Pirmais

Bet tagad nu to liksim degt uz sārta.

(Pēkšņi paliek tumšs.)
Otrais

Kas tas? Uzreizi satumsa, no kā tas nāk?

Trešais

Kur ātrāk sārtu, gan tad paliks gaišs.
Šis plānais šķidrauts ātri iedegsies.
(Visi pūlas iekurt sārtu, uz kura uzmests virsū šķidr»
auts.)

Pirmais

Bet uguns nepavisam negrib degt.
Otrais

Te ļaunie gari būs, kas viņu slāpē!
(No šķidrauta sāk izstarot burvīga balta gaisma.)

Pirmais

Vai redzat brīnumus! Tur šķidrauts, skatāt,

Viņš spīdēt sāk.

Otrais

Viņš iesāk kustēties, viņš lēni ceļas. —

Trešais

Skat, skat, viņš kāpj uz augšu, vai jūs redzat?

Guna

(uztrūkusies dodas uz priekšu un izstiepj rokas uz

augšu pakaļ šķidrautam).
Trešais

Arvienu augstāk viņš un augstāk ceļas.
Kā mākonīts tas tik vēl saredzams —

Nu izzuda. —

Guna

Pagalam nu — pagalam!
Normunds

Pie manas sirds, ak, nāci Tu mana — mana!

Guna

Man tagad vairāk nav nekā — kā tu.

(lekrīt viņam rokās.)

Priekškars.
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CETURTAIS CĒLIENS

Notiek vairāk mēnešus vēlāk.
Dārza eja, kura ved uz pili. Uzcelti goda vārti, lāpas, karogi.

1. SKATS

Nora, Ģita, Edmila vij puķu vītes un tin ap vārtu stabiem
Pils Jaudis steidzas ātri garām.

Pirmais

Te viņi nāks, te nāks viss svētku gājiens
Pa vārtiem cauri, turp uz pili iedams.

Otrais

Nē, drīzāk tur tie ies no otras puses.
Tur vārti platāki priekš visa pulka.

Trešais

Pa priekšu gan ies kārais?

Otrais

Jā, tad princis,
Pie rokas vezdams dzelžu jaunavu
Kā līgavu.

Pirmais

Es sen jau domāju,
Ka karš ar kāzām beigsies, mums jo labāk,
Mēs tagad jautri dzīvosim.

Tie tik būs svētki.

Ceturtais

(no ārpuses saukdams).
Nākat ātril ātril

Tur viņā pusē vairāk jaužu lasās,
Tur redz, kur viņi nāks no tālienesl

(Visi ātri noiet.)
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2. SKATS

Nora, Ģita, Edmila.

Ģita
Ko viņa saka? Kā tā izturas?

Nora

Arvien vēl tikpat lepna, augstprātīga.
Nupat es viņu dārzā satiku,
Tā pat ne redzot manis nelikās.

Edmila

Vai viņa mierā ir, ka princis precas?
Tā nemēdz gan vis būt tik piekāpīga.

Nora

Turpat tā nāk, lūk, kāda uztraukta,
Tā it kā meklēdama apkārt skatās.

3. SKATS

Nora, Ģita, Edmila, Guna.

Guna

Kur princis ir?

Ģita
Kā mums to zināt gani

Guna

(pus uz sevi).
Nekur tā nav, nekur to nesastopu.

Nora

Tad nemeklē, kas nava atrodams,

Nāc labāk palīdzi mums puķes vīt,
Mums darba daudz.

Guna

Ak, laižat, sakāt,
Jūs to ganredzējāt, kur ira viņš?
Ko jūs tā smīnēdamas saskatāties?

Jūs zināt, kur viņš ir?

Nora

Tu taču tā,
Kas visas prinča slepus gaitas zina,

Vai viņš tās tagad tev vairs neuztic?

Guna

Ko iedrīkstaties! — Kas jūs tādas esat?

Jums tikai atbildēt, kad es jums prasu.



469

Oi t a

Vai re, cik lepna vēl! Ha-ha-ha!
Vai zini, ko es tevim pasacīšu. —

Nora

Laid taču, lai tā savu princi meklē,
Kad viņš vairs viņu nemeklē, tad viņai
Viņš jāmeklē. —

Guna

Jūs nekrietnās!

Nora

Tu prasi
Mums, kas mēs tādas esot, saki labāk —

Kas esi tu?

Guna

(satriekta, zem sevis).
Hal Kas es esmu!

Edmila

Laid!

Lai līgstam labāk mieru, māsiņas.
(Uz Gunu.)
Tu esi manim vienmēr patikusi,
Tik pārāk lepna biji, mūs nemaz

Tu neredzēji — bet lai paliek tagad.
Ko nu vairs iesim ķildoties; nāc labāk

Un sēdies mūsu pulciņā — te, lūk,
Būs soliņš tev. —

Guna

(klusu).
Tu baigais jautājums:

Kas es gan esmu? Kas es tagad esmu?

Un kas es biju? —

Edmila

(novelk viņu aiz rokas uz soliņa. Guna mehāniski pa-

klausa).
Labāk atsēdies

Un, lūk, še, puķes ņem, tikpat jau vien

Mums draudzīgi būs kopā jādzīvo.
(Pieber viņai no groza klēpi pilnu ar puķēm.)
Tu redzi, dzīvē daudz vēl puķu ir,

Guna

(pārvelk ar roku pār pieri un platām acīm lūkojas uz

meitenēm).
Jūs savu dzīvi dzīvojat, ak jā!
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Es neredzēju jūs, es nesapratu,
Ka tā ir arī dzīve, taču dzīve.

Ģita
Mēs ņemam to, ko dzīve mums vēl dod,
Tā dod mums rozes, tev varbūt — tik ērkšķus,

Edmila

(uz Gunu).
Ak, ko tik drudžaini tu puķes rausti,
Lūk, citu tu pēc citas saplucini,
Gandrīz vairs nepaliks, ko vītē vīt.

Še vītes gals, vij tāļāk, pievienojies. —

Nora

Jā, pievienojies, laiks tev pievienoties
Mums, kas priekš tevis bijām jau, ir mums

Tāpat kā tev, reiz princis uzsmaidīja.
Tad nāci tu — un mēs — ko darījām?
Mēs tevim rozes vijām, pušķojām
Tev baudu kausu, tavu guļas vietu.

Nekā mēs neteicām, tik rozes vijām

Kā asinssārtu šausmu pavedienu.
Nu tava reize viņu tālāk vīt

Priekš citas. —

Guna

Jūs nolādētās! še! še!

(Rauj puķu vīti un sviež viņām acis.)

4. SKATS

Priekšējie un Normunds.

Guna

(steidzas viņam pretī).
Tu nāc, mans dārgais!

Glāb mani no šām nekrietnajām, glāb!
Normunds

Par ko tu uztraucies? Šie maigie bērni,

Ko tie tev darījuši?
Edmila

Ne mēs viņai,
Bet mums tā uzbruka, mums puķes acīs svieda,

Lūk, tur tās visas zemē saplosītas.
Normunds

Kas puķēm vainas, ka tās plosīji?
Man jūsu žēl, jūs maigie bērni, dodat
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Man katra rozi, es to nesmādēšu.
(Meitenes sniedz viņam rozes.)

Guna

(izsit viņam puķes no rokām).
Tu viņas neaizskarsi — riebums! — ak! —

Normunds

Ko iedrīksties!

Guna

Dzen viņas tūdaļ projām,
Lai acīs neredzu šīs nekrietnās!

Ko? Tu vēl šaubies? — tu tām uzsmaidi?

Tu mani viņu priekšā? — ha! par daudz!

Es prasu, lai tu viņas tūdaļ projām dzen,
Es prasu, dzirdi!

Normunds

Tu man pavēlēsi!
Tu

Nora

Mēs jau pašas ejam, ejam,
Lai mūsu dārgais princis netiek spiests
Būt netaisnis.

(Pret princi.)
Tev mūžam padevīgas.

(Noiet.)

5. SKATS

Guna, Normunds.

Guna

Ak, vai es savām acīm ticēt varu?

Tu mani viņu priekšā pazemoji,
Tu viņām — viņām — ak! šīm netiklēm

~,

Ak, riebums, kauns!

Normunds

Es tiešām nesaprotu,
Un man tev jāprasa. —

Guna

Ne tev ko prasīt,
Bet tagad mana reize. —

Normunds

Jādomā,

Ka tev, ne manim pieder karaļgods,
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Guna

Ja man tas nepieder, vēl nepieder,
Tad tagad prasu, lai tu man to dod!
Es prasu stāvokli, kas manis cienīgs,
Dod vietu manim karaltronim blakām.

Normunds

Jā, pavēlēt un prasīt — tu tik vari,
Ta tava mīla ira. —

Guna

Mana mīla!

Normunds

Bez tam — es nācu tevim pavēstīt,
Ka nenovēršami ir jānotiek,
Ko zemes miers un labklājība prasa —

Man. —

Guna

Ha! vai tu to tiešām darīsi?!

Normunds

Jel nekliedz, es jau tevim teicu,
Man jādara, ko valsts no manis prasa.

Guna

Un tu — un tu — un tu? Vai tas var būtr

Tu manas mīlas prasīji, ak — saki,

Tu, kam es visu atdevu, — teic manim, teic —

Kur tava mīla ir?

Normunds

Ko tu man devi?

Guna

Es — visu, visu, pati sevi.

Normunds

Tu,
Vai tu vairs biji tu — ko tu man devi?

Vai gribi nākt un noslēgt rēķinus?
Laiks arī ir— es gribu tevim sacīt,
Kas tu man biji. Manu dzīvi, mani

Tu slāpēji, tu sevī uzsūci

Kā švammis mitrumu. — Tu draudi,
Tu prasi, pavēli, kā augsta klints

Tu manā dzīves ceļā aizvēlusies.

Guna

Ha! Tava dzīve, ko es tevim laupu,
Tā seklums ir, tā ir kā dubļu peļķe,

Nupat šīm nekrietnēm tu uzsmaidīji.
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Normunds

Un, kaut ar seklums, tā ir brīvībai
Un arī peļķē saule spoguļojas.
Bet tu man sauli laupi, laupi gaismu,
Kā kapa ciprese tu apēnoji
Ar melniem, platiem zariem manu dzīvi —

Bez skaņas vārdi tev, bez trokšņa soļi,
Nekad es tavu smieklu nedzirdēju,
Nekad!

Guna

(sāpigi).
Ja, jā, es smieties nespēju,

Man jāaprok bij manas atmiņas.
Man rokas, kurām tevi skāvu, aplipušas
Ar līķu smaku bij, man galvu sedza
Vēl sadegušās paradīzes pelni.
Es smieties nespēju, nē, nē! bet es,

Es gribu lūkot smieties.

Normunds

To tu nespēj.
Guna

Es iešu noklausīšos, dzirdēšu

Kaut kur tos gaišos, saldos laimes smieklus;
No sīkiem putniņiem es mācīšos,

Kas čivinot man pāri skrien pār galvu,
Es pavasara zālē atgulšos
Ar kailām krūtīm, lai tās cauri izsilst,

Lai saule manos matos satinas

Un raibi kukainīši tek pār rokām,
Es kļūšu jauna, jautra, un es smiešos.

Normunds

Tavs gaišums, tavi saldie saules smiekli,
Tie aizgāja ar tavu šķidrautu!
Pēc tā, man šķiet, nekā tev nepalika,
Priekš manis nepalika.

Guna

Taču — kas.

Normunds

Tev bija debess, kas tev tagad ir?

Guna

Man — paliek zeme.

Normunds

Zeme?
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Guna

Zeme, jā!
Es esmu zeme, izslāpusi zeme —

Tu mani pats par tādu pārvērti;
Tu mīlas prasīji — vai nu tev bailes?

Es esmu pati zeme, karsta, kaila,
Ar ugunssārtām rozēm apvijusies.
Es nāku, nesta paša negaisa,
Mans skats ir reibums, mana dvēsle vētra —

Uz manām lūpām visi grēki deg!
Un visas laimju laimes acīs staro!

Normunds

Ak, kādas liesmas! Visi prāti apžilbst!
Guna

Ha, ko tu vairies, ko tu atkāpies?
Es gribu smieties, līdz pat sirdij smieties

Es savus čūsku matus purinu,
Un skanot mani smiekli zemē birst,
Nāc skūpsti mani, vai tu dzirdi, skūpsti!

Normunds

Ak šausmas! Vai tas ārprāts? Līksmas? sāpes?
Guna

Jā — līksmais ārprāts, ārprātīga līksme!

Kā reibis katris vārds man iet pār lūpām,
Ikkatra mana doma dej tev priekšā. —

Nāc — mana miesa deg kā balta liesma,
Līdz matu saknītēm man sprikstēt sprikst. —

Nāc skūpsti mani, skūpsti, skūpsti!
Dzer manu savārījšos dvēseli.

Nav dievi tādu dziru dzēruši,
Nav velni apreibuši tādā skurbā,
Es tevi saviem skūpstiem, apskāvieniem
Kā karstām tuksnešsmiltīm apbēršu.

Normunds

Laid! It kā viesulis tu mani rauj
Uz pazušanu projām. —

Guna
Tu vai es —

Kur nāves un kur dzīves robežas,

Kad kaislība tās visas zemē grauj
Un visam pāri šļāc kā grēku plūdi?
Vai tev tik žēl šīs sīkās, mazās dzīves?

Tā vajag dzīvot, kā es dzīvoju.
Lai kristu, nīktu, drupās sadruptul —
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Nāc mani aizput prom ar dvašas pūsmul
Ar vienu smaidu projām aizsmaidi!

Es tavās rokās pelnos sakritišu —

G. SKATS

Priekšējie, vēstnesis steigšus uznāk.

Vēstnesis

Kur, augstība, jūs kavējaties vēl?

Mēs uztraukti jūs visur meklējam;
Jau vēstnieks atsteidzies ar prieka vēsti,
Ka klātu augstā līgava, ak, steidzat
Tai pretī jāt!

Normunds

Ej vien, es tūdaļ iešu.

Ej paziņo to manam tēvocim.

Vēstnesis

Jau zināms viss ir viņa augstībai,
Viņš sapulcējis visus galma ļaudis,
Uz jūsu augstību tik gaida vēl.

Jau apsegloti brašie kumeļi,
Aiz nepacietības vien zemi kārpa.

Normunds

Es tūdaļ pakaļ iešu, ej un saki,

Ka nāku jau.

(Vēstnesis noiet.)

7. SKATS

Guna, Normunds.

Normunds

Man jāiet, dzirdi — nav nekas vairs grozāms.
Pat tava mīla, ja to tagad redzu,
Ja drūmā klints nu pēkšņi pāršķeļas
Un izverd ārā liesmu mutuļus,
Tas var tik šausmas iedot.

Guna

Ak, es būšu —

Es gribu maiga būt, ak, neaizej,
Tik dzirdi vēl — es elpu aizturēšu,
Es būšu — vai tu dzirdi? — ak, tik maiga
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Kā miglas mirdzums apakš mēneša,

Kā
...

ak, es savas ilgas tevim apkārt
Kā zaļu zīda tīklu izstiepšu.

Teic, teic — ak, kā lai tevim patīku?
Un kādā veidā lai tev piedāvājos?
Kā zāle tev zem kājām galvu liekšu,
Kā puķe vējā līgošos tev priekšā,
Kā mākonīts virs galvas lidošu.

Tik neaizej, ak, pagaidi, es tevi
Ar skūpstiem apguldīšu un ar smiekliem

Kā cīruļdziesmām rītos modināšu.

Es visur, visur būšu, kur tu būsi,
Kā smalka stīdziņa tev aptīšos,
Kā silta pilīte tev uzpilēšu. —

Normunds

Hal Kādas balsis, kā tās viļ un dziedi

Kā zīda vijums un kā čūskas šņākums.
Bet, kaut tu visās krāsās starotu,
Tu paliec tu — mēs kopā nederam,
Mums jāšķiras.

Guna

Ne solil Neej, neejl
Tā nevar dzīvu miesu pušu raut,
Tā nevar pēkšņi pārlauzt zaļu koku,
Man tava dzīve piederi

Normunds

Mana dzīve,
Tu to par seklu nosauci, par zemu,

Guna

Tad es tev līdzi gribu zema kļūt —

Es varu noliekties, es neieiešu

Pa dzīves lielām durvīm vairs, es līdīšu

Caur šauriem vārtiņiem. —

Normunds

Viss velti, laid!

Dod ceļu man, ļauj maniem zirgiem skriet,

Jeb tie tev pāri ies. —

Guna

Es nelaidīšul

Man vairs nav jēgas, gribas, manas domas

Kā piezīdušās lēles smiltīs valstās,.,

Kā ritens man pār krūtīm pārgājis ...

Ko taču sacīju — es gribu būt...

Tu zini viņas, es tām līdzi būšu,
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Es sēdēšu ar tām pie viena galda,
Es viņu dziesmas dziedāšu, es, es...

Normunds

Fui! Tu tik zemu gribi krist?
Tu ne —tu nē

...
mēs šķirsimies tāpat,

Tev augstai jāpaliek.
Guna

Es tikai varu vien

Vai augstāk celties vēl vai zemāk krist,
Kad mīla beigta būs, es meklēt nākšu

Ka hiēna pēc apbedītā līķa. —

(Aiz skatuves trompetu skaņas.)
Normunds

Man bail no tevis, laidi

Guna

(nokrīt ceļos).
Nē! Nē!

Normunds

Laid, tu

Man riebīga!

Guna

Nē! Nē! Nē!

Normunds

Fui!

(Aizsviež viņu prom un izsteidzas ārā.)

8. SKATS

Guna

(paliek brīdi bez samaņas guļot).
(Tad atskan mūzika, svētku maršs, aiz skatuves

troksnis un balsis.)
Guna

(pēkšņi uzraujas un skrej, it kā no fūrijām trenkta,

apkārt un tura ausis cieti).
(Nāk svētku gājiens: papriekš Edmila, Ģita un Nora

vieglos, rožainos plīvura svārkos, puķes pa ceļu kai-

sīdamas, tad nāk karalis zem baldahīna, pavadīts no

valsts vīriem un ģerboņu nesējiem. Tad nāk princis
Normunds, vezdams sev zem rokas Dzelzs jaunavu;

viņus pavada lāpu nesēji, tad nāk pakaļ tauta. Mūzika

atskan tāļumā. Uz skatuves paliek tumšs.)

Starpbrīdis, tad uznāk Karga.
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9. SKATS

Karga, Guna.

Karga
(skatās bailīgi apkārt. Guna it kā nesamaņā grib vi-

ņai steigties garām, bet viņa to aiztur).
Es esmu tā, es!

Guna

(skatās viņā platām acīm, bet nekā nesajēdz).
Karga

Ko tik stingri skaties,
It kā vairs manis nepazītu?

Guna

Tu,
Tu esi dzīva būte, iespēj sajust,
Bet koki, lūk, no manis atkāpjas,
Un, ja es arī bezdibenī lēktu,
Aiz riebuma tas mani izspļautu.

Karga
Beidz! Apmierinies! Es tev nācu pakaļ,
Es tevim sekoju no viņas dienas,
Tu zini, kad uz sārta tevi veda,

Kad tavu šķidrautu ...

Guna

(dobji ievaidas).
Mans šķidrauts, ak!

Karga
Ko tu tā ievaidies, kā odzes dzelta,
Kas reiz pagalam, tas pagalam ir,
Bet nāc man tagad līdz. —

Guna

Ak, kādēļ, saki,

Kādēļ es toreiz līdzi nesadegu?
(Noslīd elsodama uz kāda koka stumbra.)

Karga
Ak, kā tu raudi, it kā dvēseli

Iz krūtīm izraudātu. — Rimsties nu!

Guna

KādēJ es toreiz līdzi nesadegu!
Karga

Gan nav vairs šķidrauta, bet nāc tik vien,
Mēs atkal kopā dzīvosim tur mežā,
Tur varēsi tu atkal pareģot,
Tev ļaudis ticēs ir bez šķidrauta.
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Guna

Nekad tam netic vairs, kas pats sev netic,
Visaugstākais, visskaistākais bij mans,
Priekš savas pārliecības mirt — cik jauki!
Man bija dots tas neizdzēšams spožums,
Ar kuru tālos laikos iespīdēt. —

Karga
Tu runā vēl par viņu brīnumvaru,
Kas šķidrautā?

Guna

(turpina, aizgrābtībā viņu neievērodama).
Es uzcelt gribēju

Uz baltiem kalniem saules svētnīcas,
Es rokas gribēju uz augšu stiept
Kā ziedu zarus zilā pavasarā
Un, sārtos saules viļņus pušu šķeļot,
Arvienu tālāk nirties bezgalībā —

Bet — tad es kritu
~,

Karga
Nelaimīgais lāsts!

Vai tu vēl dieves vārdus atminies?

Guna

(smagi elpodama).
«Mūža gaisma tam tik mirdz,
Kam no dzīves šķirta sirds;

Dievu ugunī tam kvēlot,
Dzīvi nedzīvot, bet — tē10t.,.»

Karga
Par izredzēto dieve tevi sauca.

Guna

Ak, fui! Kā patiesība aptraipījās,
Kad tā sev sūtnim sievu izredzēja.
Es savu gaismu pārdevu par skūpstiem,
Par vīra skūpstiem! Zini, kas ir sieva?

Nē, nē, tu esi neglīts radījums,
Bet es — es tāda sieva_ biju ... es,

Kā vilku ābele es ziedēju,
No savas smaržas pati apreibusi

Ģifts uzpampušiem, saldi lekniem ziediem,

Kas apsvīduši it kā līķa sviedriem,
Mans skats bij reibons, mani skūpsti nāve,

Un kad es smējos, ha-ha! Es vēl smejoši

Karga
Bet kādiem slimiem smiekliem! Tie tev kaklā
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Gurkst it kā apakšzemes ūdeņi —

Beidz tagad, ja tev Jauns ir noticis
...

Guna

(starpā).
Pareizi man ir noticis, pareizi,
Ka esmu atmesta un samīta, —

Kur savu pilnību, kur savu spēju
Es lietoju? — Es dzīvas dabas miesā

Tik piepe biju, izplētusies piepei
Ko tu tur gaisā veries — skaties pīšļos,
Nekad par zemu nespēsi tu meklēt.

(Saceļas negaiss, pērkons.)
Karga

Es skatos, lūk, kāds briesmīgs negaiss ceļas;
Viss tumšs kā melna nakts, nāc projām, bēgsim
Un paslēpsimies kuri

Guna

Lai viņi nākl

Es gaidu jūs, jūs iznīcības gari,
Pār zemi rībot pāri braukdami,
Pie saviem uguns ratiem mani sienat

Un raustāt gabalos — ak, vēl tik nāvil

Karga

Rau, rau, kas turi Nāc, skaties gaisā — turi

Vai redzi, kāds tur savāds mākonisl

Kā asins sarkans.

Guna

Ha!

Karga

Viņš slīd uz leju,
Mums taisni virsū, nē, tas mākons nav,

Tas šķidrauts ir. —

Guna

(iekliedzas).
Mans šķidrauts tasi

Karga
Bet tev

Bij šķidrauts balts un sidrabausts,

Šis ir tik sarkans it kā pilns ar liesmām.

Guna

Mans šķidrauts, ak, mans šķidrautsl
Karga

Nāc nu ņem,

Viņš zemu nolaidies, viņš tevis gaida.
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Guna

(čukst).
Ņem, ņem, es to vēl aizskart nedrīkstu

.

Tik asinssarkans
... tā ir mana dzīve. —

Karga
(šķidrautu ņemdama).
Vai! Vai! Kur piesit vien, skrej uguns ārā!

Guna

Dod viņu man, mans ģēnijs atkal sauc.

(Paņem šķidrautu.)
Es tevi turu, atkal rokās turu!

Man krūtis cilājas un nāsis plešas,
Un spēku šausmas visu miesu krata.

(Paceļ šķidrautu drusku pie acim.)
Ak, kādās gailēs zvēro pasaule!
Nav debess gaisma vairs, nav spēks vairs radīt,
Bet trīskārt lielāks spēks ir — izpostīt.
(Aiz skatuves troksnis, gājiens nāk atpakaļ.)

barga
Vai dzirdi — troksnis, viņi atkal nāk!

Nāc ātri prom!
(Velk viņu.)

Guna

Ne soli neiešu.

Man ne pret vienu vairs nav jāatkāpjas,
Es savas liesmas atkal augsti kuru,
Es pati sevi atkal rokā turu!

10. SKATS

Svētku gājiens nāk atpakaļ, tikai ne vairs agrākā kārtībā, bet juku
jukām. Dzelzs jaunavu ved tagad karalis, viņai tagad pie otras

rokas Normunds.

Dzelzs jaunava

(uz karali).
Tā paliek, mēs nu tagad radinieki

Un būsim saticīgi kaimiņi.
Jums paliek jūsu valsts un jūsu tronis.

Tik daiļo princi, to jums nolaupu.
Šo saldo, gaišo princi, jā, to vis

Jums neatstāju, to es līdzi ņemu;

Bet kāzu dāvanu jums gribu dot,

Ka nenožēlosat šo zaudējumu.



482

Targals
Kā vien tev patīk, augstā radiniece,
Tu kāvu zvaigzne, cēlā jaunava,
Tev tikai jāpavēl, mēs paklausām.
(Skūpsta viņai roku.)

Dzelzs jaunava
Tad mana pavēle lai ir kāds lūgums:
Uz kāzu mielastu es visus lūdzu,

Ko mājā, savā pilī, gribu svinēt.

Še viss man šķiet tik neērts un tik šaurs,
Ka pat ne bruņas atvāzt nespēju.
Še jaudis nedroši kā ēnas kustas

Un ūdens pat tek sīkiem vilnīšiem.

Viens pats tik dārgums še — mans baltais princisl
Bet dzelžu pilī, tur mēs līksmosim,
Tur vīnu lielām vātīm iekšā velsim,
Tur kokles, dūkas, bungas rībēt rībēs,
Ka dimdēs visi dzelžu pamati;

Jā, gaišais princi, tur tik līksmi būsim.

Bet ko tāds bāls tu esi, saldais princi?
Ko skaties platām acīm, it kā spokus
Kur būtu ieraudzījis?
(Skatās apkārt un ierauga Gunu, kura, uz priekšu
panākusi, stāv draudošā pozā.)

Ā, kas tur?

Kas tu te tāda esi, saki?

Guna

Kāda,
Kas neļaujas no ceļa sevi bīdīt.

Dzelzs jaunava

(viņu aplūko).
Hm! Kāda savāda!

Guna

Jā, skaties vien,
Es tevim līdzīga vis neesmu.

Dzelzs jaunava

(atgriezusies, uz citiem).
Kas viņa tāda ir, un kā to sauc?

Targals
Par Gunu viņu sauc, tā kāda burve.

Dzelzs jaunava
Par Gunu? Ērmots vārds! Vai tā nav uguns?
Jeb kāda daļa uguns? Ja tā burve,
Tad laikam sazinās ar uguns gariem?
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Guna

Jā, tagad uguns gariem pavēlu.
Reiz biju gara uguns karaliene.

Reiz biju visa — tagad esmu daja.
Dzelzs jaunava

Tad daja? Tad ne visa? Tev kā trūkst?

Guna

Kā manim trūkst, to zināšu sev ņemt.
Dzelzs jaunava

Lai kā tev trūktu, tas man jāsaka,
Tev netrūkst lepnuma.

Targals
Tā nevar aizmirst,

Ka tai reiz vara bij, kas izbeigusies.
Dzelzs jaunava

Tad burve tā bez burvības, kā čūska,
Kam izlauzts zobs un kas vairs nespēj dzelt!

Guna

Ja čūska nespēj dzelt, tā spēj vēl žņaugt,
Kam viņa aptinas. —

Dzelzs jaunava

(uz princi).
Bet kas tev kait?

Tu vēl jo vairāk pārvērties, mans princi,
Šī burve, šķiet, vēl bur bez burvības;
Vai tev no viņas bailes?

Edmila, Nora, Ģita
(sasmējās).

Ha-ha-hal

Dzelzs jaunava

Ko smejaties tā, mazās zivtiņas?
Un šaudāt galviņas?

Edmila, Ģita, Nora

(smejas vel vairāk).
Ha-ha-ha-ha-ha!

Dzelzs jaunava
Vai nesacīsat vēl? Es gribu zināt,

Kas jums tik smieklīgs šķiet? Vai tur tā burve?

Edmila

(iegrūž Ģiiai sānos).
Teic tu!

Ģita

(iegrūž sānos Edmilai).
Nē, saki tu!
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Edmila

(atkal Norai sānos).
Teic tul

Nora

Mēs smejamies, ka burve gribēja
Ar burvībām pat princi ievilkt tīklos,
Bet ka tai neizdevās. —

Guna

(uztrūkstas, bet savaldās).
Jūsl

Dzelzs jaunava
Vai tā!

Vai atņemt manu gaišo, saldo princi!
Tu tiešām zemu neskaties, patiesi!

Nora

Jūs, augstība, tai ņēmāt cerības,
Un jūsu skaistums pārspēja tās mākslas.

Dzelzs jaunava
Ha-ha-ha-ha! Tu skaisti runā, bērns!

Bet ko tu teic, mans princi, vai arvien

Vēl stāvi it kā sastindzis?

Normunds

Es esmu

Ar tevi saistīts, ko vēl vairāk prasi?

Targals
Ja pavēli, es burvi aizgādāšu,
Ka tā vairs tevim acīs nerādās.

Reiz tai jau nolemts bij uz sārta degt.

Dzelzs jaunava

Kādēj? Ak nē! Lai viņa paliek vien.

Es drīzāk viņu paņemšu priekš sevis.

Pie manis mājā burvji lielā cieņā,
Es viņu mākslās labprāt noskatos.

Tāpat ir viņa mani pajautrinās;
Un savā mākslā tā tik nevainīga,
Ka nespēj vīru apburt pat, ko mīl.

Man viņas tuvums — ha-ha-ha — atgādinās,
Ka man ir tas, ko tā tik loti kāro,

Ka gaišais, saldais princis pieder man!

Bet tagad lai mēs cel.ā dodamies,

Kur mielasts jau mūs gaida dzelžu pili.
Sniedz manim savu roku, saldais princi!



Targals
Jā, cejā dosimies, jau pārāk kavējamies,
Lai baidēkji mūs turpmāk netraucēl

Visi

Lai dzīvo augsti jaunā karalienei

Dzelzs jaunava
(ejot atgriežas vēl pret Gunu).
Un tevis arī kāzās nedrīkst trūkt.

Tev jārāda man savas mākslas priekšā,
Es gribu redzēt, ko vēl iespēj.

Guna

Jā,
Es rādīšu, ko es vēl iespēju. —

Dzelzs jaunava

(noejot).
Mēs būsim līksmi, visi būsim līksmi!

(Uz Normundu.)
Es tevi dzelžu zirgā sēdināšu,
Un tronis tevim būs iz pūķu zobiem.

Tu tagad mans, tu manim piederi,
Un mūsu laime mūžam pastāvēs.

Guna

(ātri apmetuši sev sarkano šķidrautu, stāv viscaur sar-

kana, liesmaina un, draudoši viņiem roku pakal iz-

stiepdama, smejas dēmoniski).
Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

Priekškarā.
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PIEKTAIS CĒLIENS

Dzelžu pils.

Zāle augšējā stāvā. Būve loku veidā ar stabiem stūros. l abajā pusē
cieši pie sienas gari galdi, apkrauti ar ēdieniem un dzērieniem uti

gar malām apvīti ar puķu vītēm. Dibenā lokveidīgi logi. Durvis vie-

nas pašas kreisajā pusē, vairāk uz dibenu. Gar sienām pie logiem
pakāpieni un vairāk sēdek]u.

1. SKATS

Divi sulaiņi un Guna.

Guna

(ģērbusies viscaur sarkana ar sarkanu, garu šķidr-

autu, kurā tā dziļi ietinusies, sēd kreisā stūri zemē uz

staba pakājes, ar elkoņiem uz ceļiem atspiedusies, un

šinī skatā nekā nerunā).

(Sulaiņi rīkojas vēl ap galdiem.)
Pirmais

Nu viņiem atkal būs ko brīnīties,
Cik galdi pilni retu ēdienu;
Sie svešie ļaudis še par visu brīnās.

Otrais

Tie tādi savādi, man viņi netīk,
Kam mūsu princesei bij jāprecas!
Sis jaunais karalis tāds augstprātīgs,
Ar nicināšanu vien apkārt skatās,
Un vecais glūnot acis zemē urbj. —

Pirmais

(caur logu skatīdamies).
Lūk, kur nupat tie visi lejā stāv

Un pili apbrīno.
Otrais

Tā ir ar stalta:

Kā ērgļu perēklis uz klinšu raga.
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Kad še, no augšas stāva, lejā skatās,
Vai galva reibst.

Pirmais

(arvien vēl pie loga).
Šis jautro viesu bars

let apkārt trokšņodams; viss miers nu beigts.
Pat kraukļi izbijušies apkārt skraida

Un cauru rītu ķērc.
Otrais

Es arī klausos,
Es saku, tas nav labi; man tā dairs. —

(Otram pieiedams, paklusi.)
Vai esi svešo burvi ievērojis,
Kas līdzi atvesta?

Pirmais

(skatās bailīgi apkārt).
Otrais

Lūk, kur tā sēd.

Es visu laiku viņā noskatījos,
Tā sēd kā tēls un pat ir nepakust.

Pirmais

Nāc tuvāk, iesim viņu aplūkot.

(Velk otru aiz rokas tuvāk pie Gunas.)
Vai tā tā pati, kurai šodien viesiem

Būs burvju mākslas priekšā jārāda?
Otrais

Lūk, kā tā sēd, lūk, lūk! Nez vai maz dzīva?

Tik acis kvēlo vien caur šķidrautu.
Guna

(pakustas un paceļ galvu).
(Sulaiņi izbijušies bēg pa durvīm, ceļā uzgrūzdamies
uz Dzirkstīti, kura nāk.)

2. SKATS

Sulaiņi, Dzirkstīte.

Dzirkstīte

Kur Guna? Manim sacīts, ka es viņu
Še sastapšu?

Pirmais

Vai burvi meklē? Ej,
Tur viņa sēd.

(Sulaiņi prom.)



488

3. SKATS

Dzir k s t ī te, Guna.

Guna

(Dzirkstites balsi izdzlrdusi, paceļas un iet viņai lēni
pretī).

Es esmu še, mans bērns.

Es zināju, ka tevi sastapšu,
Vel reizi sastapšu. —

Dzirkstīte

(rokas izpletuši, steidzas viņai pretī, bet tad piepeši
satrūkstas un paliek uz vietas).

Guna

Ko izbijies!
Nāc tuvāk, bērns, lai tevi apkampju.

Dzirkstīte

(kāpjas bailīgi atpakaļ).
Guna

Vai es tik sveša tev? Es — tava Guna?

Dzirkstīte

(čukst ar izbailēm).
Tu esi sveša, jā, tu esi sveša. —

Guna

Ko velti bīsties? Tev es esmu laba.

(Grib viņu pie rokas satvert, bet Dzirkstīte arvien vēl

atraujas.)
Vai arī tu no manis aiziet gribi?

Dzirkstīte

(piepeši elsodama).
Ak, Guna, saki — kas ir noticis?

Guna

Daudz, daudz, mans bērns, kas nav vairs pārgrozāms.
Dzirkstīte

Kur ir tavs šķidrauts?
Guna

Viņš man atkal ir,
Un viņš un es — mēs atkal esam viens.

Dzirkstīte

Tavs baltais šķidrauts sarkans? Asinssarkans?

Vai viņš vairs rāda brīnišķīgo gaismu?
Guna (dobji).

Man gaismas nav, bet man ir liesmas — liesmas!

Dzirkstīte

Tu pati visa it kā liesma dedzi,
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Kā šausmas grābj... bet es — es tevi milu!

(Apkampj viņu raudādama.)
Ak, kādēļ nav vairs tā, kā senāk bija!
Kā toreiz mežā, kad pie tevis nācu,
Kad ļāvi skatīt man caur šķidrautu,
Kad līdz es nomanīju tavu gaismu,
Ak, cik tas jauki biji

Guna

Tas jau tik sen!

Tik sen! To straume, pāri šļācot, visu
Līdz aizrāvusi. — Bet iz viņām dienām

Kaut ko es esmu izglābusi vēl,
Kaut ko, — skat šurp, tas slēpjas man uz krūts!

(Izvelk noplēstu gabaliņu no agrākā šķidrauta.)
Dzirkstīte

Ak, ko es redzu, — Guna! Gabaliņš
No tava dzidrā, baltā šķidrauta!

Guna

No mana baltā šķidrauta — no manis —

To noplēsa reiz manim dzīves roka,
Kad pirmoreiz tā mani aizskāra.

Kad viss man aizgāja, uz manas sirds

Sis mazais gabaliņš vēl glabājās;
Nu ņem to, bērns.

Dzirkstīte

Tu man to atdod, Guna?

Guna

To dodu tev! — Ej mani izlīdzini

Un izved to, ko neizvedu es.

Gan sīks un niecīgs ir šis gabaliņš,
Bet savu darbu viņš ar izdarīs.

Ne lielie gari tie, kas ved pie mērķa!
Tie dzīves naktī pēkšņi iezveļas

Kā meteori, liesmas šķaidīdami,
Gan visu acis viņi apžilbina,
Tad paši sevī sakrīt, dziest un pazūd — —i

Bet austrumos aust maza maliņa,
Tā maza aust, bet droši rītu nes.

Ej, mīļais bērns, un vēstī rītu tiem,
Kas dus vēl dziļā miegā.

Dzirkstīte
Mans šis dārgums!

Ak, kādas jausmas manim sirdi pilda!
Man ir, it kā uzreiz man spārni augtuj
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Es skriešu it kā jauna bezdelīga
Ar pavasara vēsti!

Guna

Ej, mans bērns.

Un, lai cik dzijā miegā viss vēl dus,
Un, lai cik dzija ziema zemi klātu,
No durvīm ej uz durvīm — ej un klauvē!

Kaut sastingst pirkstiņi, arvien vēl klauvē;
Un, ja tie tevi atgrūž, projām raida,
Ak, neizmisies, tici viņiem, tici:

Ikkatrā stiepjas sīka stīdziņa
No sidrabšķidrauta! un, kad tās reiz

Tiks kopā austas lielā šķidrautā,
Tad tas kā jauna debess visus pārklās.

Dzirkstīte

(viņai lidz aizgrābta).
'Ak, Guna, tā tu atkal esi, Gunai

Guna

Un tagad ej, mans bērns, še, ņem šo skūpstu*
Ar to es atvados no sevis pašas. —

Dzirkstīte

Bet, Guna, tu? Uz kurieni tu ej?
Guna

Es eju turp, kur vētra nāk un iet, —

Es eju pati sevī piepildīties.
Dzirkstīte

Es raudāt negribu, nē, nē! Es iešu ~.

Tavs spēks, tas arī mani stipru dara,
Es tava mantiniece gribu būt,
Kas mazs, tas augot iespēj liels vēl kļūt!
(Atri noiet.)

Guna

(izstiepj viņai rokas pakaļ it kā kādai izzūdošai parā-

dībai, tad lēni atgriežas, lai ielu atpakaļ savā vietā).

4. SKATS

Guna, Normunds.

Normunds

(ātri uznāk, Gunu meklēdams, bet, kad viņu ierauga,
paliek stāvot. Abi viens otru klusuciezdami bridi uz-

lūko). (Nedroši, paklusi.)
Es tevi, Guna, meklēju.
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Guna

Tu — mani?

Vai man jau manas mākslas rādīt bū>?

(Atkal klusums.)
Normunds

(viņu aplūkodams).
Kā nāve skaista — un kā liktens auksta,
Un nenovēršama kā iznīcība. —

Guna

Ja tu to zini, ko tad mani meklē?

Normunds

Kas velk mūs bezdibeņa lūkoties?

Mūs reibons sagrābj jau, un tomēr mēs,
Pār malu pārliekušies, skatāmies,

(Aizgriezdamies, rūgti.)
Es tevi lūgties nācis neesmu,
Es zinu, tu nekad ar nepiedotu,
Priekš manis tava mīla mirusi.

Guna

Ne es, tu pats no nonāvēji — tu

To saminil

Normunds

Jā gan, es pats tas bijuj
Bet, viņu samīdams, vai arī zini,
Ko līdzi saminu? Vai tu to zini?

Guna

Kā man to zināt; es ar neprasu.

Normunds

Tu neprasi — jā, tā tas vienmēr bijis,
Nekad pēc mana «es» tu neprasīji,
Tu biji devēja, es tikai ņēmējs;
Neko no manis tevirn nevajdzējaj
Tu mani apbēri līdz matu galiem
Ar savām mantām, līdz vairs nespēju
Ne elpot tad — es tevi nokratīju!
Bet, tevi samīdams, es saminu

Pats sevi līdzi — to sacīt gribēju,
Nu tu to zini.

Guna

(izbrīnījusies atkāpjas).
Normunds

Brīnies vienī jo tādu

Vēl mani nepazini — dzīves drudzis,
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Kas manī kaist, šīs slāpju sausās Ifipas...
Tu nepazīsti dzīves nolādētos,
Kas slāpstot dzer iz visiem avotiem

Un veldzes vietā dzer sev tikai ģifti, —-

Tu radi pasaules, tu viņas sagāz,
Tas tev viss viens —* tu pati vari krist,
Bet krītot tu vēl paliec neaizsniegta.
Man nava dots ne krist, ne pacelties —

Un tomēr es ar savu tukšo «es»

Tev gribēju ha-ha-hal — līdzīgs būt —

Tev dzīvē iegriezties — tev darīt sāpes,
Lai mani sajustu. —

Guna

Tad tas bij naids?

