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KAUPO

LĪVU VIRSAITIS

Traģēdija piecos cēlienos (8 tēlojumos).



Personas.

Latvieši un līvi:

X av p o — līvu virsaitis.

Imants — latviešu virsaitis.

Viesturs — zemgaļu virsaitis.

A ģi t a — viņa meita, Imanta sieva.

Aco — līvu vecākais, Kaupo draugs.
Viltis — Kaupo vairoga nesējs.

Egle — Aģitas pavadone.
Priesteris — burvis.

Latviešu bajāri, ziņneši, kareivji, pils ļaudis, sievas un meitas.

Burve. Kāds zemgals. Igauņu kareivji.

Vācieši:

Biskaps Alberts (Apelderns).
D i t r i ķ i s — vācu mūks.

Baldvins — pāvesta sūtnis.

Vinnē — ordeņa mestrs.

Konrād s M eindorfs \
Qrd b ieki>

D a n i c 1 s B a n n er o v s ļ v v

Antonija — komtura meita Rigas pilī.
Vācu ziņnesis.
Kāds mūks.

Ordeņa bruņnieki, pils kalpi, sargi, kara kalpi.
Priesteri — baznicas kalpi.

Notiek Līvzemē un Latvijā, senatnē.



Pirmais cēliens.

Liela zāle Kubeseles pilī. Divas durvis pa labi. Logi pa kreisi

un dibenā. Caur logiem redzama dziļi lejā Gauja un ielejas,
tālāk mežu zilgmes. Pie sienam ieroči un uzvaras zīmes. (Krāsa
dekorējumā:melna, sarkana— pelēka.) Gaiša pēcpusdiena vasarā.

Kaupo (nemierigi gaididams staigā pa zāli un skatās pa lo-

giem tālumā). Vi 11 i S (ar akmeņa galodu trin Kaupo šķēpu).

Vaj neredz laukmalē

Neviena Vēl? (Liek roku virs acim un vēro.)

Vaj mežu ēnā

Neka nesamana?

Man liekās, pakavs dun.

Nāk viesi tālie

Ne nieka
...

klusums tik,

Plašs, tukšs ir ārs.

(Uz Vilti.)

Ej, torņa sargu pras',
Vaj neredz tas,

Vaj it neviena

Acs vairs nesaskata?

Vēl jānāk kam!

Ej, ej un pasteidzies,
Par labu ziņu
Gaidāma tev balva. —

Vi 11 is. Mans kungs, man balva

Tava pavēle. (Prom.)

Kaupo (pie loga domās).

Imants jau te,

Mīļš draugs, kā mīļa saule;
Kā brālis mīļš —

Ko gaidi vēl tu sirds?
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Ko? Varenāks vēl kāds

Vaj spēcigaks?
Ne varenāks,
Tik mīļāks vēl kā viņš,
Par rītu gaišāks,
Klusu vēsmu maigs.
Vēl kāds, kas mīļāk smej,
Vēl kāds, kas zvana,
Kā puķes ziediņš

Egļu paēnās.
Vēl kāds, kas garā dus,
Kā melnā Gaujā
Jauns mēness pusnaktī —

Kā zelta loks.

Vēl kāds, kā vaiņadziņš
No senām dienam,
Kā kokles balss —

Gaid! gaidi, gaidi vien
...

Vi 11 i S (ienākdams tuvojas).

Mans virsait —

Kaupo (aši atgriezdamies).

Vaj jāj? Vaj daudz?

No Zemgalijas puses?

Vaj nav kā līgo pulks
Ar vaidelotem?

Vi 11 is. Nav, nav, tur augšā
Gaišacs vērotājs
Ne nieka nesaredz,
Kas vēstāms tev.

Kaupo. Ej, ej! tur jānāk kam!

Jums migla acīs.

Es redzu gaišāk;
Teic, lai vārtus ver — (Viltis prom.)

Kā baisma sirdi sien.

Kā burvja spēks;
Kā galva mulst
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Un dvaša aizraujas ...
Ja nav — ja nav —

Gurst roka nevarīga,
Smags zobens tiek,
Kā nepanesams jūgs.
Ja nāk — kā straumes

Aizdreb dzīslās asins —

Es šķeļu akmeni

Ar roku šo!

Ja nav, es slēpjos
Mežu ēnā skumji,
Kā zieds, kas saules

Neredzējis vīst.

Ja nāk — kā ozols

Slienos visiem pāri,
Zem sevis visus

Ziedus sargādams.
Sirds plaši briest,
Kā saule uzlecoša,
Ar domam augliga
Un pilna atplaukst būts.

Ir jānāk, jānāk! (Pavēloši saukdams.)

Ehe! Eh, torņa sargs!
(Uz Vilti, kas ienāk.)

Ja nav tev acu,

Prasi vanagam!

Vi 11 is. Kungs, pulciņš kāds

No Zemgalijas puses,
Tam līdzi virsaitis.

Kaupo. Aha! lai vārtus ver,
Lai plaši ver;
Ar cieņu viesus

Pilī ievadiet!

(Viltis prom; Kaupo pie loga.)
Tas virsaits Viesturs,

Lūk, tam blakus dieviņ,
Tu pats nu nāci
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Manā mājā sērst!

Šī diena pieliets kauss,
Es viņa dzērājs,
Kas viņu dzēris

Uzvarētājs būs. (Arā dzirdamas taures skaņas.)
Jau tuvojas ...

Pūš ziņotājs tik skarbi!

Kas ziņotājs —

Man skaļāk ziņo sirds.

Mirdz saule klajumā —

Kas saule man,

Par sauli gaišāk
Atmirdz vēl kāds skats. (Gaidās, klausidamies.)

Klau, vaj tie soļi?
Balsis? Kādas balsis?

Vaj kāda nav

Kā bezdeligas balss? — (Pie durvim.)

Uz kāpšļiem jau
Vēl mirklis — ak, cik augsti
Šie kāpšļi,

Vaj gan gala viņiem nav?

Gods prasa pats,
Lai viņu saņemu —

Nav spēka; slēpties tīk

Un pretī skriet

Vēl nav, vēl nav
...

Ak mūžiba! Cik gausa

Ir laime nākdama:

Kā gliemezs ta. (Klausās.)

Vaj sapnis bij?
Neka auss nesaklausa.

Sirds krūtis lauzīs

Pretī steigdamās!
Vi 11 i S (steigšus nākdams).

Virsaitis Viesturs

Līdz ar virsaišmeitu.

Kur vadit tos?
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Kaupo. Šurp, šurp! ko kavējies!
Nu steidz, nu lūdz! (Viltis prom.)

Vissīvā kaujā
Sirds tā nedrebēja,
Kā nu, kad jāgaida

Vismīļākā.

Viesturs un Aģita (ar dažiempavadoņiem nāk pa labi)

Viesturs.

Sveiks, Kaupo!

Kaupo. Viestur, sveiks!

Aģita? .. (Apklust skatīdamies viņas sejā.)

Aģita (roku sniegdama).

Vaj Kaupo brīnisies

Kad steidzos šurp?

Vaj bailes tev?

Tāds medinieks, kam nav

No sumbriem bail?

Kaupo. Ne brīnums man,

Tik laime neredzēta.

To nezinu,
Kā sveicināt, kā sveikt.

Bet sirds lai valdas —

Šķēpi tiek jau trīti.

Vispirms par tēvzemi

Mums jārunā.

Viesturs (aplnkodamies).

Imants ar mums

Bij kopā apņēmies
Te kauju lemt —

Kur viņš?

Aģita. Kur Imants ?

Kaupo. Viņš te; pusstundu
Ātrāk nāca viņš.
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Viesturs.

Es zinu, Kaupo,
Vācu svešniekus

Tu gribi projām dzīt:

Tev līdz mans šķēps!
Kas svešās mājās
Grib par kungu būt,
Tas mēsliem līdzi

Ārā izslaukāms!

Kaupo. Es laimigs nu,
Ka savu uzticibu

Man neliedz Zemgale
Un Latvija,
Ka aizmirsies ir naids

Un ķildas sīkas
...

Bet tagad mielastu

Lai baudām mierā. (Uz pavadoņiem.)
Es aicinu

Jūs, bajāri, ar līdz.

(Kalpi ver durvis, visi iziet pa labi, priekšā. Dzirdamas tauru

skaņas, sveicieni. Zālē paliek tikai Imanta, Kaupoun Viestura

kalpi — šķēpu nesēji.)

Vi 11 i S (sāk trīt šķēpu).

Mums jāgaida
Te virsaiši un viesi,
Man liekas, svarigs kas

Tiem nodomā.

Z c m g a 1 s.

Ja, ja, tik pēkšņi
Vēsts mums tika dota.

Bez dusas steidzam

Nakti līdz ar dienu.

Uz Kubeseli!

Sauca Viesturs dobji
Grib Kaupo vienibā

Uz kauju iet.
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Uz Kubeseli?

Atņēma Aģita, —

Tad līdz es ari,

Kaupo draugs man ar'!

Latvietis.

Imants un Kaupo
Sen jau nešķirami,
Bet kādā steigā
Šķēpu tvēra viņš,
Es redzej's neesmu

Līdz pat dienai šai.

Vi 11 is. No Kaupo zinu:

Kauja tāda būs

Ar dzelžu viltniekiem

Un viņu mūkiem,
Ka bērnu bērni

Viņu atminēs

Par jaunekļiem,
Kas līviem nomaitāti

Ik mute brēc,

Vaj būtu jauns, vaj vecs.

Man liekas, svešnieki

Nu ies uz māju.

Z c m g a 1 s.

Sen būtu laiks.

He, he! Ne Viesturis

Šos viesus turej's
Būtu sev tik ilgi,
Kā Kaupo.

Vi 11 is. Ko, Kaupo! Ak ne, ne!

Vaj zemes trūkst,

Vaj viesmīlibas

Līvu virsaitim?

Viņš vaļu ļauj
Aiz cēlas sirsnibas —
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Nāc, paliec dienu,
Gadu — piecus ar';

Ed, dzer un priecājies.
Te līvu zeme

Kā apklāts galds,
Kam netrūkst pilnibas.
Bet ciemiņš vilks

Kad tiek nu laupitajs —

Laiks dziras beigt
Un dot tam ceļa spieķi.

Latvietis.

Jau runā Latvijā
Ka Kaupo kristits,
No dieviem novērsies

Un nodevējs.

Vi 11 i S (atkāpdamies sīvi).

Kas nodevējs?
Ko teica tava mēle?

Latvietis (sevi).

Ne es to teicu.

Tautā teica to.

Es nezinu,
Kas taisniba, kas tenkas.

Tak priesterim viņš

Vēlejs apmesties,
Pie Gaujas sludināt

Tam nava liedzis.

Vi 11 is. Viņš, teicu, viesmīligs —

Tik tāpēc vien.

Uz teikām kārs,
Uz visiem brīnum stāstiem.

Viņš klausās pats,
Ko stāsta melnais spoks:
No bērnibas

Uz brīnumiem ir Kaupo.
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Z c m g a 1 s.

Tad kauja būs,
Ko niekiem ķīvēties!
Lai labāk taisāmies

Uz laupijumu!
Kas vairāk veiks,
Tam lielāka būs daļa.
Un Viesturs pulkus
Sauks kā viesuļus.
Kur zemgals ies,
Būs zeme noslaucita!

Latvietis.

Imants — tas sirot liedz,
Tam tik tik kauja.

Viņš šķēpu noslaucij's
Uz mājam ies.

Par to — vaj slava

Nava laupijums,
Kas simtreiz dārgāks
Nekā medus podi?

Vi 11 is. Ja kauja! Kaupo gan

Nav kaujā radis,
Viņš brīvu ceļu
Deva dzelžaiņiem,
Bet kavēšanās

Viņu aizskārusi,
.

Viņš briest kā mākons —

Negaiss tālu nav.

Bet vēl bez kaujas —

Mm — kā saka to

Man liekas, citas

Dzīrās būs mums vēl.

Zemgals (māj piekrītoši).

Ja, ja, pie virsaišmeitas

Bij sūtņi nesen vēl
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Latvietis (pārtraukdams).
No Imanta.

Zemgals.
Kā tad — tik viņa
Nav teikusi vēl ja —

Ne, nē.

Vi 11 is. No Imanta?

Jūs, draugi, maldāties

Un ticētu jums,
Ja es nezinātu,
Ka Kaupo, virsaits mans

Bij gaidu pilns:
Līdz ziņness aizgāja
Viņš sargu tornī

Ik brīdi pats
Tik kāpa lūkoties,
Pār mežu zilgmem
Skats tam aizmaldijās
Uz Zemgali,
Tik vien uz Zemgali.

Zemgals.
Tad kāzas — he,
Nav sliktas ari kāzas,
Kaut ar līdz sirošanai

Netiek tās.

Latvietis.

Kas zin, kur kāzas svin, —

Varbūt pie Imanta?

Vi 11 is. Pie Kaupo kauja —

Kamdēļ nebūt gan

Pie Kaupo kāzām?

Zemgals.
Lai kā,
Par niekiem aicināti

Mēs šurpu nebūsim.
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No āvas rūsu

Varbūt nomazgāt
Būs atkal prieks.
Ko Viesturs var,

Ka Zemgalija ceļas —

To pieminēs
Ir saksis svešinieks.

(DzTru troksnis un saucieni pa labi.)

Vi 11 is. Klusu, liekas virsaiši

Šurp nāk! Ja gan.

(Bruņu kalpi noiet pie malas.)

Kaupo un Imants (iznāk pa labi sarunādamies).

Kaupo (svinigi).

Tā, kauja tagad
Lielā nolemta.

Dots solijums,
Lai sien tas mūsu sirdis!

Un miers, kāds bija
Senus ilgus gadus,
Vaj jūra, mežs, vaj kalns —

Pār visu miers! (Uz Vilti.)

Tu kara kalpus
Ved un pacienā.
Vēl šodien vaļa,
Rītā — ragi sauks!

(Kara kalpi ar Vilti aiziet sarunādamies pa labi pa

mazajām durvim.)

Imants. Mans draugs,
Šai pili tik man

Labprāt kavēties.

Te līdzās staigā
Atmiņas sendienu.

Kā bijis miers,
Būs miers uz gadu gadiem —

Ne līvs ne latviets

Asins nekāro
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Un vienigas,
Kas šinīs zemēs plūdīs,
Būs zvēru asinis

Pa mežu dumbram.

Kaupo. Imant,
Ne velti tevi še

Es vedu; diviem

Mums ir jārunā
Vēl še pirms kauja būs.

Tu zini — jauniba
Mums kopā vīta,
Kā sarkans zieds

Ar saules dzelteno;
Kā sirds tad varētu

Kļūt atdalita

No drauga, kuram

Ļautu visu to.

Pirms kaujā iet

Tev gribu savus sapņus

Vismīļākos
Kā mantu uzticēt. —

Imants. Vaj tikai tagad
Sapņiem īstā vieta?

Vaj sirdij nepieder
Tik vienadomavien—

Par tavu zemi

Un par tavu tautu?

Kaupo. Ak, Imant! sirds

Ir mūžigs sapņu dārzs

Ta visus mīl,
Ta visiem vietu dod.

Ar tautu, dzimteni

Ta netop pilna,
Vēl līgavai
Un mīlai lemta ta.
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Imants (apmulsis).
Ko? līgavai?
Un mīlai ? Kaupo, ja
Es atzīstos — tu

Mani uzminēji.
Kaut šodien par to

Runāt nepieder,
Tu mani veic,
Nupadodos, nu zinu...

Kaupo. Tu zini, ziedons sens

Kad atmirdzēja,
Ka vanagi
Mēs abi laidāmies!

Ak, dienas mīļās
Mūžam sirdi sies:

Tu zin, kas medibās

Mums līdzi bij?
Ta virsaišmeita

Ta ka meža zieds.

Par ausmu daiļāks

Smaids; par norietu

Šalts asiņaina

Vaigā sārtak dedza.

Bij valoda

Kā zila sila šalka,

Bij skats kā zilgme

Augstās debesīs.

Imants (dzīvi).
Tu domā Zemgalijas
Virsaišmeitu —

Ja, draugs, kā liepa
Zaļā vasarā

Ta ziedos bij...
Ta ziedos nu tik ir.

Kaupo. Tu viņu redzēji ?

Ta ziedos bij?

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Man acis vērās

Ciet no smaržas vien.

Es sapņos dusēju,
Es dusu vēl,
Es dusēšu

Pat kaujas asins laukā;
Bet kad uz māju
Nākšu uzvarējis —

Pie viņas kroņa
Vēršos zilā laimē.

Kā dzidri zilos

Dziļos ezeros.

Imants (atraujas).
Ko, Kaupo, teic?

Tik dīvaini tas skan !

Aģita ta

No Zemgalijas? ja?

Kaupo. No Zemgalijas, ja

Imant, mans draugs,
Kā prasit vari,

Vaj vēl cita ta,
Ka manis nepazītu,
Vaj ar viņu?
Es sūtņus sūtiju
Jau aizvakar —

Ta šodien nāca

Pati atbildēt

Imants (vēl vairāk brīnodamies).

Tu sūtņus sūtiji?

Kaupo. Ja gan, mans draugs,
Vaj jābrīnās
Par to tev tiešam vēl ?

Ja gan! Kad šķēps
Pēc kaujas mazgāts būs,
Ar sidrab' ragu
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Pūtīs Kubeselē,

Uz kāzām sanāks

Bajāri un kalpi.

Imants. Uz kāzām?

Kaupo. Aģita būs

Kā saules vaigs pie mana,

Kas krēslā apēnots
Ir bijis sen.

Aģita būs

Kā mēnesnicas stars

Pār melno dzelmi

Zeltā vizēdama.

Tu zin', Imant,
Ka to mīlu es —

Tu draugs man labākais,

Tev kāzu galdā
Man blakus sēsties,
Līdzi kausu dzert,
Tev līdzi būt

Pie manis dienā līgsmā,
Tu aicināts

Ar tautu, virsaišiem. (Sniedz Imantam roku.)

Imants (lēni, maigi).

Kaupo, mans draugs,
Jel atmosties no sapņa

Un dzirdi...

Kaupo (sapņodams).

Kā atmosties,
Kā raisit stipros valgus?
Kā saldā miegā
Acis atdarit?

Es negribu
Un ar nav spējas man.

Ak, mūžu nest to

Vakar, šodien, rīt.
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Aģita dvašā man,

Aģita soļos,

Aģita zobenā —

Ta runā kara troksnī,
Ik puķes ziedā

Viņas seja zied,
Ik mākonī

Tās smaids man garam iet.

Ik putna kliedziens

Viņas vārdu sauc,

Tās valodas

Ir pilns ikkatris strauts,

Aģita roku šo

Uz kauju ceļ,
Viscieto tēraudu

Tad pušu zveļ;

Aģita spēku lauž,
Nes nāves blli

Tik sapņo, sapņo, sirds,
Tā ir kad mīli...

Imants. Kaupo,
Es saukšu to,
Lai viņa pati teic —

Kaupo (mudinādams).

Imant, mans draugs,
Steidz! steidz!

Imants (iziedams).

Lai viņa teic.

Kur kāzas svinēt tai —

Kaupo (satrūkdamies).
Cik dīvains tas!

Kā tā? Ko viņai teikt?

Aģita... Ko tai teikt?

Vaj nav jau te

Ta klāt, lai nestu

Man, ko vēlējos!
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Viesturs (Aģita, Viesturs, Imants parādās atvērtās durvīs)

Kaupo, par viesmīlibu

Pateicamies! (Sniedz roku.)

Nu kaujas gaitu visos sīkumos

Mēs pārspriest varētu,
Tak vēl kaut kas —

Kaupo (pretī Aģitai).

Tu nāc, tu nāc,
Viss tevi satieku,
Tu gribi teikt

Ko sūtņiem nespēji...

Aģita (kā vairidamās paceļ roku).

Kaupo —

Kaupo. Klus', klus', es dzirdēšu

No tavas dvašas,
Lai mute klus,
Teiks apskaidrotais skats,
Teiks mēmums tavs,
Teiks sols, teiks rokas glāsts —

Es zinu jau ...

Viesturs.

Virsaiti Kaupo,
Lūdzu uzklausies:

Mazs prieka vārds

Man paziņojams tev:

Aģita līgava ...

Kaupo (laimē).
Ak līgava,
Kā skan, kā līgo vārds ! (Pret Viesturi.)

Ta virsait, nezināts

Tas nebij man.

Sen zināju, sen, sen ...

Viesturs.

Man jātic, nemēdz slēpt

Draugs draugam to.
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Imants ir līgavains.
Aģita līdzā

Man nāca šodien

Viņam atbildēt,
To pašu vārdu,
Ko ta sūtņiem teica —

Kaupo (sasaldams).

Imants —

Aģita (tuvodamās mierigi laimē).

Ja, Kaupo, mielastā

Pie kāzu galda
Tev jābūt līdz.

Imants (tuvodamies).

Tā mielastā,
Kā kaujas laukā kopā ...

Kaupo. Aģita līgava
Un Imants ?

..
Imants ? ..

Viesturs.

Imants tās pavēlnieks
Un sargs un virsaits.

Kaupo (atraujas).

Vaj nakts, vaj murgs?
Vaj sapnis sapņojams?
Vaj dzirde pārvērš
Katru vārdu man?

Imants? — Aģita? —

Kaupo? ne, ne? ne? (Sasliedamies.)

Kas mani mēda,
Kas man acīs smej?
Kas smej?

Viesturs.

Virsait, šo mazo

Patiesibu tiešam

Nav vērts par smieklu
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Uzņemt, viss ir tā:

Latviešu virsaits

Bildinajs Aģitu;
Pēc līgsmas kaujas

Līgsmas kāzas būs.

Kaupo (sāpēs, klusi lūkodamies uz Imantu).

Imant! Imant! Imant!

Velc zobenu!

Cērt miesā man,

Šķel sirdi, roku šķel,
Man nesāp vairs ...
\r šķelts vissāpigais —

Aģita .. . (Nokar galvu sāpēs.)

Viesturs.

Virsaiti Kaupo,
Drūms tev liekas vaigs.
Es tiešam tikai

Prieku guvu vēstit.