Ko tu par mīlu sauci, bija naids

No paša sākuma?

Normunds

Vai zini teiku,
Sen pazīstamo teiku, smagu, grūtu?
Kā vējš tā šalc caur pielijušiem kokiem,
Tā gauž par tiem, kas mīl un nīst viens otru,
Kas abi kopā dzīvē nesader

Un tomēr nespēj viens bez otra dzīvot?

Ja tu šo teiki pazīsti, ja zini,
Cik viņā slēpjas moku un cik laimes,
Tad uzņem to, ko tevim sacīju,
Par mīlu vai par naidu — tas viss viens.

Guna

Es viņu uzņemu par likteni —

Tas neprasa pēc mīlas un pēc naida

Un smagiem sojiem iet mums visiem pāri.
Normunds

Tad dari liktens darbu: še es esmu,

Ņem mani nonāvē, ja tev ar to

Ir gana darīts.

Guna

Nē, mans princi, ejl
Tu taču šurpu nenāci, lai mirtu,
Tu nāci svinēt kāzu mielastu.

(Nogriežas no viņa un iet atpakaļ pie staba, kur pa-

liek sēžot kā agrāk, šķidrautā ietinusies.)
Normunds

Jā, kāzu mielastu es gribu svinēti

Vai dzirdi, ziemelis kā skrien gar pakšķiem?
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Tas kauc un aurē manas kāzu dziesmas;
Gar pili skraida apkārt dzelžu kraukli,
Tie arī gaida mielastu — ha-ha-ha!

(Dodas uz durvju pusi, kur patlaban nāk lekšā kāzu

viesi.)

5. SKATS

Priekšējie. Karalis Targals nāk, vezdams pie rokas Dzelzs ja a»

n a v v. Viņiem paka) viesi.

Normunds

(ātri pretī iedams).
Te tu jau nāc ar, mana līgava!
Nāc vien, nāc vien! Laiks ātri steidzas,
Mums prieki jāsatver, pirms kā tie projām.
Tiem žiglas kājas!

Dzelzs jaunava
Kāds tu jautris, princi,

Tavs laipnums mani gluži apbur.

Targals
Nu vīna gars ir tavam garam atkal

Liek atdzīvoties, tu kā agrāk esi,
Tavs drūmums sāka man jau nepatikt.

Normunds

Tad tas no tevis pielipis man būs.

Dzelzs jaunava

Viņš visus apbur mūs, vai ne, mans karal?

Ak, nāc pie manas krūts, mans saldais princi.

Normunds

Nāc savā goda krēslā nosēdies!

(Ved viņu pie appušķotā atzveltņa galda stūri pie

sienas.)
Tā labi atzvēlies — ha-ha-hal

Dzelzs jaunava
Kas tev tā atkal smieties liek, mans dārgais?

Normunds

Man prātā nāk, kur pirmīt ieraudzīju,
K-ī platas vardes saulē gozējas.

Dzelzs jaunava
Jā, manā zemē visiem labi klājas!
Bet tagad lūdzu viesus sēst pie galda



494

Un tukšot kausu mūsu labklājībai.
(Visi sasēž ap galdu: Targals galda galā. Normunds

priekšā pa kreisi. Sulaiņi iet apkārt, liedami vīnu

kausos.)
Viesi

Lai dzīvo augsti mūsu karaliene!

Un jaunais kārais līdzi, augsti! augsti!
Targals

(sviedrus noslaucīdams).
Uff! Tad nu beidzot miers! Mēs būsim droši.

(Atlaižas sēdekli.)
Raug! Nu var atlaisties kā dūņu gultā.
(Dzer vienmēr daudz.)

Viesi

Lai dzīvo kārais Targals! Saticība

Un miers lai abas valstis savieno!

Normunds

Surp vairāk vīna! kūtrie kalpa gari,
Vai prieku ir tik maz! Surp visas baudas,
Tās vienā lielā sārtā kopā kraujat,
Lai līdz pat padebešiem liesmas ceļas.
(Uz Dzelzs jaunavu.)
Dod skūpstus, mana dzelžu līgava,
Tev lūpas plānas it kā naža asmins,

Tik tikko pārstieptas pār lieliem zobiem.

Tās sievas skūpstīt prot, kam pilnas lūpas
Kā sulīgs auglis, — ek! Šurp manim vīnu!

Man auksti, it kā drudzis mani krata. —

Vai vīnā nav vairs uguns iekšā? — he!

Un kur ir mūzika? Kur dejotājas?

larg a 1 s

Jā, mūziku! Kas te tik baigi?
Kā glūņu gari ēnas lien gar sienām. —

6. SKATS

Tie paši un dejotājas sanāk. Priekšgalā nāk Nora, Ģita,
Edmila, savijušās ar puķu vītēm, katra nes rokā vaiņagu, kurus

vēlāk uzliek Normundam, Dzelzs jaunavai un Targalam.

Normunds

Surp, jautrais bars, ar saviem smuidriem

stāviem,

Kā baltas puķes vējā līgojat!
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Lai augšā negaiss briest, lai tumsa tumst,
Mēs gribam līksmoties! Tik jautri, jautri!
Liec galvā vaiņagu man, Edmila,
Iz rozēm, sarkanām kā asinīm,

Kā karstiem, kvēlojošiem dzīves priekiem,
Es gribu dziedāt dziesmu, dzīves dziesmu.

Normunds

(ar vaiņagu galvā un kausu pacēlis).

Vij rozes ap galvu,
Lai valda prieks!
Viss iznīkst un zūd,
Viss dzīvē ir nieks.

Lai mūzika skan

Un dimd, un rūc

Un kokles saldi

Kā dūjas dūc.

Skrien lapas vējā
Veldamies,
Mēs dejas viesuli

Griežamies.

Ņem kausu un sarkano

Sulu sūc

Kā asins šaltes

Iz caurdurtas krūts.

Un baudu virpulis
Putojošs, balts

Kā strūklu aka

Lai gaisā šalc.

Tikai baudi šodien,
Lai arī rīt

Kā pelnu guba
Viss kopā krīt.

Viss iznīkst, viss zūd,

Viss dzīvē ir nieks —

Lai deg, lai kvēlo

Tik dzirkstošais prieks!

Vij rozes ap galvu
Un aizmirsti,
Vai esi, vai būsi,
Vai dzīvojil
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Un smejies un smejies,
Un aiznesties ļauj,
Kur straume tevi

Uz atvaru rauj.,.
Viesi

(kori piebalso).
Tik smejies un smejies,
Un aiznesties jauj,
Kur straume tevi

Uz atvaru rauj!...
Dzelzs jaunava

(baletam beidzoties).
Tas jautri gan, bet pārāk strauji,
Kā purva liesmas sīc un trīc priekš acīm.

Lai labāk tagad sākam citu ko.

(Dejotājas paliek, visas zālē un apsēžas uz kapenēm

gar dibens logiem.)

Dzelzs jaunava
(uz Gunu pagriezusies).
Nu, burve, nāc nu tu mūs pajautrini,
Sauc savus garus šurp, liec viņiem diet.

Es ļauju vaļu, rīkojies, kā tīk.

Guna

(paceļas no savas vietas un smagiem, lēniem soliem
nāk uz priekšu, šķidrautu atšķirdama vaļā).

Dzelzs jaunava
Bet cik tu bāla savā uguns ģērbā!
Lai sulaiņi tev kausu vīna sniedz,
Dzer kādu malku.

Targals
(pieceļas, streipuļodams skurbā),

Vīnu būs tai dzert!

Sie bālie spoki, es tos pazīstu,
Dzer, apskurbsti un dej mums priekšā...
Lln kāds tev atkal šķidrauts... asins! — asins!

Dzer, es tev saku!

(Grib viņai uzspiest kausu.)

Normunds

(izsit viņam kausu no rokām, tā ka Targals streipuļo

atpakaļ un atkrīt savā lēnkrēslā).

(Uz Gunu.)
Vai gribi projām iet?.
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Guna

Ne ātrāk iešu,
Pirms izpildu, kas manim jādara.
(let uz durvju pusi.)

Normunds

(it kā viņu sargādams, iet nopakaļ, kamēr citi paliek

ap galdu sēžam).
Guna

(atgriezdamās pret Normundu).
Teic — vai tev mija dzīvība?

Normunds

Es mīlu

Tik to, kas neiespējams.
Guna

Es prasu vēlreiz, vai tu dzīvi mīli?

Normunds

Es mīlu to, kas nav vairs sasniedzams. —

Guna

Vēl laiks. Tev nāve draud. — Ja mīli dzīvi. —

Normunds

Es tevi mīlu. —

Guna

Krīti līdzi tad!

(let pie durvim, aizslēdz tās no lekšpuses, paņem at-

slēgu un pieiet pie loga.)
Targals

Kas tas? Vai viņa durvis noslēdza?

Guna

(uz Dzelzs jaunavu).
Tu, karaliene, atjāvi man vāju,
Man mani gari iekšā jāieslēdz.
(Atver logu un nomet atslēgu lejā upē.)

Dzelzs jaunava
Ja viņi projām bēg, ņem vien tos ieslēdz,
Tie tev gan negrib klausīt vairs — ha-ha-ha!

Guna

(šķidrautu paceldama).
Ak, nākat, pestīšanas gari! Nākat,

Jūs vajā pakļuvušie spēka gari,
Kas piekalti pie šaurās būtes sienām,
Nu savas mūža važas pārrāvuši!
Ak, nākat, trakie nāves bakhanti,
Pa kaklu galvu melnos mutuļos,
Iz tumsas vālu vālēm veldamies,
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Un savus uguns kroņus gaisā metat.

Šurp! visus graujat, visus zemē minat —

Ak, nākat! iznīcības svētkus svinat!

(let ar šķidrautu un sit gar sienām un stabiem, kur

sit, tur izšaujas uguns. Zāle pildās ar dūmiem ut

uguns atspīdumu.)
Targals

(iekliedzas).
Pils deg! Mēs esam ieslodzīti! Nāve!

Edmila

Tā lejā upē meta atslēgu!
Viesi

(uzlec, apsviezdaml krēslus un solus, troksnis, iz-

bailes, visi skrej cits caur citu).
Deg! Deg! Deg!! glābjaties!

Guna

(stāv zālei vidū, šķidrautu izpletuši kā sarkanus

spārnus, kamēr liesmas arvien pieaug),
Dzelzs jaunava

Tad tādas tavas mākslas, pekles bute?

Guna

Man rādīt bij, ko spēju. — Nenāc tuvu!

(Sit ar šķidrautu, kurš met ugunis, Dzelzs jaunava

streipuļo- atpakaļ.)
Viesi

(citi sakāpuši pie logiem, citi rausta durvis).
Pagalam mēs! Nav durvis atlaužamas!

Citi

Un lejā bezdibens! Pagalam!
(Nāves bailes un kliedzieni līdz ar liesmām pieņemas.)

Targals

(zobenu izrāvis, uzbrūk Gunai).
Hal Spoki! — nāve! — atriebšanās — tu —

Tad mirsti!

Guna

(tur šķidrautu priekšā, tā ka viņš atlec atpakaļ),

Targals

(gāžas viņai vēlreiz virsū).
Normunds

(kurš, troksnim un ugunij izceļoties, acumirkli apjūk,

bet tad uzreiz visu noskārst, stāv mierīgi, nostājies pie

kāda staba, rokas uz krūtīm sakrustojis. Tikai kad

Targals uzbrūk Gunai, viņš izrauj zobenu un metas

Targalam virsū, kuru pēc īsas cīņas nodur).



Ņem savu algu, ļaundari!
(Uz Gunu.)

Vai tagad
Es izcīnīju vietu būt tev tuvu?

Ak, teic — vai tie, kas kopā nevar dzīvot.

•
Var kopā mirt?

Guna

Tad es un tu, un nāve —

Nav vairāk vairs nekā!

Normunds

Ir vairāk vēl!

Tu — es un — laime!

Guna

Laime!

Normunds
Mūsu laime!

Guna

Tad, nāves biedri, nāc, lai tevi skauju
Un, dzelmē krītot, tevi līdzi rauju!

Normunds

(nokrīt pie viņas ceļos un apķer viņas viduci),
Guna

(to pārsedz ar savu šķidrautu).
(Kliedzieni, liesmas uzšaujas, griesti sāk krist.)

Priekškars.





PROLOGS

Rīgas Latviešu biedrības 25 gadu jubilejas dienai,
sarakstīts 25. novembri 1893.
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Ģēnijs
Jau visās malu malās ceļas

Man pulkiem ziedu altāru,
Mans vārds kā jūras bangas veļas,
Tam seko tūkstoš atbalšu —

Un tomēr — es ar dzelžu roku,
Ar šķēpiem karot nenāku,
ris necilāju zibens loku,
Es valstis drupās negāžu.
Ar asinīm, ar postu, karu

Es neceļu sev valdību,
Es nīstu varmācības garu,
Es vergus, vergus negribul
Jo manas gaitas visspēcība
Ne ķēdes kaļ, bet sarausta,
Un manas balss visvarenība

Par zobenu ir asāka. —

Mans vārds jau laika straumes loka

Un klinšu kalnus zemē grauj, —

Ar uzvaru iet mana roka

Un visas saites pušu rauj.
Es nāku atklāt pagājību,
Un nemaldīgs es — tiesnesis,
Es sludinu jums nākamību

Kā pravietis un regonis.
Kā bargs un varens soģis nāku

Un spriežu nāves spriedumu, —

Bet ar kā māte mīlēt māku

Un sāpes, brūces dziedinu.

Kur tautas pestīšanu gaida,
Mans spēks tām slogus nostu veļ,
No mana viena paša smaida

Iz drupām paradīzes zeļ...
Es nāku it kā viegla vēsma,

Kas druvas ziedus kustina,

Kā rīta rasas velgā dzēsma,
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Kas zemes krūti spirdzina.
Lai savu liesmu dvašu lietu

Es sirdi pat visaukstākā,
Ikkatram nāku gādāt vietu

Es savā plašā svētnīcā:

Uz viņu noved simtas ejas,
Tā stiepjas pasauls platumā,
Pār mākoņiem tās torņi slejas
Tur — nebeidzamā dzidrumā.

Se gaismas staros, liesmās tērpies
Es sēžu savā godībā,
Viscauri purpurā es vērpies
No dailes rokām izaustā.

Šurp sanākat no malu malām

Jūs, tautas, gaismu meklējot,
Lai mana balss līdz pasauls galam
Skan, visus kopā aicinot:

Iz mežonības bieziem tvaikiem,
Iz vergu laiku tumsības,
Uz jauniem spirgtiem gaismas laikiem

Lai jūsu acis atdarās.

Ar tu no manim aicināta,

Tu, pērkoņmeita diženā,
Kas tu starp citām izredzēta,
Es tevi saucu, Latvijai
Jau sen es mātes mīlestībā

Uz tevi acis uzmetu

Un jauku mērķu sacensībā

Ar citām tautām biedroju.
Tev celties augšā! — Miegu nīdēt,
Sāc darbu vingriem locekļiem!
Un jaunā spožā gaismā spīdēt,
Liec pīšļos gāzties veidoliem!

Latvija
Kas gan šī nedzirdētā skaņa,

Kas manas ausis aizskāra

Un it kā saldu jūtu maņa

Man prātus, sirdi kustina?

Un, rau, tur viņa būte cēlā,
Vai tā ir kāda dievība?

Kas tērpta it kā uguns kvēlā

Un atspīd staru spožumā?
Ģēnijs

Nāc šurp pie manām krūtīm glausties,
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Jau ilgi tevi meklēju,
Beidz pagājības sērās gausties,
Sāc baudīt jaunu laimību.

Tu man starp citām izredzēta,
Tev nebūs pazust vairumā,
Tu līdzi tiksi ierakstīta

Man nemirstības grāmatā.
Latvija

Gan tavas svētās liesmas jūtu,
Kas manim sirdī iededza,
Bet, lai tev izredzēta būtu,
Ak, vai gan esmu cienīga?
Zem grūta vergu sloga liekti

Sie citkārt staltie kamieši,
No goda krēsla zemē triekti,
Guļ pīšļos mani svētumi. —

Lai gan še nogurusi tvīkstu

Zem dienas spaidiem, karstuma,
Bet acis pacelt neuzdrīkstu
Uz tava svētā mājokļa!

Ģēnijs
Nāc vien, tu manim mīļa esi,

Tu, pērkoņmeita diženā,
Tu dievu nozīmi vēl nesi

Pat dziļākajā zemumā:

Jo daile tevi zeltojusi
Kā pērli savā vaiņagā
Un pati Laima veltojusi
Tev pūru debess krāšņumā:
No laumu rokām darināta

Tev varavīksnas jostiņa,
Kā ieva baltiem ziediem klāta

Tu tikumības vaiņagā.
Ar savām jūtām, dziļi svētām,
Tu dievu meitām līdzīga,
Nāc līdz ar manām izredzētām

Un sēdies Līgas krēsliņā.
Latvija

Ak, nu es tiešām atkal jūtu,
Ka mani spēki vairojas,
It kā kad spārnu nesta kļūtu,
Mans prāts pār zemi paceļas, —

Ai, teic — vai atkal pumpurīši
No jauna dzīves kokam plauks?
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Vai atkal līgos pakalnīši
Un gavilējot smaržos lauks?!

Vai dievi tur no debess mājām
Pie manim atkal zemē nāks?

Vai, samīdāmi apakš kājām,
Tie manus ienaidniekus māks?

Ģēnijs
Ai, nē, ne dievi ciemodamies

Pie zemes bērniem šurpu nāks,
Ne tie priekš tevis cīnīdamies
Ar tumsoņiem vairs karu sāks.

Bet tomēr, tas man tevim jāteic,
Tie ceju turp tev atstāja,
Tik pašai tevim augšup jāsteidz,
Ka topi viņiem līdzīga.
Jo dievi paši tevim joza
Ap gurniem prāta zobenu,
Pret ienaidniekiem tevi posa

Ar svētu dusmu bruņogu.
Lai tavi vārdi griež kā šķēpi,
Lai tava mēle dedzina,
Lai aizbēg visi tumsas kvēpi
Priekš tava gaismas vairoga ...
Un līdz še manas pavadones,
Kas nākušas uz pasaules,
Ikkatra tevim balvas nones

Iz mantām, tur no aizsaules.

Tās tevi mudinās un vadīs,
Tev palīdzības neaizliegs,
Uz mērķi ceļu tevim rādīs

Un laipni katra roku sniegs.
Mūzika

Jau sen caur visām bēdām, briesmām

Es tevi, tauta, vadīju,
Ar savām daiļām tautas dziesmām

Vistuvāk tevim stāvēju.

Es, taviem soļiem sekodama,
Jau līdzi gāju senatnē

Kā tava biedre nešķirama
Tā laimē, kā ar nelaimē.

Ar taviem priekiem, tavām likstām

Es it kā kopā saaugu,

Ar savas kokles skaņām mīkstām

Līdz gavilēju, sēroju.
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Kad tevi vērgu tumsa klāja,
Vēl neapdzisa meldijas,
Un bāru bērni skandināja
Pēc saules manas dziesmiņas.
Bet viņu skaņas it kā māktas

Tik nopūtas vien izdvesa,
Kā dziļi dobjā kapā raktas,
Tas noslāpdamas vaidēja. —

Bet nu, kur tauta atspirgdama
Iz mākoņiem kā saule brien
Un brīvestlbā nevaldāma

Ka pavasara straume skrien,
Tur, visiem līksmā priekā dejot,
Es savu kokli sagrābju
Un, droši viņas priekšā ejot,
Es lepni paužu uzvaru.

Ko izsacīt nav mutei vara,
Kur jūtas nespēj mēle veikt,
To, paceldamās augstā garā,
Sāk spēji mana kokle teikt,
Iz krūtīm skaņas izliedamās

Kā vīns iz zelta kausa plūst,
Un dvēselei tās piesliedamās
Kā skūpsts uz mīļām lūpām kūst.,,
Un atkal sparā desmitkārti
Tās skan kā dievu valoda,
Ka atdarās jums debess vārti

Un sakrīt zemes palodā —

No pasauls visiem tukšiem niekiem

Tās vaļā raisa dvēseli,
Ka pāri zemes bēdām, priekiem
Tā skrien kā gari spārnoti.
Mans gars tev sāktā gaismas karā

les līdzi it kā pavadons
Un pamudinās senču garā
Kā citkārt svētais līgusons.

Glezna

Gan nelidoju es pa gaisu
Ar dzidru skaņu vieglumu,
Ne dvēseli no miesas raisu,
Bet abus ciešāk vienoju.
Ja skaņu mūza pilda krūti

Un satricina dvēseli,

Tad gādāt man par miesas būti,
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Dot dvēslei daiļu mājokli,
Lai tā var viņam cauri starot

Kā caurspīdīgam kristālam,
Lai katris vaibsts var jūtās garot —

Kā blāzma virsū dziļumam ...

Un saules staru zeltu šķidru
Ls jums kā krāsas iedošu,
Es jaukšu rīta blāzmu dzidru

Ar novakara sārtumu.

Es pagājības plašo lauku,
Tā kaujas, cīņas tēlošu

Un it kā pieminekli jauku
Uz laika kapa stādīšu.

Es visu, kas ir tagadībā,
Kas labs un ļauns, es atsegšu.
Es, ceļu rādot nākamībā,
Ar savu lāpu starošu.

Iz aizplūstošās dzīves strāvas

Es pastāvošo izglābšu,
Iz šķidras, ugunīgas lāvas

Es dārgakmeni cietošu,

Lai to kā skaistu pērli vērptu
Tad, tauta, tavā vaiņagā,
Lai it kā līgaviņu ģērbtu
Tad tevi kāzu uzvalkā.

Dzeja
Es skaņas, jūtas kopā pinu

Kā puķu pušķi smaržīgu,
Ar Gleznas roku tēlot zinu,

Ar Līgas kokli runāju.
Es sagšu vaļā ritināju
Un radu skatus, ainavas,

Ar savu roku tikai māju —

Un gari kopā pulcējas.
Un tomēr — mana spēja tēlot

Nav redzama un taustāma,
Man skaņās līgot, krāsās kvēlot

Tik vienīgs rīks ir — valoda,

Un, Latvju mēle, tavas skaņas
Es radu tikai retumos.

Tās sirdī spiežas tā bez maņas

Un satriec visos dziļumos:

Tās, paceldamās varenīgi,
Skan spēka pilnā graujumā,



509

Tās dzintartīri, piemīlīgi
Kā avotiņš rit straujumā.
Tās dedzina ar asu dzēli

To, kas pret labu, tikumu,
Tās sludina ar pērkoņmēli
Un dod mums svēto likumu.

Tās gavilē un reizē sēro,
Tās priekos smej un skumjās gauž,
Kā dieve viņas dusmās zvēro,

Kā līgava pie krūtīm glauž. —

Tās ritinājās, tek un lokās,
Kā stīgas kokļu virumā,
Tās gaudas gauž mums dziļās mokās,
Tās jūtas izteic līksmībā.

Tās tevi sagrābj svētās šausmās,
Pār iznīcību pāri ceļ,
Tev krūti nemirstības jausmas
Kā spoži stari tumsu šķeļ...
Tu, Latvju mēle, izteikt spēji,
Kas vien tik sirdi kustina,
Šo dārgo sēklu, tauta, sēji
Ik gada savā tīrumā.

Lai augot viņa iet un briestot

No dzimumiem uz dzimumiem

Un it kā bāka neapdziestot
Spīd cauri gadu tūkstošiem. —

Industrija
Es atkal tautas daru lielas,

Tās darbā čakli pamācot,
Tām rādu glītot rupjas vielas

Un dabas spēkus izlietot.

Iz mežonības rupjām cīņām
Es tautas tikai atpestu,
Es mācu mieru mīļot viņām
Un piekopt čaklu strādību.

Tā, staigājot līdz pasauls galam,
Jau tautas visur mācīju,
Tik lielākus par visām malām

Es dabas darbus atzinu:

Es biju, kur starp ledus spraugām
Dzird kaucam nikno ziemeli,
Es tiku redzējs palmas augam

Un saulē cejam galotni —

Es dabas lielo izšķērdību
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Pa rožu lejām skatīju,
Tās maģistātu, varenību

Starp klinšu kalniem pielūdzu.
Es lepni līgojos virs jūras
Un devos pasauls platumā,
Jo vētra trenca manas buras

Un mani tālu aiznesa.

Te Bangpūtis kā niknās dusmās

Ar auku mani sagrāba
Un putojošu bangu grūsmās
Tā balss man pretim skanēja:
«Gan tava roka balvas raida,
Tā bagātības izšķieda,
Bet, lūk, tur nepušķota gaida
Vēl zeltainīte Baltija.»
No tālienes tad atnākdama

Pie tevis, Latvja, sētiņā,
Nu sākšu strādāt, pildīdama
Tev dižu pūru klētiņā.
Es tevi visur pavadīšu,
Tik sētā, kā ar tīrumā,
Es tevim šķēpus, arklus trīšu

Un rakšu celmus līdumā,
Arvien lai vasarā un ziemā

Tā nemitošā pūliņā,
Tik pilsētās, kā arī ciemā

Spīd tautas roku darbība.

Tā, Latvija, es tevi celšu,
Lai būtu citām līdzīga,
Es tevi, dzintarpērle, smelšu

Iz jūras tumšā dzelmeņa.

Zinātne

Es nenāku ar skaņu daiņu
Un ne ar krāsu spilgtumu,
Man nava piepildītu saiņu
Ar pērlēm, zeltu, greznumu.
Es nevalkāju rotu košu

Un ne no puķēm vaiņagu,
Tiet, dažureiz pat biedinošu,
Es nesu tumšu apsegu, —

Kas tiecas kļūt par maniem biedriem,
Tiem ērkšķu ceļi jāstaigā,
Es esmu tik ar karstiem sviedriem,
Bez miega naktīm gūstama.
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Es jaukus sapņus laupu dažiem

Un ziediem smaržu nobrauku,

Es, griezdama ar asiem nažiem,
It visus māņus izpostu,
Es aizspriedumu mūrus šķeļu
Un melu vaļņus sagāžu,
Lai jaunu viņu vietā ceļu
Jums patiesības valstību.

Es, gaismu dodot, savus starus

Arvienu tālāk izplešu
Un lielākus arvienu barus

Ap savu troni pulcēju.
Ar tava nakts lai, Latvja, beidzas,
Tev nebūs ilgāki vairs snaust,
Jau spoža rīta blāzma steidzas

Tev garo vērgu tumsu lauzt! ..,
Es vientulīgā istabiņā
Pie taviem dēliem nokāpšu
Un viņiem karstā gara cīņā
Ar skūpstiem pieri aizskaršu.

Un, kaut no viņiem dažu māktu

Ar dzīves trūkums, saltums, bads,
Tad tomēr celties, uzdīgt sāktu,
Ko sēja nemirstīgais prāts.
Tam būs kā milzu kokam zarot,
Jo tāli saknes izlaižot,
Un jaunas audzes tāļāk barot,
Tām paēnu un augļus dot.

Tal i ja
Es visu to, kas paceļ prātu,

Kas sirdi satriec, kustinu,
Es pašu tautu priekšā stādu

Tās. darbos, domās, atdusā.

Un dzīves cīņu visā sparā
Es viņai priekšā tēloju,
Ko viņa sajūt, izteic, dara,
Es katrā vietā lūkoju.
Es rādu augsto kalna galu,
Kur jūsmībā prāts paceļas,
Un tumšo bezdibeņa malu,
Kur slēpjas dvēsel's kaislības.

Kur kailums, übadzība vārgo,
Jūs skatāt zemas būdiņas
Un redzat zelta pili dārgo,
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Kur bagātība greznojas.
Un plītnieku ar augšā traucu

No pilna kausa putoša,
Es noziedznieku nostu saucu

No viņa ceļa uzsāktā.

Es rādu jums, kur brīvestība

Smok gadiem vērgu cietumā,
Kur saplosīta nevainība

Guļ pīšļos, likta novārtā.

Es smeļu visu pilno mēru,
Cik sirdī piemīt kaislību,
Es rādu šķīsto dvēsles mieru

Kā pekles trenkto apziņu ...

Un, kā šie elementi karo

Un satricina dvēseli.

Tas dzīvās ainās priekšā staro

Jums manā uguns spogulī,

Ka, sevi pašu iepazīdarns,
Ikkatris jūtas sirdī lauzts

Un ļaunais, sevi ieraudzīdams,
Kā asām pātagām top šausts.

Tā mana balss ar vienu elpu
Gan zemē triec, gan pacilā,
Kā varens pērkons gaisa telpu
No tvaiku pūļiem iztīra.

Ģēnijs

Nu, Latvija, kur mūzas pašas
Tev ceļu priekšā sataisa,

Ej, celies, aunies kājas ašas

Un brāzies iekšā cīniņā.

Latvija
Surp, manas meitas, mani dēli,

Jūs dievu balsis aicina,
Lai nav vairs pagātnes mums žēli,

Kur nākotnei spīd cerība.

Tad šurpu, visa tauta, stāji,
Ikkatris, kam ir spējība,
Lai jauni, veci, stipri, vāji
Sāk kustēt čaklā rosībā.

Tu, sirmgalvi, kā vecie kauli

Gan tvīkst pēc dusas vakarā,
Ar tev vēl redzēt jauno sauli,
Kas uzlec rīta spožumā.

Kad arī rūgtas slāpes matīt
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Tev tuksnesī bij karstumā,
Vēl izredzēto zemi skatīt
Tev visā viņas jaukumā.
Bet, jaunekli, uz taviem pleciem
Es nākamību atbalstu,
Tu esi, kam iz laikiem veciem

Uz jauniem gādāt pāreju.
Kur lauki tēvu līķiem klāti,
Kas gul uz mērķa kāpenēm,
Tur jums būs viņu vietā stāti,

Jums, tautas jaunām atvasēm!

No viņiem, pagājība, prasi
Tu senču darbus, tikumu,
Ar katru savu asins lāsi

Tiem maksāt svēto parādu!
Ar tava gaita visai liela,

Tu, dižā Latvju jaunava,
Jo tavā glabāšanā viela,
Kas tautas spēkus darina.
Jo Latvju meitas, Latvju dēli

Ir doti tavā raudzībā,
Par viņiem turēt agri, vēli

Tev savas acis nomodā.

Tev it kā saulei, starus raidot,
To krūts jo agri jāsilda,
Tev dvēselē tiem vārdus veidot

Vēl daiļākus kā zīdautā. —

Un tevim viņu iekšā vienot

Pie stipra spēka — maigumu,

Un, cēlumu ar daili sienot,
Tā radīt jauku saskaņu.
Pār viņiem jūtu bagātību
Kā kuplus ziedus birdini,
Ar ugunīgu varonību

Iz mātes krūts tos dzirdini. —

Tad tu, pēc taviem dēliem prasot,
Uz visiem lepni norādi

Un uzsauc ienaidniekiem grasot:

«Lūk, Latvijā aug varoņi!» ...

Lai cenšoties ar visu spēku
Tā katris sevim mērķi sprauž,
Lai ceļam lepno gara ēku,

Ko laika vētras nesalauž.

Lai mūsu darbi vienodamies



Kā simtām straumes kopā rit

Un beidzot strauji iegāzdamies
Tur, nemirstības jūrā, krīt!

Pramšans

(parādās virs klintīm).
Ko solījies, tauta, es dzirdēju,

Es tavu likteni loku

Un zvērestus tavus es iekalu

Tur klintīs ar savu roku.

Gan gadi mainās un laikmeti skrien,
Un dzīvība nīkst un ceļas,
Un aizmirstība cik steidzīgi vien

Pār visu kā bangas veļas.
Kur gadu simteņi valstības mij,
Ir tautas — putekļu sauja
Un augums augumu kārīgi rij
Tur niknā sadzīves kaujā ...

Bet tas, ko cēla nemirstīgs gars,

Kas liesmaini pildīja krūti,
Tam paliksies visā mūžībā svars,

To nenomāks, neapklās trūdi.

Tu, Latvija, garīgas mantas krāj,
Steidz strādāt ar prātu možu,
Tad nemirstība tev pretim māj
Un gaida ar vaiņagu košu.

Kad tautas un cilvēki tiesāti tiks,

Kad kāvi celsies un karos,
Un kalni kad sadrups un jūras sīks,
Tavs vārds tad zvaigznēs tur staros.

Priekškars.
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PIRMĀ AINA

(Liels nams. Viņa plašās telpas ir bagātīgi izgreznotas ar visiem

sava laika modes, bagātības un mākslas ražojumiem. Neskaitāmas

elektriskas ugunis izstaro veselu gaismas jūru. Visu telpu piepilda
ziedošu puķu smarža. Garas galdu rindas ar sudraba, zelta un kris-

tāla traukiem, kuri pildīti ar retiem, izmeklētiem gardēdēju ēdieniem
un dzērieniem. Laiku pa laikam mūzika.)

Viesi

(visi sava laikmeta lielie gari, ģēniji, mākslinieki, va-

renie un viņu pielūdzēji un cienītāji, vīrieši un sievie-

tes. Viņi ir izdalījušies pulkos, citi mielojas pie
galdiem, citi sarunājas, citi nododas kaislīgiem dejas
priekiem. Ārpusē dažreiz troksnis no rupjām balsīm

un saucieni).

Kāds pesimists
(Bairona maskā, ar melnu virsmēteli grieķu veidā,

kurš, uz viena pleca saturēts, nokarājas mākslīgās
krokās. Viņš ir iz trokšņainā pūļa atdalījies viens pats.
Uz sejas tam lasāms nemiers un garlaicība).

Bez miera, atpūtas un dusas

Es klīstu apkārt nakt' un dien',

Kā jūras putni vētras laikā

Man domas riņķodamas skrien.

Kur vien ar savu dvašu skaru,
Jau novīst prieku sarkans zieds —

Neviena nav, kas veldzes kausu

Šām iztvīkušām lūpām sniedzi

Man laime it kā maldu uguns

Te parādās, te atkal zūd
..,

Un pasaule kā milzu līķis
Jau dzīvā miesā lēni trūd.
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Mans laikmets nav man devis telpu,
Nav vietas, kur var mājot gars,
Un visas ciešanas un sāpes
Man plecus spiež kā kalnu svars.

Es visu atkritēju pēcnieks,
Es esmu tumsas lepnais dēlsl
Uz pieres man kā Kaina zīme

Deg neizdzēšams lāstu kvēls.

Pār augstumiem un bezdibeņiem
Kā viesuls mani vienmēr nes

Bez atmanās, bez dzīves mērķa
Pats sevim zvaigznes ir mans es.

(Arā troksnis un nemiers.)
Sieviete

(slavenās rakstnieces Zorž Sand maskā).
Laiks nācis

...
arī mūsu diena austi

Laiks mūsu gadu simtu važas lauzt!
Mēs jūsu rokā bijām baudu kauss,
Ko metat projām, kad tas tukšots sauss.

Pēc saules un pēc gaismas tvīkstošas

Mēs bijām puķes tumsā nīkstošas.

Jūs apziņu mums skūpstiem izzīdāt,
Mēs sākām pašas sevi nicināt.

Mēs it kā Herodija dejojām,
Kad savu nevainību nokāvām ~.

Pie visām vergu spaidu cietējām,
Pie lauzto siržu klusām nopūtām,
Pie visiem izstumtiem un samītiem

Bez laika nāvē grūstiem upuriem,
Pie izmisušās mātes asarām,

Pie dvēselēm, ar naudu pērkamām.
So visu vārdā karu pieteicu!
Surp, biedrenes, ap manu karogu!

(Ap viņu pulcējas daudz sieviešu.)
Tīrā māksla

(L'art pour l'art. Cēla sieviete spidoši baltā uzvalkā.

Viņas caurspīdīgais vaigs ir bāls it kā bez asiņu lā-

sītes. Viņas kuplos, iesarkani brūnos matus pušķo

vijolīšu vaiņags. Lēniem un nogurušiem soļiem tā

nāk un atsēžas troņa krēslā).
Lai rupjais pūlis ārā kliedz un trokšņo,

Lai dzīves vētras man pār galvu iet
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Un laika strāva visu līdzi rau]
Un satrunējšus mūrus grauj un ārda.

Tik dailes svētnīca vien pastāvēs,
Un mūžam nesabruks tās pamati.
Kaut ārā asins plūst un sārti deg,
Mans svētais uguns cēli augšup viļņo.
Man dzīvē nav nekas, ne labs, ne jauns,
Un visas šausmas, briesmas, cīniņi
Priekš manis tikai gaisma ir un ēna.

Es ņemu sev, kas manim krāsu dod,
Un viju mīlas rožu pumpurus
Ar sapņu zilām puķu actiņām
Par mākslīgu un krāsu raibu pušķi.
Man vajag vaidu, lāstu, asaru.

Jo vairāk nakts, jo diena spožāka,
Kur tautas dzimst un grimst un laiki mainas,
Es redzu tikai pārejošas ainas.

(Troksnis pieaug, sitieni ārpus durvīm. Pa durvīm

ielaužas kāds savāds pāris, virs un sieva.)
Pirmais

(no mājas ļaudīm).
Kāds savāds pāris, tie gan übagi?

Otrais

Diezin kā viņi iekšā kļuvuši?
Pirmais

Skat vien, tas vīrs tur manim aklis šķiet.
Otrais

Jo žiglāk sievai acis apkārt iet.

Svešie

(nāk arvien tuvāk uz zāles vidu. Viņš lēni, iepriekš
aptaustīdams; viņa, uz visām pusēm lūkodamās un

visu smalki ievērodama).
Pirmais

Eh, saki, labais draugs, — kā tevi sauc?

Svešais

Eh, kā to teikt, man vārdu visai daudz;
Es katrā vietā savāds parādos,
Mans vārds ne visai tevim patiktos.
Tas ausīm dzirdams drīzāk skarbs, ne glauns.
Tad zini, es ~. es esmu viss, kas jauns.

Pirmais

Un tava biedre tur?
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Jauns

Vai nezini,
Ka jauns ar šaubām mūžam biedroti?

Pirmais

Kāds jauns un ceļvedis tu vari būt,
Kad esi neredzīgs?

Jauns

Mans prāts to jūt,
Kaut arī nenoteikti, neskaidri,
Es zinu tik, tam jābūt citādi.

Un tici man, ja būtu redzīgs es,

Mēs dzīvotu uz citas pasaules,
Kur attīstība taisnā līnijā
Uz priekšu ietu vēja ātrumā.

Bet tā pret neredzamiem šķēršļiem skrienu

Un bieži galvu satriecu pret sienu.

Pirmais

Vai tā jel maz pie mērķa kļūsi tu?

Jauns

Man pietiek, ka es viņu meklēju.
Ļaudis

(ziņkārīgi, apstājušos sievu viņi izjautā un piedāvā
tai ēdienus un dzērienus).
Kā viešņai lai tev vīns tiek priekšā celts.

Sieviete

(saukta par Šaubām, paņem sniegto kausu, bauda

kādu malku un vērīgi tad to aplūko).
Ļaudis

Dzer! ko tā aplūko, vai tas nav zelts?

Šaubas

Es neprasu pēc kausa vērtības,
Bet vīns tur iekšā liekas — asaras.

Kāda skaistule

(dārgā spiču uzvalkā spiežas viņai klāt).
Ja zini pateikt lietu vērtību,
Tad aplūko še manu uzvalku,
Cik špices dārgas, gribu izzināt.

Šaubas

Tik dārgas, ka tās nevar aizmaksāt,
Jo bāla skuķe mitrā pagrabā
Tur savu mūžu iekšā ievērpa.

Ļaudis

Kā viese jel pie galda piesēdies,
Varbūt tev cits kas baudīt patiksies^
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Šaubas

Man metas bail; es redzu tur caur logu
Šurp lūkojamies biedinošu spoku.
Pār zelta traukiem tumšas ēnas slīd.
Lai cits, kam patīk, jūsu starpā mīt.

(Viņa satver savu biedri pie rokas, un abi aiziet tāļāk.
Pa to starpu pa durvīm ir iespiedušies iekšā arvien
vairāk nejauku, rupju tēlu, kuri nekaunīgi uzmācas

smalkajiem viesiem.)
Sāpes

(kādas mazas, sīkas sieviņas veidā uzmācas Pesi-
mistam un neatstāj no viņa nost, kaut ari pēdējais
mēģina visādi no viņas atkratīties).

Pesimists
Tu šausmu tēls, ai, cik tu riebīgai

Sāpes-
Man šķiet, es esmu tava līgava.

Pesimists

Tu melo, uzbāzīgais riebekli!

Sāpes
Tu manu vārdu vienmēr minēji.

Pesimists

Prom! Nespiedies tik cieši manim klāt

Sāpes
Es gribu tevi apkampt, mīlināt.

(Arvien uzbāzīgāk spiežas klāt.)
Saki — vai tu pazīsti sāpes?

Pesimisms

Tā tikai var prasīt, kas nepazīst pesimisma lielāko

poētu.
Sāpes

Vai tu esi cietis?

Pesimists
Mana ģēnija tumšie spārni apēno visu pasauli, un

dzīves šaurumā es nevaru atgūt elpu.