Tak atstāsim

Šos vārdus nevajadzigos,
Šķiet, pulki jārīko
Uz sakšiem mums;

Ko tvert, to drīz!

Lai uguns sprakst, lai kvēl, —

Ātrs steidziens visu var,
Viss ilgstot nīkst.

Imants. Mums jārunā
Ar bajāriem ir kopā,
Ar vajvadiem,
Ar kara vīriem, sūtņiem.
Tie gaida pilīs mūs' —

Lai steidzamies!

Kaupo (kā atmosdamies).

Ja, ja, jums jāsteidzas...
Es eju ari,
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Vaj šķēps vaj bulta,

Ak, kas man ... ja, ja.

Viesturs.

Sveiks, Kaupo! Tiksimies

Tad kaujas laukā. (Saņem šķēpu no sava kalpa.)

Aģita. Sveiks, Kaupo, nevēro

Ar naidu mani

Ko sievas spējam mēs —

Tik padoties ...

Kaupo (skumji).

Aģita — nu tu ej?

Aģita (mierigi).

Imants mans pavēlnieks,
Tu — draugs tik sens...

Imants (gaiši).

Sveiks, Kaupo!
Dzimtene kad tīra būs

Mēs tiksimies

Pie mana kāzu galda!
Uz kauju nu! (Sniedzroku Kaupam.)

Kaupo (nesaņemdams).

Imant — ja nebūtu

Tu manā pilī, (Sit šķēpu uz grīdas draudēdams.)
Šis šķēps tev teiktu

Ardievas no manis. (Novēršas.)

Imants (pārsteigts).

Tu drūms? Nu sveiks! (iziet uz āru.)

(Visi prom pa labi dibenā. Taures skaņas pagalmā.)

Kaupo (dodas pie durvim, grib skriet tiem paka}, atraujas
un sastingst, kā ko klausidamies. Rokas stiepdams pret durvim.)

Aģita — izskan —

Izdziest, — kluss — viss kluss —
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Aģita! (Piesteidzās pie loga lūkoties, tad lēni no-

sēžas uz sēdekļa dibenā un apsedz ar rokam seju. Pakavu kla-

bēšana, zirgi zviedz, aizkrīt lejā vārti, vēl reiz noskan taures sau-

ciens. Klusums. Sarkana vakara saulepalogiem no kreisās puses.)

Aco (apbruņojies ienāk).

Mans virsait, ceļā
Gatavs doties es.

Zirgs sedlots zemi sit —

Man jāsteidzas
Tak vēsti dod.

Ko līviem lai es nesu?

Kaupo (paceļ galvu paskatās un atkal grimst domās kā

iepriekš).

Aco (tuvodamies).

Laiks sapņus beigt,
Kad kauja vēstita.

Es sūtņus saukšu

Tagad pils sētā,
Ko viņiem teikt?

Kaupo (stīvi lūkodamies uz Aco).

Ej, Aco, ej,
Aco (vēl tuvāk).

Dod vēstis, virsait,
Drīz jau saule riet.

Nakts tagad īsas,
Drīz mums jāsteidzas.

Kaupo. Ej, ej, man bezgala
Būs gara nakts ... (Aco prom.)

Vi 11 i s (pēc brīža ienākdams).

Kungs virsait, ziņneši
Ir gatavi. (Atbildi nesaņemdams pēc brīža iziet.

Klusums. Kaupo pieceļas un pieiet pie loga uz vakara pusi

un pieplok raudzidamies tālumā.)

Kaupo. Tur joņo kumeļi
Un aiznes to.
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Tur projām, projām
Mežu zilgumos.
Tās gaišā galva
Blakus Imantam,
Kā saule riet

Ar vienu tālāk, tālāk,
Kā mēnešvaiņags
Vēl ta redzama

...

Nav vairs, nav vairs...
Nu migla, krēsla, nakts —

Nu diena aizveras

Man saule slīgst,
Nu būšu mežs

Pilns ēnu, baismas, tumsas,

Pilns zvēru plēsigu,
Pilns ķēmu, ūpju,
Kas vaidēs, vaidēs

Naktī, mūžibā —

Aģita — lūk, vēl redz

To silā ēnā,
Vēl ceļas, grimst —

Ardiev! Ardiev! Ardiev! — (Mēmi paliek
lūkodamies logā.)

V i 1 t i s (pēc brīža).

Kungs virsait, ziņneši
Ir gatavi,
Ko viņiem teikt?

Kaupo. Ak ziņneši ?

Vaj ātri zirgi tiem?

Vi 11 is. Visātrākie,
Lai laikā nonāktu —

Kaupo. Vaj atgriest viņi var

Kas bijis reiz?

Tad teic lai skrej,
Lai atnes to, kas beigts,
Lai panāk laimi



27

Saules kumeļā.
Lai ved kā verdzeni

To manā pilī,
To, kura novēršas

Kad viņu lūdzos. (Skaļi pavēloši)

Lai skrej, lai skrej!

Vi 11 is. Es nezinu,

Ko, virsait, vēlies tu.

Mums kauja jāziņo
Pret vāciešiem.

Kaupo (domās).

Ak kauja! Vēlu jau!
Ta nobeigta.
Ir kritis Kaupo,
Līdz tam viņa pils.
Vēl vakar biju
Ass kā asmenis,
Jau šodien truls

Kā rūsas saēsts cirvs.

Ja bij man valsts

Un zemes mantas pilnas
Tad šodien übags es

Kam nav neka.

Ja roka karsa

Spēka pārmērā —

Ta salausta

Kā vārigs liljas kāts.

Nav Kaupo vairs

Nav pils, nav Līvzemes,
Ir tikai asiņots
Vārgs gļēvulis.
Kur skrējējs tāds,
Kas atdos vakardienu —

Vaj ir? lai steidz!

Es vairāk nevēlos. (Skatās atkal bridi lopā.

Rožaiņa saules rietas gaisma apspīd ta seju. Uz Vilti.)
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Ej, burvi sauc.

Man viņa vajadziga ! (Viltis aiziet.)

Kaupo (viens).

Šai mežu lokā

Silā raudzijies
Sen gadus esmu,
Tā kā zilā maldā.

Ikdiena viņam
Pāri gājusi
Kā skumjā jauniba,
Kas mana bija.
Man šķiet, es būtu

Dzijā pasakā
Ar burvju spieķi
Apriebts akmenis.

Šis sils vaj nava sargs,

Kas sargā gadu gadiem
Te manu dzīvibu

Kā dziļā sprostā?
Un Gauja melnā

Vaj ta josta nav,

Tumšs pineklis
Ap mana mūža dienam? (Saceldamies.)

Ak, saraut, celties,
Liesmā iedegties
Ka zeme nodreb

Solim atsperoties!..
Ak atburošais vārds —

Ta biji tu,
Tu izskanēji, —

Citam izskanēji.
Viss aizmirsies,
Kas sirdi modināja,
Kā ledus lauku

Zaļgans pavasars!
Tu ej, tu bēdz,
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Es saistits palieku.
Ap mani atkal

Likteņroka skaujas —

Vaj bij kā bērnam man

Ļauts smaidit liegi,
Pie mātes krūtim

Dusā galvu slēpt?
Šī dzīviba

Bij nāves diena tai,
No kuras krūts

Ikkatris laimi zīž.

Vaj tēva roka

Rādija man ceļu,

Vaj līksti vilkt,

Vaj šķēpu taisni mest?

Viņš nāvē slīka

Manis neredzējis —

Es dzīvot sāku

Nāves dziesmu gaudā.
Pils jumtā krauklis

Četras dienas brēca,
Kad acis pirmreiz
Gaismu manim nesa, —

Šī vēsts man lemta

Bij no Pīkola

Un burvis zīlēja
Man melnu mūžu.

Nu gads aiz gada
Gaist un iet un grūst,
Nav raisitajas rokas

Likteņam.
Nu zemē ienaidnieks,
Sirds skumju dzelta —

Ak, karstu ilgu sirds

Vaj būsi velta?.
. (Pieplok pie loga raudzī-

damies tālumS, novēršas atkal.)

Ak, aizmirst, aizmirst!
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Neka nezināt!

Lai acim izzūd

Tēls vismīļākais,
Lai sapnī nerādās

Ne smaids, ne skats,
Lai ausim neskan

Zvanošs mīlas vārds...

Ja aizmirst ne,
No jauna visu gūt,
Kā saulei mīlas

Spēkā gaišam būt!

Kā atgūt? Imant,

Draugs un slepkava
Kā atgūt to!

Ko rāvis man iz sirds! (Trūkdamies augšā.)

Ne, aizmirst, aizmirst,
Saldo mieru gūt,
Ja citur ne to,
Tad nāves baltā segā!..

Vi 11 is, Burve (ienāk).

Burve (glūnoši, viltigi).

Virsaits ar dieviem

Vēlas sarunāt?

Kaupo. Ko dievi dos man —

Visu tie man ņem.

Dod tu, ja spēji,
Ja tev dziras ir

Vaj vārdi, riebumi, —

Kas vien tev ir

Dod tu un dziedini

Kur vainots es.

Burve. Tu vainots, Kaupo ?

Rēta, nāviga
Ta nav; no tava

Likteņa to zinu.
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Kaupo (dzestri).

Ir liktens dievu

Negrozāma griba.
Lai paliek tas,
Ne mums to dziedināt,
Tu teic, vaj vari

Dziedēt katru vainu,

Vaj tikai māns

Un nespēks tevi viss?

Burve. Nav kaite bijusi
Pie kāda miesas,
Ko dziedēt nespēju, —

Tik teic man to.

Kaupo (pieiedams klāt).
Tu, sieva, nemelo?

Burve. Lai virsaitis

Liek maniprojām dzīt

Aiz trejdeviņām zemēm,
Purvu dūksti,
Ja neārstēju
Vainu sāpigo.
Vaj būtu burts,
Vaj ļaunums piemeties,

Vaj iedzirdits,

Vaj pūsts no slikta vēja,
Viss dziedināts

Tiks, viss ar manu dziru.

Kaupo (uzmākdamies).

Vaj sirdi, burve,
Vari dziedināt?

Burve (atraujas).
Kas tas? Ko sirds?

Kaupo. Iz sirds to dzeloņu,
Ko sauc par mīlu

Raut ārā spēji?
Teic?
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Burve (atraujas spēji).
Eh, neprāts kāds!

Kaupo (uzmākdamies).

Nu dod, dod, dod!

Dod dziru, vārdu dod!

Dod nāvekli, lai mirst,
Lai tikai aizmirst.

Burve. Ko prasi, virsait

Neiespējamo ?

Tik viens, kas var

Šo kaiti dziedināt

Kaupo (aši piesteigdamies).

Dod, dod!

Burve (viltigi).

Tas — laiks!

Gaid', gaidi, aizmirsti,
Lai paiet laiks

Kaupo (nicinoši).

Ak laiks! Aha!

Tad lēna miršana!

Lai zīž kā dēle

Sirdī kaistošā,
Lai deg kā ogle
Pagalvī ik nakts,
Lai iet kā ēna

Dienu līdz un nakti,
Tik līdz kad mēness spīd,

Vaj saules vaigs.

Laiks, laiks! Vaj apsmieklam
Es tevi saucu?

Ko blens, kā acu

Nekad nebūtu

Tu redzējusi!
Dod man līdzekli!
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Burve. Tu, virsait, smeji pats;
Miers miegā ļauts
Bet aizmirst? Nedzīvot

Tad vajag tev. —

Kaupo (dusmās).

Nost, nost, tu lišķe,
Māns tu, neķītrais !

Es tavu būdu

Likšu sadedzināt;

Lai nesmejas
Ne vienam acīs vairs.

Ar būdu tevi līdz.

Nost, projām, pasteidzies!

Burve. Ak, virsait, žēlo jel!
Tu godā būsi —

No tavām acim

Redzu: būsi liels

Un redzēsi, ko nava redzējis
Neviens šaī zemē.

Kaupo (skumjās).

Ko? liels? ak, niecigs,
Mazs es paliktu,
Lai būtu miers,
Lai būtu mīla daiļā. (Rūgti.)
Nost, aizej, viltniece,
Es zinu tavu nelgu. (Dod zīmi šķēpu nesējam.)

Vi 11 i S (izvada burvi pa durvim).

Kungs virsait, pavēli...
Kur ziņotajiem
Šo nakti steigt
Ar kaujas vēsti ašu?

Kaupo (stīvi uzlūko Vilti).

Vaj zini tu,
Kur dzīvo melnais mūks

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Ar krusta zīmi

Krūtīs apzīmēts?

Vi 11 is. Tas priesteris
Ar sakšu gauso mēli,
Kam atļāvi
Uz Kubeseli nākt,
Lai teiktu pasakas?

Kaupo. Ja, tas.

Vi 11 is. No šejienes
Ne pilnu jūdzi,

Gaujas līkumā

Pie Aco, bajāra.

Kaupo. Vaj nesaka tas,

Ka viņš visu varot

Ar brīnumainu

Teiku dziedināt?

Vi 11 is. Daudz runā ko —

Vaj tiesa, — nezinu,
To redzejs ne'smu.

Kaupo. Liec zirgus seglot,
Aco līdz lai nāk,
Mēs steigsimies.
Man baiss ir Kubeselē.

(Viltis aiziet.)

Kaupo (vakara blāzmas spīdumā).

Ta brīnumpasaka,
Kas mira sirdī

Kā sapņu zvans,
Lai apņem vēl reiz dzirdi.

(Prom pa labi.)

(Priekškars.)
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Otrais cēliens.

I. tēlojums.

Ikšķiles klosterī, mazas mūka istabiņas iekšpuse. Pa kreisi

niša mūrī, pie tās galdiņš ar lūgšanas grāmatu; sveces pavāji

apgaismo istabiņu.

Mūks Ditr i ķ i s un ziņnesis vāciets.

Mūks (noslēpumaini).

Ej sajozies
Un zirgu apseglo,
Ņem pavadoņus
Līdzi sev visdrošos,
Tev ceļā jādodas
Cik spējams drīz.

Ziņnesis.

Vaj nevar rīta

Gaismas nogaidit?
Drīz vakars klāt.

Mūks. Drīz, drīz —uz Rigu,
Pašam biskapam
Ir jāvēsta
Kāds brīnumnotikums:

Kāds pagāns atgriežams,
Kāds virsaitis —

Kas tur lai gaida,
Kas lai zināt var,

Vaj rīt par vēlu nav?

Tad pasteidzies.

Ziņnesis.
Ko vēstit man?

Mūks. Te būs kāds raksts,
Tas visu izskaidros.

To nodod biskapam
Un teic, lai steidzas.

Ir ordeņmestrs
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Ar bruņniekiem nāks.

Tas Kungs mums bagātu
Dod ieguvumu.

Ziņnesis (negribēdams).
Man alga būs?

Mūks. Par algu nebaidies,
Dos biskaps, dos

Ir lielmestrs, bruņnieks, —

Ikkatris dos

Ziņnesis.
Ja laimigs cauri

Līviem iztieku.

Ja ne, — tad algu
Man tie izmaksās

Par lielmestru,
Par tevi, biskapu,
Ka pateikties
Pat nespēšu vairs tiem.

Tu zini, visa

Zeme slepus kvēlo:

Kā uguns pelnos
lenaids spridzina.
Es dzirdēju
Pat drošu ziņu jau:
Uz kauju pēdējo
Most visas cilts

Un šodien, rīt

Var briesmas apņemt mūs,
Tad atmaksa

Būs drusku citāda.

Mūks (mudinādams vada uz durvim).

Steidz, steidz! būs miers

Ja ātrāk pasteigsies.
Kāds karš var būt

Ja virsaits mūsu rokās ?

(Kalps iziet vilcinādamies.)
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Mūks (tam pakaļ).
Ja līvi tevi

Ceļā sagūstitu.
Tu visu ļauj,
Tik zīmi neatdod.

Par dzīvibu

Tev skanēs debess slava,
Par pūlēm gūsi
Mantu laicigu.

(Ziņnesis iziet. Mūks uzvelk baltutalāru ar zeltakrustu, iededzina

sveces pie nišas iedobumāun kvēpina vīraku telpā. Tad viņš pie-
sit ar koka āmuru pie kādām slepenām durvim dibenā; ienāk)

Baznicas kalps-zēns.
Tu mani sauci, tēvs?

Mūķs. Šurp vediet Kaupo,
Līvu virsaiti.

Kaupo (tiek atvests no diviem kalpiem-zēniem. Lēni kā

raisidamies).

Kāds atmirdzums

Un salda reiboņa!

Mūks (ņem to aiz rokas).

Viss salds un gaišs,
Kad viņai tuvojies.

Kaupo. Kas, viņa? Ko?

Aģita?

Mūks. Visšķīstā jaunava,

Marija svētā.

Ta mieru dod,
Ta visus apžēlo.

Kaupo. Man teica mūks kāds

Teiku savadu

Par zemi to,
Kur visu aizmirst varam.

Kur ta? Kur ta?
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Mūks (ved pie svētbildes).

Te skaties viņas vaigs
Deg mirdzēdams

Ta visu dod

Pēc ka sirds izsalkusi.

Kaupo. Teic, mūks, vaj viņa
Var man mieru dot,
To mieru sirdij,
Asinim un prātam,
Kas pazaudēts
Kopš tālas jaunibas?

Mūks. Kas zudis — atrasts tiek,
Kā bijis reiz.

Kaupo. Vaj viņa sirdī

lespēj dziedināt

To brūci kvēlošo,
Kas izsūc as'nis.

To — mīlu velto?

Mūks. Ta mīlu vēsta

Skaidro mūžibā,
No kuras pasaule
Ir visa tukša.

Tik viena mīla

Pieder dvēselei,
Tik viena mīla

Sirdi apmierinās.
Šo vaigu raugies
Svētā bijibā
No visa raisits,
Visu aizmirsisi. (Nometas ceļos pret svecēm un

raugās tur kā sastindzis.)

Kaupo (sapņains).
Man ir kā gurtu
Mana miesa, gars,

Kā saldā miegā
Domas aizlidotu

...
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Te liesmas kvēl,
Te smaržas pasaule.
Ak sapņi, sapņi...
Dzirdu viņu nākam

Mūks (aicinādams).

Šaī vaigā raugies,
Ceļos nometies;
Viss kritīs tā kā valgs,
Tu būsi svēts.

(Zēni iededzina sveces un kvēpina vīraku. Kaut kur sāk skanēt

ērģeles kā no augšas, klusi un maigi.)

Kaupo (sabrūk ceļos blakus mūkam).

Teic, mūks, kur palieku,
Kur esmu nu?

Ko darit, lai sev laimi līdzi nestu?

Mūks (noņem mazu krustiņu no krūtim).

Šo krusta zīmi

Liec pie savas sirds,
Ta tava laime,
Miers un viss un viss.

Un sirdi ja tu gribi atraisit, —

Turp skaties viņas
Šķīstā mirdzumā.

Kaupo. Kā brīnums mani māc,
Kā steidzas sirds!

Teic mūks, vaj atgriesties
Var tas, kas nīcis?

Vaj atradišu to,
Ko pazaudēju?

Mūks. Viss atkal dzīvos,
Katra dvaša spirgs,
Vismīļos redzēsi

Tu vaigu vaigā
Un nešķirsies
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No lielas laimes vairs.

Ja ticēsi

Un līdz man lūgties spēsi.

Kaupo. Es ticētu

Ak. kam lai ticu vairs ? (Ērģeles apklust.)

Mūks. Teic līdz ar mani:

Svētā Marija,
Šo vainu ņem

No manas gurdās sirds.

Kaupo (lūkodamies spožumā augšup).

Šo vainu ņem

No manas gurdās sirds...

Muks. Tev mūžam slavēju,
Marija svētā...

Kaupo (sapņodams, aizmirsdamies).

Tev mūžam slavēju,

Marija svētā.

Mūks. Šo nastu atņēmi,

Marija svētā.

Kaupo (sevT).

Šo nastu atņēmi, —

Aģita svētā.

Mūks (brīnidamies skatās uz Kaupo).

Kaupo (aizmirsies sāpēs).
Tev mūžam slavēju,

Aģita SVētā (Zvana vakara zvanus.)

Mūks (atraudamies).
Ko nozīmē šis vārds ?

Kaupo (smaididams).

Tu nāc, tu nāc,
Es atkal tevi redzu,
Tu nāc ka saule,
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Tā kā senais laiks!

Tu smaidi man,

Tu skan' kā mežu zvani.

Tu kvēp kā puķu lauks,
Tu māj kā prieks.
Ņem manu sirdi, ņem

Šo sāpju būti! —

Viss izbeidzas,
Kas grūti nesams bij. .. (Roku stiepdams.)

Tev mūžam slavēju,

Aģita mīļā ! (Paliek lūkodamies sveču gaismā.)

(Mūks un abi zēni stāv brīnodamies un skatās uz Kaupo. Tornī

zvana vakara zvanu: klusi dziestoša aicinoša skaņa.)

(Priekškars.)

11. tēlojums.

Ikšķiles pilī. Pils istaba blakus baznicas telpām

Kaupo un Antonija.

Antonija (koķetēdama ap Kaupo).
Tu mani neredzi,
Tu domās sēro ?

Ja, ja, es dzirdēju
Tev skumjas ir.

Kā sauca to,
To latvju princesi,
Kas tavu sirdi

Burvestibā sēja?

Kaupo. Kam jazin tev ?

Tev viņa nav nekas.

Antonija.

Vaj viņa skaista

Bij, vaj ģērbusies
Ar lāču ādu,
Lūku kurpēm kājā?
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Vaj delnas bij
Kā vīram kareivim ?

Es zināt gribu to,
Kas tevim tīk.

Kaupo. Kas maniem sapņiem
Vairs ar citu daļas
Ar viņu tik

Man atkal diena aust.

Antonija.
Ar viņu tik?

Es domāju — ha, ha,
Ar mani gan,

Tu, drūmais virsait Kaupo?

Kaupo. Kas tu — tēls svešs,
Ko sirdij var' tu dot?

Antonija.
Kas es? vaj manis

Vēl tu neredzi?