Sāpes
Tu saki, ka tev pasaule par mazu, bet vai tev reiz

ir pietrūcis būdas un pajumta, kur sasildīt savus sa-

stingušos locekļus? Vai tu esi darbā sviedrus lējis un

saules karstums tavus kamiešus dedzinājis? Vai tu

esi ceļa malā redzējis vecu izsalkušu un salstošu

übagu un tas būtu bijis tavs tēvs, tava māte? Vai tev

mājās pārnākušam mazas, mijas rociņas lūgdama.-»

pretim sniedzās un tu maizes vietā viņām tikai varēji
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dot — savas asaras? Vai tu esi redzējis ciešam to, kas

tev vismījākais pasaulē, un, nespēdams tam palīdzēt,
pats cietis trīskārt, desmitkārt?

(Sieva runādama arvien pieaug lielāka un riebīgāka.)
Pesimists

Tu negantā, ko tu no manis grib!? Kas tev! sūtīja

šurp pie manis?

Sāpes
(šausmīgā, pusdziedošā, pusšņācošā veidā),

Es esmu še un vienmēr nāku,
Bez kā kāds mani sūtītu,
Es vaigus bālus darīt māku

Ar vienu dvašas uzpūtu.
Kur nelaimīgais guļ, es klusu

Pa durvīm lekšā iežogos,
Es laupu viņam mieru, dusu

Un gultas malā nosēžos.

Zem galvas spilvens viņam kvēlo,
No asru plūdiem samircis;
Mans upurs kliedz, lai viņu žēlo,

Ļimst man pie kājām izmisis...

Vēl ciešāk jūt tas manu žņaugu,
Līdz pamirst sirds un saplok gars,
Bet tikai lielāka es augu,

To zemē iekšā spiež mans svars.

(Sieviete, tā runādama, pieaugusi milzīgā lielumā,

viņas riebīgās, lielās krūtis zemu izveļas Iz uzvalka un

Iz matiem izšaujas kūpošas liesmas. Viņa ar abām ro-

kām uzspledusles saļimušajam uz pleciem. No otras

puses kāda rupjās drēbēs ģērbusies, neglīta sieviete

tuvojas kādai dāmai.)
Dāma

Tu nedižā, kas tev še jāmeklē?
Sieva

Tu domā, ka tu viena pasaulei
Dāma

Ja gribi dāvanas, tad saki vien;
Tavs tuvums citādi še nepiedien.

Sieva

Ne dāvanas, es gribu būt, kas tu,

Tu taču sludināji kopību?
Dāma

(nicinoši viņu aplūko no galvas līdz kājām).
Tad saki — ko tu dzīvē panāci?
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Sieva

(izstiepj pret viņu savas sastrādātās, rupjās rokas).
Lūk, še, šis cietās rokas apskatil

Dāma

Šās sūdzības man svešas nav nudien.

Tu nesi — kam tāds liktens — viena vien.

Ir daudzums tādu nastu nesēju,
Kas sajūt savu zemo kalpību
Un tomēr nespēj savas važas lauzt.

Sieva

Bet, kā to sākt, vai nevari man paust?
Dāma

Nu! — Ņem vien mani sev par paraugu,
Es vienmēr kāroju ko augstāku,
Mans gars par lepnu bija šaurās sfērās mist!

Sieva

Es biju spiesta vienmēr dubļus brist.

Dāma

Un tā es augstāk, augstāk pacēlos.
Sieva

Es slīku zemāk dzīves dziļumos.
Kā mūris manā priekšā izstiepās,
Es nezinu, kas ārā notikās.

Var būt, ka gavilējošs ziedonis

Bij pēkšņi vienā naktī uzplaucis
Un neskaitāmi jauni dīglīši
Uz augšu traucās, saules skūpstīti.
Es siltā stara mūžam nejutu,
Es ēnā augu, ēnā novītu

Un savas cilvēcības apziņu
Ar putekļiem un dūmiem noriju.

Dāma

Tu pati redzi, kāda starpība!
Mums tiešām nava nekā kopīga.

Sieva

Tu rādi manim tikai uguni,
Bet paša dedzināmā nedodi.

Dāma

Ikkatram tikai dziņa jāsajūt,
Tad arī dzīvē spēs viņš tāļāk kļūt.

Sieva

Bet tu — teic — kam tu tāļāk netiki?

Vai domā, ka jau visu ieguvi?
Tu stāvot paliki pie aroda,



524

Un šķieti — visa laimju laimība

Un visi dzīves mērķi sasniegti.
Bet tie ir tikai mazi kāpieni
Pa trepēm, kuras nava beidzamas,

Kā Jēkabam tās sapnī rādījās.

Es redzu tikai zvana lējumu,
Bet tīrās, svētās skaņas nedzirdu.

Es neredzu to dzīvo dvēseli,
Kas plūst kā straume vienmēr tālāki...
Kam daudz ir dots, tam daudz var atprasīt —

Tavs laiks bij šodien, manējs sāksies rīt.

(Abu sieviešu starpā iesākas cīniņš, troksnis pa tam

starpām aiz durvīm pieaudzis arvien lielāks. Vēl daži

mēģina ielauzties iekšā. Viesi, kuri līdz šim to maz

bija ievērojuši, sāk palikt uzmanīgi.)

Pirmais

Vai dzirdat? Kas tā par dobju, neskaidru dūkšanu?

Liekas, it kā jūra būtu izlauzusi savus krastus un ka

tūkstoš straumes šņākdamas un rūkdamas salietos

kopā.
Otrais

Viņi laužas iekšā? Kas tie ir? Ko viņi grib?

Trešais

Tā ir mazā pundurīšu suga, viņi nāk iekšā pa logiem
un pa durvīm.

(Logos notinkšķ rūtis, un viņos parādās neglītas se-

jas. Citi pundurīši ielauzuši durvis, un nu visi klieg-
dami un brēkdami plūst ar vālu iekšā.)

Pirmais

Kāda neglīta suga šie pundurīšil
Otrais

Viņu drēbes izplata riebīgu smakul

Tre š s

Tie piemīda zāles grīdas.
Ceturtais

Nudien, tie nebēdā ne par ko un sēžas omulīgi pie

galdiem.
Piektais

Kas jūs esiet?

Kāds

(no mazajiem).
Nelūgtie viesil
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Cits

Nepazīstamie!
Cits

Briesmīgie!
Pirmais

(no nama ļaudīm).
Viņu rādās arvien vairāk un vairāk, tie nāk pulks
pie pulka.

...
t

Otrais

Mani bailes,grābj!
Visi

* 5- •: j: ■ . -V-ļ. ', >;
Nost ar viņiem!
(Izceļas ciņa, punduri tiek pārspēti un izstumti at-

pakaļ. Tumsa nolaižas pār ainu.)

OTRĀ AINA

(Jau pagājis ilgāks laiks. Greznajās telpās pa to

starpu notikušas dažādas pārmaiņas. Lielākā daļa
iedzīvotāju iz lepnā nama drošās patversmes tikuši

izstumti no stiprākajiem laukā — tumsā, neziņā un

trūkumā, kamēr citi no jauna pieradušies klāt. Cēlā,

leļ.tiā dzimuma vietā nākusi tagad rupjāka un zemāka

suga. Ar lielu pārdrošību tie ieņēmuši pirmējās vietas

pie galdiem ar bagātajiem ēdieniem un plītē trok-

šņodami. Turpmāko notikumu gaita norisinājās tādā

kārtā, ka arvien vairāk tiek izgrauzti no savām vie-

tām laukā un atlikušais mazākais skaits piesavinājās
sev arvien lielāku daļu telpas. — Laiks pret ritu. —

Vīstošas puķes izplata reibinošu smaržu, kura sa-

jaucas ar ēdienu izgarojumiem. Elektrisko lampu

gaisma spīd it kā caur miglu. Visur redzami vīna

sakarsēti ģīmji. Troksnis, čalošana paliek arvien dik-

tāka. Mūzika atskan straufā, kaislā dejas tempā. Pār

zāli lidinājās bakhantes vieglos, baltos uzvalkos, ar

rožu vītēm vaļējos matos.)
Bakhantes

Vij rozes ap galvu,
Lai valda prieks!

Viss iznīkst, viss zūd,
Viss dzīvē ir nieks.



526

Lai muziķa skan

Un dimd, un rūc,
Un kokles saldi

Kā dūjas duc. —

Kā rožu lapas
Vējš gaisos nes,

Mēs dejas viesulī

Griežamies,

Ņem kausu un sarkano

Sulu sūc

Kā asins šaltes

Iz caurdurtas krūts,

Un baudu virpulis
Putojošs, balts

Kā strūklu aka

Lai gaisā šalc!

Tik baudi šodien!

Lai arī rīt

Kā pelnu guba
Vtes kopā krīt.

Viss Iznīkst, viss zūd,
Viss dzīvē ir nieks —

Lai deg, lai kvēlo

Tik dzirkstošais prieksl

Vij rozes ap galvu
Un aizmirsti,
Vai esi, vai būsi,
Vai dzīvoji!

Un smejies un smejies,
Un aiznesties jauj,
Kur straume tevi

Uz atvaru rauj.,.

Viesi

(korī piebalso).
Tik smejies un smejies,

Un aiznesties jauj,
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Kur straume tevi

Uz atvaru rauj!...
(Troksnis aug augdams, mūzikā pa starpām skaļas
disonanses. Bakhantes dejo arvien kaislīgāk un kais-

līgāk, rozes no viņu matiem izkaisās uz grīdas, un

beidzot viļņo tikai viens vienīgs biezs, neizšķirams

dejotāļu mutulis.)

Sāpes
(rupja, milzīga sieva, ietinusies melnā lakatā, iznāk

iz kakta, kur tā visu laiku sēdējusi. Viņa uzlūko plī-
tētājus ar kvēlošām acīm un staipa žāvādamās savus

rupjos locekļus, kuri tai liekas notirpuši).
Es tiešām nezinu, ko še lai daru!

Ar laiku darba sāks pavisam trūkt!

Es jūtu mazināmies savu sparu

Un, dīkā esot, sākšu taukos tūkt.

(Plītētājiem tuvodamās, tos uzlūko ar nicināšanu.)
Tie paši iesāka viens otru skaust,
Cits citu maz pa mazam ārā grauzt,
Un mazais skaits, kas pāri palikās,
No rūpēm izsargāti drošā tversmē,
Tie baudu skurbā trokšņo, līksmojas
Un it kā niknas piepes izvēršas.

Tos sala nesaldē, ne saules versmē

Tie kādu reizi sviedrus lējuši;
Tie nav ne aruši, ne sējuši!

Arvienu baudot jaunu dzīves prieku,
Tie neprasa, kāds ausīs nākošs rīts.

Priekš tiem mans spožais asmens velti trīts.

Es nezinu, kā tiem lai klātu tieku.

Kā viņus lai ar nāves žņaugumu
Kā čūska Laokonu apskauju?

Tie baudot tikmēr pārpilnībā mīt,

Kamēr kā augļi pūstot zemē krīt.

(Novēršas no trokšņotājiem un grib doties uz āru.)
Un tomēr — spēks man liels, mans cirpis ašs,

Man citur darba lauks vēl priekšā plašs:
Kur skarbā ratu troksnī zeme trīc,

Kur griežas mašīnas un dūc, un sten

Un darba steigā spēki spēkus dzen,
Un pavedieni it kā čūskas lokās;

Kur Jaužu bars kā milzu katlā sīc

Un kustēt neapstājas vārgās rokas,

Kur, biezos putekļos un tvaikos tīts,



528

Kā nāves krēsla uzaust katris rīts;
(Ar dūri draudēdama.)
Tur visu savu varu rādīt spēšu,
Es viņu krūtīs nāves dīgļus sēšu.

Tiem mana roka dzīves ziedu raus.

Es ņemšu viņu acu spožumu
Un smaidus tiem no lūpām dzēsīšu,
Līdz nāve vītušus tos agri pļaus.
(Viņai pa dutvīm Aaukā ejot, tai piebiedrojas iris

dzejnieki, kuri pieder pie šā laika lielākajiem gariem:

Ibsens, Zolā, Tolstojs.)
Dzejnieki

Pag, ņem mūs līdzi! Tu tur ārā iesi?

Sāpes
Jūs neesat man aicināti viesi.

Ar svešiem tīties man nav visai prieks,
Bez nāves katris pavadons man lieks.

Ko gribat?
Zolā

Gribam iet turpat, kur tu,
Lai dzīves īstenību skatītu.

Ibsens

Kur dzīve tek un plūst, un rit, un rosās,

Caur trūdiem jauni, spilgti asni zeļ.

Kur plašā patvaļībā aukas plosās,
No apakšas uz augšu bangas veļ.

Sāpes
Kas esat? Sveša man še katra seja.

Ibsens

Mums uzdevums un darba lauks ir — dzeja.
Bet tā nav vārda īstā nozīme;

Tā daija miesa, kur trūkst dvēsele.

Kā uguns strūkle raiba, krāsaina

Tā gaisā izsprēgā, bet nesasilda.

Tā ir kā brīnumjauka pasaka,
Kas sola to, ko mūžam nepiepilda, —

Tā it kā māte slimo bērnu glauž

Un, miegā midzinot, tam teikas pauž
Pār Zelta brīnumiem un zvaigžņu malu,
Tā garu aiznes turp, uz sapņu salu,

Kur sāpes rimst un izgaist visas skumjas,
Kur dzelmē atspīd zaļā jūras pils,
Pār kuru ideālu debess zils

Kā mirdzošs, caurispīdīgs safīrs jumjas. —
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Jo rūgtāk atgriezties no laimes krasta
Tad atkal dzīves drūmā ikdienībā,
Kur valda citāds likums patvarībā
Un smagi plecus nospiež rūpju nasta.

Sirds jūt, viss bij tik salda apmāņa
Un asiņo, no jauna uzplēsta.

Mēs gļēvulīgi negribam vairs žēlot

Un dzīves šausmas apzeltīt ar dzeju,
Bet Medūzai reiz atplīvurot seju
Un bargo patiesību veidot, tēlot

It kā iz klintīm cirstu 9*# dzelžainu,

Kā liktens varu — neizbēgamu.
Zolā

Mums šauras izliekas šīs greznās telpas.
Se nespējam vairs ilgāk atgūt elpasl
Kā pagrabā gaiss pretim dveš tik mikls.

Se fantāzijai spārnos celties grūti,

Visapkārt maldinādams jumjas stikls,
Pret ko tā sasit mīksto dūņu krūti,
Ja gars to sajūsmībā augšup nes;

Tad viņai siltas asins pilītes
No pērļu pelēkajiem spārniem rit

Un šaurā gūstā sirds jo baigi sit.

Ibs c n s

Neko vairs vecā māksla nespēj jauna dot,
Tā sava laika gara nesaprot.
Mēs negribam tai vairs pie kājām sēdēt

Un viņai līdz par tēliem izģinst, dēdēti

Sāpes
Es ceļa neliedzu, lūk, durvis vaļāl

Ko jūs tur meklējat, nav mana daļa.

(Iziet laukā. Viņai seko trīs minētie lielie dzejnieki,
kuriem piebiedrojas liels pulks viņu pakaļdarītāju.)

Dzejnieki

(atvadās no vecās mākslas, kura pieņēmusi arvien ēie-

riskāku, spožāku izskatu un, mazpamazām par miglas
tēlu pārvērzdamās, izzūd un izklist gaisos It kā viegli,
balti mākonīši).

Daiļ-daiļā jaunava
Marmora bālumā

Izzuda, izgaisa

Bezgala tālumā.
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Debešos zūdot,

Daiļ-daiļā jaunava

Lejā vēl nometa

Zeltstaru uzvalku.

Zeltstaru uzvalku,
Raudu kokli

Šķiroties atstāja
Zemes bērniem. —

Daiļ-daiļā jaunava
Bezgala tālumā

...

Sirds man tik skumja,
Bezgala žēlumā

Dzejnieki
(līdz ar saviem pavadoņiem izgājuši laukā. Visap-
kārt apmulsinošs darba troksnis. Atskan āmuru klau-

dzieni, svilpieni, čalošana, un no neskaitāmiem skur-

steņiem kāpj, vīdamies uz augšu, melni dūmi. Ļaužu
bari steidzas un drūzmējas, un nāk un iet cits caur

citu, negriezdami vērību uz tiem, kuri bezspēcīgi pa-

krituši ceļa malā).
Ibsens

Man visi prāti stulbst! Šī trokšņa dūsmal

Plūst ļaužu bari it kā ūdens plūsma;
Bet kāda visur valda vienaldzībai

Ikkatram tikai savas likstas rūp,
Kaut arī tūkstošiem zem jūga klūp.
Kur paliek brālība, kur mīlestība,
Kad brālis brāli blakus kailu redz

Un salstošu to tomēr neapsedz?
Kad svētā uguns sirdis iesildīs?

Kad mīlā apņems visus saite viena?

Un ausīs liela vasarsvētku diena,
Kur uguns mēles tiem pār galvām līs

Un tie cits citu beidzot sapratīs?
Dzejnieki

(pa to starpu nonākuši pie krusta ceļa).

Tolstojs
Še dzīves ceļi krustiem šķērsām lokās;
Lai katris iet, kurp viņam labāk sokas.

Kaut ar uz visām pusēm izejam,
Varbūt pie viena mērķa nonākam.

Zolā

Es gribu doties pūļa mudžuma,

Kur dzīves dzīslās asins straujāk lejas
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Un, satvīkušās tvaiku biezumos,
Ņirdz pretim neglītas un rupjas seias.
Es dzīves riebumu un netīrumu

Iz padibeņiem gribu gaismā celt
Un viņas ilgi strutojošu trumu

Ar asu nazi vidū pušu šķelt,
Lai spētu sacelt šaušalas un bailes

No dzīves slēptās, atbaidošās kailesl

Tolstojs
Man Jaunam sevišķi nav jādzen pēdas,
Visapkārt, kurp tik spēju acis griezt,
Ir sastopamas neskaitāmas bēdas.
Ar cietējiem es gribu līdzi ciest,
Ar krusta nesējiem es kopā iešu

Un vātīs dziedinošu elji liešu,
Un novārgušus, veldzes tvīkstošus

Es, rokas pretim stiepdams, aicināšu

Kā Pestītājs pie sevis bērniņus
Un priecas mācību tiem sludināšu,
Kas nav ne ietērpta, ne mākslota,
Bet rit kā ūdens tīrs iz avota.

Jo māksla, manim šķiet, ir tikai viena,

Kas katram skaidra it kā gaiša diena

Tā sirdi sasilda kā mīlestība

Un ir tik vienkārša kā patiesība.

Ibsens

Bet patiesība nava vienkārša,
Tā spīd kā prizma septiņstaraina,
Kas vienmēr krāsu dažādībās mainās

Un viz, un vēršas simtējādās ainās.

Mēs nespējam to tvert un sataustīt

Mēs nezinām, kad tā mums starpā mīt.

Un neprotam likt īsto brīdi vērā,

Kad tā iz staru kuģa gaisa sfērā

Uz zemi izmet zvaigžņu enkuril

Tāpat ir mākslai veidi dažādi —

Un dzīvībs pavedieni režģīti,
Ko liktens dieve tin ap spoli lokā,
Tai jāņem savā baltā dailes rokā

Un jāmēģina atšķetināt tīklu,
Kas savijies par dzīves grūto mīklu. —•

Tu vari kopt un audzēt tikumu

Un nezāles iz graudiem ārā vētīt,
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Es gribu dzīvību no saknes pētīt
Un izzināt tās ciešo likumu.

Tolstojs
Tā katris nu mēs izraudzījšies esam,
Ko priekšā sev kā karogu lai nesam.

Mans dzīves teiciens ir: «Vislabāko!»
Zolā

Mans: «īstenāko!»

Ibsens

Mans: «Viscēlāko!»

Dzejnieki
(atšķiras, katrs uz savu pusi iedami. Tolstojs paliek
turpat pie ceļmala pakrļtušiem. Zolā dodas iekšā bie-

zākajā ļaužu drūzmā. Ibsens atšķiras viens un kāpj
uz kalniem. Ceļš kļūst jo vientulīgāks, jo grūtāks.
Troksnis un cilvēku balsis paliek apakšā, un iz aug-
stuma dveš pretim salts stingums it kā nāves dvaša.

Virs galvas zemu velkas mākoņu blāķi, un iz aizām

veļas balta migla it kā spoku tēli. Vētras grūdieni
šalc un svilpo caur gaisu, brīžiem pāršķirdami skre-

jošos mākoņus, caur kuriem tālā augstumā saredzami

no pirmajiem rīta gaismas stariem apspīdēti iezaļgani
bāli kalnu gali).

Kalnu kāpējs
Es vairāk nespēju, man spēki galā,
Un redzu — esmu tik vēl kalna malā,
Kaut augstāk ar par citiem uzkāpis.
Man asās klintis kājas, rokas graiza,
Un mani aprīt draud tur tumšā aiza,
Pirms kā pie spraustā mērķa nokļuvis.
Un tomēr — atpakaļ vairs nevaru;

Es iešu bojā — vai to sasniegšu!

Tik spirgta kā šī sārtā rīta ausma

Man citas — jaundzimušās dzīves pausma
Ar svētām šausmām sirdi ielīksmo

Un nogurušu mani atjauno.

Mans dzīves laiks aiz manis nogrimst lejā
Kā gana būda, aiznesta no vēja,
Un aizmirsts tiek kā bērnu pasaka —»

Un sapņu tēli —pagājības žēlums

Kā kokļu skaņa aizskan tālumā — —

Man bezgalības satriecošais cēlums
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Kā vara vārti dārdot atveras
...
.

Man dvēsle iedegas ar svētu liesmu —

Pēc kokles pirksti tver, ko dziedāt dziesmu
Par vientulību, manu līgavu,
Es viņas augsto dziesmu dziedāšu.

(Viņš bezspēcīgi atšļūk uz kādu akmeni un ar drebo-

šām rokām satver kokli. Iz miglas blāķiem izlaužas

uzlecošās saules pirmais stars un apspīd viņa sirmo

galvu, to vaiņagodams it kā ar svētspožumu. Viņa
acis kvēlo aizgrābtībā, un viss viņa tēls ir it kā ap-

skaidrots.)

Dziesma par vientulību

Ak, vientulība tur, augstumā,
Mana nesasniedzamā mījākāl

Kas kristāla zālē

Tur ledainā tālē

Kā balta roze aug kapsētā.

Jau veselus gadu simteņus
Šī baltā Ērkšķurozīte dus!

Kā viņas sargus,

Draudoši bargus,

Visapkārt redz melnus atvarus. —

Un, akmens spārnus izpletis
Kā pūķis, klinšu milzenis

Pār viņu liecas;
Kas skart to tiecas,

Viņš katrreiz zemē notriecis. —

Tik laikiem ērglis skrej lūkoties,
Vai viņa vēl nav modusies,

Bet krūtī tik baltā

Un nāvīgi saltā

Vēl mīlas uguns nav iededzies,

Vēl mīlas uguns nav iededzies,
Vēl izredzētais nav ieradies,

Kas cēls un īsts,
Un dvēselē šķīsts

Iz sāpju dziļumiem pacēlies.

Tas burvības vārdu atminēt jēgs
Un zemes melus un tukšumu bēgs. .,
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Tas — kapā grimis
Un atkal dzimis —

Ar mūžību dzelžainu derību slēgs.
(Mākoņi, atkal pa to starpu bieži savilkušies, aizklāj
skatu, š(ūdoņi ar lielu troksni nogāžas lejā un aprok

vientulīgo kalnu kāpēju. — Iz aizām paceļas vīdamies
balti miglas tvaiki, un neredzamo kalnu strautu attālā

burbuļošana izklausās it kā paklusa raudāšana. Iz

miglas vāliem izraisās kāds milzigs tēls, kurš no sā-

kuma izplūst neaptverams, bet tad pieņem arvien

skaidrāk saredzamu veidu.)
Tēls

(it kā žēlumā izstiepj savas garas miglas rokas).
Laika rādītājs iet uz priekšu, atkal gadu simtenis it

kā piliens ietecējis mūžības jūrā, un es meklēju un

gaidu, un alkstu — ak, atbildil atbildi!

Balss

(dobji skanēdama ārā iz bezdibeņu dziļumiem).
Kas tu esi, ka tu iedrošinies traucēt šo klinšu cēlo

mieru, kur mūžība ved sarunas ar nemirstību?

Tēls

Es esmu — es biju — un es atkal būšu!

Balss

Vai tu esi zemes dzimušais, jeb piederi pie nemirstī-

gajiem dieviem?

Tēls

Es esmu nemirstīgs, tādēļ ka ilgošanās ir nemirstība.

Sauc mani, ja gribi, par Sokrātu, par Ahasvēru — ko

nozīmē vārds! Kas ir cilvēks! Ēnas ēna, sapņa sap-
nis — cilvēks aiziet kā lapa rudens vējā, un tautas

un dzimumi iznīkst, bet cilvēces gars ir mūžīgs. Es

esmu — cilvēces gars, kas mūžam meklē un mūžam

nav apmierināms. Es meklēdams atgriežos ik laikme-

tus, ik gadu simteņus.

Balss

Pēc kā? Ko tu meklē?

Tēls

Es tev varētu teikt, ka es meklēju visu laimju laimi,

visaugstāko prieku — bet tas nav tas — jeb visdziļā-

kās sāpes, bet tas arī nav tas ... tas viss ir tikai

viegli izšķīstošas, mirdzošas putas uz būtības virspu-

ses. Es gribu tur iegremdēties, kur viļņi norimst un

vēji aiztur dvašu,
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Balss

Tu meklē dziļo klusumu?

Tēls

Jeb kluso dziļumu ~. Es meklēju patiesību.
Balss

Tad meklē to vēl ilgi, ilgi!
Tēls

Ak, kādēļ ceļš ir tik grūts un es jau tīk piekusis! Es

esmu no skumjām par ēnu kļuvis, un mana dvēsele

Ir izsīkusi it kā upe vasaras karstumā. Manas domas

nokrīt it kā no nakts salnas maitāti ziedi,,. Rādi man

ceļu! Nosaki man robežu!

Balss

Patiesībai un centībai pēc tās nav robežu. Meklē to

tāli, meklē to augsti, meklē to dziļi,
Tēls

(izstiepj ilgoŠanā savas miglas rokas pret debesim).
Ak, bezgalīgais, zili mirdzošais debess jums! Jūs mil-

joni spīdekļu un riņķojošas zvaigznes, uz kurām es

bezmiega naktīs esmu skatījies un skatījies bez apstā-

šanās, ja pie jums mīt patiesība, tad atbildat!

Augstums
Tā nav pie manis

~,

Tēls

Jeb ja zvaigznes vēl nav tīras viņas acu priekšā
un ja mēness noriet priekš viņas vaiga un tā sev par

gultu izvēlas mūža nakti, lai tur mirdzētu viena pati
savā nepanesami baltā spožumā, tad atveraties jūs,
dziļumi, atdarāt savus tūkstošgadējos vārtus un laižat

mani to pie jums meklēt!

Dziļums
Tā nav pie manis.

Tēls

Jeb ja tu, zeme, kas tu manas asras esi dzērusi un

uz kuras es savus ceļus esmu jēlus nogulējis, slēpi to

savā trūdu klēpī, tad atdod man tol

Kaps
Tā nav pie manis.

Tēls

Ak, vai man to nekur neatrast? Vai esmu nolādēts to

mūžīgi meklēt un meklēt?

Atbalss

Mūžīgi meklēt un meklēt!
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Tad dod man tu atbildi, mūžam klusu nestāvošais
laiksl Apturi vienu mirkli savus dimdošos vara ratus,

ļauj man saprast un nojēgt būtības sraituf
Laiks

Man jāsteidz! Man jāsteidz!
Tēls

(sagrābts no izmisuma, lauza rokas).
Atkal gadu simtenis aiztek, un atkal man iet, viņu
neatradušam! Kur tā ir izgaisusi? Kādā veidā, kādā

tēlā tā slēpjas? ...

Vai jūra tās pamatu ir aizskalojusi, un vai plūdi to

ir aiznesuši kā sagāztu ēku?

Vai tā ir izgaisusi it kā mākoņi, aiznesti no rīta vēja?
Vai putekļi viņai iz dzīslām ir izsūkuši dzīvības sulu,
lai veidotu un radītu jaunus spēkus un dotu augiem

nervus, kur cilvēku dzimumam to vairs nava?

Dziļums

Viņa izkāpa iz manis un kļuva par gaismu — meklē

tāļāk!
Augstums

Vina nolaidās zemē un kļuva par mīlestību — meklē

tāļāk!

Kaps
Viņa uzcēlās un kļuva par dzīvību — meklē tāļākl

Laiks

Viņa nāca un gāja — meklē tāļāk!
Atbalss

Meklē tāļāk — tāļāk — tāļāk!

(Vējš iešalcas it kā auksti drebuļi. Spožs zibens iz-

šaujas iz mākoņiem un atkal nozūd. Apkārtne paliek tā

pati — pelēka, drūma, vienmuļīga; ietīta no bieziem

miglas tvaikiem, bez spožuma, bez prieka ~ ,
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I

RAKSTI PAR DRAMATURĢIJU

TIKUMĪBAS JAUTĀJUMS LUGĀ «ZAUDĒTAS TIESĪBAS»

Priekšā lasīts Pēterburgas Arrīgas dzied[āšanas]
biedrības jautājumu vakarā no Aspazijas

Ka tikumības jautājums ņemts par tendenci kādam rakstniecības

ražojumam, varētu jau no paša sākuma izaicināt uz pretrunu tos,

kuri domā, ka rakstniecības un poēzijas uzdevums nav iemaisīties

ikdienas jautājumos un sadzīves cīniņos, bet ka tai jāstāv «viņpus
laba un Jauna», ka tikums un netikums priekš viņas ir tikai krāsas,

pēc kurām tā sastāda savu tēlojumu raibo mozaīku, un cilvēki tikai

šaha figūras, kuras tā iedala melnajās un baltajās. Sādu ieskatu aiz-

stāvētāji grib apliecināt, ka visu laiku lielākie dzejnieki turējušies

pēc šī parauga, un aizmirst tomēr, ka kāds no viņas piemēriem — se-

natnes slavenākais dzejnieks Sofokls caur savu «Antigoni» saka: «Nicht

mitzuhassen, mitzulieben bin ich da.» Es neesmu še, lai līdzi ienīdētu,

bet lai līdzi mīlētu. Sī līdzmīlestība pastāv iekš tam, ka mēs cilvē-

kus neuzskatām kā savas konstrukcijas aparātus, bet kā dzīvas bu-

tes, ar kurām līdzi jūtam. Vienaldzība jau ir līdzienīdešana, ienaids

pret visu, kas zems un netīrs un ar ko ideālā poēzija negrib ap-

traipīt savas baltās, aristokrātiskās rokas. Bet mīlestība cieš ar vi-

siem līdzi, visas cilvēces sāpes atbalsojas viņas krūtīs, viņai ir jāat-

dara sava mute tādēļ, ka tā nevar citādi, ka pāri plūstošā sirds viņu
uz to dzen. Vienkāršs cilvēks, nospiests zem dienas spaidiem un

grūtībām, iet savu parasto, vienmuļīgo gaitu, kamēr viņa jūgs tam

top par ieradumu un viņš klusēdams zem viņa sabrūk. Tūkstošiem

tādu darba mocekļu ik dienas pazūd bez kāda trokšņa it kā izpūstas

sveces, un sadzīve pār viņu kapiem gavilēdama dejo tālāk savu

trako deju. Bet dzejniekam kāds dievs deva spēju izsacīt, ko viņš

cieš, «Ihm gab ein Gott zu sagen, was er leidei», bet arī spēju izsa-

cīt, ko cieš visa cilvēce. Dzejnieks ir visu nicināmo un vajāto
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aizstāvs, viņš neredzīgo acs, mēmo biedinošā, apsūdzošā balss. Kur

likumi un sabiedrība ir tiesājuši un atmetuši, tur sākas dzejnieka

uzdevums. Viņam jātiek tālāk un jāizskaidro, kād ē J noticis nozie-

gums. Jārāda dvēseles tumšie dzenuji jeb kāds iespaids še piemēro-

jams ārējiem apstākļiem: jo visu saprast ir arī visu piedot. Viņam

ir jārāda, ka Jaunumā vēl meklējams labs un ka vēl dubļos guj sa-

mītas pērles. Viņa mūza ir augsta dieviete, kura cēlās dusmās no-

rauj no sadzīves priekškaru un rāda to viņas bīstamā kailumā. Viņa

neaicina vis uz omulīgu paskatīšanos plānos jociņos vai sentimentāli

raudulīgajos gabalos, kur gals labs, viss labs, bet tura skatītājiem

priekšā patiesības spoguli, ka tiem, viņā raugoties, jānosarkst un

jānodreb. Tā satricina viņu miegu un viņu iarizejiešu uzpūtību, ar

kuru tie, uz saviem līdzcilvēkiem noskatīdamies, sacījuši: es tev pa-

teicos, dievs, ka es neesmu tāds kā citi, bet modina viņu krūtīs sa-

marieša līdzcietību ar savu tuvāku, kurš guļ, cejmalā pakritis. Mūsu

modernie rakstnieki tādēļ arī neved priekšā uz skatuvi pilnīgi gata-

vus raksturus, pie kuriem tie piemēro apstāk|us, bet tte raksturiem

liek izaugt iz apstākļiem, kā, piem., Ibsens. Viņi neizšķir paši pro-

blēmus, jautājumus, bet liek tos izšķirt skatītājiem, tādēļ ka

šādi problēmi vienam nemaz nav izšķirami, bet kopā visai

cilvēcei. Tādēļ dzejnieks, kurš nesajūt savā krūtī sava laikmeta

dzīvības pulsu, kurš nepazīst visaugstāko sajūsmību un visdziļāko

izmišanu, kurš nav pavadījis bezmiega naktis, pētīdams cilvēces

drūmo likteni, kurš nav cietis ar cietējiem, raudājis ar apbēdinātiem,
kurš nav iegājis zemā būdiņā un skatījis cilvēci viņas zemumā, kai-

lumā, badā un novārtā, kas visu to nav līdzi sajutis, tas var runā!

ar eņģeļu mēlēm un tā darbi var sasniegt nezin kādu augstu māk

slas pakāpienu, bet tie nav izverduši iz tā dzīvības avota, kas dara

cilvēku par īstu cilvēku, — iz lielas, plašas mīlestības sirds.

Zem šiem iespaidiem radusēs luga «Zaudētas tiesības», varbūt

šāds vājš iesākuma darbs, par kura vērtību atstāju spriest mākslas

pazinējiem; mans nodoms nav arī bijis izaicināt kritiķa spalvu, bet

griezties taisni pie publikas sirds, un, ja tur man ir bijis iespējams
kādā krūtī modināt kādu dzīvu dzirksteli, tad tas ir mans labākais

panākums, kādu varēju iegūt. Es tādēļ savus klausītājus lūdzu man

sekot kādā zemā, nabadzīgā būdiņā. Trūkums še valda, savienots ar

netiklību, mājastēvs Sniedziņš padevies dzeršanai, māte ir slimīga,
ka nevar strādāt, un tādē] visiem jācieš bads. Sādi apstākļi valda

visur un ari pie mums, latviešiem, sastopami ļoti bieži. Bet kādēļ tie

tādi? Vai Sniedziņš tiešām tāds nosodāms grēcinieks un velna

bērns, fio kura jānovēršas ar riebumu? Vai viņš arvienu tāds bijis,

jeb vai dzīve viņu par lādu ir darījuse? Kādēļ taisni zemākajās šķi-
rās tik daudz dzērāju, kuri visu savu sūri, grūti pelnīto nedēļas algu
svētdienās nodzer? Vai cēlons še nav meklējams organismā, kurš,
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pārāk nopūlēts no vienpusēja miesīga darba, meklē caur alkohola

uzbudinājumu atkal izlīdzināties un atrast līdzsvaru? Jeb varbūt

vaina ronas tanī dzenuli, ar kuru katrs cilvēks pa savu īso dzīves

laiku meklē kaut cik baudīt, un, tā kā nabaga strādniekam cita prieka
un baudijuma nav, tad tam jāķeras pie brandvīna glāzes. Šādus

jautājumus dziļāk izpētīt mani aizvestu pa tālu, varbūt uz tiem vis-

labāk varētu atbildēt ārsts vai kāds psihologs. Es tikai gribēju aiz-

rādīt, ka Sniedziņš, kurš tikai gļēvs, bet citādi labsirdīgs, nav par to

nosodāms, ka 4as gaur savu netikumu grūž savus piederīgos postā,
bet ka te atbildība guļ arī uz apstākļiem. Bet arī šinī trūkumā un

netiklības miteklī iespīd kāds gaismas stars: nabaga vīram ir meita,

«tikla un daiļa kā puķīte», bet vēl daiļāka kā viņas āriene ir viņas

dvēsele, viņas gars. Zem nabadzības sloga tai jāapslāpē sava karstā

garīgā cenšanās, jāizskata savas spodrās acis, skaitot adatas dūrie-

mus, jāsastrādā savas rokas, pelnot saviem piederīgiem pārtiku. Reti

kāds brītiņš tai atliek priekš gara atspirdzināšanas, bet nabaga
meitene nezaudē dūšu un strādā arvienu čaklāk, ģimenes posts top
arvienu lielāks, bet viņa strādā, viņas pašas veselība cieš, bet viņa
tomēr strādā ar drudža trīcošu roku. Bet nepietiek ar to — dzīves

apstākļi nāk tai virsū arvienu spējāki un viņu salauž. Kurš no mums

gan nesteigtos palīgā, kad tas sev priekš acīrri redzētu slīkstam cil-

vēku — un kaut tas arī būtu pilnīgi svešs? Bet te Ir viņas paša3
māte, kura guļ uz nāves gultas, viņas mazā māsiņa un brālītis, kuri

izsalkuši brēc pēc maizes kumosa. Kas še spētu vienaldzīgi skatīt un

filozofēt par savu tikumu, tam vajaga būt cietākam kā akmeņam.

Nabaga Laima ir gatava priekš savējiem iet cietumā, gatava mirt vien-

reiz — desmitreiz. Bet no viņas tiek prasīts daudz vairāk; nevis mie-

sīga nāve Ir tā briesmīgākā, daudz šausmīgāka par viņu ir garīga

nāve, kur cilvēks, dzīvs būdams, ir aprakts. Lai šādu upuri spētu
nest un saprast, vajag pacelties uz visaugstākā Ideālisma pa-

kāpiena, vajag vislielākās pašpārvēršanās. Laima nes šo upuri ■—

biezs, melns segs noveļas priekšā viņas dzīvei, tā ir izdzēsta iz dzī-

ves sabiedrības...

Sis ir lugas izšķirošais moments, no kura atkarājas, vai luga Ir

uzskatāma par tikumisku vai par visa netikuma izvirumu. Par ne-

piedodamu tiek uzskatīts, ka meitene šo upuri nes, pilnīgi apzināda-
mās, ko tā dara. Tie viņu atvainotu jeb saprastu daudz vairāk, kad

tā to darītu nezinādama vai sevi pārdotos par spožu, greznu dzīvi.