Tev acs kā kraukļam —

Paskaties jel Šurpu! (Saņem viņa rokas.)

Skat, skat vaj dzirksts

Man skatā nekvēlojas?

Skat, uzacs loks,

Vaj nav kā melnais samts,

Vaj nav kā mežs

Mans matu savijums,
Tas mežs, kur sumbrus,
Mediji tu Kaupo?
Kā? netīk tev?

Mans mēnesbālais sejs.
Mans lūpu kvēls

Kā vakarblāzmas kvēle

Kas sapņus vēsta,
Mīlu, mīlu vien?

Nu, paskaties, ko klus?

Nu, paskaties!
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Kaupo (lūkodamies viņā).
Tu skaista; vaigs
Tavs — rožains padebess,
Es paskatos — kas man ? -

Viņš mūžam tāls.

Antonija (kaisligak).
Ne tāls, tuvs, tuvs!

Tik salta tava dvaša

Nu palūko cik tuvs.

Ha, ha, tu bērns . . .

Kaupo (nogriezdamies).
Tik viņa bij man tuva —

Cits neviens.

Antonija (viņam priekšā).
Tu novērsies?

Tu, tumšais meža dēls

Nu skat, cik salts!

Tev vaigs kā svētajam

Antonijam,
Bet krūtis valns

Kas glabā kaislibas

Cik neveiklis — tāds -

Krusta bruņnieks!
Tev liekties vajag,
Manu roku skūpstit,
Un zvērēt... mūžam

Sirds lai mīlā deg.

Nu, noliec celi,
Esi bruņnieks mans!

Kaupo (lepni galvu paceldams).

Es Līvu virsaitis,
Kam man ceļus liekt?

Tik vienam liecu ceļus...
Krusta tēlam,
Kas šodien visas

Manas mokas ņems.
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Antonija.

Ak, tavas mokas

Neuzņems gan tas.

Tās mīla deva

Mīla var tās vieglot. (Kaisligi.)
Ak Līvu virsait' —

Manim līdzi nāc,
Es atņemšu
No tevis skumju ēnas.

Ko burvis nespēj,
Gudrā ragana,

To spēju es —

Tik roku sniedz, tik ļaujies !

Kā rožu dārzā

Gulsies dvēsele,
Es došu kausu

Saldāku kā medu.

Tik roku sniedz,
Tik ļaujies, ļaujies man!

Kas viņa ir,
Ta bālā latvju sieva

Ar gļēvo smaidu,

Skūpstu remdeno!

Ta mēnesnica,
Kurā sapņot vari,
Bet dzīvot saulē tev

Kas ziedus ver.

Nu vēro mani,
Vēro manu dvašu,
Tā dienvidvējš
Elš Gaujas ielejā
Mans virsait, nu (Glaužas tam tuvāk klāt.)

Kaupo. Ko runā tu,
Man svešs, kā tāla teika,
Tik zinu, baisma

Salda mani spiež.
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Viss raisās nost

Kā drēbe nonēsāta,
Man liekas kalnos

Augstu paceltos
Gars klausidamies

Dziesmu nedzirdētu.

Kurp sauc ta mani,

Pasaki, svešs tēls!

Antonija.
Tu izredzēts!

Iz mežu dūksnajiem,
Iz šauras būdas

Tava dvē'sle švīgo.
Tu cēls, tev vēršu

Savu pasauli
Ko sapņos redzej's
Ne esi ne domās.

Tu krustu ņemsi,
Tu man lldzigs tad,
Es tevi vedu prom
Pret saules loku.

Kaupo (piegriezdamies viņai).

Kurp? Kurp? Kur mīlā

Atplauks viņas vaigs ?

Antonija.
Kur mīlestibas dievs

Ar zelta šķēpu
Tev sirdi šķels
Un sapņu valgā tīs.

Par zemēm prom,
Kur ziedons mūžigs zaļo
Bez miglas debess

Silgmo smaididams —

Prom, pilīs tur

Skan skaldu dziesma salda,
Reibst mīlā prāts,
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Tur būsi mans tik vien.

Sis rožu padebess
Pie tava vaiga
Ar skūpsta kvēli

Sirdi apņemdams (Zvana uz lūgšanu
baznicas zvans.)

Klau, sauc tur tevi

Sauc uz jaunu dzīvi —

Ta mana balss,
Kas tevi sapņot sauc

Kaupo (skatidamies viņā).

Vaj tu ta biji,
Kura sēras varot

Ar mūža mieru

Dzēst un laimi dot?

Antonija (strauji).

Es, es, nāc, dzirdi

Kā sauc mana balss ! (Grib vīt rokas ap viņa
kaklu.)

Mūks, Ditriķis un Aco ienāk pa labi.

Mūks (uz Antoniju).

Ej, lielkundz; virsaits

Mierā apcerēt
Grib svēto brīdi,
Kuram tuvu esam.

Ej, sirds lai zemei

Nepietveras vairs,
Nav dvēsele

Lai viņam saistita.

Antonija (lepni, nicinoši).

Ha, ha, ta dvēsle

Jums vairs nepieder:
Ta mīlai pieder
Līdz ar miesu jauno (Uz Kaupo.)
Tu būsi mans,
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Ej tikai krustu ņemi,
Tu būsi mans.

(Iziet pa kreisi Kaupam smaididama.)

Ditriķis.
Te klusu brīdi

Kopā palieciet,
Līdz biskaps nāks

Ar svēto krusta zīmi. (iziet klusi pa labi.)

Aco (piesteidzas pie Kaupo un satver ta roku).

Man baiga sirds

Par to, kas notiksies:

Vaj pareizs ceļš?

Vaj pareizs mūsu lēmums?

Man ir, ka sauc

Iz mežiem mūsu dievi.

Ak Kaupo, Kaupo,

Atgriezies, vēl laiks!

Kaupo. Klus, Aco, klus!

Es dvēs'li pilnu jūtu
Ar savadu

Un karstu dzīves spēku.

Aco. Es sapņoju —

Ar vilkiem jājām mēs

Pa līvu ciemiem;
Bailēs vaidēdami,
No mums tad bēdza

Mūsu mīļākie;
Ik vilks bij apvilcies
Ar mēteli,
Kas mūku svārkiem

Visai līdzigs bija.

Kaupo (saceldamies).

Ko sapņot vairs.

Man visi sapņi nost

Ar nakti gāja.
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Aco. Tad nevēlies

Vairs krustu uzņemties?

Kaupo. Es vēlos to,
Es vēlos visu, visu,
Lai atgūtu
Ko esmu zaudējis.

Aco. Tu aizmirst gribēji
Aģitu mūžam.

Kaupo. Ak aizmirst! maldu miegs
Pār mani bija,
Kad sāpju vaijats
Šurpu atvīlos.

Kā aizmirst to,
Kas sirdī ieaugusi? —

Ne, aizmirst ne,

To gribu atdabūt!

Kad pamodos,
Kad mani saule sauca,

Kā kliedziens skaļš
Pār mežuvērēm nāca —

Aģita.
Aco. Tad dosimies

Ar kara vīriem turpu.
Ko meklēt te,
Kur mūžam viņas nav?

Kaupo. Te spēks, to līdzi

Ņemu viņu gūt.

Aco. Bet vāci prasa

Zemi, līvu tautu.

Kaupo. Ko prasa, solu.

Visu atdošu,
Lai iegūtu
Kas mani atdzīvina.

Es dodu pilis
Zemi, bagatibu,
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Els senču dievus

Visus nolādu,
Tie mani vīla,
Kas man vairs ar tiem.

Es iegūšu,
Kas vairāk būs kā dievi.

Aco. Man prāti mulst.

Vaj apdomā ko dari?

Kur galvu liksi

Tad kā klaidonis?

Kaupo. Ak, Aco, viss būs gūts
Man atpakaļ,
No spēka sirds

Kā avots atjaunosies.
Tās roka sniegs
Man šķēpu uzvarošu

Viens būšu valdnieks

Līvos, Latvijā.
Man jāiegūst
Ir zeme dievigakā,
Visstaltā pils,
Vistālais puķu lauks,
Man jāiegūst
Aģitas dzīves elpa!
Lai bruņnieks cērt,
Lai zeme izpostita,
Lai asins lietas,

Draugs lai nav nekas —

Lai viltus karo,
Krusts un nodeviba,
Es visus saucu —

Tikai iegūt man!

Aco. Tu, virsait, kaislibā

Kā tīklā siets.

Man bail, es atgriestos
Kur biju reiz.

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Kaupo. Tu nevēlies

Ar mani kopā karot?

Tu nevēlies

Man līdzi valdnieks būt?

Aco. Kā būšu valdnieks

Citiem padodamies?

Kaupo. Tu padodies
Lai celtos augstāk vēl,
Tu līdz man ej
Un līdz man varens topi.
Ja gļēvs un padodies —

Neka tev nav.

Aco. Kad sauci — eju.
Tu mans pavēlnieks.
Bet sirdī baismu

Kur lai apklusinu?

Ditriķis (ienākdams pa labi).

Ar dāvanām

Un lielu padevibu
Ir atnākuši

Rigas bruņnieki,
Tie aicina

Jūs virsaišus — lai ejam.
(Ved pa labi.)

Kaupo (uz Aco).

Tu dzirdi: dāvanas

Un padevibu.
Ko šaubies, Aco,
Droši krustu ņem! (Aiziet visi.)

No otras puses ienāk bruņnieki: Vinnē, Bannerovs,
Meindorfs, Rigas biskaps Alberts un pāvesta sūtnis

Baldvins.

Vinnē. Ko teiksiet, laupijums
Nav nicināms,
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Pats Kaupo, oho, ho!

Ar viņu protams
Nāk Līvu zeme

Mūsu ordenim.

Meindorfs.

Tik uzmanigi
Vajag rīkoties,
Vēl cilps nav kaklā

Sitam paganām.

Biskaps Alberts.

Ko, Līvzeme

Nāks visa ordenim?

He, he, tas tiešam

Jauki izklausās!

Ta ordenim? Par ko?

Vaj nenāca

Surp Kaupo pierunāts
No mana mūka?

Vaj debess svētiba

Gūs ordenim

So zemi, pilis,
Mantas bagatigas?

Vinnē. Kļaus' biskap, mierigi!
Kam rokā vara?

Kas mūkus glābj
No līvu pagāniem?
Kas šķēpu nes,

Kas valda iedzimtos?

Ne, ne; šis ieguvums
Ir ordeņam.

Nu, teiksim, dabūsiet

Jūs krusta naudu.

Baldvins (pāvesta sūtnis).

Ko, lielmestr, jokoties
Tev patīk laikam?
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No Kaupo zemi ņem

Tas, kam viņš dod.

Kur meklē mieru tas

Vaj ordenī?

Ne, Līvu zeme mums, —

Jums alga tik.

Bannerovs (ar šķēpu sisdams).

Ha, ha! Kas varēs

Jūs te piebarot,
Aiz mūriem likt

Un kopt kā gļēvas sievas!

Mums šķēpa nesējiem,
Mums neatliks neka?

Mums vienmēr kaujā
Nesot dzīvibu?

Tā, tā! Nu ņemiet
Vienu paganu

Un krustijiet to

Dievam vēlēdami!