Bet vai upuris tad būtu lielais, cēlais upuris, kuru tā nes priekš ci-

tiem? Ja Laima aiz vieglprātības un sevis pašas dēļ pārdotoa, tad tā

būtu pilnīgi saucama par netikumisku, bet
r ja tā ar apziņu nes

upuri, tad tā vēl krituse paliek tikumiska. Tālāk domu starpība pa-

stāv iekš tam, ka mūsu jaunavām nemaz nederētu šādas, lugas no-,

skatīties, tie negrib, ka tās mācās Izšķirt labu un ļaunu uņ. i-edz
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atsegtu netikumu, lai dzīvē no viņa spētu izsargāties. Cik ilgi g<?n

viņi domā, ka sievietei jāpaliek šādā nezināšanā? Un vai viņas pv

visam ir atsargājamas no katras ārējas vēsmas? Cik bieži jau skolas

laikā neattīstītiem skuķiem nāk grāmatas rokā ar tiešām kaitīgu sa-

turu, kaitīgu tādēļ, ka tur netikums nav saukts vārdā, bet ar pikare
tiem iztēlojumiem un ar greznām frāzēm, it kā bezdibens pārklāts ar

rozēm; uz skatuves turpretim labs un ļauns zīmēts ar spilgtām krāsām,

tur redzams, kurp netikums noved, un jaunā dvēsele, kura mīksta kā

vasks, uzņem katru iespaidu, tad riebums pret Jaunu un cenšanās

uz labu paliks iezīmēts ar neizdzēšamiem burtiem. Un, ja ari tiešām

būtu iespējams jaunas meitenes izsargāt no jebkādiem iespaidiem, tā

ka viņas nemaz nedabū zināt, ka tādi ļaunumi maz ir uz pasaules,
tad tomēr atkal jāprasa — cik ilgi? Dzīve, no kuras mēs tās mēģi-

nājuši izsargāt, nāk neaicināta un pieklauvē pie viņu durvīm. Tā ir,

it kā mums vēsture mēdz nostāstīt par kādu romiešu sibilli (burvi),
kura kādam karalim piedāvājuse savas burvju grāmatas, prasīdama

par viņām ļoti augstu cenu. Kad karalis, kurš no viņas grāmatām
nekā negribējis zināt, viņu atraidījis, tā nākuse otrreiz un par ma-

zāk grāmatām prasījuse divkārt augstu cenu, un, atkal aizdzīta, ta

nākuse trešoreiz un gribējuse par vienu pašu grāmatu trīskārt aug-

stu cenu, kamēr karaļam tā bijuse jāņem. Dzīve ir šī burve, tā ar-

vien mazāk dod un katru piedzīvojumu liek samaksāt ar otrkārt

trīskārt augstāku cenu. Cik daudzām no mūsu jaunavām nav jāat-

stāj tēva māja un jāiet maize pelnīt svešumā, kur tām jāuzņemas

cīniņš ar dzīvi, kuru tās nemaz nepazīst, un tādēļ viegli viņas vil-

tībām un kārdinājumiem var krist par upuri. Kur nu paliek rūpīgie

sargātāji un gādnieki? Kas nu lai viņu sargā, kad tā pate nezinās

sevi sargāt, kad viņai nebūs nodibinājies raksturs un paškritika? Un

šis raksturs jau attīstāms caur audzināšanu, kad māca pazīt, kas

labs, kas Jauns. Māte, savu mazo meitiņu vezdama pavasari pa pu-

ķaino pļavu, mazajai izskaidro, kura puķīte ir ģiftīga, ko tā nedrikst

plūkt, un ar kādām gandrīz svētām bailēm šādi iespaidi paliek bērna

dvēselē. Man vēl tagad, tādas puķes ieraugot, neviļus nāk prātā
arvienu bērnības atmiņas, un pirmajā acumirklī es it kā bērns at-

rauju bailīgi savu roku. Kādēļ tad arī tādas puķes dzīvē nemācīties

pie laika pazīt, no kurām nāvīgās taisni daudz skaistāki zied un ar

savu reibinošo smaržu spēj pievilt to, kas viņas nepazīst? Daudz

jau runāts no sieviešu emancipācijas, emancipācija, kura ir atsvabi-

nāšanās no visiem veciem aizspriedumiem, apkaro arī to, ka sieviete?

nekā nedrīkst zināt. Vai mūsu — latviešu sievietēm maz tādas attīs-

tības vajadzīgs? Ērmoti, it kā latviešu sieviete būtu kāds citāds da-

bas produkts, ka tai nevajadzētu domu attīstības? Emancipācija vis-

cauri pie mums vēl nav izvedama un taisni viņas politiskā puse ne,

kura stāv sakarā ar saimniecisku apstākļu pārgrozījumu, par kuriem
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mēs neesam kungi, bet emancipācija tikuma jeb morāles ziņā ir pil-

nīgi izvedama, un te nevajag emancipāciju vien priekš sieviešiem, bet

arī priekš vīriešiem. Jo tikumība, kāda tā līdz šim pastāv, ir morāle

tikai priekš sievietēm, priekš vīriešiem viņa nebūt nav tik stingra.

Jo, ko vīrieši visu sev atļauj, par to tie sievieti uz vietas nosodītu.

Kad mūsu kungi jautri un omulīgi pavadījuši nakti, tad tie otrā rītā

metas atkal frakā un cilindri un top uzņemti visur sabiedrībā tā kā

senāk. Viņi viens pret otru ļoti žēlsirdīgi, tie zin, ka jau katram pie-

līp tādas mazas nerātnībiņas, drusku pasmīnēšana, saskatīšanās, un

tie viens otru saprot. Bet visinteliģentākais cilvēks, kurš tik tālu at-

šķiras no kāda tukša gaisa grābekļa, liekas it kā ar maģiskām sai-

tēm saistīts pie viņa, ka tie, kuriem citādi nekas nav kopējs, vienā

vietā tomēr liekas būt vienojušies, kā jau vācu dzejnieks Heine saka:

«Selten habt Ihr mich versianden,

Selten auch verstand ich Euch,

Doch wenn wir im Kot uns fanden,

Da verstandcn wir uns gleichl»

Sie tikumības soģi pārmet lugas varonei Laimai nevis to, ka viņa

krituse, bet viņi nepiedod to, ka tā, kaut gan grimuse, tomēr vēl

grib sniegties pēc dzīves tiesībām, kad šinī nabaga saplosītā sirdī

pirmoreiz iedegas mīlestības stars, ka tā grib baudīt no tām drusci-

ņām, kuras nokrīt no bagāto dzīves laimības galda, ka tā mīl un

caur mīlestību grib atkal pacelties. Bez žēlastības viņi to grūž at-

pakaļ bezdibenī. Kādēļ šī briesmīgā nepareizība? Kādēļ vīrietis drīkst

visu un sieviete nekā? Kādēļ tā tiek nosodīta, kad tā tikai drusku

pārskatījusēs un to varbūt aiz tās vēl ieteiktās dzīves nepazīšanas
vai spiesta no bada un trūkuma? Un kādēļ tai visi ceļi tiek aizšķēr-

šļoti, kad tā grib atpakaļ tikt dzīvē? Es neprasu, lai sievietēm arī

būtu atļauja uz netikumību, tādēļ ka vīrietis ir netikumīgs, bet es

prasu, lai tie abi vienādi būtu tikumīgi. Ja vīrietis no savas nāka-

mās dzīvesbiedrenes prasa, lai tā būtu nevainīga un neaizskarta, tad

tai tiesības taisni no viņa to pašu prasīt. Ja tie mūs tiesā, tad mēs

tiesāsim arī viņus. Sādi sadzīves jautājumi jāizspriež vīrietim kopā
ar sievieti, un, lai pēdējā to spētu, tad tai jābūt vienlīdzīgi attīstītai

dzīves uzskatu ziņā un vienlīdzīgi izglītotai prāta spējā, īsi sakot,

tai jābūt emancipētai. Mūsu pretinieki laikrakstos apgalvo, ka mums,

latviešiem, tādu emancipācijas briesmoņu nemaz neesot, kuras spēj

domāt, ka mūsu «puķītes, brūklenītes un liepas meitas» ar visu mierā,

ko vien ozoldēli dara, es turpretim esmu pārliecināta, ka taisni

mūsu — latviešu jaunavas ir garīgā ziņā bagāti apdāvinātas, ka tām

nepietiek ar to — kā puķītei ziedēt mierīgā bezdarbā, bet ka tās grib
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dalīt savas tautas centienus. Es pazīstu to tautas meitu, kura jau

senatnē ir strādājuse tautas laukā, «kura tecēdama ir sviedrus slau-

cījuse un stāvēdama asariņas», kā to saka tautas dziesma. Latviešu

sieviete, kā to redzam zemākajās šķirās, īpaši uz laukiem, strādā

kopā ar vīrieti, — kādēļ lai garīgā laukā mēs kaunīgi stātos vīrie-

šiem aiz muguras kā nespējnieces? Kamdēļ mums jāpietiek ar seklu

izglītību, ka mums citas Intereses nav ko runāt kā tik par drēbēm,

balles piedzīvojumiem un citai citu aprunāt? Ko lai darām, kad ne-

zinām citādi atrast baudījumu! Bet nost ar seklībul Mēs gribam, mēs

spējam, mēs varam censties! Eš zirni, ka es runāju daudzu vārdā, ka

simtiem sirdis man pukst silti pretim, ka mēs centīsimies roku rokā,

cita citu pabalstīdamas, tikai uz priekšu! Uz priekšu! Nav jābaidās, ka

caur zinību iegūšanu varētu zaudētšāvu sievietību, «retas emig Weibliche»,

mūsu kungi zem viņas saprot tikai jaunības muļķību. Tie runā no

sievietības, kura divdesmit gadus veca, četrdesmit gadus veca sievie-

tiba viņiem pilnīgi vienaldzīga. Bet īstu dvēseles maigumu, kas mūsu

jaunavām iedzimis, to nelaupīs nekāda dzīves vētra, ne vecums, ne

sirmi mati, un, ja zvaigznes zaudētu savu spožumu un debess savu

zilumu, tad sievietes sirds to atkal atrastu. Prom tādēļ ar 'šiem aiz-

spriedumiem, un centīsimies iiz priekšu, attīstīsim visus gara spēkus,

mēģināsim iegūt katru zināšanu. Tikpat vīrietis, kā sieviete, kā kopā
visa latviešu tauta. Kur ir noteikta robeža, pie kuras mums jāpaliek
stāvot, kad cenšamies pēc gaismas un brīvības? Vai tas nav tikpat,
it kā viens cilvēks ar saviem vājiem gara spēkiem gribētu pretī stā-

ties riņķojošai zemeslodei un viņai uzsaukt: stāvi mierā! Vai gais-

mas valstībā izšķir kārtas ūn tautības? Tā nepielūdz dievus v:: Ebala

un Garicima, bet garā un patiesībā! Tā neprasa, vai tas ir vīrietis

vai sieviete, vai tas zems vai augsts. It kā teika nostāsta par kādu

rīta zemju karali, kurš savus sūtņus izsūtījis uz visām pasaules
malām, lai tie priekš viņa kroņa izmeklētu tos retākos un dārgākos
dimantus, tā arī viņa pa tautu tautām meklēs kopā savus izredzētos,

lai tie kā dārgakmeņi liesmotu cilvēces vaiņagā. It kā ūdens strau-

mes kopā plūzdamas, tā brīvie gari viens otru meklēs un atradīsies,

cilvēks sniegs roku cilvēkam, augums cels augumu, dzimums dzi-

mumu, vīrietis sievieti, sieviete vīrieti, visi kopā kā pilsoņi viņā pla-

šajā gara valstībā, kur?

Zemes ilgošana
Tā kā migla klīst.

Mūžam nebeidzama

Gaismās strāva līsti
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BALSIS IZ PUBLIKAS

Lūdzu cien. redakciju uzņemt savā lapā sekojošus izskaidroju-

mus.

«Baltfijas] Vēstneša» izgājušās sestdienas numurā, aizrādot uz

svētdienas teātra izrādi, par lugu «Zaudētas tiesības» tiek piezīmēts,
ka tā, kā paredzams, laikam drukā neiznākšot. Šādas aizdomas lai-

kam caur to cēlušās, ka lugas iznākšanai drukā līdz šim daži šķēr-

šļi stājušies ceļā. Ceru tomēr, ka šie šķēršļi tiks pārspēti un luga vi-

sādā ziņā vēl šoziem iznāks drukā.

Tālāk «Balt. Vēstn.» pirmdienas numurā teātra kritiķis man atkal

uzbrūk, ka man ļoti sajukuši tikumības uzskati esot, kad es savā

jautājumu vakarā turētā priekšlasījumā izsacījos, ka, ja Laima aiz

vieglprātības un par dzīves baudījumiem sevi nodotos, tā būtu no-

sodāma, bet, ja tā ar apziņu sevi upurējas priekš citiem, tad tā, kaut

grimuse, vēl tikumīga. Sādi izteicieni norauti, bez sakara ar tālākiem

vai priekšējiem izskaidrojumiem nav tik viegli saprotami, tomēr arī

te var salīdzināt, ka sieviete, kura aiz vieglprātības nododas, to dara

pate sevis dēļ, viņa savā ziņā ir laimīga, jo tā bauda savas viegl-

prātības augļus. Laimas dvēsele turpretim raud pie savas miesas

kapa, viņai katrs kumoss saģiftēts, katrs acumirklis pilns nepacie-

šamu moku. Un vēlāk, kad tai atgadījums tikt dzīvē atpakaļ, kad

laime, ko viņa nekad nav baudījuse, tai māj pretī visā savā vilinošā

spožumā, ka viņa gan acumirklī kā bērns kārīgi pēc tās izstiepj ro-

kas, tomēr to atgrūž atpakaļ, uzstādamās pati par savu soģi, ka tai

nav tiesības šo laimi baudīt. Kad šī mocītā dvēsele sarauj savas

saites, paceldamās uz ideālisma augstumiem, vai šāds spēks neplūst
iz tikumības? Salīdzinājāt jel Laimu ar Pompadūru, un, ja gribat

būt taisni, tad jums pašiem būs jāatzīst, ka Laima par viņu daudz

augstāku stādāma. Kādēļ «B. V.» pats saviem uzskatiem runā pretī?

Kādēļ viņš lugu, kur Pompadūra nāk priekšā («Narciss»), tik bries-

mīgi uzslavē un ieteic, kamēr Laimu nopeļ kā visas netikumības

personifikāciju? Vai tā ir taisnība?

Tāļāk man šā principa piekritēji, slepus un rupjā kārtā uzbruk-

dami, sacījuši, ka tā esot emancipācija, ko es lugā veduse priekšā.
Uz to man jāatbild, ka tā nav vis emancipācija, ka tai būtu pakaļ

jādara, bet ka te ir rādīti šķēršļi, kas stājas pretī sievietes garīgai

cenšanai. Laima, kāda tā parādīta sākumā, kura ir patstāvīga, cen-

šas pēc gara gaismas un vēl uztur savus piederīgos, tā ir emanci-

pēta. Bet te nāk dzīve un salauž viņas centienus gabalu pa gabalam.

Lai salīdzinām Laimu pirmajā cēlienā, čaklo, centīgo meiteni, šās

plaukstošās dvēseles pumpurus, šo dīgstošo garu un briestošo jau-

nības spēku ar to, kas no viņas atlicis pēdējā cēlienā!

Vēl kādu vārdiņu minot par maniem uzbrucējiem, es piezīmēju
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jau pagājušo reizi, lai tie taču atklāti rīkojas. Bet te kāds J-ups
ielīdis «B. V.» vēstuļu kastē un tur slēpjas aiz pazīstamā izteiciena,

ka kungiem esot dāmām arvien jādod taisnība, tas ir tik daudz, ka

viņi mūs neuzskata vai nu par spējīgām, jeb cienīgām ar mums sa-

vas domas izmainīt. Vai tie nav atkal nodilušie, vecie aizspriedumi?
Es domāju, ka mūsu jaunavas neviena nejutīsies caur tiem glaimota.
Jeb atkal, ja J-upa kgs grib spēlēt glauna kavaliera lomu, kādēļ tad

viņš man pirmais uzbruka?

IBSENA JAUNĀKĀ LUGA

«DŽONS GABRIELS BORKMANS»

It kā savāda atmosfēra valdīja pirmdien, 1., un piektdien, 5. sep-

tembrī, Rīgas Vācu teātrī. Pēc spīdošām operām un raibām posēm

norisinājās klusos un vienkāršos apstākļos priekš publikas acim Ib-

sena jaunākā luga «Džons Gabriels Borkmans». Vispārīgais lugas

iespaids ir drūms un pesimistisks, un grūti nākas dot par viņu

spriedumu; skatītājs jūt, it kā viņā pašā tam būtu kas aizkustināts,

kaut kas neizsakāms un ka tam būtu jādod atbilde par sava oaša

mīklaino «es». Lugas konflikts nav dibināts uz ārējiem efektiem un

pārsteidzošiem apstākļu sarežģījumiem — šinī ziņā Ibsenu varbūt

pārspēs kāds Sardū vai Zūdermanis
—,

bet viņa slava meklējama

citur: dziļi, dziļi viņš nogremdējas cilvēka dvēselē un ņemas tur iz-

pētīt viņas tumšos dzenuļus un noslēpumainos cēloņus. Moderno lugu
uzbūve vispāri mēdz būt vai nu sintētiska, vai analītiska, t. i., vai

nu tāda, kas taisni rāda cēloņu un atgadījumu sākumu un tiem liek

taisni norisināties priekš skatītāju acīm, vai atkal tā dibinājās uz

kaut kā iepriekš notikuša, kuru tā ņemas izskaidrot. Pēdējo metodi

lieto Ibsens gandrīz viscauri savās lugās. Tā «Norā» notiek iepriekš

vekseļa viltojums, «Namdarī Solnesā» kāds priekš gadiem noticis

ugunsgrēka gadījums satricina kāda laulāta pāra dzīvi, «Spokos»

dēlam jācieš sekas no sava mirušā tēva nelietīgās dzīves. Sai meto-

dei gan mazāk dzīvības, tādēļ ka tā nerāda notikumu pašu attīstību

un sākumu. Viņa nerāda vētru, kad tā patlaban plosās, bet kad tā

pārgājusi. Mēs redzam, kādu postu tā padarījusi, kādas plaisas un

rievas izplēsusi, kādus milzeņa kokus salauzusi un izsakņojusi. Pa

netīri pelēko, sajaukto jūras līmeni svaidās apkārt gabali no sadra-

gāta kuģa, kurš ar tūkstoš lepnām cerībām un plivinošām burām

devās dzīves jūrā. It kā rudens šalkas dveš pretim skatītājam, kad

priekškars lēni paceļas un parādās personas, uz kuru galvām gan

agri jau guļ ziemas sniegs un kuras jau apzīmējusi nāves roka.

Džonu Gabrielu Borkmani pašu mēs redzam kā sagrauztu vīru, kura

spēkus lauzuši pieci cietuma gadi, un astoņi gadi tas pavadījis at-

šķirts no visiem cilvēkiem — savas istabas nospiedošā vientulībā.
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Tāpat arī viņa sieva, lepnā Gunhilde, pārcietusi visu kaunu un pa-

zemošanu caur sava vira apcietināšanu un bankrota sekām. Trešā

lugas galvenā persona — Ella Rentheim, senākā Borkmaņa mīļākā, —

tāpat sajūt savu dzīvi izpostītu; aiz bēdām tā dabūjusi nedziedējamu
sirdskaiti, tai vēl atliek ko dzīvot tikai kādi īsi brīži, kurus tā grib

pavadīt Borkmaņa tuvumā. Visas šīs personas dzīve ir nogrūdusi
savos dziļumos, nevienu karsti iekārotu mērķi tās nav sasniegušas,
neviena saldi lolota cerība tām nav izpildījusies, neviena! Džons

Gabriels Borkmans sevi salīdzina ar Napoleonu, kurš, pirmajā cīņā

jau sašauts, ticis par kropli. Kad tas tikko domājis pēc sava mērķa

sniegties, to nekrietnis draugs piekrāpis un nodevis. Sāda nekrietna

darba cēlons tomēr iziet no Borkmaņa paša. Pēc sava mērķa cenzda-

mies, tas nav taupījis nekādus upurus un gribējis savu mīļāko «pār-
dot* šim draugam, bet, kad pēdējā šo vairākkārt atraidījusi, tad

apsmādētais atriebies pie paša Borkmaņa un, viņa uzticību izlieto-

dams, to nodevis. Arī viņa mīļākā, Ella Rentheim, tam pēc gadiem

stājas pretim kā tiesnese: «Tu esi lielo, nepiedodamo grēku izdarījis,
tu esi mīlestības dzīvi manī iznīcinājis, mātes asaras un priekus tu

esi man nokrāpis, visa mana dzīve ir aiztecējusi it kā zem saules

aptumšošanās.» Viņa būtu spējusi ar viņu kopā panest visu kaunu

un dzīves likstas, bet Džons Gabriels ir viens pats gribējis vinnēt

vai zaudēt savu drošo laimes spēli, un viens pats viņš arī panes

sava darba sekas. Ar savu sievu tas dzīvo kopā zem viena jumta,
bet pa visiem astoņiem gadiem tie nav viens otra istabas slieksni

pārkāpuši. Vientuļa vienīgie biedri ir kāds vecs kancelejas skrīveris,

tāds pat savādnieks un dzīves izmetums kā viņš pats, un skrīvera

nepieaugusē meita, kura šad un tad atnāk, lai uz klavierēm ko priekšā

spēlētu. Pa lielākai daļai viņš pavada laiku viens pats, un istabā

arvien dzirdami «slimā vilka» — kā to viņa sieva nosauc — stei-

dzīgie, nervozie soļi; viņš atrodas kādā drudžainā gaidībā un ir pār-

liecināts, ka jaunieceltā banka nespēs iztikt bez viņa vadibas un ka

tic nāks atkal priekš viņa locīdamies un lūgs to ieņemt savu agrāko
stāvokli. Bet, kad nu gaidītie lūdzēji nenāk un viņam ilūzija tiek

laupīta, ka tie jelkad nāks, tad Džons Gabriels Borkmans, pamudi-
nāts no Ellas Rentheim, sper pats pirmo soli dzīvē; viņš pēc ilgiem

gadiem ieiet savas sievas istabā. Se visus saved kopā lugas īsā, ne-

pietiekošā darbība. Džona Gabriela dēls Erhards ir strīdus ābols,

kas šīm personām liek sadurties. Viņa miesīga māte Gunhilde grib
dēlu izaudzināt priekš lielā dzīves uzdevuma — izlīdzināt ģimenes
kaunu. Akmeņu un marmora vietā tā viņu grib uzcelt kā dzīvu pie-

minekli pār tēva kapu, visas viņas domas un jūtas saistās vienīgi ap

to — iepotēt dēlam šā lielā uzdevuma apziņu. Ella Rentheim turpre-

tim, kad Erhardu pēc nelaimes gadījuma bija pieņēmusi un ar lie-

lāko mīlestību uzaudzinājusi, tam novēl pilnīgu brīvību pašam
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izmeklēt dzīves mērķi un prasa no viņa tikai drusku pretmīlestības.
Galā nāk vēl tēvs un uzaicina dēlu, lai tas turas pie viņa. Sis skats

lugā ir neizdevies un dara pret gribu komisku iespaidu. Erhards pats
ir kā parodija uz savu spējīgo tēvu, tam nav pašam ne gribas, ne

rakstura, arvien tas stāv zem citu iespaida, un, kamēr ērgļi savā

starpā saplēšas, nāk krauklis un aiznes laupījumu. Viņš krīt kādas

pasaules dāmas tīklos, no kuras tas ļaujas aizvesties prom pasaulē,

un ar to sakrīt viņa mātes lepnais dzīves uzdevums, sakrīt viņas

dzīve pati. Līdzīga paralēle ir vecā kancelejas skrīvera meita, mazā

Frīda, arī tā brauc savam tēvam pāri — laimei pakaļ dzīdamās. Tā-

pat kā «Namdarī Solnesā», jaunā paaudze ir tikai bāla kopija no ve-

cajiem, bez nervu, bez smadzenēm, bez kaut kāda augstāka dzīves

uzdevuma apziņas, bet viņai pieder dzīve un uzvara, tā soļo pāri pār
šiem vecajiem. Dzīves traģika pastāv iekš tam, ka tur, kur ir griba

pēc kā censties un apziņa, trūkst spēka, un tur, kur ir spēks, nav

gribas. Var būt, ka Ibsena tā dēvētais misticisms šinī gabalā, kā arī

cilvēces sfinksa būtu atminama ar šo vienu vārdu — spēks, tāpat kā

dabas zinātne visas parādības attiecina uz vienu vienīgu cēloni —

atomu kustību. Krievu jaunākā literatūra, kā, piemēram, Turgeņevs,
rāda tādus tipus, kuri ar sava spēka pārpilnību nezin ko iesākt, kur

to izlietot, ka dzīve šim spēkam nedod cienīga mērķa, un tad tas

pamazām sadrūp, izgaist, noslīgst ikdienībā vai izvēršas netikumos.

Katram cilvēkam mīt iekšā šis dzīvais spēks, sākot no maza bērna,
kas vel darbojas ar rotiņām, salīdzinot augsti mācītu vīru ar vien-

kāršu strādnieku, — katrs grib veidot, ražot, katris savā ziņā ir māk-

sliniecisks un savā ražojumā grib ielikt savu individualitāti; tam dod

baudījumu ne tikvien darba panākumi, bet darbs un centība pati par

sevi. Te nu nāk dzīve un iznīcina šo baudījumu, tā slāpē priecīgo
ražošanu un nostāda to uz tā pakāpeņa, kur tā top par vienkāršu me-

hānisku lidzekli. Jauneklis, kas pārdzīvojis jaunības muļķību krīzi un

laimīgi ticis par mierīgu, godīgu mietu pilsoni, un ieņem sabiedrībā

stāvokli, tas strādā tikai vēl, lai raustu mantu, senāk straujā centība

visa pārklāta no biroju putekļiem. Reti izņēmuma cilvēki uztura savu

ražošanas prieku svaigu, un kā šādu ir Ibsens nostādījis savu va-

roni — Borkmani. Viņam miljoni, kas caur viņa rokām rit, nav līdzek-

lis gādāt sev mierīgu, treknu dzīvi, kur tas varētu vārtīties bagātības

laiskumā, bet viņš grib vienmēr ražot uz priekšu, arvien pacelties uz

augšu. Viņam iemītošais spēks laužas uz āru, tas rada simtu un atkal

simtu drudžainu projektu, it kā milzu koks, pilns briestošas dzīves su-

las, tas stiepj savus zarus bezgala plašumā un meklē dzīvē sev telpu.
Garā Borkmans redz, ka viņa roka pār visu zemes virsu pārstiepj

kanāļu un dzelzceļu tīklu, viņš izceļ «zelta snaudošos garus» no

tumšās elementu gultas, tie kāpj uz augšu un aplaimo cilvēci. So

vareno spēku nespēj nomākt ne cietuma vārgu gadi, ne vientulība, ne
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vecums. Kad Borkmans redz, ka tam visas ilūzijas uz citu palīdzību

izgaisušas un tas no visiem atstāts un no savas sievas tiek pie mi-

rušiem pieskaitīts, šis milzis tomēr atkal ceļas, viņš grib dzīvē iesākt

pilnīgi no jauna, gluži no pašas apakšas tas grib atkal iesākt strā-

dāt; šis ir vislielākais moments lugā, kas katru aizrauj uz apbrīno-

šanu, tas arī ir visaugstākais cilvēka dzīvē, kam šāds spēks piemīt,
tas pieder pie izredzētiem izņēmuma cilvēkiem. Slimais varonis, kurš

ITigā nespēj ne aukstāku vēsmiņu panest, iet ārā aukstā ziemas naktī,

lai ietu apskatīt savu iekarojamo valstību, bet pie šīs valstības sliek-

šņa viņu sagrābj ledaina roka, kura viņam liedz ieeju, viņš nosalst

turpat mežā, un viņa nāves kliedziens noslēdz gabalu kā drūma di-

sonanse un neizlīdzināma pretruna starp gribu un spēju.
Izrāde pate bija visai teicama. Paša varoņa attēlotājs, Ekclmaņa

kungs, bija tā iedziļinājies šā komplicētā, lielā rakstura sīkumos, ka

viņa tēlojums bija tiešām liels mākslas darbs. Kad viņš parādījās uz

skatuves paša sirmā Ibscna maskā, skatītājus pārņēma dziļa godbi-

jība. Ellu Rentheim tēloja Fric jkdze kā īstu sievieti ar mīksto sirds-

baisi, kura arī visās lietās līdzi runā. Romer kdzes spēle bija liela

un patētiska, pēc vecās mākslas skolas, bet tāda lepno, cieto Gun-

lu'ldi labi raksturoja un tādēļ bija jāatzīst par ļoti teicamu. Citas —

mazākās lomas neprasīja no izrādītajiem sevišķu mākslu un tādēļ
izdevās gluži labi. Publika pate izturējās pret lugu pavēsi, it kā ne-

zinātu, ko par to sacīt un kāds tonis pret šādu gabalu godīgai

špīsbirģeļa dvēselei lai pienāktos. Izrādei par moto varēja likt Džona

Gabriela Borkmaņa vārdus: «Tas jau ir mūsu — izņēmuma cilvēku

lāsts, ka mēs netiekam saprasti.»

PILSĒTAS TEĀTRIS

Ceturtdien, februāra 4. dienā, Vācu pilsētas teātrī tika uzvesta

Vēbera četru cēlienu romantiskā opera «Der Freischūtz». Sī opera

gandrīz katru sezonu tiek dažas reizes atkārtota un atrod publikā
arvienu siltu piekrišanu. Vēbera sapņaini romantiskā mūzika, savie-

nota ar raibiem skatiem, šausmīgām garu parādībām un spožām de-

korācijām, saistīt saista skatītāju prātus, un mīlīgās, dziļi sajustās

Agates dziesmas iedziedas katra sirdī. Galvenais, ka publika tiek

izsargāta no tiem uzbudinājumiem un nervu satricinājumiem, kuri

tai jāizbauda, noklausoties p. p. Vāgnera mūzikā, tādēļ ir viegli sa-

protams, kādēļ tā lielākā skaitā bija ieradusies uz šo tik bieži atkār-

toto operu nekā pagājušo nedēļu uz Vāgnera operu «Der fliegende

Uollānder», kura pēc ilgāka laika tika atkal izrādīta.

Salīdzinot ar Rihardu Vāgneru, Vēbera mūzika izliekas kā liriska

balāde pret spēcīgu, dzīvības pilnu drāmu. Visa viņa spēja ir —
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sentimentalitāte un romantisms. Ari Vāgners ir romantisks, bet viņa

romantisms ir pavisam citāds — daudz lielāks un plašāks. Viņš ne-

pastāv atšķirībā starp cilvēkiem un gariem, kuri kā augstākas varas

virzina un pārvalda pirmējo likteni, bet savienojas cilvēkā pašā, «mūžī-

gajā apkārtmaldonī» ar Kaina zīmi, kuru iespēj atpestīt tikai tas,

kas viņam līdzīgs, jūtas, kas tikpat augstas un dziļas. Sāds roman-

tisms ir īsti cilvēcisks, jo katrs, kam spēja garīgi augt, sajutīs sevī

kādu daļu no «mūžīgā maldoņa», kurš nav nekas cits kā domas,

kurām nav tēvijas un arī nevar būt, jo tās nepaliek uz vietas, bet

attīstās arvien tālāk; un tomēr lielākā daļa publikas vakar pierādīja,
ka tā jūtas omulīgāka ārpasaulīgā un ārcilvēciskā Samiēla garu

valstī un šausmīgā vilku aizā. Sevišķu piekrišanu iemantoja vilku

aiza, kura tika godināta ar skaļiem aplausiem un dekorāciju ziņā

bija arī tiešām «spožs gabals».

Dziedāšana izdevās tiklab solo partijā, kā kopskatos viscaur labi.

Lundes kga mīkstais, bet reti spēcīgais tenors parādījās visā savā

spējā. Korneka jkdzes mīlīgā balss, sevišķi Agates solodziesmās,

iejūsmināja publiku. Siem galvenākajiem spēkiem varēja cienīgi bla-

kus stāties Andersena jkdze Anniņas lomā. Sie trīs galvenie spēlētāji

arī gandrīz pēc katra nodziedāta gabala no publikas puses ieguva

skaļus aplausus. Pārējās lomas bija apmierinošas, it sevišķi to va-

rēja liecināt par Immelmaņa kgu svētā meža vientuļa lomā.

PILSĒTAS TEĀTRIS

Ludviķis Fulda vācu publiku atkal apbalvojis ar jaunu lugu —

«Die Jugendfreunde», kura otrdien, marta 23. d. š. g., tika arī iz-

rādīta mūsu šejienes pilsētas teātrī. Drusku tuvāk aplūkojot Ludviķi
Fuldu pašu, mēs redzam, ka viņš ir izmēģinājis visādi roku, tāpat
kā Ansīts <Kinderschatz»\ izmēģinājās visādos amatos un tam drīz

bij ēvele par smagu, drīz īlens par spiču. No sākuma L. Fulda dra-

pēja sev ap pleciem varoņu togu un sarakstīja vēsturiski romantiskus

gabalus, kuri pagāja «ohne Sang und Ķlang», izņemot tikai «Talis-

manu», kurš arī vēl tagad tiek uzvests. Tad viņš metās modernajā
strāvā un sāka apstrādāt sabiedrisko problēmu savā «Zudušajā pa-

radīzē», kura ir Fuldas labākais darbs, bet diemžēl arī neieguva ce-

rētos panākumus. Tad viņš ķērās pie emancipācijas jautājuma savā

«Verdzenē» (kura arī latviešu publikai ir pazīstama), bet neaizkus-

tināja šā jautājuma pašu sakni, kā to Ibsens darījis savā «Norā»,

tādēļ viņš ari caur šo lugu drīzāk iemantoja piekrišanu pie vecajiem

nekā pie jaunajiem. Jo, ka rupjš un dzērājs vīrs izturas neģēlīgi

pret savu sievu, nāk ļoti bieži priekšā un saceļ arī pie visiem godī-

giem vecpilsoņiem riebumu. Nesagaidījis cerētos laurus, viņš vēl iz-
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lietoja savas krājumā atlikušās sarkanās krāsas uz vēsturisko traģē-

diju «Herostrats» un — drošāk ir drošāk — sarakstīja arī joku

lugas «Die Ķameraden» un tagadējo «Die Jugendfreunde». Sinī pē-

dējā lugā Fulda grib izšķirt dziļdomīgo jautājumu, vai precēties vai

ne. Jaunības draugi, kuri tik mīļi brālībā un vienībā ir pavadījuši

savus alus vakarus, paliek savam krogam neuzticīgi, un trīs no tiem

apprecas reizē, bet ceturtais ir gudris un neprecas vis. Viņš no lau-

lības paredz tikai briesmas, tādēļ tas ar kādu jaunu meiteni, kuru tas

pieņem sev par rakstvedi, dzīvo tikai kā draugi. Atriebšanās dieve

arī neliekas uz sevi gaidīties, visu triju laulāto sievu starpā izceļas

briesmīgs «klačs», kurš saved arī pašus vīrus ienaidā. Fulda pierāda,
ka no šādas nelaimes nekādi nav iespējams izsargāties, un uzstāda

mums tādēļ trīs variācijas no laulātām sievām: viena ir rupja, otra

ir uzpūtīga un trešā naiva, un mēs gandrīz jau nākam pie gala

sprieduma, ka ir labāki «cilvēkam būt vienam». Bet draudošie mā-

koņi atkal atvelkas un debess noskaidrojas. Jaunības draugi atkal

savā starpā izlīgst, un niknais antiprecībnieks, kurš katru precēju-
šos cilvēku vajāja tāpat kā antisemīti savus upurus, beidzot pats
iebrauc laulības ostā, apprecēdams savu sekretāreni. Tātad ir un ir

labāki, kad precas. Par šā nopietnā jautājuma izšķiršanu Fuldam no

daudz pusēm «sirsnīgu paldies».
Bez tam vēl rakstnieks ir mēģinājis franču klasiķus tulkot, bet

mēs Fuldam tādu daudzpusību, kura ir saistīta ar paviršību, neva-

ram ņemt ļaunā, jo, «kad tas jau notiek pie zaļa koka» un Haupt-
manis dara to pašu, tad tagad visu centienu mērķis ir — kur mīk-

stāk var sēdēt.

Izrāde pate pelna atzinību. Lomas atradās labāko spēku rokās

un tika teicami izvestas cauri. Sevišķi ievērojams bija Svemera kgs
Dr. Bruno Martensa lomā, un Pcterscn jkdze kā Lizbete Gerlah iz-

pelnījās skaistu puķu balvu.

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS ZINĪBU KOMISIJAS

1899. G. VASARAS SAPULCES

Par pagājušā gadā klajā nākušiem dramatiskiem ražojumiem

deva pārspriedumu A. Niedras kgs, un to jau mēs varējām iepriekš

zināt, kāds spriedums iznāks. Sis kungs pieder pie tādiem kritiķiem,

kura acīs nav žēlastību atradis vēl neviens latviešu dramatisks ra-

žojums, viņš mēģina staigāt agrākā kritiķa Jansona pēdās, kaut gan

tam trūkst pēdējā gara un spara, tomēr viņš grib pēdējo pat vēl

pārspēt, tādēļ ka tas pats arī pieder pie produktīviem gariem, bet

priekš šā mērķa tam, kā liekas, vispirms jādabon lauks tīrs no ci-

tiem dzejniekiem, lai tad tur varētu uzspraust savas dzejas plīvo-

jošo karogu. Viņš tad arī stājas uz katedra ar tādu dūšu, it kā tas
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būtu gatavs nogāzt «septiņus ar vienu cirtienu», bet, tā kā pagājušā

gadā bija klajā nācis tikai viens vienīgs dramatisks ražojums —

Ādolfa Alunāna «Labie cilvēki», tad šiem labajiem cilvēkiem klājās

vēl sliktāk, nekā labiem cilvēkiem dažreiz mēdz pasaulē klāties, un

tiem bija vieniem pašiem jādabūn visi nodomātie cirtieni.

A. Niedras kgs tad arī iesāk tūliņ savu lamāšanās uvertīru ar

pamata teicienu: «Alunāns no savas nelielās krāsnes ir nu nokāpis

pavisam uz mūrīša.» Kā kritiķis to domā? Vai lugas idejas vai vi-

ņas izstrādāšanas ziņā? Izstrādāšanas ziņā tik veikls tehniķis kā

Ādolfs Alunāna kgs nekad nevar iet atpakaļ, jo kaut kurš arodnieks

ievingrinājās arvien vairāk savā arodā, un, jo vairāk tas to pārvalda

un saprot, jo glītāki un veiklāki viņš savu darbu strādās. Kas attie-

cas uz lugas ideālo pusi, uz viņas ideju, tad kritiķim, ja tas pats

nesēdētu uz krāsnes mūrīša vai varbūt vēl zemāku un spētu kaut

cik vairāk skatīties uz augšu un uz priekšu dieva plašajā pasaulē,

tad tam, lugas virsrakstu vien izlasījušam, būtu jāsaprot, ka Ā. Alu-

nāna kgs ir spēris lielu soli uz priekšu. Alunāna kgs līdz šim ir sa-

rakstījis tautiska laikmeta lugas «Lielpils pagasta vecākie», «Visi

mani radi raud», «Kas tie tādi, kas dziedāja» un citas. Pēdējās lugas

virsraksts vien jau liecina, ka Alunāna kgs ir pārgājis uz vispārī-

giem, plašākiem, visas cilvēces ideāliem. Alunāna kgs vairs nav no

jaunajiem rakstniekiem un tomēr spēj tālāk attīstīties, A. Niedras

kgs ir jauns un, kā liekas, to nespēj. Tālāk mēs dzirdam garu izskaid-

rojumu par starpību starp ainu un drāmu un kas ir komiķa un tra-

ģika, īsi sakot, veselu nodaju par dramatiku, kura īsti nepieder pie

lietas, jo kritiķis jau pašā pirmgalā saka, ka Alunāns darījis gluži

pareizi, savu lugu apzīmēdams par «sadzīves ainu». Ja nu viņš reiz

ar rakstnieku ir vienis prātis, ka luga ir sadzīves aina, kura rāda

lietas, kādas viņas ir un nevis kā viņas attīstās, kādēļ tad viņš uz-

reiz liek lugai klāt dramatisku mērauklu un prasa, kā lietas viņā

attīstās uz priekšu? Uz kādu nolūku tiecas viņu darbība? Alunāns

nu reiz ir smēlis iz pilnas cilvēku dzīves un rāda mums dzīvības

pilnu ainu: rau, tā mēdz pasaulē būt, — un ir savu nolūku pilnīgi

sasniedzis; viņam tiešām ir jābrīnās, kādēļ kritiķis no lugas grib
citu ko iztaisīt nekā to, kas viņa ir. Kādas mīklas pēdējam tur ir

jāmin, un kas viņam tur ir tik neizprotami tumšs? Vai tikai šī Ēģip-

tes tumsība neapklāj viņa paša acis vien? Tādēļ kritiķis pukojas, ka

rakstnieks nav dziļāk ķēris savā krāsu podā un nav nopiķējis tos

«ļaunos» labi melnus un tos «labos» labi baltus, lai zinātu, kuriem

jāstāv pa labo roku, kuriem pa kreiso. Tur viņš turas pie vecu vecās

šablonas, drāmas personas it kā šaha figūras no paša sākuma ieda-

lot «melnajos» un «baltajos», kur visa lugas darbība ir tad tā, ka

melnie plūcas ar baltajiem. Bet dzīvē un patiesībā ļaunie un labie

nebūt tik spilgti neatšķiras vieni no otriem, tur ir jāievēro daudz
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smalkākas nianses un pārejas, un dvēseles refleksi, tāpat arī nākot-

nes drāma mums vairs nerādīs to, ka šie labie un Jaunie cīnās savā

starpā vai ari pret pretējiem apstākļiem, bet rādīs, ka šie raksturi

paši attīstās un kā, piem., ļaunie tiek labi. Kritiķis kā teologs taču

pazīst bībeli un zinās, ka Jaunajā derībā par visaugstāko tiek atzīts

tas, ko grieķiski apzīmē par «.metanola» (Sinnesānderung), prāta pār-

grozību, tas ir, attīstību. Tātad cilvēka paša attīstība ir ne vien ska-

tuves drāmas, bet arī dzīves pašas augstākais likums. Runājot tālāk

par lugu, kritiķis, kurš nu reiz labos un sliktos, melnos un baltos

nevar izšķirt un pēc viņa patikas pieskaitīt vai nu pie nēģeru, vai

pie mongoļu sugas, sāk tos tagad apspriest no citas puses — pēc

viņu darbības. Vienam tas lien pakaļ, kur tas klausās pie durvīm,

un saka, ka tas tikai tādēļ esot lugā iepīts, ka tas pie durvīm klau-

soties, cits tādēļ, ka tas stostoties, cits atkal, ka tas lamājoties, visa

luga esot it kā kāda persiešu aina, uz kuras vienā stūrī kaujot

ienaidniekus, otrā šaujot pīles, bet, ka viņa paša referāts ir tāds sa-

maisīts konglomerāts, it kā pavasara ar varžu kurkuļiem pielaists

dīķis, to viņš pats nemaz nemana. Pie kļūdām tiek tālāk pieskaitīti

monologi, kuri lugā sastopami. Se nu viņš, runājot ar viņa paša

piemēru, «kā ganu zēns laipodams no viena cinīša uz otru», sviežas

uz moderno pusi, bet, kā jau cilvēks, kas pats nespēj dziļi domāt un

tālāk skatīties, bet uzņem visu gatavu it kā ceptos leiputrijas ba-

ložus, kuri paši krīt mutē, viņš nezina, ka tagadējā modernā drāma,

tāpat kā glezniecības impresionistu un simbolistu skola, nav nebūt

nekas gatavs un priekš visiem laikiem nodibinājies, Holca un Slāta

metode ar savām acumirkļa fotogrāfiskām ainām un zibeņiem lidzi

norautiem teicieniem ir jau pārdzīvojusies, jaunie lugu rakstnieki

meklē pēc kaut kā plašāka un dziļāka, un te vēl jāizšķir jautājums,
vai monologi pavisam atmetami jeb vai tiem tomēr ir savs svars

un varbūt jo liels svars. Protams, ka pārāk daudz lietot monologus

ir nepareizi un ka tie tur ir nevietā, kur lugas persona savus nolū-

kus var izsacīt citu personu klātbūtnē, bet nu jājautā, vai cilvēks,

viens būdams, neko nedomā? Vai tas domā un runā tikai tur, kur

citi dzird? Vai taisni vienatnē nav tie brīži, kur cilvēks pats sevi

nodziļinājās, pats sevi pārbauda? Vai pavisam nav tādu domu, dze-

nuļu, ko cilvēks patura pats pie sevis, kurus viņš citu klātbūtnē pa-

visam neizrādīs? Kur paliek dvēseles cīņas, kuras neredz neviena

acs un kuras mēs izcīnāmies paši ar sevi vien? Kā redzat, Niedras

kungs, tad šie jautājumi nav vis atmetami, un par viņiem vēl ir jā-

domā. Bez šīm kļūdām tad nu lugā vēl esot tik daudz citu, ka viņu

skaits ir leģions: valoda nedabīga, personām karājas «aprakstītas

papīra strēmeles iz mutes», viss aprēķināts tikai pēc teātra efektiem

utt. Galu galā, kā A. Niedra saka, visa luga noderīga tikai prieks

«lauku šķūņiem». Bet kādu citu paraugu tad mums kritiķis dod,
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Alunāna kungu līdz saknēm izravēdams? Vai varbūt franču daudz-

rakstītāju Sardū, kuru viņš tik silti ieteic kādā citā savā kritikā? Ja

viņam kaut cik būtu kritiskas spējas, tad viņam jāatzīst, ka Alunāna

sadzīves aina nebūt nestāv pakaļ pazīstamajām franču sadzīves ainām.

A. Niedra var mūsu lauku skatuves un Alunānu nolamāt, kā viņš

grib, viņam tomēr neizdosies izskaust tās dziļās saknes, kuras pēdē-

jais ir laidis tautā. Viņš var Alunānu sēdināt, uz kāda mūrīša viņš

grib, priekš tautas Alunāns sēdēs arvien goda krēslā kā viņas cienīts

un mīļots — teātra tēvs.

Bet ar Ādolfu Alunāna kga apstrādāšanu A. Niedras kga pārpil-

nais, sakratītais un saspaidītais mērs vēl nebūt nav iztukšots, vēl

viņam atliek «šim saujiņa, tam saujiņa un dažam vēl pilna rieku-

žiņa». Viņš liek vēl brīdi apstāties, bet labu brīdi, lai varētu publikai

pamatigi izskaidrot, ka mums vēl neesot neviena dramatiska rakst-

nieka, izņemot varbūt Blaumani, kuram viņš kā personīgam drau-

gam taču nedrīkst tā gluži paiet secen, bet nenovēlība viņam laikam

tomēr neatvēl palmi ar pēdējo dalīt, un tātad arī Blaumanis neiziet

bešā bez krietna spēriena. «Blaumaņa zīmēti tēli esot

visi sastinguši un bez dzīvības it kā etnogrā-
fiskā izstādē izbāztie salmu kūleņi!» Kādēļ tad nu

gan neesot neviena, mazākais, neviena kaut cik pusgodīga drama-

tiska rakstnieka, prasa A. Niedra. Kur tie cēloņi meklējami tādai

rakstnieku neražībai? Te par iemeslu vispirms esot «Mājas Viesa»

dziļdomība, ka aktieri neprotot uz skatuves pienācīgi mirt. — Vai

tā ir nopietna atbilde nopietnam jautājumam? Vai te nu skaidri ne-

var redzēt, ka A. Niedra grib tikai izliet savu žulti. Ar citiem vār-

diem sacīts, «Mājas Viesis» nedrīkst kritizēt teātra izrādes, nedrīkst

aizrādīt, ka aktieriem savas lomas tā jātēlo, ka tie viņas it kā pār-
dzīvotu. Teātra kritikas ir par iemeslu, ka nav rakstnieku. Citam

Niedra neļauj kritizēt, bet pats tas ar šo amatu ņemas vaiga svied-

ros, un tikpat vienaldzīgi viņam arī ir, vai kādu lugu izrāda labi

vai slikti. Tas ir tiesām oriģinēls apgalvojums. Tad jau slavenu ak-

tieru pasaulē nemaz nevajag. Kādēļ gan priekš ievērojamu lugu iz-

rādes tiek meklēti spējīgi un apdāvināti aktieri? Niedra no aktieriem

neprasa it nekā, rakstniekam it kā Minhauzenam pašam sevi jāizvelk
iz purva aiz savas paša čupras. Es gribētu gan redzēt, kāds iznāktu

Hamlets, ja viņu tēlotu kāds korists? Tālāk «Mājas Viesis» atkal

vainīgs, ka tas rakstniekus gribot pabalstīt ar visādiem līdzekļiem.
Nedrīkstot skubināt, lai izrāda pašu oriģināllugas, nedrīkst izsolīt

godalgas. «Nauda skubinot uz mantkārību. Kur jau tās dāvanas esot,

tur viņas esot; uguns jau salmos neapslāpšot, un, kam tas dziesmu

gars reiz iemītot, tas jau dziedāšot no agra rīta līdz vēlam vaka-

ram.» Bet te nu ir jautājums, cik ilgi uguns pati no sevis degs, ja
tai salmu nebūs, un cik ilgi dziesmu gars dziedās savu dziesmu, ja
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izsalkušais vēders sāks vilkt savu meldiņu? A. Niedra mīt vēl tanī

sirmu sirmajā pārliecībā, ka ģēniji krīt paši no gaisa, ka nevajaga
ārēju apstāk|u, kas tos pabalstītu. Kas reiz ģēnijs ir, tas visām dzī-

ves grūtībām iet neaizskarts cauri it kā tie trīs vīri zināmajā uguns

ceplī, tos nenomāc un neizposta nekādas dzīves likstas. Tiešām, lai-

mīga pasaulei Laimīgi uzskati! Mēs tiešām A. Niedras kgu no šiem

saldajiem sapņiem netraucētu un pamudinātu viņu vēl ar pazīstamās

dziesmiņas vārdiem: <rO bleib ein Kind!» («Ak, paliec bērns!»), ja

viņš savus uzskatus neuztieptu arī citiem, ja viņš nenostādītu

smejamā kārtā tos, kas saka, ka rakstnieks ir

tāds pat kā kaut kurš cits cilvēks, kuram tāpat gri-
bas ēst. «Mājas Viesa» niknākie ienaidnieki jau ir sākuši atzīt ''Mā-

jas Viesa» pamudinājumus un priekšzīmīgi nu sākuši tiem darīt pa-

kaļ, rakstniekus pabalstīdami no savas puses, tikai Niedra stāv, kā

stāvējis, uz vietas un paliek pie saviem apsūnojušiem uzskatiem.

Kad «Mājas Viesa» redaktors, Dr. phil. Zālīša kungs, pērn Zinību

komisijas vasaras sapulcēs uzstājās rakstnieku labā un runāja par

literatūras fondu, tad pret viņu gan sacēlās vesela auka no preti-

nieku puses, bet caur savu rīkošanos tas tomēr veda pie atzīšanas

savus pretiniekus, ka tie tagad paši sāk nodibināt fondu trūcīgiem

rakstniekiem par labu, tikai A. Niedra vienīgais paliek pie tam, ka

rakstniekiem tādu lietu nevajaga un ka tā ir velna būšana, kura

pamudina tikai uz mantkārību. Kā piemērus savam apgalvojumam
A. Niedra min kādus Deglava un Blaumaņa ar godalgu apbalvotos

ražojumus, kā «Liesmu» un «Purva bridēju», kuri nebūt nepiederot

pie minēto rakstnieku labākajiem sacerējumiem. Protams, ka ne mēs.

ne arī kaut kurš cits nevar domāt tik muļķīgi, ka rakstnieks uzreiz

ražos ko ārkārtīgu, ja tam nobērs naudas čupu priekšā. Visa attīs-

tība nāk tikai ar laiku. Mēs tikai esam sacījuši, ka rakstniekam jā-
dod iespēja kopt un izdaiļot savu talantu, ja to kaut cik pabalsta,

ka tam nebūtu cauru dienu jāstrādā, lai pelnītu savu dienišķo pār-

tiku. Kādu garīgu sajūsminājumu, piemēram, rakstnieks var smel-

ties, cik laika tam gan atliekas ko sarakstīt un pašam izglītoties, ja

tam cauru dienu jāstrādā fabrikā vai citā kādā iestādē? Cik laika

gan priekš tam atliek sievietei, ja tai cauru dienu jāšuj vai no agra

rīta līdz pusnaktij jāuzlūko bērni, jāvada saimniecība un diezin kas

vēl viss jādara? Jeb vai A. Niedra nāks atkal ar savām «privātdo-

mām» un apgalvos, ka rūpniecības iestāžu darbonis vai šuvēja nevar

būt rakstnieki? No viņa jau var arī to sagaidīti
Tālāk Niedra ar savām pabailīgajām privātdomām nāk arvien

vairāk klajā. Nepietiek ar to vien, ka tas nosaka vispārīgi, ka ne-

derot rakstniekus pabalstīt, viņam pie tam ir savs zināms mērķis jeb
kāda zināma persona, kurai ir nodomāts galvenais uzbrukums. Tālāk

A. Niedra atkal pāriet uz rakstniekiem un atkārto to pašu apgalvo-
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jumu, ka dramatisku rakstnieku nemaz neesot, to jau liecinot tas

fakts, ka oriģināllugas netiekot tik labi apmeklētas no publikas kā

citas. Ja A. Niedra nosaka lugas vērtību pēc pārpildīta nama, tad

par vislabākajām lugām būtu jāuzskata «Ceļojums ap zemes lodi»,

«Trīs klenderi» un citas tām līdzīgas lugas, kuras publiku raušus

rauj uz teātra namu. Bet ne vien dramatiskajiem rakstniekiem pie

A. Niedras kga iziet tik šķidri, arī stāstu sacerētājiem viņš izraksta

to pašu gara nabadzības apliecību, tātad beigās mūsu rakstniecības

laukā iznāktu — tabula rasa (neaprakstītas lapas), un mums jau
būtu jāsāk izsamist, ja A. Niedra mūs neatstātu stiprā cerībā, ka

visdrīzākā laikā, tas ir, līdz nākamā gada Zinību komisijas sapul-

cēm, radīšoties kāds ģēnijs, kuram naudas nevajadzēšot, jo tas pats
atnesīšot līdzi savu naudu un zeltu un radīšot vienu lugu brīnišķī-

gāku par otru, un pie tā kājām sēdēšot mācekļi, kuri tēlošot pakaļ
pēc viņa parauga. Var jau brīnumi notikti Ja jau kādi laikraksti reiz

aprakstīja, ka Eifeļa tornis kā rutkis izšāvies no zemes, kādēļ tad

šim gaidāmajam ģēnijam nerasties tādā pašā kārtā? Var būt, ka

tas pēc A. Niedras kga visprivātākajām domām jau atrodas mūsu

starpā un mēs vien tikai koku dēļ nevaram ieraudzīt mežu. Cerēsim,

ka līdz noliktajam termiņam izpildīsies visas apsolītās brīnuma

lietas un daža laba «nespēcīga dvēsele» līdz tam būs kļuvusi spē-

cīgāka.

IBSENA «NORA»

Liierarisks atskats

Ja atskatāmies kādus nedaudzus gadus atpakaļ, tad mēs redzam,

ka daudz spirgtu vēsmu, plūzdamas no citām, lielajām kultūras tau-

tām, bija arī ieplūdušas mūsu mazajā zemītē. It kā no miega uztrū-

kusies, Baltās jūras meita atvēra savas zilās acis un brīnodamies

raudzījās, ka visapkārt jau bija radies gavilējošs pavasaris un baltās

sniega puķītes viena pēc otras pacēla savas galviņas, bet viņa mal-

dījās, tas vēl nebija pavasaris, tā bija tikai pavasara sajūsma, un

bargais ziemelis un sala sapiktojusies ar divkāršu spēku uzgūlās visai

dzīvībai un sastindzināja to uz ilgiem laikiem. lekustinātie jautā-

jumi apklusa it kā piepeši pārrauti pavedieni, un viss garīgais uz-

traukums aprima tikpat piepeši, kā tas bija sacēlies.

Pie šiem pārrautiem pavedieniem pieder arī Ibsena «Nora», tāpat
kā rakstnieka otra luga «Sadzīves pīlāri», kuri, pāri reiz Rīgas Lat-

viešu biedrības teātrī pavāji izrādīti un no publikas nesaprasti, ta-

gad līdz ar citiem bavāriešu «Sūplatiņiem» un «Alpu sārtumiem» gul
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draudzīgā satiksmē arķīva putekļos. Lielais gara milzis Ibsens, kurš

jau citas tautas bija modinājis no garīgā miega un tās piespiedis

pckaļdomāt par dziļajiem sadzīves jautājumiem, bija arī iegriezies

latviešu sētā, bet mes nepratām dārgo viesi saņemt, mēs nelūdzām

viņu apmesties mūsu pajumtē un nepacēlām viņam krēslu, un tā viņš
atkal aizgāja — ne sev par zaudējumu, bet mums. Vai gan tiešām

mūsu tautiņai it kā Ērkšķu Rozītei gulēt simtu gadu miegā un gai-

dīt, kamēr reiz taču caur piepeša, negaidīta atpestītāja roku visi

ērkšķi rozēs pārvērtīsies, jeb vai mums jau tagad ar lēnākiem pa-

sākumiem kopt un dēstīt šos pumpurus, lai tie viens pēc otra atvēr-

tos? Var būt, ka to, ko vētra nepaspēja, paspēs tagad saule. Kat-

ram pazīstama pasaciņa par «Ceļinieku un vētru». Bet atskatīsimies

atpakaļ uz kādu jau agrāk iekustināto jautājumu, kurš atronas sa-

karā ar sadzīves dziļākiem pamatiem un mums še stāv vistuvāk, tas

ir sieviešu jautājums. Par to, ka sieviete ieņem zemāku stāvokli nekā

vīrietis, nav ko spriest, to jau sen ir atzinuši tikpat draugi, kā ienaid-

nieki. Viss cīniņš ir tikai valdījis starp uzskatiem, pēc kuriem,

no vienas puses, šo stāvokli ir uzskatījuši par visai pienācīgu un

par sievietības ideālu un, no otras puses, to ir turējuši par paze-

minošu un cilvēka necienīgu un no tā lūkojuši sievieti atsvabināt.

Pat senākos laikos, kur šis stāvoklis bija vēl jo zemāks, garīgi

apdāvinātas sievietes ar varu no viņa ir izrāvušās un, visiem

uzbrukumiem par spīti, mēģinājušas ņemt dalību pie sadzīves

jautājumiem. Sādi piemēri, kā arī sievietes stāvokļa attīstīšanās no

pašiem pirmatnējiem laikiem jo plaši aprakstīta «Dienas Lapā»

1894. g. «Sieviete senatnē», kur ari vispārīgi jo dzīvi tika pār-

spriests šis jautājiens, tādēļ būtu velti par to še plašāk runāt, un

ari par šā jautājiena tālāko attīstības gaitu mēs pietiksim ar sekošo

īso pārskatu.

Vārds emancipācija jeb «brīvlaišana» jau pastāv no renesanses

laikiem. Sis spirgtais, garīgas dzīves pilnais laikmets bija tas, kurš

aizslēdza uz visiem laikiem pagātnes vārtus un, atvērdams jaunas,

piašas izredzes, modināja individuēlo dzīvi, kuru nepazina ne klasiskā

pagātne, ne viduslaiki, un tā radīja «moderno cilvēku». Šinīs laikos,

īpaši Itālijā, vīrieši un sievietes baudīja vienādu izglītību un ieņēma

gandrīz vienādas sabiedriskas tiesības. Pat karaļa meitas mācījās

latīniski un ņēma dalību pie filoloģiskām studijām. 1521. gadā Pa-

rīzē ir iznākusi kāda latīņu valodā sarakstīta grāmata «Par slave-

nām sievietēm», sacerēta no Jakoba Bergamo. Sinī grāmatā sacerē-

tājs, aprakstīdams tā laika slavenās sievietes, izsakās arī par viņu

bklisko stāvokli, ka sievietes, kuras atklāti uzstājās vai nu kā runā-

tājas, vai dzejnieces, taisni caur savu tiklo kaunību un piemīlību

kmiva visu simpātiju. Vārdam «virago» (vīrišķīga sieviete) toreiz

nebūt nepiemita paļājoša nozīme, bet tas apzīmēja sievieti, kura
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savieno sevi vīrieša gara dāvanas ar sievietes smalkākām jūtām. No

viņa laika sievietēm ari savas varones ir ņēmuši slavenie dzejnieki,

kā Dante savā «Peklē», Taso «Atpestītajā Jeruzalemē» un Ariosis

savā «Trakojošā Rolandā». Nevarētu taisni apgalvot, ka tā laika

sievietes būtu sevišķi vērsušas uz sevi uzmanību caur saviem gara

ražojumiem, bet viņas bija tās, kuras pamudināja uz darbu radošos

māksliniekus un deva viņiem neizsmeļamu vielu bagātību. Taisni

renesanses laikmets bija par paraugu 18. gadu simteņa franču sa-

loniem, kurā sievietes spīdēja ar savu piemīlību, asprātību un gara

dāvanām, kā arī vēlāk rakstniece Zorž Sand, sieviešu kustības priekš-

gājēja un ugunīgais apustulis, no viņa bija dabūjusi savus pirmos

iespaidus un dziņas.

Francijā jau 1787. gadā Kondorsets uzstājās priekš sieviešu balsu

tiesībām, bet Napoleona laikmets šim pasākumam atkal darīja galu,

un, kad tas pēc jūlija revolūcijas vēlreiz atdzīvojās, tad tam samērā

ar dzīvo sieviešu kustību, kura pa to starpu bija pamodusies Anglijā,

bija ļoti sauss un teorētisks raksturs.

Anglijā turpretim, kur sievietes — kā Elizabete, Marija un

Anna — sēdēja uz troņa, sieviešu jautājiens pats par sevi bija tau-

tiska un politiska lieta. Jautājums par sievietes brīvību tur jau tika

dzīvi pārrunāts pagājušā gadu simtenī, un šī jautājiena slavenais

aizstāvis un izkarotājs bija Džons Stjuarts Mills. Anglija, kā jau
tirdzniecības tauta, šo jautājumu ir apsvērusi no praktiskās puses,

un, atrazdama, ka sieviešu darba spēki nebūt nestāv pakaļā vīriešu

darba spēkiem un ka sievietes vēl daudz cītīgākas, tā no valdības

puses viņām nākusi pretim. Kāds nesen «Dienas Lapā» izlietots

ievada raksts uzskaita, cik daudz Anglijā sievietes nodarbojas valsts

iestādēs gan kā fabriku inspektrises, gan ari visos citādos arodos.

Bez Anglijas varētu gandrīz uzskaitīt visas Eiropas tautas (nemaz
neskatoties uz praktisko Ameriku), kurās sieviešu kustība jo dienas

pieņemas spēkā un sievietes jo dienas vairāk izkaro jaunas tiesības.

Inteliģento sieviešu kustību varētu salīdzināt ar pilsonisko trešo

šķiru Franču revolūcijas laikā. Si pilsoņu Šķira centās pēc tām pa-

šām tiesībām un privilēģijām, kuras līdz šim bija tikai augstāku

aprindu īpašums, un ceturtā jeb zemāko ļaužu šķira bija viņai šinīs

centienos visai palīdzīga. Bet kā pēdējā brīnījās, ka ar tiesību iegū-

šanu vēl nav viss sasniegts, ka vajaga arī līdzekļus šīs tiesības iz-

lietot un ka še var tikai līdzrunāt piebriedis maks. Smalkuma un

elegances aristokrātijas vietā stājās naudas aristokrātija — tas bija

tas patsl Protams, ka ari sievietes, kuras grib iegūt dažādas tiesības

un var nodoties visādām studijām, būs tikai tādas, kurām savs no-

drošināts mantas stāvoklis. Aiz šī žoga pukst vēl cik daža laba

sirds pēc kā augstāka un plašāka un grib pacilāt prātu un paplaši-
nāt redzes aploku, bet te it kā kāds biedēklis stājas ceļā — jautā-
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jums par dienišķo maizi! Ko līdz man tiesības, ka drīkstu iegūt kādu

augstāku zinību grādu, kad es nemūžam pie tam nevaru tikt, kad

mani nomāc pat rūpes, ko nākamā dienā ēdīšu. Sāds jautājums it

kā dobjš apakšzemes pērkons pārtrauc dekoltēto katedra dāmu ska-

ļās frāzes. No šī stāvokļa raugoties, lietas dabon citādu nokrāsu,

bet tas ir jautājiens pats par sevi, mēs še gribam aplūkot sieviešu

jautājuma garīgo pusi. Sāda jautājuma iekustinātāja bija Zorž Sand,

kura priekš plašāka gara prasīja plašākas telpas, visu jūtu un kais-

lību izdzīvi. Viņas uzskatiem sekoja Veimāras dāmas Gētes laikmetā.

Kā ievērojamākās no viņām lai minam Raheli un Betinu. Vispārīgi

pagājušais gadusimtenis bija lielo garu emancipācijas laikmets; sa-

biedriskie jautājumi un tautas zemāko šķiru prasības tad vēl nebija
nākušas uz dienas kārtības. Jaunākā laikā sieviešu jautājuma ētisko

pusi aplūkojis Bjernsons, bet nekur tas nebūs pamatīgāki un dzi-

ļāki attīstīts kā Henriha Ibsena ražojumā «Nora jeb Leļļu māja»,

un, ja mēs viņu jau būtu lasījuši jeb uz skatuves redzējuši, tad to-

mēr mēs varam vēlreiz pie viņa pakavēties. Sā rakstnieka smalkumi

un savādības nekad nav ar vienu reizi aptverami, un nav par daudz

teikts, ka lasītājs, kuram ir domas spēja, viņus vairākkārt lasot, tur

arvien atradīs ko jaunu un arvien ko skaistāku un dziļāku. Bet se-

kosim viņam.

Nav nekas biedinošs vai satricinošs, kas mūs no sākuma varētu

atbaidīt. Mūsu acīm atveras mierīga, laimīga ģimenes dzīve — leļļu

mājiņa, kurā rotājas, skraida, smejas mīlīgi kā lelles bērniņi un vēl

mīlīgāka māte, Nora, sava laulāta drauga Torvalda Helmera lelle,

mazais cīrulītis, samta pēdiņu kaķītis. Pašulaik visu mājokli piepilda

svaiga egļu smarža. Noslēpumaina skraidīšana un gaidīšana. Mazās

sirsniņas kā bez ziņas pukst, gaidīdamas, kad eglītes zaros atspīdēs

neskaitāmas svecītes un piepildīsies kaut kas brīnišķīgs, neizsakāms

un svinīgs.

Un arī Noras pašas sirdi pilda it kā gaidas un cerības pēc kāda

mirdzoša brīnuma. Arī viņa nav nekas cits kā bērns. Viņa apdāvina

citus un gaida, lai pati tiktu apdāvināta. Viņas tēvs viņu bija uz-

skatījis visu laiku par bērnu, un par tādu viņu arī uzskata viņas lau-

lāts draugs. Viņa savu mazāko spēļu istabu pie tēva ir tikai iemai-

nījusi ar tagadējo lielāko. Starpība ir tikai tā, ka nedzīvo vaska

leļļu vietā viņa tagad spēlējas ar trim daudz skaistākām dzīvām

lellēm, kuras tai laulība piešķīrusi. Ari viņas mīlestība uz laulāto

draugu ir tāda pat, kāda tai bija pret tēvu, — no sirdsdibena,

pilna godbijības un cienības viņa to apbrīnodama uzlūko ar savām

ticības un paļāvības pilnām bērna acīm. Priekš viņas viņš ir it kā

kāda pārdabīga būte, par kuras vērtību tai nekad nav nākušas šau-

bas. Viss, ko viņš dara, ir pilnīgs un neaiztiekams. Un viņas sirds

nodreb aiz pārlaimes, ka šis pusdievs ir taisni pie viņas nācis, viņu
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izvēlējis. Viņai tā izliekas kā žēlastība, kā salds, neizprotams brī-

nums. Sādā stāvoklī Nora ir tas sieviešu ideāls, kādu sev arvien bij

uzstādījuši emancipācijas pretinieki. Viņa nedomā un zied bez rū-

pēm kā lilija uz lauka. Bet nē! Nora domā, viņa jūt, jo jūtas un

domas ir pie viņas viens. Viņas mīlestība nepaliek uz tā stāvokļa,

kur tā atrodas, viņa meklē nodarboties, attīstīties, augt, plaukt

pieņemties kuplumā. Sajuzdama šo lielo laimes dāvanu — būt šā

izredzētā vīra laulātā draudzene
—, viņa grib to kaut kādā ziņā

atalgot un nopelnīt. Kur tādu atalgojumu ņemt? Kur citur to rnekl t

kā sevī pašā! Bet kas es pati īsteni esmu? Ko es spēju no sevis do: ?

Tā viņa sāk sev jautāt un paka|domāt. Domas ir čūska, kas iezogas

viņas puķainajā paradīzē. Vēl viņa sevis pilnīgi neapzinās, vēl šie

jautājieni neiegriežas it kā asas rievas viņas prātā. Vēl viss saplūst

mīkstās, nenoteiktās krāsās, un viņa vēl joko un rotaļājas zem savas

zilas brīnumu debess.

Viņas vīrs no tādām pārmaiņām viņas sirdī ne tik nekā nemana,

viņam nav nekāda vēlēšanās, lai viņu dzīvē kaut kas pāi grozītos.

Taisni tāda, kāda Nora ir, viņa viņam patīk. Pilnam apzinādamies

savas personas cienību un aizņemts no ārīgām darīšanām, viņš ir

laimīgs, kad tas vaļas brīžos var patērzēt ar savu mīļo, mazo cīru-

līti. Tiešām, viņu laulība ir laimīga, ko tur vairāk vēlēties. Se fr

gluži citādi nekā pie kāda cita rakstnieka, Ludviga Fuldas, kura Ingi

«Verdzene» apstrādāts tas pats jautājiens. Tur vīrs ar savu sievu

apietas rupji, liekas no viņas kā no verdzenes apkalpoties, piespiež

pat to ar piedzērušiem kopā spēlēt kārtis un tos pat bučot. Tādi g,i

dījumi jau var ik dienas gadīties, pret tādu neģēli vīru jutīs īg-

numu pat godīgākā pilsoņa dvēsele. Ja vīrs būtu labāks, tad dzīve

būtu labāka un viss ietu pa vecam. Bet ar to vēl nav nekas atbil-

dēts, te mēs esam no mērķa vēl tālu. Bet Helmers ir ļoti smails

vīrs, viņš savu sievu nes uz rokām, tātad tur, kur Fulda beidz, Ib-

sens tikai iesāk. Ja tik laimīgā laulībā sāk rasties nesaskaņa, tad ir

tiešām «im Staate Dānemark etwas faul», un kaite tad atrodas daudz

dziļāki pašā cilvēces organismā. Mēs redzējām, kā šis nemiers pie

Noras rodas itin dabīgi, ka viņu modināja vistīrākās dziņas — mī-

lestība uz vīru. Meklēdama pēc savas pašas vērtības un cenzdamās

sevi papildināt, viņai rodas tālāk dabīga vēlēšanās, ka vīrs ar viņu

vairāk par ko ieskatītu nekā par «našķu kaķīti», kuru apmierina ar

saldumiem. Vai Ibsens ir te pie patiesības turējies, kad tas taisni

sievieti nostāda par to, «no kuras nāk tā pestīšana un uzlec rīta

zvaigzne»? īstenībā visa emancipācijas ideja ir radusies caur vīrieti,

un tas izskaidrojas caur apstākļiem. Vīrietis ir aktīvā puse, kurš

cenšas un nodarbojas uz ārieni, kamēr sieviete mīl mierā battdit

Tādēļ vīrietim, kā lietas līdz šim sastāv, ir daudz tikumu un īpašību,
bet sievietei tikai viena. Viņa var būt tik pilnīga, tik brīnišķi skanēt
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kā Paganīni vijole, bet viņa ir stīgota tikai ar vienu stīgu. Ja vīrie-

tis krīt, tad viņam paliek vēl daudz kas pāri, bet, ja sieviete krīt,

tad — tā pazaudē visu.

Ibsena lugā — taisni otrādi — vīrietis ir tas, kas bēg no cīņām

un nopietnības un mīl netraucēti pavadīt omulīgus brīžus «leļļu mā-

joklī». Kad dzīve pati viņu nejauši iepin savos cīniņos, tad sāk pa-

rādīties viņa maziskā, gļēvā daba un Nora pirmo reizi redz, ka vi-

ņas ideāls sāk šķobīties. Viņi abi līdz šim ir valkājuši maskas. Viņš

savu garīgo nespēju bija aizslēpis aiz ārējas, cienības pilnas, solīdas

un korektas izturēšanās, kura tik ļoti bija cienību iedvesusi Noras

iedzimtai vieglprātībai, kamēr pēdējā aiz sava smaidošā bērna ģīmja

bija spēlējusi dziļu nopietnību.

Pirmoreiz šis konflikts parādās caur Helmera bīstamo saslimšanu.

Ārsts slimajam liek ceļot uz dienvidiem, bet priekš šāda ceļojuma
nav vajadzīgās naudas. Helmers aizliedz savai sievai naudu aiz-

lienēt. Viņa grib griezties pie tēva, bet te nāve viņai aizsteidzās

priekšā.

Bez ārējiem piedzīvojumiem un savā bērna neapdomībā viņa
vilto vekseli uz tēva vārdu, dabon vajadzīgo summu un tiek caur to

kāda kakta advokāta Krogstā rokās.

Bet savu vieglprātību viņa nomaksā ar apbrīnojamu enerģiju un

patstāvību. Viņai ir tā rakstura spēja visu briesmīgo patiesību pa-

nest vienai pašai. Vīram viņa iestāsta, ka tā naudu dabūjusi dāvi-

nātu no tēva. Viņa atrodas karstās izbailēs par sava mīļotā vīra

dzīvību un reizē sagaida piedzimstot savu pirmo bērnu, bet ārīgi viņa

smejas un izpilda katru slimā untumu, jo viņš nedrīkst zināt, ka tas

atrodas nāves briesmās. Kad vīrs atveseļojas, viņa tam nekā ne-

saka, ar kādām grūtām pūlēm tai jānolīdzina parāds. lestāstīdama,

ka tā sagatavo ziemassvētku dāvanas, viņa caurām naktīm pūlas
ar pārtulkojumiem, viņa taupa no saimniecības naudas un pat izlie-

kas, it kā tā daudz izšķērdētu par saldumiem. Viņa arī patiesībā
mīl saldumus, bet šī atsacīšanās un šīs pūles viņai tomēr sagatavo

augstāko prieku.

«Man bija, it kā es būtu vīrietis,» viņa saka.

Viņa atkal ir tālāk gājusi, un caur to nemanot plaisa starp viņu

un vīru ir tikusi lielāka. Tas parādās viņas pašas vārdos, ar kuriem

tā atbild savai draudzenei Kristīnei, kura viņu pēc ilga laika apmeklē

tin kurai viņa uztic savu noslēpumu.

«No dieva puses, kā tu vari domāt, lai es savam vīram par to

stāstu! Torvalds ar savu lepno pašapziņu, cik pazemināts viņš jus-

tos, kad tam būtu man par ko jāpateicas! Tas mūsu savstarpīgo
jauko satiksmi sašķobītu, mūsu laimīgā jaukā māja vairs nebūtu tā,

kas viņa tagad ir!»



562

Tātad viņa pamatojas tikai uz meliem — Nora to neskaidri jūt —,

un patiesība būtu tā, kas visu sagāztu. Un Norai jānāk pie patie-

sības, viņa jau atrodas uz viņas sliekšņa. Bet vēl viņa nesaprot caur

pūlēm un cenšanos iegūto laulības līdzību abu laulāto draugu starpā,

viņa visas savas pūles un rūpes uzskata par mīlestības darbu, par

tādas mīlestības, kura arvien vēl skatās no apakšas uz savu vīru

kā uz augstāku būti. Vēl visa šī mīlestība ir priekš viņas kāda

svētspožumā ietīta mistērija.

«Brīnumu nevar iegūt caur darbu un pūlcm, viņam ir jānāk pār
cilvēku it kā piepešai laimei, žēlastībai, poēzijai.»

Sim poēzijas pilnam raksturam, kāda ir Nora, Ibsens ir nostādī-

jis pretim viņas draudzeni — Kristīni Lindi. Dzejnieks mīl savus

tematus vairāk izteikt variācijās, viņu idejas ir it kā smalki noslīpēts
dimants, kurš atspoguļo visādas krāsas. Lai atgādājamies tikai viņa

«Raudavu» (Wildente) [«Mežapile»] un «Rosmersholmu», kurām

abām ir līdzīga ideja. Izrādās, ka patiesība jeb patiesības atzīšana

nav priekš katra vienāda, ka te atkarājas daudz no katras personas

īpatnības pašas. Ko Nora nule tik sāk piedzīvot, to Kristīne jau sen

ir izdzīvojusi jeb, labāki sakot, izcietusi cauri. Viņas stāv viena pret
otru it kā egoisms un altruisms, bet vienas altruisms ir neīsts, ka-

mēr otras egoisms ir īsts. Pēc grūtībās pavadīta mūža, kur tai no

mīļota vīra, toreizējā advokāta Krogstā, bija jāatsakās un jāprec
cits, lai iespētu gādāt par vecākiem, brāļiem un māsām, viņa beidzot

tomēr nāk pie pārliecības, ka tai arī ir «pienākumi pašai pret sevi».

Bet viņas spēki dzīves cīņā ir jau lauzti, visas viņas vēlēšanās ir:

kāds silts kaktiņš, kur tā varētu atdusēties, kāds stariņš mīlestības,

kas sasildītu viņas auksto mūžu. Norā šis dzīvības spēks kā jauns
milzis, tikko pamodies, staipa savus locekļus, lai varētu doties dzīves

cīņās un vētrās, un, kad viņas brīnumu ticība un laimes zvaigzne būs

izdzisusi, tad viņa ies un pati sev iegūs cienīgāku un augstāku
laimi.

So abu pāru dzīves pavedieni tad arī turpmāk savijas kopā un

lemj viens otra likteni. Krogstā taisni tanī laikā, kad Kristīne iebrauc,

uzstājas pret Noru ar draudiem, ka tas atklās viņas noslēpumu, ja tā

neapgādās priekš viņa caur savu vīru bankā vietu. Helmcrs turpre-
tim ar visu sparu liedzas pieņemt tādu morāliski grimušu cilvēku.

Viņam tas ir viena alga, ka tas grib atkal pacelties, tāpat arī viņa

pretošanās iemesls ir mazāk Krogstā paklīdusē sieva nekā tas ap-

stāklis, ka viņš negrib, lai ļaudis sacītu, ka sieva pār viņu valda.

Nora savām acīm negrib ticēt.

*— — Torvald, tu taču to nesaki nopietni, tie ir tikai tādi ma-

ziski iemesli!» Viņa acumirklī to nevar apsvērt un saprast, cik zems

parādās viņas neaizskaramais ideāls, viņai ir it kā ievainotam, kurš,
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dabūjis dūrienu, to pirmā acumirkli nemaz nejūt. Bez tam viņas

uzmanību tagad saista citi apstākļi — bailes no Krogstā draudiem.

Viņai vajag visādā ziņā sadabūt vajadzīgo naudu, lai apmierinātu

Krogstā, un tādēļ viņa apņemas to lūgt viņu mājas draugam Ran-

kam. Bet te nāk kāds apstāklis starpā, kas viņu no tam attur. Ranks

tanī pašā vakarā viņai atklāj savu noslēpumu — un viņa ar sievietes

smalkjūtību nevar naudu pieņemt no tā vīra, kurš viņu mīl. Krog-
stā pa to starpu ir gatavs izdarīt savu nodomu un bankas direkto-

ram atklāj, ka tā sieva ir — vekseļa viltotāja. Kad citi viņa dzīvi ir

izpostījuši un saminuši, tad viņš tagad grib to pašu darīt un atrieb-

ties tiem, kuri to grūž atpakaļ un neļauj tam palikt par godīgu cil-

vēku. Sie dzenuļi viņa sirdī ir ļoti saprotami. Tā sieviete, kuru viņš
reiz tik ļoti mīlējis un kuru zaudēdams tas bija no ceļa noklīdis,

tagad atkal nāk un sniedz viņam palīdzīgu roku, lai tas varētu tikt

uz augšu, un te lai viņš vēl otrreiz zaudētu savu laimi, glābdams

lepnās bankas direktora kundzes noslēpumu? Kristīne arī tiešām

ir gatava viņu no tam atturēt; kā tā jau reiz no savas laimes

ir atsacījusies, tā viņa tagad grib darīt to pašu otrreiz. Bet Nora

viņai to neatļauj. Pēdējā tagad ir uz visu gatava. Viņas slepenā

ilgošanās, bailes un vēlēšanās ir tagad sasnieguši augstāko
stāvokli. Viņas starojošam brīnumam tagad vajaga pārvērsties

patiesībā un viņu apņemt ar saviem karstajiem laimes plūdiem.

Helmers tagad dabūs visu zināt, viņš dabūs zināt, kā viņa
sieva priekš viņa ir upurējusies, ka tā ir visu panesusi, no visa

atsacījusies un priekš viņa dienu un nakti strādājusi, un tad —

tad tā viņa acīs vairs nebūs bērns, tad tā būs viņa mīļotā sieva un

varone.

Bet viņas jūtas sniedzas vēl tālāk. Viņa negrib sava vīra upuri

pieņemt, negrib, ka tam viņas dēļ būtu jācieš kauns, pati viņa grib

atbildēt par saviem darbiem un savu noziegumu izlīdzināt ar savu

dzīvību. Viņas nodomā viņu nevar atturēt neviens, pat ne vi-

ņas bērni. Kas viņa līdz šim saviem bērniem ir bijusi? Tikai

rotaļu biedrene. Kā lai viņa būtu varējusi viņus audzināt, kad

tai pašai bija garīgi jāaug un jāattīstās? Viņa nejūtas kā māte,

pat ne kā laulāta sieva, viņa jūtas kā līgava kāzu priekšvakarā,
kura īsto laulību tikai sagaida, un, pat sataisoties uz nāvi,

viņa attīsta spēku: «Patiesībā tas taču bija skaisti tā sagaidīt lielo

brīnumu!»

Pulss sit drudžaini, dzīves pumpuri tikko taisās plaukt. Tā nav

lēna, piekususi aizslapstīšanās projām no dzīves, bet pēkšņa ielēk-

šana liesmās, kā to darīja sajūsminātie mocekļi kristīgās ticības va-

jāšanas laikmetā, tā ir nāve dziļumā — ar rozēm un vīnlapu stī-

gām, kādu to sapņoja Heda Gabler. Tādēļ viņa drudžainā iekaisumā

dejo tarantellu, īsto «danse maccabre» (nāves deju), un, kamēr
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viņa ir izrotājusies greznā balles uzvalkā, kāds cits apģērbs jau

gaida, gatavs priekš kāda gara ceļojuma, no kura vairs nav atgrie-
šanās.

Un nu liktens griežas pret Helmeru, kurš, nopriecādamies par

savas skaistās «vāverītes» lēcieniem, nav sajutis, ka tie nozīmē priekš

viņa pēdējās ardievas un šķiršanos, arī viņa dzīvē iestājas lielais

acumirklis, kurā mums, pēc Zūdermaņa Magdas vārdiem, visa līdz-

šinējā dzīve drupās irst, un mums jālūko, vai no šīm drupām ir

iespējams uzcelt citu — jaunu dzīvi. Nepareiza audzināšana un no

tās izaugušie nepareizie uzskati uz dzīvi, nepareizie sabiedriskie ap-

stākļi mūs saved pašus ar sevi nesaskaņā, mēs jūtam, ka šī nesa-

skaņa top arvien lielāka, ka mēs arvien vairāk paši sevi pazaudē-

jam, no sava īstenā «es» attālinājāmies, un, ja mums piemīt diez-

gan dabiska spēka, tad šāds stāvoklis paliek arvien nepanesamāks,
tas tuvojas krīzei, kur mūsu «īstajam cilvēkam» vajaga cauri lauz-

ties un notikt mūsu dzīves «atdzimšanai». Bet diemžēl, diemžēl tas

bieži nāk par vēlu. Mēs sevi jautājam: kas es esmu? Kā lai dzīvoju?
Kāds ir mans dabisks nolēmums, un ko es vēl varu dzīvē iesākt un

sasniegt? Tagad mēs esam nākuši pie atzīšanas — tikai spēkiem,
mūsu spēkiem skan jau kapa zvans.