Ko mums te nīkt?

Es šķēpu paņemu,

Nāks bruņnieki
Man līdz uz citām zemēm.

Lai izdedzina

Līvi svētos, jūs.
Varbūt ka biskaps
Sitīs tos ar krustu

Vaj baznicsvecem

Vaj ar vīraku

Tos aizkvēpinās
MeŽOS atpakaļ? (Uz bruņniekiem.)
Nu ejam — kas mums te,
Te viņiem pieder viss.

Biskaps Alberts.

Ko runā, bruņniek,

Vaj neesi
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Pats svēta krusta

Zemes karotājs?

Bannerovs (kliegdams).

Es bruņnieks
Un brīvs kā klaidonis!

Tu piesiets kalps,
Tu sulains pāvestam.

Meindorfs (mierinādams).

Ko darāt, pietiek jau!
Var dzirdēt Kaupo,
Ko tīkojam

Ņo viņa krustidami.

Sis vīrs nav bērns:

Pirms krustu ņemtu, gan
Mums dotu daļu

Asinaiņu viņš
Ar saviem līviem.

Tikai paklusām:
To vajag izdabūt;
Ja manta rokā būs,
Būs visiem gana.

Vinnē. Tas tiesa gan,

Vajag tik sagūstit
Un sasiet, apmānit,
Tad varam dalities.

Biskaps Alberts.

Vien trešo daļu
Dodam ordenim,
Bet visu citu

Paņems baznica.

Bannerovs.

Vien trešo daļu tev,
Viss cits kā atmaksa

Ir ordeņam!
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Biskaps Alberts.

Ne, ne, tas negodigs
Kas prasa to.

Baldvins (svinigi).

Mēs sūdzam pāvestam
Par ordeni.

Ar bullu atņemts tiks

Viss jūsu guvums.

Vinnē. Es iekaroju,
Es ar paņemu, —

Tu tikai apstiprini —

Biskaps Alberts.

Vien trešo daļu,
Teicu. Pietiek tad.

Bannerovs.

Ne, ne! Nekad!

Biskaps Alberts (stingri).

Ja, gan tā saku es

Un svētais tēvs.

Meindorfs.

Jel nekliedziet,
Vēl putnis mežā mums!

Bannerovs.

Divtrešdaļas
Lai paliek ordenim!

Ja ne, mēs visi

Projām aizejam.
Lai cep tad līvi

Jūs taī vīrakā,
Ar kuru iekarot
Tiem gribat sirdis.



55

Baldvins (draudoši).
Tu svētum' zaimotājs,
Tev pieder lāsts —

No pāvesta !..

Meindorfs (starpā).

Kam vārdus tērējiet,
Mums jāstājas,
Man šķiet, pie kristibam.

Vinnē. Miers, diezgan tielēties !

Brīds svarigs šis.

Par mantas daļu
Spriedīs mūsu tiesa.

Biskaps Alberts.

Es nekristu

Pirms nava baznicai

Viņš atvēlējis

Visu, kas tam ir.

Mūks (ienāk).
Man jāziņo,
Kā abi virsaiši

Grib satikties

Ar biskapu un ari

Ar lielmestru, bez tam

Ir Kaupo nemierigs
Un šaubu pilns.

Biskaps Alberts (uz bruņniekiem).

Lai miers ! Mums steigšus
Jānokrusta tie. (Uz mūku.)

Ved šurpu virsaiti

Un viņa draugu. (Maks aiziet.)

(Uz bruņniekiem.)
Lai padevibu

Viņam izrādām;

Kad rokā būs,
Tad apgriezisim spārnus.
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Kaupo un Aco ienāk pavaditi no dažiem Uvu vecā-

kiem; aiz tiem mūks un daži baznīcas kalpi. Bruņnieki stīvi

palokās godu dodami.

Biskaps Alberts (svinigi).

Lai tava ieiešana

Svētita

Un visa tauta,
Visa tava zeme!

Vinnē (tāpat).
Virsaiti Kaupo
Esi sveicināts

No brāļu draudzibas,
Kas vēl tev labu.

Biskaps Alberts.

Tu vēlies būt

Par krusta karotāju,
Man teica mūks.

Mēs tevi pieņemam.

Kaupo (mierigi).

To vēlos es.

Biskaps Alberts.

Un visa tava tauta?

Kaupo. To vēlos es;

Vaj tauta — nezinu.

Nav tauta vergs mans,

To es nesolu.

Biskaps Alberts.

Bet sludināt

Un kristit mūkiem ļauji?

Kaupo. To ļauju es,

Kas grib, lai kristits tiek.

Vinnē. Kā atmaksu

Par svēto krusta zīmi
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Tu ļauji pilis celt

Te bruņniekiem?

Kaupo. To vēlu es.

Aco. Vaj Kaupo! Sirds man dreb,
Ko soli tu ! (Līvi nemierigi sakustas.)

Biskaps Alberts (svinigi).
Tad piešķiru
Tev SVētā krusta Zīmi. (Tuvojas viņam.)

Kaupo (mierigi pieceldamies.)
Vēl pagaidi.
Ko gūšu es par to?

Biskaps Alberts.

Tu iegūsi,
Ko esi vēlējies,
Sev sirdij mieru,
Laimi neredzētu.

Kaupo. Ne, miera ne,

Pirms nava iegūta
Ta, kurai sadegu
Kā liesmu sārts.

Ne, miera nav,

Pirms karš nav izkarots.

Vinnē. Kas tas ? Kāds karš ?

Teic virsait, nešaubies.

Kaupo. Pret Imantu!

Ir Latvijā tas virsaits.

Meindorfs (bruņniekiem paklusām).
Tas dižākais

No latvju varoņiem.
Nu naidā tie,
Kad Kaupo mūsu rokā.

Vinnē (bruņniekiem un biskapam).
Ko gaidiet! Visu,
Visu apsoliet.
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Biskaps Alberts.

Tad zemi dodi tu

Un kristit vaļu?

Kaupo. To dodu. Kara pulks
Tik paliek man

Un kara guvums.
No laupijuma
To sev izvēlos,
Kas patīk man,
Un gūstekņus vispirmak.

Vinnē. Ko gūstekņi
Un kara guvums tev ?

Kaupo. Ja krusta kareivs es,

Kamdēļ gan ne?

Bannerovs.

Ne, ne! Kas kaujā gūts,
Ir ordenim.

Kaupo. Es ne'smu kaujā gūts,
Es — aizeju. (Aizgriežas projām.)

Biskaps Alberts (uz bruņniekiem, kas nemierā).

Kam nesoliet?

Nav solijums vēl saite. (Uz Kaupo.)

Ak virsait, paliek tā

Kā vēlējies.

Kaupo (atgriezdamies).
Es pavēlēšu

Kaujā iziedams.

Biskaps Alberts.

Ja, ja.

Kaupo. Man gūstekņi,
Kas kaujā mantoti?

Biskaps Alberts.

Ja, ja.

Kaupo. To soli tu ?
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Biskaps Alberts.

To solu es.

Bet apsolies tu ari

Ne mūžam svēto

Krustu neatmest.

Kaupo. To solu es.

Biskaps Alberts.

Tad krustu ņem

Un topi viņa draugs !

Un apsolies,
Ka Līvu zemi tu

Tam Kungam atvēli

Par ziedojumu.

Kaupo. Nav dārgs nekas,
Kad viņu iegūstu ...

Aco (paklusām).

Vaj pareizs darbs,

Vaj pareizs mūsu gājums ?

Vinnē (priecīgs uz bruņniekiem).
Nu sāksies brīvē

Līgsma sirošana.

Kaupo (tiek apstāts no bruņniekiem).

Biskaps Alberts (uz baznīcas kalpiem).

Lai zvana svēto

Krusta cermoniju, (Uz Kaupo.)

Ej izredzēts

Ta kunga spožumā. (Pamāj kalpiem, tie nes

baltas drēbes un uzvelk tās Kaupam un Aco.)

Aco. Es, Kaupo, tavs,
Es eju līdzi tev.

Kaut šaubu pilna sirds

Kā vērmeļu. (Bruņnieki priecigi sačukstas ar

K_
,

, _ . . biskapu.)
ads li vu vecākais.

Viņš visu atdod:

Tautu, dzimteni;
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Liek pilis celt —

Ak, Kaupo — nolādētais! (Novēršas.)

Kaupo (baltās drēbēs nāk uz priekšu).

Es atmetu

Nu visu, kas man bija,
Kā nederigu
Skrandu übags met.

Dēļ tevis atdodu,
Lai atrastu ar tevi

Kā dārgakmeni
Dienu nākošo.

Tu smaid, tu smaid

Pār krusta zīmi pāri,
Tu smaid pār tautu

Un pār dzimteni;
Ar tevi atnāks

Visam mūža laime,

Ar tevi svētits

Būšu katram es

(Visi zvani sāk zvanit. Dibenā atveras lielās durvis; redzamas

baznicas telpas. Sveces deg. Baznicas kalpi-zēni iet pa priekšu
dziedādami Ave Maria. Aiz viņiem biskaps ar sūtni Baldvinu,
tad Kaupo un Aco baltās drēbēs; aiz tiem līvi, tad Vinnē ar

bruņniekiem. Visi saiet baznicā. Zvani skan bez apstāšanās,
kad durvis jau aizveras.)

(Priekškars.)

Trešais cēliens.

I. tēlojums.

Gadu vēlāk. Imanta pilī Latvijā. Pils lielā istaba. Aģita,

Egle un kalpones — meitenes šuj un vērpj. Pēcpusdiena; gaišs
saules spožums pa lieliem logiem (krāsas dekorējumā: gaišas,

gaiši pelēkas, bez asām kontūrām).

Aģita (logā lūkodamās).

Uz vakaru steidz

Diena saules spodra.
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Jau otra diena —

Imants nerādās.

Egle. Ne karā gāja
Imants, virsaite,
Te skumjam vietas nav.

Aģita. Viņš karā ies:

Pret vāciem zobens celts

Ja negribam,
Lai visi tiekam vergi.

1. meitene.

Kas notiks Imantam, —

To dievi mīl.

2. meitene.

No šķēpa saule lec,
No vāles sper

Pats Pērkoņtēvs —

Kas notiks Imantam?

3. meitene.

Kā Jods no Pērkoņa,
Tā vāciets mūk

No Imanta—

Ko skumsti, virsaite!

Aģita. Ja, nav ko skumt,
Kad Imants virsaits

Bet sirds kā ēnu

Pilna baiga birze.

Kas zin, — — —

Egle. Ak, mūsu sirdis

Vienmēr baigas, vājas.
Bet varons — viņa spēks
Kā saules spēks.

Aģita (logā lūkodamās.)

Tik meži zil

Un gravas, palejas
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Neviena jājēja,
Ne ziņas nava (Uz meitenēm.)

Lai pietiek, šodien

Brīva vaļa jums.
Man tiktos klusumā

Būt labāk šodien.

Kur patīk ejat,

Ņemat ratiņus —

Lai brīdi miers. (Meitenes aiziet priecigas.)

Egle. Man ari iet ?

Aģita. Tu paliec te,
Tev labu vārdu gan.