Sāda atzīšana tēlota dažās no Ibsena lugām, kā «Mazajā Eijollā»,
«Džonā Gabrielā Borkmanī» un visdziļāk un nopietnāk viņa «Ros-

mersholmā». Se atkarājas daudz no cilvēka paša īpatnības, jo ne

ikkatram ir iespējams pie šīs attīstīšanās nākt, te vajaga būt

stipram cilvēkam ar nerimstamu iekšķīgu dziņu. Vācieši ir pēc
dabas pasīvi cilvēki, viņi ir sentimentāli un dziļdomīgi, viņi nezin,

kas pēc viņu pašu izteiciena ir *Wagen und uerzweifeln»\ Ibsens

savus varoņus ir ņēmis no savas pašas tautas, kuri ir vairāk

darba cilvēki ar aktīvu raksturu. Viņa tautas raksturs ir vairāk

radniecīgs mūsējam un krievu tautas raksturam. Vispārīgi jaunākā
krievu literatūrā sastopams daudz paklīdušu un panīkušu tipu,
bet tā nav panīkšana aiz nespēka un gļēvuma, bet tā ir taisni spēka

pārpilnība, rūgstošs, putojošs pārspēks, kurš nezin, kur sevi likt, tā

ir uguns, kurai trūkst dedzināmā materiāla un kura tādēļ nīkst un

saplok.

Torvalds Helmers ir spēka cilvēks, un mums jāprasa, vai ari viņš

ir īsti tas, kas viņš izrādās, vai arī viņš nevar attīstīties un kļūt la-

bāks. Viņš lasa Noras vēstuli — nu tā viņa dzīvei dod pirmo trie-

cienu. Vispirms tā ir viņa vecā daba, kura saslejas it kā čūska, kurai

uz astes uzmīts. Viņu sagrābj bailes par Noras noziegumu, bailes,

ka viņa gods tagad ir sagānīts, un dusmās viņš uzbrūk sievai un to

visādi nolamā. Viņš būtu pat gatavs viņu padzīt no mājas, ja skan-

dāls caur to neizceltos vel lielāks.
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Bet kā izskatās Noras dvēselē šinī izšķirošā acumirklī? Ap viņu
viss lūst, brūk un sagāžas. Svētspožums dziest no viņas ideāla pie-

res, un tas parādās tik zems, kails un riebīgs, ka viņa sastingt it kā

pārakmeņota. Visa viņas dzīve, viņas līdzšinējais mūžs parādās it

kā izsmieklis, un viņa atmostas it kā no briesmīga sapņa.

Bet taisni šinī katastrofā atnāk Krogstā vēstule, kuru tas rak-

stījis, aplaimots un pacelts caur Kristīnes mīlestību, un tai klāt pie-
licis Noras parādu zīmi.

«Es esmu glābts!» Helmers prieka pilns izsaucas. Visas viņa

dusmas uzreiz ir izgaisušas, ja viņa ģimenes godam vairs nedraud

briesmas, un viņš Norai apgalvo, ka tas viņai piedod, ka viņas ne-

apdomātais solis viņu viņa acīs darot par vēl pievilcīgāku un pa-

tīkamāku bērnu. Bet te viņa paradumam visu pavēlēt un izšķirt uz-

reiz stājas kāds cits spēks ceļā, spēks, kurš, lēni audzis un attīstījies,

tagad ir stiprāks par viņu.

«Ko lai viņš man piedod?» viņa sev prasa, «vai to, ka es priekš

viņa esmu cietusi un uzupurējusies?» Viņas iekšējais lepnums,
kurš līdz šim priekš vīra bija ceļus locījis, tagad kā milzis saslejas

kājās.

Helmers ar brīnumiem nojauš, ka tā vairs nav viņa mazā Nora,

kas viņam stāv priekšā, ka tas ir kāds cits — svešs cilvēks. Viņš to

saprot tā, ka viņa viņu vairs nemīl. Un tiešām viņa viņu nemīl, viņš
nav tas, par kādu tā viņu līdz šim ir dievinājusi. Viņš ir priekš

viņas šinī acumirklī svešs cilvēks, tāpat kā viņa priekš viņa. Viņu

pārņem kauna jūtas, ka tā ar šo vīru ir dzīvojusi zem viena jumta

un viņam pat dzemdējusi bērnus. Tagad viņas acīm uzaust skarba

gaisma un viņa redz visas lietas tā, kādas tās patiesībā ir. Laimīga
viņa šinī mājā nav jutusies, tā bijusi «tikai jautra». Viņa ir dzīvo-

jusi kā nabags cilvēks «no rokas mutē». Savu garīgo dzīvi viņa
tikai varēja vilkt caur slēpšanu un meliem. Bet kā viņu drīkstēja

izprecināt pie šī vīra, kura garīgā dzīve viņai bija pilnīgi sveša?

Viņa nebija ar viņu kopā augusi un attīstījusies, viņa bij bijusi tikai

viņa paijiņa, viņa mīļākā un nevis viņa sieva. Aiz kauna viņa gri-
bētu sevi vai gabalos saplēst. Tāda dzīve vairs nav turpmāk pane-

sama. Viņa nespēj kā viņas draudzene Kristīne nodzīvot mūžu, ne-

saprastu, pazaudētu mūžu, un no visa atsacīties. Un, kad arī viņas

līdzšinējie ideāli ir drupās biruši, tad viņa tomēr sajūt spēku no

jauna dzīvi iekarot un radīt sev jaunus ideālus. No bērna un lelles

viņa ir piepeši attīstījusies par dziļi nopietnu cilvēku. Tagad viņa

zin, ka brīnumi piepeši nepiepildās kā «žēlastība, laime un poēzija»,
bet ka tie cīņā ir pašam jāiegūst.

Viņas apņēmums ir gatavs. Viņa ir atsacījusies no viņa tumšā

ceļa mērķa, kur tā gribēja izgaist un nogrimt savā brīnumu ticībā,
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it kā nirvānas viļņos. Tagad viņa grib uzņemties citu ceļojumu, kas

ved dzīvē, un viņa jūt spēka diezgan šo dzīvi iekarot.

Pirmo reizi viņas vīrs sajūt sevi zemu un niecīgu viņas priekšā,

viņš uzskata viņu kā cilvēku, kā tādu cilvēku, kurš lielu ceļa ga-

balu jau ir nostaigājis, pa kuru viņam tikai vēl ir jāiet. Ari viņš

jūt sevī saistītus spēkus, kuri var augt un attīstīties. Viņš nelūko

izlietot savas vīra tiesības un atturēt Noru, kura grib viņa māju

atstāt. Viņš dod tai brīvu ceļu ar apņemšanos viņu, kuru tas nebija

sapratis, cienīt, no jauna iegūt.
«Arī man ir spēks kļūt citādam.» Ar šo izredzi nākotnē luga bei-

dzas.

Daudzi no publikas ar šādām lugas beigām ir nemierā, un, ja
būtu kāda literāriska miera tiesa, tad tie droši vien Ibsenu apsūdzētu,
ka tas par viņu samaksāto ieejas biļeti tiem palicis parādā gala

iznākumu, «wo sie sich kriegen oder nicht». Ibsens nav pasaku stās-

tītājs, ne arī sentimentālu mīlestības stāstu rakstnieks, kurš pārīšus

papriekš visādi izmoca ar likteņa spaidiem un dzīves šķēršļiem un

tad beidzot pie altāra savieno ar Himēnas saitēm. Bet rakstnieks

mums nostāda priekš acīm kādu dzīves ainu jeb problēmu: «Lūk, tā

es viņu esmu sapratis. Te ir kādas dzīves nepareizības, un tādas

varētu būt viņu sekas. Domājat paši pakaļ un iedomājaties tāļākas

konsekvences.» Un tiešām, mēs nešaubāmies, ka šie stiprie cilvēki

Helmers un Nora dzīvē otrreiz atradīsies — īstā laulībā un tikpat

miesīgā, kā garīgā kopdzīvē. Tad viņiem nebūs vairs jāgaida piepeši
brīnumi notiekam, kā žēlastība un poēzija, bet tad šie brīnumi būs

pārvērtušies patiesībā, tad viņu dzīve pati būs poēzijas pilns, sta-

rojošs brīnums.

PILSĒTAS TEĀTRĪ

Sestdien, 5. februāri, tika pirmo reizi izrādīta vācu jaunlaiku rakst-

nieka Maksa Halbes pieecēlienu luga «Z)/e Heimatlosen», kura kā jau-
nākā māsa pieslēdzas Ibsena, Hauptmaņa un citu rakstnieku dar-

biem. Diemžēl par Maksi Halbi nevar nekā labāka sacīt kā par viņa

lielākajiem biedriem. Ibsens ir uz vietas stāvot palicis un ar savu

jaunāko lugu *Wenn die Toten ervsachen» pat nesasniedz to spēku

un dziļumu, kas sastopami dažās no viņa agrākajām lugām. Haupt-

manis, kurš no laika, kopš tas ir palicis par modes dzejnieku un

veču mīluli, bailīgi taustās apkārt pēc visādām vielām, kas «vilktu»

un patiktu, ar savu jaunāko gabalu «Schluck und Jaup», kuru tas

neveikli pakaļ darinājis franču rakstniekam Rostānam, ir gluži izkri-

tis cauri. Kamēr viņš atstājis mākslu, māksla ir atstājuse viņu. Ari
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Halbem nevar izrakstīt labāku liecību. Viņa pēdējā lugā nav tas

dzīves spirgtums, kurš dvesa pretim iz nesen atpakaļ uz Pilsētas ska-

tuves izrādītās lugas «Die Jugend», ne arī idejas ziņā tā var mē-

roties ar viņa lugu «Mutter Erde», kura pieskaitāma pie vācu la-

bākajām oriģināllugām. Cik bailīgi Halbe tur atturējies no visādiem

ārīgiem efektiem, tik daudz viņš tos izlietoijs pēdējā lugā «Die liei-

mailosen», kur pat pašai nāvei melnā apģērbā jānāk uz skatuves un

jāpavēsta iepriekš sagaidāmā nelaime.

Drusku idejas, drusku sentimentalitātes, un gatavs ir maisījums,
kurš publikai patīk. Lugas fabula ir vecu vecā: jauns skuķis, apdā-

vināts no dabas ar dzīvu temperamentu, nevar izturēt dzīvi savu

vecāku mājā, kur tai tantes vienmēr saka priekšā, kas pieklājas, un

māte grib to izprecināt pat pie nepatīkama brūtgāna. Meitene aiz-

bēg no vecāku mājas, krīt rokās kādam uzdzīvotājam, kurš to paved

un atstāj, un — notikums beidzas ar to, ka meitene izlec pa logu no

augšējā stāva un atrod galu. Lugas ideja ir ietverta kādos pāra iz-

teicienos: iz mūsu vecās tēvijas mēs esam izauguši ārā un jauno,

garīgo tēviju, kura atrodas tūkstošu jūdžu aiz debess apvāršņa, mēs

vēl neesam sasnieguši un klejojam pa tuksnesi. Vai autora uzde-

vums tomēr nebūtu bijis dot līdzi kādu aizrādījumu, kādu mazu

spīdeklīti līdz uz šā tumšā, garā ceļa? Vai dzejas uzdevums vispā-

rīgi nav sacīt ne vien to, «kā tas ir», bet arī, «kā tas varētu būt»,

un iet pūlim kā aizrādītāja priekšgalā, kā citkārt uguns liesma vadīja

Izraēļa bērnus?

Izrāde pate bija, kā jau vienmēr pie modernām lugām mēdz būt,

teicama. Svemmera kungs uzdzīvotāja Dēringa lomā jutās īsti savā

arodā. Petersena jkdze kā naiva mīļotāja ir apburoša un sasniedz

savā arodā visaugstāko, bet, kas iet pāri par šīm robežām un kur

sākas traģisks spēks, to lai no viņas neprasa. Aiz šī iemesla laikam

arī bija sastrīķētas ceturtā cēliena beigas. Attiecoties uz režiju, jā-

piezīmē, ka tanī pašā cēlienā nāk divreiz viens un tas pats noģīb-

banas efekts priekšā, tas tikai iespaidu vājina. Citas visas mazākās

lomas tika tēlotas ļoti labi.

PILSĒTAS VĀCU TEĀTRĪ

Sestdien, 4. oktobrī, tika izrādīta kāda premjera, kura šai sezonai

sagatavota: <Das goldene Vlieû, dramatiska dzeja trijās nodaļās

no Fransa Grillparcera. Grillparcers ir austriešu dzejnieks klasiķis,

un galvenā izrādes vieta viņa lugām ir Vīne, bet arī visā Vācijā un

kur vien atrodas kāds ievērojamāks teātris viņa lugas vēl līdz šai

baltai dienai ir turējušās uz repertuāra un, jādomā, turēsies arī jopro-

jām, kamēr jaunas intereses nesagraus klasisko mākslu. Heinrihs
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Heine ne velti pareģojis kādam sveštautietim, kurš neprātis izrunāt

Grillparcera vārdu un teicis, ka to pavisam nav iespējams izrunāt, ka

šo vārdu gan mācīšoties izburtot nākošie gadu simteņi.

Austrieši Grillparceru dēvē par savu Silleru, bet starp šiem abiem

dzejniekiem tomēr pastāv liela rakstura starpība. Sillera vētrainais

dramatisms, it sevišķi viņa jaunības drāmās, aizrauj mūs pašus līdzi

subjektīvi, tā ka mēs ar dzejnieku jūtamies identiski un ciešam un

cīnāmies par tām pašām idejām, bet Grillparcera drāmās valda no-

skaidrotais klasiskais miers un cīņas un konflikti, kādi tur notiek,

valda ārpus mums. Nevarētu sacīt, ka Grillparceram nav spilgtu,
intensīvu jūtu, kādas priekš drāmas vajadzīgas, viņš dažā ziņā pār-

spēj pat ārēji trokšņaino Silleru caur dziļu, smalku dramatismu,
kas verd no pašiem dziļumiem uz augšu it kā degoša naftas strūkla,
bet viņš savas jūtas un savu talantu nav spējis jeb, labāk sakot, aiz

karjerista gļēvulības nav gribējis sakausēt ar sava laika prasījumiem.

Viņa laikmets bija ievērojamais vēsturiskais 48. gads, kurš dzejnie-
kam varēja dot lieliskas dramatiskas vielas, bet viņš, savam laika

garam galvu aiztinis, ir gājis iz ceļa un savu spēju pārnesis uz citu

laiku un zemi un sacerējis lugas, kā «Sapfo», «Mēdeja», «Hero un

Leanders» utt., kas dramatiskā ziņā ir ļoti skaisti gabali, tā ka viņa
laikmetam jo vairāk jānožēlo šis pazudušais dēls, kurš dzīvē sev

par labāko daļu bija izraudzījies siltu ierēdņa vietu un dzejā mielo-

jās pie klasisko dievu zelta galdiem, kamēr taisni toreiz vairāk nekā

jebkad cīņā par tiesībām un taisnību vajadzēja viņa stiprās rokas un

veiklās spalvas. Salīdzinājuma dēļ lai tikai iegādājamies kādu citu

tās tautas dzejnieku — Pētefi, kurš zināja cīnīties un krist priekš
saviem ideāliem.

Pie neitrālajām jeb klasiskajām lugām tad arī pieder sestdien iz-

rādītā «Zelta āda» jeb «Argonautu brauciens». Tur dzejnieks apstrā-

dājis pazīstamo vielu iz grieķu mitoloģijas par zelta ādu, kuru kol-

hiešu vadonis Aets atņēmis viņas īstajam īpašniekam Friksam, pēdējo

nogalinādams. Drošsirdīgie argonauti ar Jāsonu kā vadoni dodas

tomēr uz nepazīstamo burvju zemi, lai dārgo īpašumu atkal iegūtu.
Jāsonam izdodas iegūt karaļa meitas Mēdejas mīlestību, un ar viņas

piepalīdzību tas zelta ādu dabon atkal savā īpašumā, kamēr Aets

līdz ar savu dēlu atrod galu, un Mēdeja viņam seko, ar ko tiek

aizrādīts uz triloģijas pēdējo daļu, kuras viela ir pate karaļmeita

Mēdeja.

Lugas inscenēšanu, dekorācijas, kopspēli varēja saukt par spīdo-

šām. Vācu pilsētas teātris jau arī iepriekš ar labām sekmēm uzvedis

citas Grillparcera lugas: «Ciltsmāti», «Sapnis — dzīve» v. c. Un, ja

pie pēdējās izrādes kaut kas trūka, lai to varētu saukt par gluži

pilnīgu, tad tā ir pašas varones Mēdejas spēle. Helēna Herter, kura

citādi ļoti labi tēlo varones lomas, nebij tomēr īstā Mēdeja, priekš



tam viņai trūka spēka un dēmonisma. Šādas lomas arī ir pārāk

grūti tēlojamas, un viņās ir spīdējušas pirmās šķiras zvaigznes, kā

Šarlote Valter, Klāra Zīgler, Adele Zandrok utt. Ar atzinību tomēr

jāmin, ka māksliniece darīja visu, ko vien spēja. Jo vairāk publiku

pārsteidza ar savu brašo spēli Rihards Ozers, viņš bija īstais neval-

dāmais Jāsons, kura jaunības spēks nebēdā ne par kādām briesmām,

viņa tēlojums tad arī bija par visiem labākais, kaut gan bez atzinī-

bas nevaram atstāt neminējuši karaļa Aeta tēlotāju Kārli Rikertu

un Bertu Romer kā Mēdejas aukli Garu. Pārējās lomas bija pietie-
košas.
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II

VĒSTULES

MĀRTIŅAM REMIĶIM

1902. gada 20. novembri

Augsti godājamais kungs!

Lūdzu, neņemiet Jaunā, kad griežos taisni pie Jums, lai dabūtu

skaidrību, vai luga «Pusideālisti» no Raiņa, kura no Rīgas latv. te-

ātra komisijas jau dažus mēnešus atpakaļ priekš cenzēšanas iesūtīta,

ir cenzēta jeb vēl ne, jo, kā teātra direktors P. Ozoliņš man priekš
mēneša bija rakstījis, tad tas vēl nebija noticis. Man tādēļ dibināts

lemeslis iedomāties, ka lugai atkal varētu būt radušies kādi šķēršļi,

un es gribētu Jums atgādināt mūsu sarunu šo vasaru Rīgas latv.

biedr. koncertā, kur Jūs bijāt tik laipni apsolīt, ka turpmāk būsat

saudzīgāki un ari pasteigsaties ar lugas cenzēšanu. Jūs zināsat, ka

caur cenzūras apstākļiem it sevišķi man bijis daudz jācieš. Tagad

jau veseli seši gadi pagājuši, kamēr es, caur šiem apstākļiem sarūg-

tināta un nomākta, vairs nekā dramatiska neesmu ražojuse, izņemot

kādu mazu gabaliņu, kuru Jūs pērn nostrīķējāt. Es gribēju no rakst-

niecības pilnīgi atsacīties, domādama, ka mans vājais spēks latv.

dramatiskajā rakstniecībā neatstās nekādu nepiepildāmu robu un ka

būs krietnu vīriešu talantu diezgan, kas kuplinās šo augstāko dzejas

nozari. Diemžēl katram tomēr jāredz, ka latviešu drāma pa šiem

pēdējiem gadiem nav gājuse ne soli uz priekšu un spēj uzrādīt tikai

pāra bēdīgus pakajdarinājumus. Redzot šo trūkumu, mani mana

mīlestība uz tautu, kā arī pašas iekšējā dziņa spieduse atkal ķerties

pie spalvas un līdzi uz to pamudināt manu vīru, par kura talantu

Jūs jau būsat pārliecinājušies, lasīdami viņa «Pusideālistus». Ja

Jums šinī lugā nebūtu kas pa prātam jeb nesaietos tur kas ar cen-

zūras nosacījumiem — kaut gan, pēc manām domām, tur taču nekā

piedauzīga nava —,
tad Jūs laipni lūdzu uz to aizrādīt, mēs būsim

katrā laikā gatavi savus darbus pēc Jūsu vēlēšanās pārstrādāt. Ti-
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kai, lūdzu, netaisāt šim darbam literārisku nāves spriedumu, jo ar

to Jūs laupāt mums pavisam iespēju turpmāk nodarboties ar drama-

tisko literatūru, un man tad arī jāliek pie malas kāds lielāks darbs,

pie kura jau ilgāku laiku strādāju. Negribu tomēr vēl atmest visu

cerību, jo domāju, ka, raugoties no vispārīgi cilvēcīgā stāvokļa, Jūs

taču negribēsat, ka tiek pazudināts kāda cilvēka talants un izpostīta

viņa nākotne un ka arī kā tautietim Jums nevar būt vienaldzīga
latviešu literatūras attīstība, un gaidīšu tādēļ uz labvēlīgu likteņa

izšķiršanos caur Jūsu laipno atbildi.

Slobodskā, 20. novembrī

1902.

Augstcicnībā

Elza Pliekšan (Aspazija)

BIRUTAI SKUJENIECEI

-1907. gada 1. maijā

Mīļo sapnlt! Tas Tu tiešām man esi! Kad pa dienu atpūšos no

darba un domas neviļus arvien griežas atpakaļ uz to centrālpunktu,

uz dzimteni, tad jau tūlīt redzu Tevi, redzu Tevi tik dzīvu un izaici-

nošu, ka nemaz jau nevar garām paiet, kad arī gribētu. Tāpat man

bija visu to laiku, kad no Tevis nedabūju nekādas atbildes. (Tavu

garo vēstuli, par kuru Tu raksti, gan saņēmu un tikpat garu atbil-

dēju, tur bija klāt pielikta vēstule māmiņai un Tev vēl vēstule no

R[airia] — to Tu laikam tad nebūsi saņēmuse, un tā es velti tad

gaidīju uz atbildi.) Gribēju šad un tad Tev jau rakstīt, bet iedomā-

jos: jaunība, darbs, sabiedrība, — vai tur nu atliek laika domāt pie

kādas vientuļas dvēseles, kas gan prot līdzi sērot, bet neprot smie-

ties. Vajadzēja saprast un neko neņemt ļaunā. Esmu taču arī tik no-

rūdīta un ar zaudējumiem apraduse itin kā tāda apdauzīta, sasprē-

gājuse veca kafijas tase. Katrā ģimenē atrodas tāda bczosas tase,

un Tu vari viņu dauzīt, kā gribi, viņa pārdzīvo vēl visas jaunās!
Šoreiz nu gan plaisājums būtu gājis pāri pār viņas skaistāko porce-

lāna puķīti, bet ko tur darīt, jānāk arī tādai reizei, un sāpes veco

praktiķi vairs nevar pārsteigt. Bet viens, kas to vēl var pārsteigt, tas

ir prieks. To es piedzīvoju, kad dabūju Tavu mīļo kartiņu. Es biju
ko zudušu atkal ieguvuse un zināju tagad to, ko es agrāk tā nezi-

nāju, — ka tas man ļoti mīļš bijis. Tu redzi, cik dziļi var slēpties

jūtas, ka tās pat pašu pārsteidz. (Man parasta lieta, ka neviens
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daimonis nekaitot man.) Es arī nebūt neesmu devīga ar savām jū-

tām, kaut gan manos darbos daudz tādu jūtu ir attēlotas un atrod

arī piekrišanu. Tas viss pamatojas uz zināmiem simetrijas likumiem,

un te ari atrodas tā lielā plaisa starp mākslu un dzīvi, kuru Tu vēl

nevari saprast un uzskati par cietsirdību no ļaužu puses. Proti skaisti

raudāt, proti ar grāciju sērot, un visi Tev līdzi raudās, bet raudi

tikai patiesas, rūgtas, nesmukas asaras, paies Tev visi vienaldzīgi

garām. Māksla ir tā skaistā, raibā un cietā glazūra, kas necaurre-

dzama pārvilkusēs pāri pār sadrupušo, izdegušo mālu — pār cilvēku,

kas pārcietis. Dzīve priekš mākslas darbenieka ir tikai dzīve no otras

rokas, tā pastāv no atspoguļojuma, gleznām un lielas sāpīgas iro-

nijas. Tu jūti vēl par daudz intensīvi, Tava dzīve vēl nav šķīrusēs

divās daļās, no kurām viena grimst uz leju un sabiez neredzamā

tumsā un otra ceļas uz virspusi un mirdz un laistās; Tavs māls

patlaban atrodas krāsnī, pilnā degšanā, un man žēl, ka viņam jādeg!
Cik labprāt es Tevi redzētu ejam pa to ceļu, kas nav ciešanu ceļš,

ir vēl cits, labāks ceļš, pa kuru var ātrāk tikt pie mērķa. Ada Negri

gan saka: «Der Schmerz gibt den Gedanken Gotterkraft», bet tā nav

taisnība! Gotterkraft dod tikai prieks. Pa ciešanu ceļu var tikai kā-

jām iet, pa prieka ceļu spārniem laisties. Kad Tevi slavē, mīl un

glaud, tad taču rodas cits prieks, vai ne? Tikai nu nepārproti, ko

mīl un ko no Tevis prasa, nesamaini personu ar lietu, tad Tu ari

dosi to, ko no Tevis prasa, un tikai to! Galu galā jau ari darbs ir

vairāk nekā persona, un, kad Tavu darbu mīl, kādēļ tad Tu prasi,
lai personu arī mīl! Pie Tevis, protams, jau arī nevar trūkt pēdējais,
kas gan Tevi nevarētu mīlēt, tik mīļu kā pašu dvēselīti! Tu jau pate
esi tas sapņainais auseklītis.

Kad starp Tevi un kolēģiem radās nesaskaņas, tad tās ir tikai

pārejošas; viņi ir visi ļoti lāga ļautiņi un iet to pašu ceļu, kuru Tu eji!
Tikai to gribēju Tev sacīt, lai Tu neizkop tikai vienu pusi savā

mākslā, Tu esi daudzpusīga, Tu esi ne tikvien «bālais mēnestiņš»,

bet arī «sarkanais uguntiņš»; ari priekš pēdējā var atrast jaunu iz-

teiksmi, un Tu to atradusi. leteicu Tev par visām lietām ari zinātniski

izglītoties, tas Tev dos jaunu atslēgu. Visi arodu mākslenieki mēdz

būt ļoti neizglītoti un tādēļ aprobežoti cilvēki, un mūsu buržuju
rakstnieki uzstāda taisni kā tēzi, ka attīstīts intelekts esot mākslas

nāvīgs ienaidnieks, es nu gan par to esmu gluži pretējās domās un

ceņšos arī vēl tagad manās aizcietējušās smadzenēs iebāzt, kas tur

vēl ieiet. Ko Tu man par A. raksti, tur es nekā nezinu teikt, viņš Tev

tādēļ patīk, ka viņš Tev liekas uzminējis un sacījis, kas Tu esi, bet.

man šķiet, viņš ir atslēdzis tikai vienu kambarīti, un Tev ir vairāk

mantu kambaru. Personiski par viņu negribu spriest, es jau ari viņu

pazīstu tikai literāriski, runājuse esmu tikai vienu reizi.

Nupat dabūju karti ar visiem parakstiem, es par to ļoti, ļoti prie-
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cājos, redzu, ka tie mīļie ļautiņi taču nav aizmirsuši tos, kas no

acim projām. Var būt, ka taču reiz atkal visi būsim kopā un varbūt

kopīgā darbā. Mēs bieži par visiem runājam un ņemam dzīvu līdz-

dalību pie katra likteņa; mums jau arī atliek laika visus pieminēt
un nevienu neaizmirst. Atrodi nu Tu, dvēselīt, vārdus, ko viņiem
izsacīt mūsu jūtas un mīļākos sveicienus.

Tāpat arī sveicini māmiņu, māsu un brāli sirsnīgi, sirsnīgi! At-

bildi nākošo reizi, vai māmiņa dabūja manu vēstuli, un raksti par

visiem, kā katram iet. Kā klājas L. V. jkdzei? Es viņai arī rakstīju,
bet atbildes nedabūju. [..]

1907. gada 6. augustā

Mīļā Nepacietībiņ!
Atnāca Tava kartiņa, un nu tiešām jāliek slimība uz akmeni un

jāsper ūdenī, citādi Tu tapsi atkal nepacietīga tāpat kā pagājušo

reizi, kad uz Tavu vēstuli neatbildēju divas nedēļas. Bet Tu aizmirsti,

ka man nebiji atbildējusi dažus mēnešus, tādēļ ka «Tev nekā neesot

bijis ko rakstīt un ka Tev daži sīkumi dzīvi sarūgtinājuši». Vai tā

ir kāda izruna? Vai tad Tu nezini, ka es ņemu visdziļāko līdzdalību

pie Tavas dzīves? Un, ja Tu ārēji nepiedzīvo, vai tad Tavi iekšējie

piedzīvojumi un pārdzīvojumi nav priekš manis daudz svarīgāki? Es

dzīvoju Tev līdzi, un, ja nu tāda ilgāka pauze iestājas, tad man ir,

it kā organiski kas trūktu. Man gandrīz kā mazs gandarījums, ka

Tu, sūdzēdamies par nerakstīšanu, sajuti arī trūkumu pēc manis. Es,

čīkstēdama un vārgdama ar savām kaitēm, biju domājuse par Tavu

vēstuli un jutuse līdzi Tavas ciešanas no rupjajiem kolēģiem. Priekš

manis personiski tā bija kāda repetīcija iz sen pārdzīvotas nodaļas.

Tagad no Tavas kartiņas, kura diezgan spirgtā tonī skan, redzu, ka

arī priekš Tevis tagad tas pārdzīvots. Tu, manām smagajām, vecajām

domām aizsteigusēs priekšā, ātrāk uzņem iespaidus un atkal laid;

un tā ir labāk nekā skumt un nebeigt skumt un paturēt jaunības skum-

jas vēl priekš vecām dienām, kur jau tā liels krājums tādu lietu sakrā-

jies. Tava jaunā psihe nokrata no spārniem pavasara sniegu, nosusi-

nājas, nospodrinājas un saulītē iekšā! Tātad tagad uz Maskavu un

riktīgi un patiesi uz Maskavu, vidū pašā nākotnē iekšā! Vai zini, ko

es Tavā vietā būtu darījuse, kad biju Tavos gados? Es vispirms

būtu no prieka apreibuse, tad es būtu sākuse domāt un šaubīties, un

prasīt, vai es drīkstu, un tad — palikuse pelnos tupot. Es redzu

gan, ka es no Tevis varu daudz vairāk mācīties nekā Tu no manis,

tikai es to, ko mācos, nevaru vairs izlietot. Tu varbūt nemaz nezini,

cik laimīga Tu esi, ka vari strādāt to, ko pate gribi, un iet taisni
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mērķim pretim? Es Tev palīdzēšu vēlāk atminēties, cik laimīga Tu

biji, bet varbūt tad nāks vēl lielāka laime, pats mērķis, un tad Tu

Šo priekšlaimi būsi aizmirsuse. Jā, tagad es redzu, vajag būt jau-

nam, stipram, bezbēdīgam, tikai tad var tikt laimīgs. Jauna jau nu es

arī reiz biju, un stipra es arī gribēju būt un iegūt laimi. Es nedo-

māju to laimi, ka es būtu varējuse iet taisni uz mērķi, ak, tik daudz

es nemaz neiedrošinājos cerēt, es toreiz gribēju iet studēt, — bet

laime jau arī būtu priekš manis bijuse, ja es būtu varējuse kļūt pat-

stāvīga, būt pate sev, pelnīt pate sev maizi un tad ar pašas krātām

kapeiciņām ar aplinkiem, soli pa solim tuvoties mērķim. Es kā muļ-

ķīgs zvirbulēns izlaidos no ligzdas, bet man uzmeta cilpu un atvilka

atpakaļ. Tādi bija tie laiki, Tev ir laime, ka Tev ir tāda māmuliņa,

kas Tev garīgi tik daudz palīdzējuse, ja arī materiāli nespēj tik

daudz pabalstīt. Bet tagad jūs būsat kopā ar Ainu un viena otrai

palīdzēsat. Tu solījies rakstīt, kā Aina pie tās subsīdijas tikuse, vai

varbūt bagātajiem radiem sirds mīkstāka tikuse? Vai Ainai ir talents

uz zīmēšanu? Tagad jau Tev laikam arī nevajadzēs izrīkojuma? Es

domāju šā tā, ko Tu varētu uzvest. No «Raganas» piektais cēl[iensj

gan ir mājā, bet kas lai to uzmeklē un atsūta, kad nedabonam to

vajadzīgo atsūtītu! Varbūt tas ar citām lietām pazušanā gājis. Bet

es atminos, ka V cēl. atradās arī latv. biedr. teātra arhīvā, tur Tu

varētu to, uz mani atsaukdamās, pieprasīt. Tad vēl, ja gribi, Jānītis

Tev labprāt dod savu «Ģirtu Vilku», kas bij «Rītā» drukāts, tur Tev

laba puikas loma, tikai jācenzē. Ir arī vēl «Svētki Solhaugā» no

Ibsena, «MēnļešrakstāJ», tā ir ļoti skaista luga, izlasi viņu. Varbūt

Tev kas cits padomā, raksti vien drīz par Taviem nākotnes plāniem

un esi līdz ar Tavējiem sirsnīgi no mums abiem sveicināta. Vai

nepatiktu Tev mani saukt par «Tu»? Tas man būtu daudz mīļāk.

Nožēloju, ka māmuliņai tik daudz jāstrādā, sveicini viņu no mums

mīļi, mīļi. Mēs apbrīnojam viņas neizsīkstošo spēku un enerģiju. [. ]

Un dod sirsnīgus sveicienus pretī Zelmai R. un Tijai. Vai ar Olgu G.

6atiecies? Vai viņai precība izjuka? Tāpat sveicieni arī Mucenieceil

Sveicini arī viņu.

1907. gada 17. septembri

Mīļā, mazā māsiņ!
Tad tagad Tu nu esi mans auklējumiņš! Es gan īstenībā varētu

Tava māmiņa būt, bet, tā kā Tev jau ir tāda mīļa, garīgi izdaijota

māmiņa, tad atliek man vēl vecākās māsas vieta, un pie tā tad abas

turēsimies, Tu mazā un es lielā. Kad es Tevi pāri gadus atpakaļ
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personiski redzēju, tad Tu vēl biji tik bērnišķa, tāds jautrs, ņiprs

skuķītis, es nopriecājos par Tavu spirgto, daiļo jaunību, bet kādas

ciešākas garīgas saites es starp mums tad vēl nevarēju atrast. Ta-

gad pa šiem diviem gadiem es no Taviem piedzīvojumiem un Tavas

gara valodas, Tavām vēstulēm redzu, ka Tevī mājo arī dziļa nopiet-

nība un liels spēks, un tas Tevi man ir darījis tik mīļu un tik tuvu,

ka es Tevi mīlu kā savu pašu atjaunoto «es». Tu varbūt iesi tos ce-

ļus, kurus mēs, vecie, gājām un nenogājām, un panāksi to, ko mēs

nepanācām. Diemžēl, pa to «sidraba celiņu» vien iedama, Tu mani

vienmēr nesastapsi, būs Tev jāiet arī pa ērkšķu celiņu, kad gribēsi

pie manis nonākt, varbūt Tev arī sāks apnikt tāda ērkšķu saplosīta,
drūma māsa, bet tad es atkal ceru, ka tāds «kalngāzis» kā Tu, kas

par bēdu nebēdā, spēs iet pa visiem ceļiem.
Tātad tagad nu Tu sēdi mākslas skolā iekšā, un priekšā nu viss

tālākais ies kā raisīt raisa. Ja ne tūlīt, tad turpmāk droši vien da-

būsi brīvskolu. Kas tad tas bija, ko Tu deklamēji, ka Tu skolotājiem
tūlit iezagies sirdī? Es priecājos arī par Ainu, jo es nemaz nezināju,
ka viņa ir tāds dūšīgs skuķis un speras Tev līdzās. Kad es viņu

pēdējo reizi priekš diviem gadiem redzēju kādā izrīkojumā, Uļejā,
tad viņa pa vienu vasaru, prom būdama, bija attīstījušās par lielu,

skaistu jaunkundzi, ka uzreiz pat pazīt nevarēju, un tagad viņa vēl

ir absolvējusi savu centrāli kā — aile Achlung, Tikai mazā Vitiņa
vien vēl pie mammas palikuse kā Nesthākchen. Kā māmiņai tagad

klājas? Viņa arī laikam ļoti priecāsies par Jūsu abu panākumiem?
Es par māmiņu nekā nezinu, mūsu vēstuļu satiksme, kā liekas, no

spēcīgas rokas ir tikuse kopš viņas vasaras pārtraukta. Kad raksti,

pasaki viņai mīļus vārdiņus un sveicienus — man pašai rakstīt, do-

māju, varētu viņai kaitēt. Kad Tev ir fērijas? Vai ziemas svētkos? Tad

Tu droši vien vari riskēt kādu izrīkojumu, tagad Tev kā mākslas sko-

las audzēknei būs liela reklāma. Vari sarīkot Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
Ko Tavi kolēģi nu sacīs, kad Tevi ieraudzīs? Es domāju, ka tie Tevi

ļoti apskaudīs. Bet Tev nevajag arī tos nicināt, kuri daudz ko gri-

bējuši uzņemties, bet, nonākuši centrālē, kā Tu rakstīji, tie droši vien

nepiederēs pie sliktākajiem.
Mēs dzīvojam arvien vēl uz vietas, un kur lai arī ietu? Noguruši

kauli, noguruse sirds — un dzimtenes jau nekur naval Te, mazā-

kais, ir jauka, klusa daba, kura vienmēr mierina un dziedina. Atlai-

dies nu atkal drīz vien, mans mīļais putniņ, mana mīļā, mazā mā-

siņ, un ieliec galvu man klēpī un stāsti, cik Tu augsti un tāli esi

lidinājušās. Sveicini arī to mīļo, dūšīgo Ainu.
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1907. gada 28. novembrī

Mīlā, mazā māsiņ! Mēs ļoti, ļoti priecājamies, ka Tev tik spīdoši

Izdevies ar Tavu uzstāšanos «Purvā», kuru Tu vienīgi caur savu

jauno, spožo talantu esi izvilkuse iz purva, no Rīgas sākot, citādi

luga ir sabiedriski sen pārdzīvojušās, jo tie jautājieni jau ir iztir-

zāti 10 gadu atpakaļ un uzvarējuši. — Attiecoties uz «Zeltīti», pro-

tams, to var izrādīt arī bez tās spoku dīķa dekorācijas, ja vien koki

ir, tad jau aiz tiem kokiem tas dīķis var būt neredzams. Par izrādes

ienākumiem es biju domājuse, ka viena daļa visādā ziņā nāktos Tev

un otra daļa sabiedriskiem nolūkiem, bet te man laikam nekāda dala

nebūs pie nolemšanas. Rīgā nupat izrīko Akuratera vakaru, bet tur

to lietu saprot citādi. Lai nu paliek arī tā, izrādi vien «Zeltīti», ja tā

Taviem ļaudīm pa prātam, un atraksti mums atkal kādu mīļu vēstu-

līti.

Elza

1908. gada 8. septembri

Mīļā, mazā māsiņ!
Es biju aizņemta ar darbu priekš «Staru» nākošās burtnīcas, tā-

dēļ nevarēju Tev tik aši atbildēt, kā Tu, mīļā Nepacietībiņ, gaidi.
Tev vajag visu aši un knaši, bet mans kumeļš vairs tik aši neskrej.

kad es viņam divas stundas dienā esmu mugurā sēdējuse, tad viņš

mani met zemē, un nespēju vairs ne vēstules norakstīt; tad tikai atliek

gultā atlikties un domāt pie saviem mīļajiem, un tad pa manām

sapņu durtiņām tūlīt pabāž pirmā galviņu mana mazā māsiņa Rū-

tiņa, alias — tā lielā sieva Dambeskalniene. Jā, tā nu Tu esi, un no

tā stāvokļa man būs ar Tevi jāparunājas. Bet pirms man Tev vēl

jāsaka, ka Tev nav jādomā, ka es tūdaļ esmu ļauna uz Tevi, kad

netiku šo laiku Tev rakstījuse un Jānis vien to darīja. Mēs jau tā

mēdzam darīt, ka raksta drīz viens, drīz otrs. Priekš tam, viņu ziemu,

es gandrīz viena pate Tev rakstīju. Tādās reizēs neviens ne ļauno-

jas, ne ir ļauns, un arī Tev nav ko ļaunoties! Bet nu par Tavu «lietu»

jeb par to mazo «nelaimīti». No sākuma, kad es vēl nezināju, kas

tā par nelaimīti, es arī iedomājos, ka tā būs sakarā ar to, bet es

domāju ko gluži pretēju un ļoti noskumu. Mūsu jaunības lielākā iz-

virtība pastāv iekš tā, ka tā kopdzīvi gan piekopj, bet «sekas» ne-

grib. Sī lieta jau sāk par daudz ieviesties, un caur to draud mūsu

mazajai tautai pagrimšana un bojā iešana. Es arī domāju, ka šie

modes uzskati būtu arī uz Tevi iespaidu darījuši un Tu savu «lai-

mīti» uzskatītu par «nelaimīti». Vari iedomāties, kā tas mani pār-
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steidza un kā es priecājos, kad piedzīvoju ko gluži pretēju un re-

dzēju, kāda Tu esi tīra un skaista dvēsele. Es par savu prieku Tev

jau rakstīju kartē, kuru Tu taču saņēmi? [..]
Bet nu par tām otrām rūpēml

Kad tas gan būtu bijis, kad es Tavus dzejolīšus nonicinājusi

būtu, es taču viņus nemaz nepazinu?! Kad es toreiz Dubultos runāju

par visiem tiem sušķiem, tad es domāju tos ar tiem garajiem ma-

tiem un lielajiem pušķiem. Viens tāds eksemplārs jau tur toreiz arī

skraidīja apkārt, kas bija ne tikvien dzejolājs, bet ari gleznotājs.
Man ar tādiem bijušas darīšanas ļoti daudz gan redakcijā, gan pri-

vātdzīvē, un tādēļ Tev mans īgnums gan varētu būt saprotams.

Tu jau pazīsti tādus, kuri neiet nemaz no istabas ārā, kad tie

reiz ir iekšā. Visādā ziņā es šos ģēnijus iedomājos, kuri ari tagad

publikai bāžas virsū un no kuriem nav miera kā mušu laikā. Es to-

reiz arī nemaz nedomāju, ka Tu profesionāli dzejo, bet domāju, ka

Tu pārdzīvo dzejas laikmetu, kāds ap 16 gadiem mēdz būt. Tavu

melno kladiti es vairāk noturēju par lirisku dienasgrāmatu un da-

žādu piedzīvojumu atzīmējumu, tātad nekādā ziņā nedomā, ka mans

toreizējais izteiciens būtu zīmējies uz Tevim. Ka es tagad vēl neko

nesacīju, bija tādēļ, ka es domāju to pašu, ko Jānis Tev jau sacīja.

Pirmais un galvenais, kam vajag būt, — dzejiska pamata sajūta —

tā Tev ir un ļoti daiļā un bagātā mērā. Uz to Tu vari tālāk būvēt.

Jānis jau Tev sacīja, ka iz Tavām dzejiņām runā pati dvēsele, un

dvēsele ir dzeja! Cits ir formas un tehnikas jautājums, kurš tikai caur

darbu un attīstību var atrast jaunus veidus un tapt arvien kuplāks. Bet

arī tagad Tavi dzejoļi var droši atklātībā rādīties, tie minētie sušķi
tiem nemaz nevar tuvu nākt. Tu esi dzejnieka tēva meita un viņa

garīgā mantiniece. Arī pie Marģera es reiz pamanīju labu talantu,

nezinu, vai viņš vēl dzejo. Paliek jau tumšs, un es esmu piekususe.

Raksti, kā izdevās Tavi izrīkojumi, raksti vēl pirms aizbraukšanas

un tad uzdod jauno adresi. Sveicini savu Jā nīti no mums miji un

māmiņu, brāli un Vitiņu. Esi no mums sirsnīgi skūpstīta. — Elza.

1910. gada 3. martā

Mīļā Rūtiņ!

Gaidīju ar vislielāko nepacietību uz Tavu vēstuli, jo man bija

taču no svara zināt, kādas sekmes bijušas manai vēstulei teātra ko-

misijā, ja Tu viņu būtu turpu sūtījuse, bet Tu ciet klusu. Es gan Tevi

pazīstu, ka Tu šādās lietās izturies subjektīvi, bet es domāju, ka Tu

taču kādreiz ievērosi arī pienākumu pret otru, vismaz šoreiz, kur es

biju priekš Tevis pašas uzstājusēs. Pa tām starpām citi nav vis
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klusu cietuši un es esmu piedzīvojuse vislielākās nepatikšanas. Neru-

nāšu par tām, bet runāšu tikai par to, kas var interesēt Tevi. Gal-

venais ir, ka man bija lieta jāizšķir bez ziņām no Tevis, vienai pašai.
Es izšķīru tā, ka uzturēju spēkā savu prasījumu, lai pirmā izrāde

tiktu dota priekš Tavas viesošanās. Tik daudz bij manā spēkā priekš
Tevis darīt, bet nu nāk sekas, kuras es no Tevis nevaru novērst. Se-

kas vispirms ir tās, ka luga netiks uzvesta, un līdz ar to Tu nemaz

netiksi pie viesošanās. Es no savas puses to lugu varu paciest un

varu arī zaudēt šā teātra labvēlību, bet priekš Tevis tas nozīmē sa-

bojāt visu karjeru. Un kādēļ? Tādēļ vien, ka Tu esi kaprizējusēs uz

pirmo izrādi un negribi ņemt trešo, kuru viņi Tev sola. Viņi sakās

šādu kārtību pieņemot aiz ekonomiskiem iemesliem un ne aiz kāda

personiska naida: pirmās izrādes jau jāliekot uz lugas pašas konto,

un priekš pēdējām vajagot sevišķa vilcēja, resp., kāda viesa. Tad jau

reizē Tu varēšot rādīt, cik liela Tava popularitāte un cik nāk uz

Tava konto vien. Es domāju, ka viņiem šinī ziņā taisnība, un, tā kā

Tu esi pārliecināta, ka Tu par viņām labāk spēlēsi, tad jau Tev par

uzvaru nav ko bīties. Es tāpat esmu pārliecināta, ka Tu labāk par

visām spēlēsi, tikai par vienu lietu es bīstos, vai Raganas raksturs

sakrīt ar Tavu individualitāti. Tu arī še izšķīri viena pate un nepra-

sīji man, tādēļ es Tev ar padomu nevarēju uzbāzties. Bet lai nu

Tavs tēlojums nebūs taisni tas, viņš pats par sevi būs tas vislabā-

kais. Es no Tevis labāk būtu redzējuse Mirdzu. Ja Tu tālāk paliec

pie sava prasījuma, tad faktiski var celties naids pret Tevi un viņi
Tevi neangažēs. Tālāk viņi saka, ka Tev vairākkārt bijuse izdevība

tikt angažētai, bet Tu arvien aizprasījuse tādu algu, kādu viņi ne-

varējuši dot. Arī to es ieskatu pie Tevis par nepareizu. Galvenais

taču bij, ka Tu tiec iekšā, un, kad Tavs talants pats citus izēnos,

tad jau alga nāks pate par sevi. Tu taču pate saki, ka šis teātris

Tev sirdslieta un ka Tu viņam jūties tuvāk nekā citi, kādēļ tad Tu

aizkrusto pate sev ceļu! Tagad visprātīgākais, pēc manām domām, ir,

ka Tu viņiem aizraksti, ka esi ar mieru trešā izrādē viesoties, tad jau
šis nepatīkamais konflikts izlīdzināsies un Tev ir cerības uz anga-

žementu, tomēr dari, kā zini, Tava karjera no Tevis pašas atkarājas,

vismaz atraksti, kā šī lieta izšķīrusēs.
Uzskatu Tevi kā kaut gan nerātnu, tomēr mīļu bērnu un palieku

tādēļ ar sirsnīgu sveicienu un skūpstu.
Tava A.

Sirsnīgs sveiciens Tavējiem un

mīļajai mamīnai.
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1910. gada 15. martā

Taisnība Tev gan, mīļa Tu savā vēstulē neesi, bet tas mani tik

daudz nevar sāpināt, jo es ar tādām lietām sen vairs nerēķinos,
mīlestība ir tekoša smilts, virs kuras nekad nevar būvēt. Bet palik-

sim, mazākais, pie taisnības, tā mums palīdzēs lietu noskaidrot.

Tu prasi, kur Tu esot pretendējuse uz pirmizrādi «Raganā»? Tu

par to rakstīji savā vēstulē no 3. februāra, kura ir nepārprotama. Tu

teici, ka pirmizrāde esot tas krējums, ka par to rakstot visas kriti-

kas un ka Tev jau tā loma iedota — un tad atkal atņemta atpakaļ.
Un galvenais, es Tavās rokās nodevu vēstuli priekš teātra komisijas,
kura taču visa uz šīm pirmtiesībām vien dibinājās. Ja Tu tagad at-

saucies, ka Tava vēstule nav bijuse tā saprotama, un vēl papildini,
ka pirmizrāde neizslēdzot arī visas izrādes vai vēl citādi, tad Tev

nevajadzēja vēstuli nosūtīt teātra komisijai, jo tur taču skaidri un

nepārprotami ir runa par pirmizrādi un ka vēlāk var arī citām lomu

dot, bet Tev vajadzēja pirms man rakstīt un pilnīgi visu saskaņot,

pirms to cc] atklātībai priekšā. Es ar Tevi pat tādu izņēmumu da-

rīju, ka nodevu priekš citiem nolemtu vēstuli Tavās rokās — ko es

citādi nekad nemēdzu darīt.

Manas privātdomas, kuras es nekad neesmu izteikuse, bij brīnē-

šar.ās, kādēļ Tu taisni pastāvi uz pirmizrādi, jo, pēc maniem uzska-

tiem, uzvara ir jāiegūst vienīgi caur talantu un ne caur blakus ap-

stākļiem. Es līdz tam domāju, ka Tev ir iekšējs lepnums un smalkums

un ka Tu ieroci, ko Tev devu rokā, neizlietosi, bet Tu viņu bez kaut

kādas iekšējas cīņas tūdaļ aizsūtīji. Vai zini, tad manā sirdi kaut

kāda stīdziņa pārtrūka, jo pret visu savu neticību es Tevi tā klusu

klusītēm biju mīlējuse. Pēc tam mani vairs nevarēja pārsteigt, kad

Tavā pēdējā vēstulē, kā arī rakstā, nolasītā teātra kom[isijasļ sapulcē,

sastapu dažas dvēseles rupjības, uz kurām Tev tālāk aizrādīšu. Kad

jau viena stiga ir trūkuse, lai trūkst arī citas. Bet to es Tev kā ne-

grozāmu patiesību varu sacīt: kas grib tapt liels mākslenieks, tam jātop

pirms lielam un dziļam cilvēkam, bet Tu no ši ceļa esi jau aizvir-

zījušās projām. Bet tagad atpakaļ pie lietas, kura Tev stāv daudz

tuvāk nekā manas dvēseles teorijas.
Es teātra komisijai neesmu rakstījuse vairāk nevienu vēstuli kā

tikai to, kuru Tu jau aizsūtīji. Tāpat es nekad neesmu viņai teikuse,

lai Tev Mirdzu «Vaidelotē» nedod. Gluži otrādi — Jānis allaž viņai
ir rakstījis, lai Tevi uzaicina Mirdzas lomā viesoties. Es arī neesmu

sacījuse, ka es «Vaideloti» pārstrādāšu. Es par pārstrādāšanu esmu

runājusi, attiecoties tikai uz «Raganu» kādā privātvēstulē Herm. A,

Bet nu par «Raganu». Te man jākonstatē, ka es nekad neesmu tei-

kuse: «B. Sk. nav man atļauju prasījuse priekš šīs lomas.» No manis

nemaz neatkarājas atļauju dot. Te laikam būs citādi iztulkota mana
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piezīme «B. Sk. man nav prasījuse, kā es vēlētos, lai to lomu saprot.»
Sīs arī ir manas vienīgās tiesības, ka es drīkstu prasīt, lai lomu tēlo

tā, kā es gribu. Pie klasiķiem un nodibinājušamiem dzejniekiem ne-

krīt svarā, kad aktieris lomu tēlo pēc savas gribas, bet es sevi par

tādu nodibinājušos dzejnieku neieskatu, un man tādēj rūgta pāres-

tība, kad raksturu izveido citādu, nekā es esmu gribējuša. Arī no

Tevis es biju gaidījuse, ka Tu pie manis griezīsies par to apprasī-

ties, mūsu vecākās mākslenieces Akmentiņ, Vārtiņ, Muceniek līdz šim

to arvien bij darījušas, pat tad, kad es biju vēl gluži nepazīstama

rakstniece, bet Tu ne tikvien neturēji par vajadzīgu to darīt, Tu at-

rakstīji kategoriski, ka Tu zināšot gan, kā to lomu spēlēt un spēlēšot

viņu citādi. Pēc tādas uzstāšanās es taču nevarēju vairs Tev bāzties

virsū ar saviem padomiem, un vienīgais, kas man atlika pāri, bij

attiecīgam kritiķim rakstīt, kā Raganas loma domāta; par Tavām

personiskām spējām vai nespējām tur nebija uzstādītas nekādas pa-

ralēles, es tikai runāju par lugu vispārīgi, un tas bija attiecināms

uz kaut kuru citu tikpat labi, kura pirmo reizi būtu šinī lomā uz-

stājušās. Tad, vēlākā vēstulē, tanī, par kuru vispār iet runa, es biju

izsacījušās, ka es brīnos, kādēļ teātra komisija Tevi uzaicinājuse kā

Liesmu, kur Jānis viņai taču vairākkārt bija licis priekšā, lai Tevi

uzaicina kā Mirdzu. Bet tagad es saprotu, kādēļ viņi Tevi nav kā

Mirdzu uzaicinājuši, tas vienkārši tādēļ, ka Tu pate neesi prasījuse
šo lomu. Tu esi pieteikušās priekš «Purva», Laimdotas un Liesmas.

Redzams, Tu Mirdzu negribi, es Tev allaž, atminos, vai nu pate, vai

caur Jāni esmu likusi priekšā, bet Tu nekad uz to neesi reaģējusi.
Pēc manām domām, Mirdza ir taisni Tava loma, un neviena to tik

skaisti nespēlētu kā Tu, jo viņā ir savienotas visas lirikas nianses. Tu

protestē pret apgalvojumu, ka Tev neesot temperamenta. Kā personai
dzīvē Tev, protams, netrūkst temperamenta, es gribētu apgalvot, ka

Tu esi temperamenta kvintesence pate, bet savu mākslu Tu esi at-

tīstījuse uz lirikas pusi, un uzreiz pārlēkt otrā ekstrēmā nav iespē-

jams, to var tikai lēni attīstīt. Es pate kā māksleniece, kas par Tevi

daudz vecāka, labi zinu, tāds salto mortale nekad neizdodas, tas ir

visās mākslās vienādi. Bet, ja Tu kādu laiku ar to nodarbojies, tad,

bez šaubām, to panāksi un Liesma Tavā personā būs dēmons pats.
Vai Tu tagad saproti, kādēļ es protestētu, ja luga būtu gluži jauna,
nevienam vēl nepazīstama un ja man jau tēlotāja iepriekš sacītu, ka

viņa to grib gluži citādi spēlēt? Tas bij apmēram tas, ko es H. A[sa-

ramj pēdējā vēstulē pieminēju, pirmajā bija runa par lugas raksturu

vien. Tās citas aktrises — Mirdzu Smitheni, L. Ēriku — es nemaz

nepazīstu, un Tijai ir slikta izruna, to es arī viņam tiku sacijuse.
Tātad Tevis aizskaršana no manis nav notikuse. Varbūt varētu tā

darīt, ka Tu iepriekš aizrādi, ka Liesmu ar nodomu gribi citādu tē-

lot, tad mums abām notiktu taisnība, protams, ja Tu vēl gribi
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Liesmu spēlēt. Nebūtu gudri, ja Tu atkāptos, to varētu iztulkot, it

kā Tu no konkurences bītos, bet to es Tev droši varu sacīt, ka Tavs

tēlojums visas tālu pārspēs un Tava publika pēc šī konflikta Tev dos

gandarījumu. Tā tomēr ir Tava darīšana, es tikai nezinu, kā Tu to

atkal gribi savienot: reizē Tu esi pieteikusēs un atkal negribi nākt,

kad Tevi uzaicina. Es Tevi nemācu priekš «tiem kungiem» muguru

liekt, man pašai ar dažu labu no viņiem ir konflikti, ne mazāki par

Tavu, bet, ja tā reiz nu ir funkcionējoša iestāde savā vietā, tad viņas

tiesības arī ir jāievēro un nevar viņiem likt priekš Tevis muguru

liekt un Tavām kaprīzēm piemēroties. Galveno kļūdu Tu izdarīji, kad

nenāci par 100 rubļiem, kurus Tev faktiski deva. Tavs ideāls bija
taču teātrī tikt iekšā, un tie 25 rubļi Tev bija vairāk vērts nekā Tavs

ideāls. Kā tad Tu vari teikt, ka esi ar kājām un rokām plēsusēs tikt

teātrī iekšā, kad Tu angažementu ar 100 rubļiem esi atstūmuse?

Tava plēšanās ir bijuse tikai pēc vairāk naudas, neviens to gan citādi

nesapratīs. Jau tagad «Dz[imtenes] Vēstnļesis]» par to smejas. Es

tiešām Tavu psiholoģiju nesaprotu, tas labākais, ko es varētu domāt,

ir, ka Tu to esi izdarījuse aiz lielas muļķības.
Tad vēl par Tavu rakstu «Vārpās», kur es atdūros uz dvēseles

rupjībām, un, ka arī citiem raksts ir bijis par stipru, to Tu redzi, ka

V., kas citādi Tavs orgāns, tās vietas nav uzņēmušas. Tev kā māk-

slas audzēknei un kolēģei neklājas tik rupji nopelt J. teātri. Tad

tādas lietas, ka Tev netīk greznas tualetes, svešas valodas etc, viss

šis pazemības tonis izklausās taisīts un liekuļots. Kas tā jūt, tas to

nesaka. Un reizē taču atkal uzpūtība, ka neviens teātris, pat ārzemēs,

nav priekš Tevis diezgan labs. Šādas valodas Tu agrāk esi izpla-

tījuse, kā pate atzīsties, un tagad, manīdama, ka nav labi, piemetini

kā glābiņu, ka nav priekš Tevis strādnieku teātra, kaut gan Tu šo

pašu izteicienu nedaudz slejas tālāk savā rakstā sagāz, sacīdama, ka

nekur neesot apgalvojuse, ka sevi uzskatot par proletāriešu māksli-

nieci. Ja nu Tu sevi neieskaiti par proletāriešu mākslinieci, kādēļ Tev

vajag strādnieku teātra kā vienīgā? Tādās smieklīgās pretrunās Tu

sapinies. Viss tavs raksts ir aprēķināts priekš zināmas publikas un

dara zvejošanas iespaidu, un kā ekstrā trumpu Tu vēl izspēlē savus

21 gadus!! Tavs aprēķins jau izdevās, ar savu publiku Tu uzvarēji —

bet kā Tu nu izlietoji savu uzvaru?

Tūlīt Tu juties tik liela, ka mani apdraudēji ar to, «ka man gan

atminēšot». Par ko tad? Par to, ka es arī iedrošinājos Tev blakām

eksistēt ar savām tiesībām?! Tavs uzskats ir, ka Tu vienīgi esi

centrs, ap kuru visam jāgriežas. Es taču sevi arī drīkstētu par kaut

ko ieskatīt, un tomēr es savus draugus neuzskatu tikai kā materiālu,

cik tāļu tie man var derēt un kuru vēlāk atmetu un apdraudu ar

atriebšanos. Tālāk Tu vēl papildini, ka Tavi draudi nav tukši un ka

Tev esot savi aizstāvji. Ja Tev pašai vēl neticētu, ko Tu apgalvo,
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tad šodien pat to apstiprināja kāds ziņojums no gluži bezpartejiska
cilvēka, kurš turpmāk sola vēl sīkāk paziņot.

Nē! Ar tādiem ieročiem kā Tu es necīnos, savas kliķes man nav,

es vienmēr esmu stāvējuse viena pate, es darīšu to arī turpmāk,

rīkojies, kā Tev patīk.
Tu atgādini, ka es Tev pateicību parādā, tādēļ ka esot mani cē-

luse, manus dzejoļus deklamēdama. Man atliek kautrīgais iebildums —

vai mani dzejoļi nav arī drusku palīdzējuši Tevi celt? Ja Tu saki,
ka viņi Tev vairs nenāk no sirds, tad, protams, nedeklamē viņus,

programmas sastādījums taču atkarāsies no Tevis.

Te es beidzu savu garo vēstuli, varbūt Tu viņā cita nekā neat-

radīsi kā «gemeine Schmāhschrift», bet man sirds sāp, es neko mīk-

stināt nevaru, vienīgais pretstats visam ir, ka to ir rakstījis cilvēks,

kas Tevi patiesi ir mīlējis, jo citādi man nekāda vajadzība nebij viņu
Tev rakstīt. — A.

1930. gada 27. martā

Mana mīļā, mazā Rūtiņa!
Tu mani tik ļoti iepriecināji ar tām puķēm. Sen, sen es neesmu

savu dzimuma dienu svinējuse, un nu tā iznāca negaidot. Es gulēju
vēl uz gultas, biju slima ar nierēm jau 3 nedēļas un tagad tikai sāku

piecelties. Tādēļ arī nepaguvu pateikties, Tu man to mīļi piedosi.

Puķītes būtu aizveduse uz Rainīša kapa, bet tad taisni sala. Viņas

uzskatot, ilgi domāju pie Tevis un viņa. Vai zini, ja Tu nebūtu par

vēlu dzimuse, kā Māterlinka lugā «Zilais putns» Platona valsts, tad

Tu būtu R[aiņa] dzīvesbiedrene tikuse un viņš tad nebūtu tos maldu

ceļus aizgājis, kas viņu noveda postā un nāvē. Es būtu varējuse tūt

viņa māsa un Jūsu abu draudzene, jo arī Tevi es sen mīlu un vien-

mēr mīlēšu, arī tad, ja Tu man nezin ko ļaunu nodarītu. Tā ir dziļa
dvēseles simpātija, kuras pamatu nekas nevar noārdīt. Un to es Tev

varu sacīt, ka varbūt Tevi vienīgo R. ir īsti mīlējis, tas allaž no viņa

runas izskanēja.

Kad Tev kāds vaļas brītiņš, tad attec, parunāsimies — kā to

vakariņu. Piezvani iepriekš. Atkarājas no Tevis, es Tavu darba laiku

nezinu.

Mīļi skūpstu Tevi.

Aspazija.

Sveicini Tavējos. Kā māmiņai klājas? Laiks mums visiem smagi

pāri gājis.
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LUĪZEI SKUJENIECEI

1908. gada 1. jūnijā

Cienijamā, mīļā Skujeniek kundze!

Atkal reiz apmeklēju Jūs pēc ilgāka laika, kaut arī tikai vēstules

veidā; pērn Jums gan arī rakstīju, bet Jūs neatbildējāt, kā vēlāk

caur Birutinu dabūju zināt, tad mana vēstule nozuduse. Ar tagadē-

jiem laikiem Krievijā viss izskaidrojas, tādēļ rakstu arī Jums uz

svešu vārdu. Šoreiz, mīļā, labā, es nāku, tā sakot, ar pilnu azoti —

man ir priekš Jums kāds patīkams pārsteigums, es nenāku savā

vārdā vien, bet kā Rūtiņas vēstnesis, kaut gan šinī uzdevumā jūtos

drusku neveikli jau tādēļ vien, ka es pate atrodos ne īsti saskaņā ar

to, kas man uzdots, sacīts. Un tomēr man tas jāsaka vismīļākiem un

saldākiem vārdiņiem, kādus vien var atrast, jo meitiņai ļoti pukst

sirsniņa un viņa tepat kaut kur ir tuvumā un klausās. īstenībā jau

man arī bija jāņem līdzi mans biedris, lai mēs būtu divi aizsarga

pīlāri, kad saceltos māmuliņas dusmu vētras. Es nu gan no tādas

nebīstos un izvēlējos tādēļ viena pate nākt un vēstīt to, kas nu ir

noticis un negrozāms. Sis fakts tad nu ir, ka Biruta ir salaulājušās
un tagad «ein reizendes kleines Frauchen». Sī paātrinātā nolikumu

gaita Jūs gan pārsteigs, un mēs varam sacīt, ka tā mūs ari pār-
steidza, bet ko tur darīt, laimei nav vaļas gaidīt, tā nāk un ņem

savu daļu. Kad Biruta mums rakstīja, ka viņa saderinājušās un domā

arī precēties, tad mēs gan priecājāmies par viņas jauno laimi, bet ne-

būt nedomājām, ka tik ātri viss realizēsies. Mums zināms, kādus

šķēršļus mācītāji mēdz likt ceļā tādās reizēs, sevišķi, kur Biruta vēl

nav pilngadīga. Bij jādomā, ka tiks prasīta atļauja no mātes, no

aizbildņiem etc, bet te jau var redzēt, ka visi apstākļi un šķēršļi

paši ir no ceļa nogriezušies nost, un mācītājs arī šos divus jaunos

cilvēciņus, kuri kā putniņi ielaidušies baznīcā, neko neprasīdams,

laulājis tik nost! Kad mēs iedomājāmies lietas nopietnībā un savas

rūpes un padomus viņiem aizrakstījām, bija jau par vēlu un viss no-

ticis. Un ko mēs ar saviem padomiem arī būtu iespējuši novērst un

aizkavēt! Tik strauja dzīvība kā Biruta savu dzīvi dzīvos pate un

neierobežos to pēc ārpuses pamācībām. Un galvenais, viņa ir laimes

bērns, vienmēr un visur viņai ir izdevies, ko tā vien Ir uzņēmusēs.

Laime ir patvaļīga un neaprēķināma, tā nāk pate un smiedamies uz-

var, kamēr pēc sava subjektīva atzinuma to uzskatām kā kaut ko lēni

gatavojošos, attīstījušos, tā sakot, iz asarām izvilktu esenci, bet tāda

laime, kas jāiegūst, jau nav arī nemaz saucama par laimi, un tādēļ
tādi padomi Birutai neder. Kad jau viņa pašu mācītāju ir pārspējuse,

tad jau viss turpmākais ir nieks, un laimīga viņa būs vienmēr! Tā-



dēļ priecāsimies vien visi kopā par šo jauno kopdzīvi. Vasarā Jūs

viņus abus sagaidīsat pie sevis jūrmalā. Meitiņa, kura savu māmiņu

tik joti mīl, taupa ari vienu butelīti salda kāzu vīna priekš tās, lai

ar to apslāpētu katru pārmetumiņu. Tagad viņi aizbraukuši apciemot

Ainu. Atbildi uz šo vēstuli ceram sagaidīt, kad būsat visi kopā mīļā

pulciņā, tad mēs garā būsim ari Jūsu starpā. Par Jums pašiem
dzirdam šad un tad pa vārdiņam un apbrīnojam Jūsu enerģiju un

neizsmeļamo darba spēju. Esiet mīļi no mums sveicināti un lūkojat
atbildēt. — A.
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KOMENTĀRI

Aspazijas drāmu komentēšanā ievēroti tie paši principi, kas

abos pirmajos sējumos. Komentāros sniegtas īsas ziņas par darbu

tapšanas vēsturi, manuskriptu atrašanās vietu, būtiskiem grozījumiem
tekstā. Norādīta ari lugu pirmuzveduma vieta un nedaudz raksturo-

tas zīmīgākās kritikas atsauksmes.

Komentāros lietoti tādi paši saīsinājumi kā Aspazijas Kopotu
rakstu 1. un 2. sējumā.

«ATRIEBĒJA»

Pirmo lugu — «Atriebēja» — Aspazija saraksta 1887. gadā un

nosūta Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijas izsludinātajam kon-

kursam. 1888. gada 21. aprīlī «Baltijas Vēstnesī» parādās «Izsprie-
dums par konkursa lugām», kurā teikts:

«Pēc satura bagātības viņa [«Atriebēja»] leņem pirmo vietu. Ka-

rakteri viscaur dabiski un labi tēloti, skati pilni efektu, aizgrābjoši.
Valoda ļoti laba, samērīga nopietnam saturam. Fabula ņemta iz

dzimtbūšanas laikiem, kur muižu īpašniekiem bij neierobežota vara

apieties ar saviem zemniekiem pēc patikšanas.»

Recenzents norāda, ka pēc dažu skatu pārstrādāšanas no «Atrie-

bējas» «var iznākt viena no ievērojamākajām lugām mūsu repertu-

ārā». Sie «daži skati», kurus teātra komisija ierosina pārstrādāt, ir

vietas, kur sevišķi asi parādās tautas naids pret apspiedējiem:

«Lugā pārāk daudz līķu, kas pa lielākai daļai arī tiek publikai

priekšā vesti. Visas galvenās personas lugas beigās Ir beigtas vai

novestas cietumā. Ļoti nepatīkams, pat riebīgs skats Ir, kur bērenieki

bēru gājienā, sastapdami ienīsto muižas vagari, sāk ar to plūkties un

to dauzīt, kamēr apbēdinātais vīrs izceļ sievas līķi iz zārka un ar to

nēšus dodas projām uz kapsētu bēru gājienam pa priekšu. [..] Gala

cēliens, kuram vajadzēja būt apmierinājošam, ir pavisam šaušalīgs;
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tas pastāv iz briesmīgiem negantības darbiem: pēršanām, noduršanām,

nolādēšanām utt.»

Pieminēto skatu — līķa nešana, pēršana, noduršana — tagadējā

lugas variantā nav, tātad jaunā autore darbu ir pārstrādājusi. Luga
beidzas ar vēsturiski neiespējamu izlīdzinājumu: humānais muižnieks

sadodas rokās ar atbrīvotajiem zemniekiem. Tomēr izrādīta luga ne-

tiek. 1889. gadā cenzors «Atriebēju» aizliedz, jo: «Gandrīz visā lugā

redzams liels autores naids pret muižniekiem un gadās ļoti esi, da-

žās vietās pat nepieklājīgi izteicieni.»

Luga pirmo reizi tiek iespiesta 1904. gadā Aspazijas «Rakstu» 6.

burtnīcā kā fragments. Vēlāk Aspazija trūkstošās ainas restaurē pēc
kāda veca manuskripta (RLMVM, 85832), kas varētu būt pārstrādātā
varianta sākums.

Šinī izdevumā luga iespiesta pēc publicējuma «Mana dzīve un

darbi» I. sējumā 1931. gadā.

Pirmizrādi «Atriebēja» piedzīvo tikai 1921. gada 21. janvāri Dai-

les teātri.

«VAIDELOTE»

«Vaidelotes» pirmais variants sarakstīts 1891. gadā. Autobiogrā-

fijā «Mana dzīve un darbi» 6, sējumā Aspazija sniedz tā raksturo

jumu: galvenie varoņi Mirdza un Laimons te satiekas kā cilvēki, kas

meklē jaunus apvāršņus vecās Lietuvas garīgajā dzīvē. «V cēlienā

saceļas viss Lietuvas senais brīvības gars, liesmo revolūcija. Lai-

mons to vada. Laimons ar Mirdzu šinī revolūcijas vētrā gāž vecos

dievekļus. Tie grib radīt jaunu idejisku pasauli, jaunu reliģiju, bet

ļaudis tos nesaprot. Ļaudīs vēl spēcīgāks ir vecais konservatīvais

gars. Tie saceļas pret apvērsuma vadītājiem Laimonu un Mirdzu —

tie viņus vienkārši nosit.»

Sis variants 1892. gada sākumā iesūtīts Rīgas Latviešu biedrības

teātra komisijai. Komisija lugu noraida, bet tad par to ieinteresējas
Teodors Bergs, teātra komisijas priekšsēdētāja krustdēls. Viņš uz-

raksta Aspazijai trīs vēstules, kurās stāsta par savu darbību «Vaide-

lotes» labā un ari atklāj cēloņus, kādēļ luga nepatīk Latviešu biedrī-

bas vīriem: tajā ir par daudz nemiergara un pārāk liela nekonsek-

vence reliģijas jautājumos. Pirmajā vēstulē Aspazijai 1892. gada
29. martā (RLMVM, 76545) Teodors Bergs ieteic svītrot no lugas
svētozolu ciršanas skatu un pārstrādāt «katastrofu». Par lugā ne-

pieciešamajiem labojumiem viņš raksta arī 26. aprīļa vēstulē (RLMVM,

72893):

«Ar tādu dārgakmeni kā «Vaideloti», pēc manām domām, jārīko-

kojas drusku apdomīgi, lai varētu viņu pieklājīgā gaismā celt. Pār-
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grozījumi jāizdara izveicīgi, gādājot vispārīgi par īsumu, lai efekts

vairāk koncentrētos un skatītāji negarlaikotos pie monologiem. Ne-

zvēru cenzūri mēs nedrīkstam vis daudz izlaist no acīm, bet, pār-

grozījumus izdarot, arī jāgādā, ka par cenzūri nebūtu jābīstas. Es

gan kalkulēju, ka cenzūre neliks nekādus šķēršļus ceļā tamdēļ, ka

esiet ar sevišķi dzejigu garu gleznojuši seno ticību. Glorija, kurā

pagānu ticība laistās, beigās ļoti nobāl, ja redzam, ka tādam skais-

tam tēlam kā Mirdzai māņu dēļ jāiet nāvē taisni tai brīdī, kad mī-

lestība viņai saldi māj. Lūk, tamdēļ es domāju, ka katris galu galā
turēs kristīgu ticību par augstāku un labāku nekā veco pagānu mā-

cības; caur Jūsu lugu tamdēļ nekad nevarēs celties ļauni iespaidi.
Lai pārgrozījumi dotu vēl lielāku vērtību, tamdēļ gribam viņus ļoti

rūpīgi izdarīt. Sim mērķim nospriests dažiem teātra komisijas lo-

cekļiem privāti kaut kur sapulcēties (laikam pie mana tēvoča) un

«Vaideloti» kopīgi lasīt un aizrādīt uz vajadzīgajām pārmaiņām. Pie

tam nu jums, cien. jkdze, saprotams, visādā ziņā jābūt klāt.»

Aspazija lugu pilnīgi pārstrādā, jo arī citi, kas darbu lasījuši,
izsaka domas, ka cenzors neatjaus tās uzvešanu. Ka šīs bažas nav

bijušas bez pamata, liecina arī «Vaidelotes» raksturojums jau pie-

minētajā autobiogrāfijā, uzsverot, ka darba vadošais motīvs bijis

«idejiskā, bet ne romantiskā cīņa».

Otrā varianta sižetam Aspazija izvēlas Lietuvas karaļa Olģcrda
meitas Mirdzas mīlas traģēdiju, kas savukārt cieši saistīta ar vaide-

lotes Asjas cīņu par laimi un tiesībām mīlēt. Te jāpiebilst, ka vēstu-

riskie notikumi Olģerda valdīšanas laikā 14. gadsimta vidū atspogu-

ļoti stipri nosacīti un noder tikai par pieturas punktu, kur darboties

pašas autores iztēlotiem varoņiem.

Lugas pirmais variants nozaudēts. Arī tagad pazīstamajā «Vai-

delotes» tekstā izdariti labojumi. Tā, piemēram, pirmuzveduma lomu

izrakstos (RLMVM Nacionālā teātra bibliotēkas fondā N° 314) atro-

dams šāds režijas svītrots Mirdzas monologs — atvadas no tēva

5. cēlienā pēc Asjas un Laimona atbrīvošanas:

Un nu, mans tēvs,

Tev pabeigt darbu, ko es iesākuse...

Ak, atver visiem nākamības vārtus,

Vel tumsas slogu nost, kas cilvēci

Par kropli nospiež, ļauj tai attīstīties

Kā kokam milzīgam, Jauj žēlastībai

Kā maigai rasai krist uz viņas lapām

Un mīlestības siltai saulei skūpstīt

Tās galotni...

«Vaidelotes» pirmizdevums iznāk Jelgavā 1894. gadā J. Draviņ-

Dravnieka apgādā. Šinī izdevumā luga iespiesta pēc publicējuma

«Mana dzīve un darbi» 2. sējumā 1931. gadā.
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Atkārtotajos publicējumos autore turpinājusi lugas pārstrādāšanu.
Pārveidotas pirmā cēliena beigas: pirmpublicējumā kunigaikšti jau

ierodoties pasaka, ka Mirdzas ligavainis būs Laimons, tāpēc pēdējais
skats beidzas bez īpaša spraiguma. Piektajā cēlienā atkārtotajos iz-

devumos svītrots Olģerda monologs — Asjas un Laimona izraidīšana

no Lietuvas:

Tad prom ar tiem iz mana vaiga,
Lai manā zemē tie vairs nerādās,
Es viņus aizdzenu.

Vaidelote Valģine atkārtotajos izdevumos dabūjusi citu vārdu —

Jadviga.

Lugas pirmizrāde notiek 1894. gada 19. janvārī Rīgas Latviešu

teātrī. Kostīmus gatavo pēc jauno mākslinieku J. Rozentāla un

A. Baumaņa skicēm. Jāzeps Vītols komponē Mirdzas dziesmu «Mē-

ness starus stīgo.» Pirmo reizi latviešu teātra vēsturē iestudē ba-

letu — «ragutnīcu deju Mildas svētkos». Dace Akmentiņa spēlē Mir-

dzu, Jūlija Skaidrīte — Asju. 1894./95. gada sezonā «Vaideloti» iz-

rāda astoņas reizes. Luga ar īsiem pārtraukumiem paliek uz Latviešu

teātra skatuves līdz pat tā pastāvēšanas pēdējiem gadiem,

«Vaidelote» kļūst par vispopulārāko Aspazijas lugu. Tā iestudēta

divdesmit lielākajos Latvijas teātros. Rīgas Latviešu teātrī, Nacionā-

lajā teātrī, Liepājas Latviešu teātrī tā inscenēta vairākas reizes.

1958. gadā J. Raiņa Dailes teātris iepazīstina ar «Vaideloti» padomju

skatītāju, 1982. gadā lugu uzved Valsts Liepājas teātris.

«Vaideloti» operas libretam izmantojis komponists Jāzeps Me-

diņš. Operas pirmizrāde notiek 1927. gadā.
Mazāk pazīstami vārdi tekstā: blieķis — balināts audekls; dia-

dēms, diadēma — dārgakmeņiem greznota sieviešu galvasrota; dan-

gus — dievu mājvieta pseidomitoloģiskajā literatūrā; dūkņas — meža

gari baltu mitoloģijā; glorija — slava, gods (latīņu vai); krīvs —

senbaltu augstākais garīdznieks; kunigaikštis — kungs (lietuviešu

vai.), šeit — lietuviešu karapulku vadonis; maistuļa — paklīduši

sieviete; vaidelote — dievu kalpone, priesteriene senbaltu garīdznie-

ciskajā hierarhijā.

«ZAUDĒTAS TIESĪBAS»

Lugas aizsākumi meklējami laikā, kad Aspazija strādā par māj-

skolotāju Svirlaukā, jo dzīves hronikā (RLMVM, 90557) viņa at-

zīmē:

«26. gadā. Skolotājas vieta Svirlaukā pie 8 bērniem 6—B st.

dienā. Grāmatas pa krieviski bij pašai iepriekš jāpārmācās. Suvu

sev, Dorei un mammai uz saimnieces mašīnas pēc pabeigtām stun-
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dām. Pelēka pašausta kl[eitaļ pelēka pirkta, zili svārki, blūze, tumš-

zaļā kleita.

Pec 10 vakarā: «Saules meita». «Ģēnija liesma», luga nepabeigta.

«Lupatu karaliene» («Zaudētu tiesibu» uzmetums).»
Gadu vēlāk hronikā piezīme: «Lup. karaliene» uzrakstīta kā «An-

tonija». Luga iesūtīta Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijas rī-

koiajam konkursam. Kā stāsta Aspazija autobiogrāfijā, tai piešķirta
pirmā vieta ar noteikumu, ka dažas ainas pārstrādājamas, jo paš-

reizējā veidā tā esot «nemorāliska» («Mana dzīve un darbi», 6. sēj.

R.. 1940, 49. lpp.). Par lugas iesūtīšanu konkursam liecina ari

7. Bcrga vēstule dzejniecei 1893. gada 11. maijā:

«Es ceru, mazākais, visu labāko no šīs traģēdijas, un panākums

mācis, vai manas cerības nepiepildīsies. Sīkumos nespēdams ielais-

ties, varu tik teikt, ka viss labs, kas tur rakstīts, un goda algas cie-

nīgs, kuras, to nevaru teikt, tik smalki citus iesūtījumus nepazīdams,
bet viena alga būtu laikam gan sagaidāma. Kad manuskriptu sa-

ņemu, tas bij tik 8. maijā, kad noteiktais termiņš priekš iesniegšanas

bij jau sen garām, tomēr man laimējās vēl to nodot. Ko citi spriedīs,

uz to esmu sasodīti ziņkārīgs. Ja viņiem tik drusku sajēgas, tad tiem

luga morāliski ētiskās idejas dēļ vien jau jāievēro, kura man ļoti

patika un rādīja no pareiza tikumības sajēdziena, kas tik pie dažiem

inteliģentiem ļaudīm atrodams.»

Pēc konkursa Aspazija «Antoniju» pārstrādājusi. No pirmā va-

rianla pagaidām manuskripti nav atrasti, taču ir saglabājušies divi

«Zaudētu tiesību» agrīnie rokraksti, kas tiešāk uzsver lugas pamat-

domu, taču vēlāk atmesti māksliniecisko nepilnību dēļ.
Pirmais no tiem ir piektā cēliena variants (RLMVM, 73707).

Darbība te noris nevis kapsētā, bet Langarta dzīvokli, kur Laima

ierodas, lai aizkavētu divkauju. Notiek ass dialogs.
«Laima. Sī divkauja nedrīkst notikt.

Langarts. Mīļā, tas neatkarājas no manim, dakters ir mani

izaicinājis, ne es viņu.

Laima. Vienalga, tad jūs norunātā vietā neieradīsaties.

Langarts. Tas neiet, es nevaru atkāpties, mans gods to neat-

ļauj.

Laima. Es domāju, ka ar tādu jēdzienu kā gods mums abiem

sen vairs nav nekāda sakara.