Tu zini drošināt

Un jautri smiet,
Tu zini skumt

Un klusu parunāt. (Atsēstas uz sēdekļa.)

Egle (pie loga).

Man sapnis savāds

Šonakt tēlojās:
Bij ciemiņi,
Tik drēbes savādas

Un sejas slēptas (Ātri.)

Lūk, skat, no nokalnes

Trīs, četri steidzas

Jāšus aumaļām ...

Aģita (steigdamās).

Imants ?

Egle (raudzidamās ārā).

Ne, ne, tie latvji nav.

Skat, apģērbs melns.

Skat, vēl tur viens,

Nu visi šurpu steidz.

Ak Dieviņ — vāci ne —

Tas virsaits kāds?
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Aģita. Kā līvi liekas.

Kas tos šurpu sauc?

Kopš Kaupo prom,
Ar tiem mums draudzibas

Ir maz.

Egle. Kur stalti kumeļi!
Kā auļos iet!

Lūk jostas sarkanas

Ir jājējiem.
Šurp, šurp!
Man liekas kāds

Kā valdnieks.

Aģita. Cik savadi! (Atskan signāls uz koka zvana.)

Kļaus, vēsta torņa sargs!
Patiesi šurp.
Tie viesi, liekas, jāj.

Egle. Ja, ja, jau pagriežas
Pie pils vārtiem.

Aģita. Tu paliec te.

Ja nāk, tad izprasi,
Kas vajadzigs.
Ja prasa Imanta,

Teic: mājā nav.

Tad vēsti man

Es labāk nerādos. (Aiziet.)

Egle (paliek logā lūkodamās).

Kāds virsaits, ja —

Tik stalts vēl neredzēts.

(Pēc brīža ienāk vārtu sargs un Vilti s.)

Vārtu sargs.

Ar virsaitieni

Vēlas runāt šis.

Vilt 1 S (palocidamies cienibā).

Viscienijamā

Laipnā virsaitien
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Egle (atraudamās).

Ne, ne, es kalpone,
Ne virsaitiene.

Vi 11 is. Pēc daiļuma
Un acim virsaitiene.

Kā lai es nemaldos.

Egle (apjūk).
Tu brlnum valodnieks.

Bet pagaidi
Būs viņa tūlit te,
Es pasteigšos.
Bet teic no kurienes ? —

Tu sveši ģērbies,—
Kas esi tu?

Ko vēlies? runā tik.

Vi 11 is. Kaupo mans pavēlnieks
Man' sūtija
Pie virsaitienes

Viesos ielūgties.

Egle. Kaupo! Ko? Kaupo?
Līvu virsaitis?

Vi 11 is. Viņš te, nu liek

Man aiznest atbildi.

Egle (neziņā).

Kaupo — es nezinu

Kā nu man būt.

Ej, ej es nezinu

Vi 11 i S (aiziedams ar sargu).

Es gaidišu.

Egle (aiziet pie Aģitas).

Kāds savāds viesis tas.

(Brīdi skatuve tukša, tad no abām pusēm reizā paveras durvis.

Kaupo stāv pret Aģitu, abi kā mēmi raudzidamies viens otrā

un sastinguši.)
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Aģita. Kaupo, tu?

Kaupo. Es pārnāku ...
Kā bēglis vaj kā viess

Es drīkstu te

Imanta pilī
Mazu bridi būt?

Aģita. Kur biji tu?

Kaupo. Aģita, — svešumā.

Aģita. Ko nāci tad,
Ja biji aizgājis?

Kaupo. Ko nācu? Prasi

Bezdeligai tu,
Ko viņa nāk

Uz ziemeļzemi vēso.

Ak, saules gaiss
Un zaļās mirtu birzes,
Un zelta svētnicas

Un mirdzums spožs! —

Es biju tur

To visu izmaniju
Un — atgriezos.

Aģita. Ko meklē te?

Tu esi vācu draugs,
Ko nedus Rigas
Pilī bagātā,
Pie daiļās vācu sievas skaistuma?

Kas tevi sauca

Te, kur zil tik mežs,
Kur miers un ilga
Vientulibā snauž?

Kaupo. Kad egļu silu

Zilgmi ieraudzīju
Sirds pilna sēru

Kļuva tā kā trauks,

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Kas pieliets dzīrās

Paliek neizdzerts.

Šurp sauca ta

Ar pusnakts vēsmu mājot,
Šurp sauca rītu

Agro sveicināt

Un sārtā vakarā,
Kad skumu viens —

Šurp, šurp kā mīļa
Roka aicināja.
Imants mans draugs,
Ta seju redzēt tikās

Aģita — tu

Vēl skaļāks ilgu vārds...

Aģita. Ko mani min -

Es tevi nožēloju
Kā mirušu,
Nu mierā gribu būt.

Tu kristits, vācu draugs.
Tu tautu ļauj
Un zemi viņu rokā,
Ko vēl tev

No mums ?

Kaupo. Aģita— kristits es

Kā brīnumos:

Turp mani aicināja
Vācu mūks.

Bet ko man deva

Krusts un apģērbs balts ? —

Kur tevis nav,

Viss paliek mēms un salts.

Aģita. Ko mini, Kaupo,
Mīlas valodu.

Es cita sen

Un piederu šai dzīvei.
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Nekad, nekad

Vairs nerunā tā, Kaupo

Kaupo (skumjāk).

Es zinu, beigts ir viss,

Viss noziedējis,
Bet kā uz sauli

Skatās saules griezes,
Tā skats bez gala
Aizlaižas kur tu.

Nekur, nekur

Es tevis neguvu.
Kad saldās smaržās

Prāts man apreiba,
Kad atdevos

Es svētā krusta varā,
Par svecēm gaišāk
Vaigs tavs dega man,
Par vīraku

Bij saldāka ta dvaša,
Ko tālās dienās

Tu man uzdvesi...

Kad svešās zemēs

Maldijos un Romā

Es sapņos pārnācu
Ik nakts, ik nakts,
Kur zilgmo Eīvzeme

Un Latvija.
Cik bālo mēnesi

Es ieraudziju.
Man šķitās tu,

Aģita, mani vēro.

Krusts bālēja,
Es velti miera saucu...

Es atgriezos
Kā bijis sāpju pilns.
Aģita, pieņēmi
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Šo noziedznieka galvu.
Es nācu šurp
Vaj sodi — piedodi.

Aģita. Ne piedodu, ne sodu;
Tu man svešs

...

Tik skumstu, sēroju
Par seno Kaupo,
Kas bij kā vētra,

Pērkoņ-negaiss jauns, —

Nu tikai nodevējs,
Tik gļēvulis ...

Kaupo (sasliedamies).

Ne nodevējs!
Tu nerunā pareizi.
Ja visu atdevu

Un atmetu,
Prom vara, gods,
Prom zeme, tauta, vaļa,
To visu atsviežu

Ne nodevu —

Dēj ka? dēj tevis,
Kuras meklēju,
Kad krusta zīmi

Sev es uzšūt liku.

Es tevi nedodu,
B

Es nevaru

To dot ar sirdi,
Kas man kopā viens.

Aģita — tu

Mans vienigs noziegums.

Aģita. Ko mīla līdz,
Kad zaudēts vīra gods?

Kaupo. Par viņu devu to

Ta dārga bij —

Ta tava mīla.
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Aģita. Ja vīrs dēļ sievas

Aizmirst zobenu,
Tad tas nav vīrs.

Kaupo. Ja vīrs dēļ sievas

Visu neaizmirst —

Tad nemīl viņš.
Es devu visu, visu.

.
.

Ņem nu šo,
Kas atlicies

No Kaupo varoņa.
Šo sirdi plosito,
Šo gurdeno
Un nicinātā,

Nesaprastā miesu.

Ta var nu krist,
Ta slāpēs mirusi,
Kā ogle pelnos
Sadegdama klusi,
Bet dvēselei,
Kas pilna skaņu vēl,

Kaut vienu vārdu

Vēli vēl kā senāk.

Es laimigs aiziešu,
Kā apspīdēts.
Tu vari visu, —

Viss pie tevis mīt.

Zem manas būtnes

Dzīviba vaj nāve.

Es gaidišu,
Te mana vieta nu

— (Noliek zobenu pie viņas

... kājām.)
Agita (ar rūgtumu, maigāk).

Ak, Kaupo, pacel to.

Tev nepieder
Te gaidit likteni

Pie manām kājām.
Tu vīrs; man žēl —
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Tu nāc kā noziedznieks,
Tak ne uz ceļiem
Vari izlūgties,
Lai atņemtu
Es nicināšanu

Reiz, Kaupo, mīla bij
Pret tevi sirdī

Kaupo (aši celdamies).

Ko? bij? Ko dzirdu?

Saki vēlreiz to (Tver zobenu.)

Jau spēks ar šalti

Dzīslās iedegas,
Jau kvēlo sirds

Man tava mīla bij ? (Tuvojas viņai.)

Aģita (vēsi paceļ pret to roku).

Ja bij, nu nav, —

Nu mani baida kas

No tevis nost,
Kā ēna sveša salta. —

Ja sapņoju reiz:

Būt man Kubeselē

Pie Kaupo varoņa

Un nejaudu,
Kam roku sniegt,
Kad abi aicinājāt,
Imants un tu

Tu biji mīļāks reiz.

Kaupo (iedegdamies).

Es!

Aģita (atraidoši).

Ne, ne! Tas bij.
Nu viss ir citādi.

Man deva padomu
Mans tēvs, kam acs

Bij gaišāk tavu
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Sirdi skatijusi.

Viņš teica: Kaupo
Sapņotājs par postu,

Deg ātri, ātri dziest,
Kā liesmas kvēls.

Tas visu grib
Un neiespēj neka;
Kaut liels — bet sirdij
Visai padevies.
Tu sieviete, —

Tev pašai diezgan sirds,
Tev vajag prāta,
Skaidra vaditaja
Ar sirdi saskaņā,
Kas visu var;

Lūk, Imants latvietis,
Kā saule tīrs,
Kā zobens uzticams —

Tam pieturies
Es klausiju —

Ko varam daudz mēs lemt?

Ka sievām jāpadodas
Prātam augstākam.
Un nu vairs neskumstu,
Nu ticu tam:

Imants bij sapnis mans —

Tu — gļēvulis

Kaupo (spēcigi).

Ne, ne!

Aģita! Ko es

Spētu izdarit,
Lai tavas lūpas
Mani nenicina?

Kā nomazgāt
To, ko es ciezdams ņēmu

Uz sevis nelaimīgais
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Tevis dēļ
Kas atlicies?

Tik asins nieks vēl sirdī,
To pašu dotu,
Ja tu varētu

Uz manis skatities,
Kā senās dienās,
Kad biju tuvs,
Kad biju sapņos tev.

Agita. Vīrs topi atkal,
Atkal būsi brīvs,
Un brīvam cieniba

Vēl liegta nav.

Kaupo. Šis saldais vārds:

Man cieniba no tevis !

Ja, cieniba,

Kamdēļ tad mīla ne?

Ta mīla, kura cieš,
Kad nelaimigs
Pie viņas durvim

Übagodams stājos.
Kam bija reiz

Tavs degošs liesmu sārts,
Kā ugunskurs
Mazs, nu lai silditu

Šo sirdi saltā

Vientulibā žņaugtu,

Bezgalā miglā
Maldinātu sen.