Langarts. Tu runā pēc sieviešu uzskatiem, mans bērns. Par

kritušām sievietēm gan tā mēdz spriest, bet mums, vīriešiem, uz tam

nekas nepielīp, tās ir mūsu tiesības un pieder pie pastāvošās kārtī-

bas.

Laima (uzliesmodama). Un tu to iedrošinies man sacīti Tu,

kas pats mani gāza bojā, tu nelieti!

Langarts. Ha-ha-ha! Vai nesāksi spēlēt nabaga nevainīga,
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pavesta skuķa lomu? Tu taču atminies, ka sekoji man no brīva prāta?
Laima. Jā, kad man nebij vairs cita nekā, ko vēlēties.

Langarts. Tu jau varēji iet cietumā. Tev bij prāta diezgan

pārlikt, ko tu dari. Tā sieviete, kas sava gara gaismu smēlusēs iz

Bairena, Šekspīra, Gētes, nebūtu arī bijusēs, kad cietuma durvis

priekš viņas atdarās.

Laima. Es varēju iet cietumā, bet mani piederīgie nevarēja iet

bojā. (Cēli.) Tā sieviete, kura savu gara gaismu smēlusēs iz Šekspīra,

Bairena, Gētes, kuras dvēseli iesildījušas vissvētākā, visaugstākā ide-

āla jūtas, iespēja pārmākt zemo pašmīlību, kura domā tikai par sevi,

varēja nest upurus, kuri lielāki, smagāki kā pate nāve.»

Tad dzīvokli ierodas Strautiņš, lai ar jājampātagu pārmācītu

Langartu. Viņam uzbrūk visi Langarta pudelesbrāļi, un, glābdama

savu līgavaini, Laima Langartu nošauj, pēc tam pati izdara pašnā-

vību.

«Laima (pistoli pacēluse). Lai neviens neiedrošinās man tuvo-

ties, jūs neesat mani tiesneši.

Strautiņš. Briesmīgi, ari tas vēl!

Visi. Prom uz cietumu, viņa ir noziedzniece, slepkava! Viņai

nav tiesibas vairs iet brīvai.

Laima. Jā, man nav vairs tiesības, bet jūs esat tie, kas man

viņas laupījuši, jūs esat mani padarījuši par to, kas es esmu. Ga-

balu pa gabalam jūs esat manu dzīvi saplosījuši, izpostījuši, kāpienu

ua kāpienam nogrūduši mani bezdibenā. Jūs esat tie stiprākie, jūs
esat uzvarējuši, nu, tad ņemat arī savu upuri! (lešauj sev krūtis.)*

Otru manuskriptu caurskatījis dramatisko sacerējumu cenzors Pē-

terpilī un atjāvis izrādit 1894. gada 7. martā. Pēc tam manuskriptu

lietojis režisors. Te ir daudz režijas svītrojumu, kurus dzejniece nav

atjaunojusi, izdodot «Zaudētas tiesības» grāmatā. Atmesti daudzi

pārāk naturāli Langarta izteicieni, kas pārmērīgi sabiezina krāsas

tēlojumā. Lugu publicējot, Aspazija atteikusies arī no veselas ainas

2. cēlienā (kas pirmizrādē tomēr uzvesta), kad ap Langarta galdu

pulcējas viņam līdzīgi «ģimenes tēvi», lai iedzertu, apjūsmotu mījā-

kās un smietos par mājas dzīvi, kur viņiem jāmaksā rēķini par sievu

tualetēm, jāskaidro bērniem «Ruso tikumības mācības» un «īss ele-

mentārkurss par sesto bausli».

Pirmais «Zaudētu tiesību» izdevums grāmatā — Rīgā 1895. gadā.

Drukājis P. Bisenieks. Sinī izdevumā luga iespiesta pēc publicējuma
«Mana dzīve un darbi» 2. sējumā 1931. gadā.

Pirmuzvedums — Rīgas Latviešu teātri 1894. gada 3. aprīlī.

(Laima — Jūlija Skaidrīte, Langarts — J. Duburs, Marta — Dace

Akmentiņa.) Jau 8. maijā lugu iestudē Liepājas Latviešu labdarības

biedrībā, pēc nedaudz dienām seko izrāde Jelgavā. Ar 1895. gadu
sākas lugas gājiens pa lauku mazajām skatuvēm. Gan iestudējums
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Rīgā, gan daudzie pašdarbnieku uzvedumi izraisa asas diskusijas,
sadursmes starp «jaunajiem» un «vecajiem» — «Zaudētu tiesību»

piekritējiem un noliedzējiem. īsi pirms «Zaudētu tiesību» iestudē-

juma latviešu presē jau bija sākusies kritikas cīņa ap H. Zūdermaņa

lugu «Gods». Aspazijas darbs sniedz diskusijai jaunu vielu — par

reālisma jautājumiem latviešu literatūrā, par dzejnieka sabiedrisko

pienākumu, par sievietes vietu un lomu sava laika sabiedrībā. (No-

zīmīgākie materiāli apkopoti «Latviešu literatūras kritikas» 1. sējumā,

R., 1956.) Pat par dažām provinces pašdarbnieku izrādēm un atkār-

totajiem uzdevumiem pagājušā gadsimta 90. gados centrālajos laik-

rakstos parādās garas un strīdīgas recenzijas.
Mazāk pazīstami vārdi tekstā: beifals — piekrišana (no vācu vai.);

feiner Geschmack — laba gaume (vācu vai.); fimberis — vecs no-

saukums vācu un zviedru sudraba naudas monētai; die Frau —

kundze (no vācu vai.); granafifka — mēriņš; minesteriāls — ierēd-

nis (no latīņu vai.); paložierēt — padzīvoties, paklejot (no vācu vai.);

vaktmeistars — sardzes priekšnieks (no vācu vai.); Zauls — leģen-

dārais jūdu valsts nodibinātājs bībeles leģendās.

«RAGANA»

Aspazija lugu sarakstījusi 1894. gadā. lerosinājumu devusi cie-

mošanās Nītaurē ārsta Zolta ģimenē, ko Aspazija attēlo Rainim

adresētā 1894. gada 22. jūlija vēstulē. Dziļi dzejnieci iespaido Nī-

taures pirmatnējā daba, teikas par Raganu kalnu un citi nostāsti.

Kaut arī luga ir pārpilna fantastikas, Aspazija allaž pasvītrojusi,

ka šis darbs cieši saistīts ar Jaunās strāvas idejām, trauksmaino,

nemierpilno noskaņojumu sabiedrībā:

«Laika spiediens, kurš patlaban bij pilns ar jaunām, progresīvām

idejām, tomēr bij tik stiprs, ka tas apņēma arī mani ar savu elek-

trības pilno atmosfēru, jā, es jutos pati līdzi aicināta kā laika ne-

sēja, vai tad citādi būtu varējusi radīt Liesmu, kura no tumšās alas

tiecas pretī saulei.» («Teātra Vēstnesis», 1925./26. Ns 3.)

Lugu 1895. gada aprīlī iestudē Rīgas Latviešu biedrības teātris.

Liesmas lomu tēlo Dace Akmentiņa, Līgitu — Jūlija Skaidrīte, Gil-

frnu — Berta Rūmniece. Mūziku raksta Jēkabs Ozols. Jaunstrāvnie-

ciskā kritika uztver galvenās varones centienus kā plašākas, satura

pilnākas dzīves meklējumus, runā par Fausta tēmu šajā pretrunī-

gajā, brāzmainajā raksturā. Reizē tiek iebilsts pret lugas fantastisko

ietērpu — aiz ārējo darbību fantastiskās daudzveidības skatītājiem

pagrūti uztvert «Raganas» pamatdomu. Vairāki kritiķi iebilst pret

ceturtā cēliena noslēgumu un piektā cēliena risinājumu, «Raganas»

noslēgums neapmierina arī Aspaziju. Pēc pirmā pilnīgā lugas publi-
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cējuma «Mājas Viesa Mēnešrakstā» (1896, Ns 10—12) turpmākajos
izdevumos tā iespiesta fragmentāri. Atmestas ceturtā cēliena beigas

un piektais cēliens. Respektējot autores gribu, arī Kopotu rakstu iz-

devumā luga atstāta kā fragments: teksts ņemts no «Raganas» trešā

izdevuma A. Gulbja apgādā izdoto Kopotu rakstu 8. sējumā.

Svītrotajā lugas nobeigumā darbība norisinās sekojoši: Liesma

pēdējā brīdī novērš Almara un Līgitas nāves sodu, jo atzīstas, ka

pati gribējusi nogalināt karali. Visi metas Liesmu gūstīt, taču viņa

pazūd, «piepeši zemē iekrizdama».

Piektajā cēlienā Liesma klīst pa nodedzināto mežu, līdz atkal

satiekas ar raganām. Giltina pārmet Liesmai neuzticību MvaJ ciltij.

Liesma atbild:

Ak, jūs nekad to saprast nespējat.
Jūs nepazīstat kaislo ilgošanos,
Kas kremt un dedzina, un miera nedod,

Un dzen bez nojautas un vienmēr dzen.

Pie jums ir mūžam vienāds viss un pelēks.

Bet manī divi spēki valdīja,

Kas viens ar otru mūžam karoja,

Starp debesi un zemi griezta viesulī,

Es slāpdama pēc gaismas stariem tvēru

Un pekles karstās liesmas vienmēr dzēru.

Sajā pašā laikā cauri mežam kāzu ceļojumā dodas Almars ar Li-

gitu. Liesmā no jauna uzliesmo atriebības alkas, jo aizvainots viņas

lepnums:
Ha! ko es dzirdēju! Kā nāvīgs dūriens

Tas mani aizskāra — tie savienoti

Un bauda kopā visu līksmību,

Kamēr es atstāta un izstumta,

No visiem nicināta, vajāta.

Kādēļ tos taupīju, tie man bij rokā,
Sī aklā augstsirdība viņus glābt, —

Lai tie par mani tagad smejas vēl!

So jūtu uzplūdumu izmanto Giltina un dod savai meitai burvju
zizli — ar to viņa ne tikai iznīcinās ienaidniekus, bet ari piepildīs

Joda pavēli — nolems bojāejai visu karaļvalsti. Taču satikšanās ar

Almaru un Līgitu no jauna rada lūzumu Liesmas emocijās. Almars

vēl arvien viņu mīl, Līgita ir gatava atsacīties no sava l'gnvaiņa

Liesmas labā.

Nē, tumsa, tevim nebūs gavilēt,
Sai brīdī tava vara salauztai —

sauc Liesma un, bēgdama no raganām, kuras grib viņu saplosīt par

pavēles neizpildīšanu, ielec bezdibenī. Liesmas pēdējie vārdi: «Ak,

saule, saule — turpu gribu steigties.»
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Mūža otrajā pusē Aspazija vairākkārt atgriežas pie «Raganas»
tēmas. Tā, piemēram, viņa 1925. gada 1. oktobrī dienasgrāmatā rak-

sta: «Esmu izdomājusi arī V cēlienu «Raganai», tas būs, man šķiet,

efektīgs.» (RLMVM, 90558.) Ir vairāki uzmetumi lugas
noslēgumam (RLMVM, 73725, 73726), taču neviens nav realizēts līdz

galam. Kādās piezīmēs Aspazija pat domā lugas darbību pārcelt uz

20. gadsimtu, tēlojot cilvēku cīņu ar dabu, purvāju nosusināšanu.

«Ragana» pirmajā variantā diezgan daudz uzvesta, arī vēl 20.

gados.

«NEAIZSNIEGTS MĒRĶIS»

Par «Zaudētu tiesību» sacerēšanu Aspazija dzīves hronikā rak-

sta: «30. gadā. No vasaras sākot, Jelgavā. Neaizsniegts mērķis. Ru-

deni braucu uz Cīrihi un atbraucu atpakaļ.» (RLMVM, 90557.)
Darbs acīmredzot pabeigts jau 1895. gada sākumā, jo 27. maijā

dzejniece saņem vēstuli no tautsaimnieka un literāta Kārļa Baloža,

kas ar lugu bijis pie cenzora.

«Vai nu es esmu slikts diplomāts, vai Remiķis ir briesmīgs stūrgal-
vis (kā daudzi stāsta), bet ar visām pūlēm nespēju panākt, lai Jūsu

lugu atļautu tādu, kā tā ir; ar pirmiem trim cēlieniem tas mierā, bet

ceturto katrā ziņā grib, lai pārstrādātu. [..] Remiķa recepte šāda:

viņš gribētu, lai beigas pārtaisa pēc godīga mietu pilsoņa ieskatiem,

t. i., Velta nedrīkst doties taisni pie Jausmiņa, bet tai jādodas uz

kādu pazīstamu famīliju, kur tā varētu cerēt palikt, līdz kamēr tā

dabon vai nu guvernantes vietu, vai kā citādi spēj sevi uzturēt.

Saprotams, ka šajā famīlijā tā var ar Jausmiņu satikties un tur arī

nākt pēc viņas vīrs pakaļ meklēt, kur tad iznāk tā saduršanās

scēna, — tikai Jausmiņš nedrīkst uz vīru Riteri šaut (kā nu godīgs
mietu pilsonis lai saprot, ka laulāta vīra, kaut ari nelieša, tiesības tā

nicina), drusku paplūkties tie var, un Velta var tapt tāpat ar poli-

cejas varu aizvesta prom. Tad pašās beigās Remiķim izliekas bries-

mīgi, ka sieviete varot tik briesmīgi sievišķību aizmirst un savu vīru

sadedzināt — ārprātīga jau viņa varot palikt no bēdām, bet vīram

piedzērušam esot caur paša neuzmanību, resp., palaidnību, jāiet bojā,
t. i., tas piedzēries varot apgāzt sveci vai caur papirosu aizdedzināt

māju — tad jau Velta kā ārprātīga vēlāk tā kā tā varot palīksmot,
ka nu nelietis vīrs beigts, un vai nu ielēkt dīķī vai ne, bet tā būtu

svētā morāle labāk glābta, ka nelietis Riters iet caur likteni bojā, kas

to par viņa nelietību soda. Tad studentu žūpu scēne un studentu

dzīres dziesma varot palikt, tikai labāk, kad Velta nenāk Jausmiņa

kortelī.» (RLMVM, 72904.)
K. Balodis norāda, ka luga iesniedzama kā jauns darbs, jo pir-
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mais variants aizliegts. Sākotnējais virsraksts «Velta» tāpēc pār-

veidojams. Kā redzams no lugas publicējuma, dzejniece darbu tiešām

pārveidojusi atbilstoši cenzora prasībām, jo vēstulē raksturotā noslē-

guma pašreiz pazīstamajā variantā vairs nav. No nepārstrādātā va-

rianta izdevies atrast tikai ceturtā cēliena fragmentu — studentu

uzdzīves skatu Jausmiņa dzīvoklī.

Lugu vispirms publicē «Dienas Lapa» 1895. gada jūlija un augusta

numuros. Rudenī tā iznāk grāmatā. Tā acīmredzot ir «Dienas Lapas»

izdevums, jo teksts drukāts P. Bisenieka drukātavā. Vēlākajās pub-

likācijās dzejniece ir pārstrādājusi abus pēdējos skatus, stipri īsinot

Veltas monologus. Pirmajā lugas noslēgumā Velta sajūk prātā.
«Velta (viena. Uzlec un streipuļo apkārt). Ak dievsl vai es vēl

dzīvoju? Vai viņš nesodīts var mūs visus nogalināt? (lerauga Ri-

tera caur logu.) Tur viņš ir — mans mūžs, mana nākamība — un

pestīšanas nav?! Vai kāda varena roka neizstiepjas un viņu uz vie-

tas nesatriec?... Ha, svece tur ko redzu? (lerauga caur logu,
ka Ritera drēbes sāk aizdegties.) Liesmas vijas ap viņa ķermeni...

tās izplatās pa visu apkārtni... kā čūskas locīdamās, tās kāpj gar

mājas sienu uz augšu... Dobjš kritiens — stenēšana... viņš cīnās

ar nāvi... Vai lai skrēju viņu glābt? Es nevaru, nevaru ne no vie-

tas... (Ārprātā.) Ak! Tā ir brīvība! Vai dzirdat, tur viņa nāk...

Visi gavilē un sit plaukstas... Tai ir sarkana kleita mugurā... Vai

redzat, kā viņa dejo? (Uguns atspīdums izplatās pa skatuvi.) Tā ir

Erodija, kas dejo pēc Jāņa galvas... Es arī gribu līdzi dejot, es

arī — lalalala! (Sāk dejot.)
Nu ziedonis klātu

Un puķītes plaukst,
Bet man ir tik aukst'...

(Drebinājās.) Jā, tik auksti — es gribu sasildīties. Kāpēc tie nelaiž

mani līdzi dejot? Bet man nav sarkanas kleitas — nav, man ir

melna, melna; bet es gribu rotāties, es gribu brīvībai skriet pre-

tim ...

Un spārni tik viegli,
Tik balti man šķiet —

Caur zilajiem gaisiem
Es iespēju skriet »

Rīgas Latviešu teātris lugu vairs izrādei nepieņem. Pirmiestude-

jums notiek Liepājas Latviešu labdarības biedrības teātrī 1895. gada

20. augustā. Režisors un Veltas tēva Dambīša lomas tēlotājs ir

K. Brīvnieks. 10. septembrī seko uzvedums «Uļejā». Nākamajos ga-

dos «Neaizsniegtu mērķi» uzved daudzas pašdarbības skatuves. Tā-

pat kā «Zaudētu tiesību» iestudējumiem, arī šīm izrādēm seko asas

diskusijas. Sinī izdevumā luga iespiesta pēc publicējuma «Mana dzīve

un darbi» 6. sējumā 1940. gadā.
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Mazāk pazīstami vārdi tekstā: ceturtais bauslis — viens no re-

liģiskajiem priekšstatiem, kas pavēl godāt tēvu un māti; kociņš —

degvīna mērs, ceturtdaļlitrs; magaričas — paraža pēc izdarīta nolī-

guma iedzert kādus alkoholiskus dzērienus; mensūra — studentu

divkauja; mīkūnas — deramas dienas, darbavietas maiņas diena*,'
stukalka — kāršu azarta spēle; šabas — ebreju svinamdicna, kas

ilgst no piektdienas vakara līdz sestdienas vakaram; šeļķins — alko-

holisks dzēriens; šlēperis — veclaiku modes deja; špākstis, špāsis —

joki (no vācu vai.).

«ZELTĪTE»

«Zeltīte» iecerēta gadsimtu mijā. Stāstot par literārajiem nodo-

miem, Aspazija 1900. gada 17. februārī raksta Rainim uz Slobod-

sku: «...ludziņu rakstišu tikai vēlāk, kad būšu pie Tevis.» (RLMVM,

53548.) Gada otrajā pusē, atrazdamās Slobodskā, viņa lugu pabeidz.
1900. gada 13. decembrī «Mājas Viesa Mēnešraksta» redaktora P. Zā-

lītes dzīvesbiedre Hermīne ziņo par manuskripta saņemšanu. «Zel-

tīte» tiek iespiesta «Mājas Viesa Mēnešrakstā» (1901, Ne 1 un 2).

Uz lielajām skatuvēm luga neparādās. Toties tā daudz un ar la-

biem panākumiem uzvesta pašdarbības teātros, aktieru vakaros

v. tml. Par vienu tādu «Zeltītes» uzvedumu Aspazija stāsta Rainim

jau 1901. gada 2. oktobra vēstulē:

««Jonatānā» svētdien uzveda «Zeltīti», un tā ļoti patika. Beigās
tiku izsaukta ar lielu «bravo». Bet «Dienas Lapā» nedrīkst neko

rakstīt, jo uzveda bez cenzūras, bija slēgts vakars.» (RLMVM,

58854.)

Progresīvā kritika «Zeltītē» saklausa protestu pret sievietes bez-

tiesīgo stāvokli sava laika sabiedrībā, pret dzīves rupjumu un ne-

žēlību, ko smalks un trausls raksturs nespēj panest. 1911. gadā iz-

dotajā «Latviešu jaunākās rakstniecības vēsturē» Andrejs Upīts no-

sauc «Zeltīti» par vienu no «visvienkāršākajiem, vissimpātiskākajiem

raksturiem latviešu dramatiskajā rakstniecībā. Bērns, kam dvēsele

balta un maiga kā nule atplaucis ūdens lilijas zieds, kā tikko no-

snidzis mīksts sniedziņš. Piedur kāju — paliek netīra, nenodzēšama

pēda, uzpūš karstu dvašu •— kūst un plok.»

Mazāk pazīstami vārdi tekstā: kumpas — kūleņi.

Sinī izdevumā luga iespiesta pēc publicējuma «Mana dzīve un

darbi» 5. sējumā 1939. gadā.
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«SIDRABA ŠĶIDRAUTS»

Kā stāsta pati dzejniece, «Sidraba šķidrauts» rakstīts 1901. un

1902. gadā Slobodskā un jau 1903. gada beigās nodots iestudēšanai

Rīgas Latviešu teātrī. Taču «māmuļnieki» lugu noraida, baidīdamies

iekļūt nepatikšanās darba asā sociālā skanējuma dēļ. Norādijumi par

lugas sacerēšanas laiku atrodami arī Jāņa Asara priekšvārdā Aspazi-

jas rakstu pirmajam izdevumam 1904. gadā un kādā Rūdolfa Blau-

maņa vēstulē Leontīnei Veserei 1904. gada sākumā, kad viņš ap-

ciemo Aspaziju un Raini Jelgavā:

«Viņas vīrs un viņa apdzīvoja divas istabas. Viņa lasīja man

savu jaunāko lugu. Kad man, tikai trīs cēlienus dzirdējušam, bij

jādodas prom un es stāvēju uz ielas, man bij tā, it kā es būtu no-

kritis no debesīm.» (R. Blaumanis. Kopoti raksti, 8. sēj. R., 1960,

153. lpp.)

Kaut arī luga sacerēta vairākus gadus pirms revolūcijas, tā ir

tuvo vētras nojautu pilna. Vēl vairāk — spēcīgais kara nosodījums,
Dzelzs jaunavas pils dedzināšana, sarkanais šķidrauts pār skatuvi —

tie visi ir tādi drāmas elementi, kas daudziem pēc pirmizrādes 1905.

gada 27. janvārī liek domāt, ka darbs radies vistiešākajā vēsturisko

notikumu iespaidā. Jaunais Latviešu teātris ar lugas uzvedumu gūst

pārsteidzošus panākumus. Kā redzams no recenzijām, tad teātris

nespēj dot lugai ne piemērotu skatuves ietērpu, ne arī attiecīgu lomu

izpildījumu. Vienīgi Gunas tēlotāja Otilija Muceniece pārliecinoši
veic savu uzdevumu. Un tomēr panākumi ir nepieredzēti. Gada laikā

lugu uzved divdesmit piecas reizes. Izrādes ikreiz ir izpārdotas, un

«Dienas Lapa» dod padomu lauciniekiem, kas lielā skaitā ierodas uz

izrādēm, biļetes iegādāties jau iepriekš, lai, tālo ceļu mērojušiem,
nebūtu jāpaliek aiz durvīm. Visi lielie latviešu laikraksti uzmanīgi
seko izrādēm un komentē ari atkārtotos uzvedumus.

Kritiķis -vs (Jankavs) «Dienas Lapā» norāda: «Taisni tās vietas,

kurās skan aicinājums iet no mājas uz māju, no loga pie loga un mo-

dināt tos, kas snauž, sludināt ziedoņa vēstis tiem, kas vēl salst

ziemas salā, lai tie atmostos, sāktu slāpt pēc patiesības, sāktu plest

vaļā savus spārnus; cilvēces lielāko fantastu un sapņotāju garīgie

mantinieki, lai tie augtu lieli un gūtu sev spēkus piepildīt šo sapņo-

tāju jaukos un sensenos sapņus — taisni tās vietas tiek saņemtas

no publikas ar vislielāko sajūsmību, taisni tās visvairāk modina

snaudošos spēkus un jūtas. Domu un spēku ierosināšana un uzmu-

dināšana, tas ir tas noslēpums, kurā meklējami Aspazijas lielais

iespaids un nozīme. Tā uguns, kuru rakstniece ielējusi savā jaunā-

kajā darbā, tā atron ari labi sagatavotu degošu materiālu skatītāju

sirdīs, iededzina to, modina viņu apziņu, ceļ un audzē viņu spēkus.»

(1905, 4. fcbr.)
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«Sidraba šķidrauta» izrādes tuvina Jauno teātri tautas masām,

tuvina revolūcijai. Vairākkārt uzvedumi izvēršas masu mitinos. 16.

oktobri, ģenerālstreikam sākoties, pēc pirmā cēliena uz skatuves pa-

rādās cilvēks melnā šķidrautā un teic dedzīgu revolucionāru runu.

30. oktobrī uz skatuves uznāk Aspazija un aizrautīgā runā raksturo

latviešu dzejas lomu cīņā par tautas brīvību.

Sākoties soda ekspedīciju teroram, Jauno teātri slēdz. Uz vairā-

kiem gadiem izbeidzas arī «Sidraba šķidrauta» iestudējumi. 1906.

gadā lugu vēl mēģina uzvest «Uļejā», bet izrādi aizliedz. 1910. gadā
toties to iestudē četri teātri — Apollo, Jaunais Rigas, Liepājas tau-

tas un Liepājas Latviešu teātris. Samērā daudz iestudējumu uz lie-

lākam latviešu skatuvēm «Sidraba šķidrauts» pieredz pasaules kara

laikā un 20. gados, tad interese par lugu atslābst. 1973. gadā «Sid-

raba šķidrautu» iestudē Valsts Liepājas teātris. 1982. gadā lugu

izrāda Oksfordas studentu grupa «1982. gada ansamblis» augļu va-

lodā (A. Stānkes tulkojums) Anglijā, Zviedrijā v. c.

Pirmais «Sidraba šķidrauta» fragments publicēts «Saimnieču un

zelteņu kalendārā 1904. gadam». Pirmais izdevums grāmatā iznāk

Cēsīs J. Ozola apgādā 1905. gadā. Raiņa Literatūras un mākslas

vēstures muzejā atrodas lugas melnraksta fragments (RLMVM,

30222) un fragments no tulkojuma vācu valodā (RLMVM, 73854).
Cik spriežams pēc lugas satura atreferējumiem laikrakstos, tās

beigas pirmuzvedumā atšķīrušās no publicētā varianta: mirst tikai

Guna, Normunds un Targals, bet Dzelzs jaunava ar pārējiem vie-

siem atlauž durvis un aizbēg. («Dienas Lapa», 1905, 25. janv.) At-

kārtotajos grāmatas izdevumos salīdzinājumā ar pirmiespiedumu 1905.

gadā arī izdarītas dažas izmaiņas tekstā. Smaidiņa pārdēvēta par

Dzirkstīti, Manda — par Noru. īsināti daži Targala, Normunda un

Gunas monologi. Pirmā cēliena 10. skatā Gunas dialogā ar Kargu

svītrota šī daļa:

Guna

...Kaut dusmas manās krūtīs vārītosl

Ak, mātei

Karga
Ko? Tu raudi pat! Ak nē,

Tu smejies? Asaras ar smaidiem?

Ko rokas izstiep? Ko tur gaisā veries?

Guna

Vai redzi, kāds tur spožums zib un mirdzi

Karga
Tie saules mākoņi pēc pērkoņa.

Guna

Ne saules mākoņi, bet laimes brauciens,
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Tur laime garām auļo uguns ratos

Un māj, un sauc, un māj

Karga
Es nesaprotu —

Ko tu tur saki?

Guna

Tā jau garām, garām ..,

4. cēliena 7. skatā svītrota daļa no Normunda un Gunas dialoga

pēc Gunas vārdiem «Es viņu dziesmas dziedāšu, es, e5...».

Normunds

Fuil Vai tik zemu krist var sieviete?

Guna

Ne sieviete — bet es, es augstāk biju,

Es zemāk kritu, nāc un nicini.

(Nokrīt ceļos.)
Ak, nedod mīlu, dod, kas mīlas nāve,

Kā hiēna es tik vēl līķus prasu.

Scit izmantots «Sidraba šķidrauta» publicējums Aspazijas Kopoiu
rakstu 8. sējumā 1924. gadā.

Mazāk pazīstami vārdi tekstā: helebarde — āva, sens kaujas

ierocis (no vācu vai. — die Hellebarde).

«PROLOGS RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 25 GADU JUBILEJAS

DIENAI...»

«Prologs» ir pirmais uzvestais Aspazijas dramatiskais sacerējums.

Dzejniece to saraksta sakarā ar Rīgas Latviešu biedrības un tās

teātra divdesmit piecu gadu jubileju, ko atzīmē 1893. gada novem-

brī. Tūlīt pēc izrādes darbs iznāk atsevišķā brošūrā F. Gēliņa izde-

vumā Rīgā.

Seit «Prologs» iespiests pēc publikācijas Aspazijas Kopotu rakstu

6. sējumā 1921. gadā.
Mazāk pazīstami vārdi tekstā: Pramšans — pseidomitoloģiska

dievība nacionālās atmodas laikmeta dzejnieku darbos; Talija — dra-

matiskās mākslas mūza sengrieķu mitoloģijā.

«GADU SIMTEŅU MAIŅA»

Fantāzija «Gadu simteņu maiņā» rakstīta 1899. un 1900. gadā.

Pirmiespiedums — «Mājas Viesa Mēnešrakstā (1900, JSfe 1 un 12).

Seit iespiests pēc publikācijas Aspazijas Kopotu rakstu 6. sējuma

1921. gadā.



Mazāk pazīstami vārdi tekstā: Ahasvērs — mūžīgā klejotāja sim-

bols kristīgajā reliģijā; leģenda vesta, ka Ahasvērs no sava sliek-

šņa aizdzinis dieva dēlu, kad tas, nesot savu krustu, tur gribējis

atpūsties, tāpēc viņam nekur nav miera un atdusas; Lāokoonts —

ļAspazijas tekstā — Laokons] — sengrieķu leģendu varonis, Trojas

priesteris, kam jūras dievs Poseidons dusmās uzsūtījis milzīgas

žņaudzējčūskas, ar kurām cīnīdamies bojā gājis gan pats Lāokoonts,

gan viņa dēli; L'art pour art — māksla mākslai (franču vai.); Jē-

kaba trepes — bībeles leģendu motīvs par senebreju pravieti un cilts-

tēvu Jēkabu, kurš sapnī redzējis trepes līdz debesīm; Medūza —

briesmīga izskata būtne sengrieķu mitoloģijā, kuru uzskatot vien

;au cilvēki Šausmās iet bojā.
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LAIKMETA DOKUMENTI

I

Raksti par dramaturģiju

Līdz ar pirmo lugu parādīšanos atklātībā Aspazijai ne vienreiz

vien nākas skaidrot to idejas un aizstāvēt varoņus. 1894. gada ru-

denī dzejniece nolasa referātu «Tikumības jautājums lugā «Zaudētas

tiesības»». Nākamajos gados viņa, tāpat kā Rainis, intensīvi studē

sava laika jaunākos dramaturģiskos sacerējumus. īpaši dzīvu inte-

resi izraisa Heurika Ibsena daiļrade, kurai veltīti divi plaši Aspazijas

apcerējumi.
No 1899. gada līdz 1903. gadam dzejniece (kaut arī ar garākiem

pārtraukumiem) strādā «Dienas Lapas» redakcijā. Viņai jāsniedz arī

pārskati par uzvedumiem Pilsētas vācu teātrī, kur tiek izrādītas gan

operas, gan drāmas. Pēdējos gados Aspazija referē arī par atseviš-

ķām Rīgas Latviešu teātra izrādēm. Ar parakstu «Asp», «A», «Aa»

1899. gadā iespiestas deviņas recenzijas, 1900. gadā — četras, 1901.

gadā — piecas, 1902. gadā — sešas, 1903. gadā — desmit.

Teātra recenzijās un raksturos par dramaturģiju lielu vietu pēc

tālaika tradīcijas ieņem lugu satura atstāstījumi, vērtējumi bieži at-

kāpjas otrajā vietā. Taču atsevišķos rakstos (piemēram, apcerēs par

Ibsena lugām) un dažās īsās recenzijās par vācu rakstnieku lugu
uzvedumiem sniegti tēlaini, spilgti darbu vērtējumi, kam paliekoša
nozīme dzejnieces personības raksturojumā un laikmeta tendenču

vērtējumā.
«Tikumības jautājums lugā «Zaudētas tiesības»» nolasīts 1894.

gada 20. novembrī. *DL, 1894, 5., 7., 8. dcc.

Varizeji — liekuļi; zamarieši — sena etniska grupa Palestīnā,

kura, pēc bībeles leģendām, dzīvojusi ļoti nabadzīgi, taču kāds tās

pārstāvis izcēlies ar izcilu žēlsirdību. «Selten habt 1hr...» — «Reti

jūs esat mani sapratuši, reti es esmu sapratis jūs, bet, kad mēs at-

radāmies mēslos, tad sapratāmies tūlīt» (vācu vai.). «Das ewig

voeibllche» — mūžīgi sievišķais (vācu vai.). Ebals un Geracims —

Ebala un Geracima kalni — bībelē pieminētās jūdu svētvietas, no

kurām tikuši pasludināti reliģiskie likumi un aizliegumi.
«Balsis iz publikas». *DL, 1894, 13. dcc. Pompadūra — 2anna

Antuanete Puasona (1721 — 1764) — ietekmīga Francijas karaļa

Luija XV mīļākā. Lugā «Narciss» (1857) viņu tēlojis vācu rakst-

nieks Alberts Brahfogels.
«Ibsena jaunākā luga «Džons Gabrlels Borkmans»». MV piel.,

1897, 10. sept. Pirmpublicējumam pievienots iniciālis «R» (acīmre-

dzot Aspazija atzīmējusi savu pirmslaulības uzvārda pirmo burtu),
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tāpēc darbs dzejnieces bibliogrāfijās parasti nav uzrādīts, taču pati

viņa darbu 1924. g. ievietojusi A. Gulbja izdotajos kopotos rakstos.

Par šī darba piederību Aspazijai Rainis runā arī vairākās vēstulēs

no Rīgas cietuma. 1897. g. 10. okt. viņš raksta: «Tikai es nevarēju
noturēties, neizlasījis Tavu kritisko piezīmi par «Borkmani» (šodien

pēcpusdienā es dabūju grāmatiņas). Tas ir mazs, jauks darbiņš, viss

tik īsti, skaisti, bet pie tam moderni un spēcīgi. Pavisam tikai 2—3

vietas man likās šabloniskas. «Borkmanis» izprasts labi un dziji,
kā mēs jau agrāk runājām.» (RLMVM, 75306.)

«Pilsētas teātris». *DL, 1899, 5. febr. Vācu komponista Kārla Ma-

rijas Vēbera opera «Brīvais strēlnieks» latviski dēvēta arī par «Bur-

vju strēlnieku» (1822). «Der fliegende Hollānder» — «Skrejošais
holandietis» (1841).

«Pilsētas teātris». *DL, 1899, 25. martā. «Die Jugendfreundc» —

«Jaunības draugi» (1897). «Kinderschatz» — «Bērnu dārgumu krā-

tuve» — nosaukums populārai vācu bērnu dzejas antoloģijai. «Ohne

Sang und Ķlang» — «bez slavas dziesmām», paruna vācu vai. «Die

Kameraden» — «Biedri».

«Rigas Latviešu biedrības Zinību komisijas 1899. g. vasaras sa-

pulces». 1899. gada jūnijā un jūlijā Aspazija DL ievieto plašu Va-

saras sapulču atreferējumu, par kuru raksta ari vairākās vēstulēs

Rainim uz Slobodsku. Saīsinātā variantā atreferējums parādās MV

jūlija, augusta un septembra numuros. Nedaudz pārstrādājusi un

vēlreiz īsinājusi, Aspazija atreferējumu uzņem Kopotu rakstu 10.

sējumā 1924. gadā, pēc kura tad arī darbs publicēts šinī izdevumā.

Arno Holcs un Johanness Slāfs — vācu rakstnieki, savā laikā popu-

lāri naturālisma aizstāvji. Rīgas Latviešu teātra «kases gabali» ilgu
laiku ir J. Ņestroja «Trīs klenderi» un A. d'Eneri veiktais 2. Verna

romāna «Ceļojums ap zemeslodi 80 dienās» dramatizējums.

«Ibsena «Nora»». *SuZK, 1900, R., 60.—70. lpp. levietots arī As-

pazijas Kopotu rakstu 10. sēj., 1924. H. Ibsena «Sadzīves pīlārus»

Rīgas Latviešu teātris uzved 1889. g., «Noru» — 1897. g. «Bavariešu

šūplatiņi» un «Alpu sārtumi» — norādījums uz kādreizējā teātra

režisora F. Rodes-Ebelinga iestudētajām vācu un austriešu «kalniešu

lugām», kur vislielāko piekrišanu guva kalnu dekorācijas, bavāriešu

un tiroliešu dejas, piemēram, «šūplate». «Ceļinieks un vētra» — acīm-

redzot domāta populārā Vecā Stendera pasaka «Saule un vējš», kas

ievietota viņa krājumā «Jaukas pasakas un stāsti» (1766). «Dante

savā «Peklē»» — domāta Dantes Aligjeri «Dievišķās komēdijas»

pirmā daļa «Elle» (1307). Torkvato Taso poēma «Atbrīvotā Jeruza-

leme» sarakstīta 1580. g., Ludoviko Ariosto poēma «Trakojošais Ro-

lands» — 1516. g. «Im Staate Dānemark...» — «Ir kaut kas satru-

nējis dāņu valstī» — rindas no V. Šekspīra traģēdijas «Hamlets»

(vācu vai.) «Wagen und verzweijeln ...» — uzdrošināties un izmist
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(vācu vai.), «wo sie sich kriegen oder nicht...* — kur viņi viens otru

dabū vai arī ne (vācu vai.).
«Pilsētas teātrī». *DL, 1900, 7. febr. «Die Helmallosen» — «Bez

dzimtenes» (vācu vai., 1899). H. Ibsena drāma «Wenn wlr, Tolen,

erwachen» — «Kad mēs, mirušie, mostamies» (1900, vācu vai.),

«Schluck und Jaup» — «Sluks un Jaups» (vācu vai, 1900), «Die Ju-

gend» — «Jaunība», (vācu vaL, 1893), «Mutler Erde» — «Māte zeme»

(vācu vai., 1897).
«Pilsētas vācu teātrī». *DL, 1903, 7. okt. «Das goldene Vlieû —

«Zelta aunāda» (vācu vai., 1921).

II

Vēstules

Mārtiņam Remiķim
1902. g. 20. nov. RLMVM, 107282, latv. vai. 1901. gadā bez cen-

zora atļaujas tiek slēgtā vakarā izrādīta «Zeltīte», par kuru acīmre-

dzot Aspazija šeit runā kā par «mazu gabaliņu, kuru Jūs pērn no-

strīķējāt».

Birutai Skujeniecei
1907. g. 1. maijā. RLMVM, 135184, latv. vai. «Der Schmerz.. > —

«sāpes dod domām dievu spēku» (vācu vai.). «Gotterkraft» — dievu

spēks. «Ko tu man par A. raksti...» — A. — Antons Birkerts, kurš

ari izsaka spriedumus par B. Skujenieces spēli.
1907. g. 6. aug. RLMVM, 107258, latv. vai., nedaudz īsināta. «Tā-

tad tagad uz Maskavu...» — B. Skujeniece no 1907.—1909. g. mā-

cās Maskavas Filharmonijas dramatiskajā skolā. Uz turieni dodas

ari viņas vecākā māsa Aina.

1907. g. 17. sept. RLMVM, 135185, latv. vai. «Absolvējusi savu

centrāli...» — norāde uz to, ka 1906. g. Aina Skujeniece par pie-
dalīšanos revolucionārā kustībā īslaicīgi bijusi arestēta. «Aile Ach-

iung...» — Visu cieņu (vācu vai.). Vita — aktrises jaunākā māsa.

Nesthākchen — pastarītis.
1907. g. 28. nov. RLMVM, 135187, latv. vai. «Purvā» — Jukuma

Paļeviča luga, kas ar nosaukumu «Spīgaņi» sarakstīta 1897. g., bet

pirmo reizi to izdodas uzvest tikai 1906. g., jo ilgu laiku to aizliedz

cenzors.

1908. g. 8. sept. RLMVM, 135183, latv. vai., publicēta ar īsināju-
miem. 1908. g. 11. maijā B. Skujeniece apprecas ar Maskavas uni-

versitātes Juridiskās fakultātes studentu Jāni Dambekalnu, Vasaras



sākumā viņa sūta dzejniekiem savu dzejoļu kladi. Marģeris — Birutas

brālis.

1910. g. 3. martā. RLMVM, 135186, latv. vai. Jaunajā Rīgas te-

ātrī B. Skujeniece grib viesoties Aspazijas «Raganas» izrādē, turklāt

pieprasa sev pirmizrādi.
1910. g. 15. martā. RLMVM, 88894, latv. vai. Herm. A. - kriti-

ķis Hermanis Asars. «Tavs raksts «Vārpās»...» — 1910. g. B. Sku-

jeniece žurnālā «Vārpas» publicē rakstu. Tija — aktrise Tija Banga.
Gemeine Schmāhschrift — rupjš ķengu raksts.

1930. g. 27. martā. RLMVM, 135190, latv. vai.

Luizei Skujeniecei
1908. g. 1. jūn. RLMVM, 135191, latv. vai. *Ein reizendes kleines

Frauchen» — maza, jauka sieviņa (vācu vai.).

K. Aigare, S. Viese
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