Aģita — zobens mans

Te tavā varā,
Teic vārdu tik —

No tevis kūs mans spēks —

Ar zibens liesmu

Tumsu pārdališu.
Teic, kā man tvert,
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Viss būs, ja smaidi tik,
Man tā kā reiz,
Kā reiz, kad sirds

Bij pilna mīlas

Tā kā salda miesta!

Aģita — teic !..
. . (Taures skaņas pagalmā.)

Aģita. To izpildi,
Ko solijies nesen:

Ar Imantu ej
Pretī vācu dzelžiem.

Ja vari to —

Pie manas labās rokas

Tev dzīrās vieta

Piederēs, kā reiz

Kaupo (aizgrābts).

Aģita — teic,
Lai liesmās dedzinu

Šo roku, tiks

Par ogli viņa drīz,
Lai tikai tavā

Smaidā skatitos.

Viss aizmirsts būs,
Kas grūts un baigs un smags.

Aģita. Tu apsolies — ?

Kaupo. Ja, ja!
Kā uguns karsta: ja!
Kā zvaigznes mūžigas:
Ja! Ja! Es apsolos!
Ar tevi zobens ass,

Sirds rūdita.

Ar tevi pulki
Tūkstoš tūkstoši,
Kaut būtu viens— (Grib saķert tās roku.)

Aģita (cēli).
Nu diezgan. Zvērastu

Pie ziedokļa
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Tu liksi; te

Pie manām kājām ne.

Te runā kaisliba,
Te mīla ar,

—

Gars brīvots tikai var

To apņemties.
Lai blakus stāv tev

Dzimtene un tauta

Kā mīļas māsas

Un tad zvēri tām.

Kaupo (mierigs drošs kā mīlestibā).

Tu runā, Aģita,
Kā mīļie dievi runā.

Pats Krusta nesējs

Mīļāk nerunā
. . . (Braši.)

Ja, ja! Lai nāk!

Šurp, mani ļaudis, Aco,
Un bajāri!
Lai nāk, mēs zvērēsim!

Tie līdzi man —

Nu nomazgāsim kaunu. (Grib doties uz āru

strauji.)

Imants (un viņa bruņu kalps uznāk ar kaujas ieročiem;

brīdi abi paliek kā sastinguši).

Kaupo! Kaupo? Tu? Gars?

Kaupo. Es, Imant! Kaupo, ja!

Imanta (ceļ zobenu).

Vaj Kaupo tu, vaj gars,

Vaj draugs, vaj kas —

Nu zobens jāmērcē
Man tavās asinīs. (Grib durt.)

Aģita (pieķerdamās pie viņa rokas neļauj to).

Imant, mans virsait,
Paklausies kaut vārdu
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Imants. Ar' tu, Aģita?
Tevi paklausos. (Nolaiž zobenu.)

Ja ne, tad ne;

Lai paliek mana pils
Bez asins plankuma. (Rada uz durvim.)

Lai iziet viņš.

Kaupo. Imant! Imant!

Tu mani nepieņēmi?
Šī sirds un roka

Bij jau zvērastā.

Imants. Kāds zvērasts?

Aģita. Ar tevi kopā
let pret vāciešiem.

Imants. Pret vāciem vāciets ?

Kā man saprast to?

Es latviets runāju
Bez mīklām te.

Un vēlos ar

Bez miklam dzirdēt ko.

Kaupo. Es vilts. Mans miers

Ir meklējams kā agrāk
Pie tevis, brāli,
Un pie Aģitas.
Es vilts. Kaut krustu

Sirdī nēsāju,
Tak miera nav

Ņem, Imant, manu roku,
Sirds līdzi iet.

Tu zelta važa tai. (Grib sniegt roku.)

Imants (atraujas).
Pirms ņemu roku

Sirds man jāpazīst.
Cik no tās vāciem

Devi un cik man?
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Kaupo. Sirds ir mans kungs,
Ta mani projām veda,
Ta veda atpakaļ —

Ta visa te.

Kam pieķēros,
Tam pieķeras ta visa,
To nedalitu

Šurp nu atnesu.

Aģita. Viņš nāk ar zvērastu

Priekš savas tautas.

Ņem, Imant, roku šo,
Es lūdzu ar.

Imants. Tad klausies, Kaupo:
Vīrs kā tērauds salts,
Kad jārunā
Tam ir ar ienaidnieku.

Kā vētra straujš
Un ātris, negrozāms,

Pret sirdi kurls,
Kad kaujā viņam iet.

Ja neesi tāds,
Tad gļēva tava roka.

Tad ej, es viens

Pret vāciem paceļos.
Ja esi tāds,
Dod zvērastu un soli,

Tad draugs tu man

Un kara biedris dārgs.

Kaupo (ar apziņu).

Es dodu zvērastu

Un solu to;

No Kaupo vārda

Saplaks ciltis un tautas.

Šurp sauciet Aco,

Manus bajārus
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Un priesteri, —

Es liesmai pazvērēšu!

Imants (roku sniegdams).

Tad roku sniedzu.

Kaupo, tu man dārgs.
Aģita pieņēmi
Šo viesi tā kā citreiz.

Mēs kopā cīniņā,
Un kopā laimē.

Nu laiks ir dārgs.
Vēl tikai piecas dienas,
Pret vāciem cīniņā
Tad latvji ies.

les latvji, līvi.

Zeme nomazgāta
No posta traipiem būs,
Tad laime zels. (Uz kara kalpu.)

Ved līvu viesus,
Visus bajārus,
Ved vecākos

Un kalpus pilī te.

Par kauju jārunā
Mums kopigi. (Kalps aiziet.)

(Uz Kaupo.)

Tu nāc un stāsti mums

Par Rigas pili. (Aiziet pa labi visi.)

(Pēc brīža ienāk Vi 11 i s un Aco ar līvu bajāriem sarunāda-

mies. Viņi nostājas vairāk pa labi. Pēc tam nāk latvju bajāri

un ziņneši — tie paliek pa kreisi.)

Latviešu bajārs (izaicinoši uz līviem).

Ehe, nu paskat,
Līvu melnie svārki

Imanta pilī
Atkal redzami.

Ē, melnie, parādiet,
Kur krusts jums šūts?
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Gan oderē,
Kā kāda dārga manta.

(Latvieši nicinoši smejas.)

Vi 11 i S (droši, asi).

Līvs ņem, kad tīk,
Un nomet, kad tam apnīk.
Ja brīvi esiet —

Kas jums tāpat liedz?

Cits latviešu bajārs.
Kā dzird, pats Kaupo
Esot atnācis.

Par mēteli

It visu dāvinājis
Tiem klaidoņiem —

Nu pliks un kails jau pats.

Aco (uz priekšu nākdams).

Kas Kaupo aizskar,
Lai ar mani runā.

Latviešu bajārs (pretī).

Ē, Aco, kristitais,
Tu ari te?

Nu tu tik balts,
Ka spļāviena pat neredz,
Ko tavi ļaud's
Tev sejā metuši.

Kāds cits latvietis.

Kā? vaj mums jāslēdz
Atkal draudziba

Ar nodevēju
Virsaiti un ļaudim?

Aco un Vi 11 i s (reizā).

Ko teici ? Nodevējs ? (Virzās tam tuvāk. Lat-

vieši draudošipretojas.)
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Vi 11 is. Nav Kaupo nodevējs,
Brīvs bijis — ir.

Tik viesis vāciets

Viņa novadā.

Ja netīk vairs

Viņš izmetīs tos rīt.

Ja tīk, — kas daļas
Citam vēl par to?

Latviešu bajārs.
Nost, nost! ar Kaupo
Vāciets līdzi nāk!

Šī suga labu

Nenesīs nekad.

Kad lien jau virsū

Dzelžains bruņnieks,
Iz mājas pašus met

Par apsmieklu,
Tad sāk jau apmeklēt
Ir Imantu —

Nu vajag palīga,
Nu gpūti iet, aha! (Piekrišana pie latviešiem.)

Kāds cits.

Tam zeķi naudas

Pāvests dāvājis
Un paša zemei

lecēlis par kungu. (Smiekli pie latviešiem.)

Kāds cits.

Ko troksni celt.

Gan Imants zinās pats.

Viņš Kaupo pazīst
Jau no mazu dienu.

Ja Imants piekrīt,
Piekrītam mēs ar.

Latviešu bajārs.

Ne, ne, es saku:

Kas ar līviem mums!
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To zeme pilna
Kā ar posta sērgu,
Ne, ne, lai paši
Sevi apsargā.
Mums pietiek izglābt
Tikai Latviju.

Aco (uz priekšu nākdams).

Tu runā bērnišķi:
Tik sevi glābt.
Pa vienam vāciets

Visus nomaitās.

Bet līvs vaj latviets —

Tas nav briesmonis,
Ja tikai vācus

Izdzenam no zemes.

Mēs mierā mituši,
Uz priekšu ar'

Kā brāļi satiksim;
Mums kopā iet.

Latviešu bajārs.

Ar viltniekiem

Un nodevējiem iet?

Tad labāk vāciem

Roku pasniedzu.

Latviešu balsis.

Prom Kaupo, kristito!

Pie joda to!

Mēs negribam!

Līvi. Jūs kalpi mums,

Jūs līviem meslus dodiet,
Un igauņiem. (Troksnis un strīdus.)

Imanta kara kalps (iznāk).

Jel klusu, virsaiši! (Troksnis norimst.)
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Imants, Aģita, Kaupo (ienāk un nostājas dibenā.

Imants vidū, pret ziedokļa akmeni, pa kreisi Kaupo, pa labi

Aģita. Meitas, sievas, bērni, pils sargi piepilda zāli).

Balsis no latviešiem.

Nost Kaupo, viltnieku!

Ko meklē te

Šis melnsvārcis?

Šis krusta skūpstitajs!

Imants. Mēs kauju noslēdzam

Pret vāciešiem

Ar līviem vienibā,
Lai izdzītu

Iz latvju zemēm

Svešos apspiedējus.

Kāda balss no latviešiem.

Un Kaupo ar'!

Imants. Ir Kaupo latvju draugs.
Viņš atgriezies
Dot zvērastu

Pret vācu bruņniekiem.

Balsis. Viņš zvērēs ? Kaupo ?

Viņš mums uzticams.

Ja, ja, kā tad,

Viņš vācus atmetis!

(Piekrišana pie latvju un līvu vecākiem.)

Kaupo. Aco, mans draugs,
Vaj solies līdz man iet

Pret bruņniekiem
Ar savu novadu?

Aco. Mans virsait, līdzā

Tev es dzīvoju
Un mirstu.

Kaupo. Jūs mani bajāri,

Vaj solāties?

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Līvu vecāku balsis.

Ja virsait tu,
Tad līdzā ari mēs!

Ja, ja, mēs solāmies,
Lai nāve tiem! (Piekrišana pie latvjiem.)

Imants. Lai priesters nāk

Dos Kaupo zvērastu. (Kāds kalps aiziet.)

Nu, mani bajāri
Un kara kalpi,
Kā brāļus līvus

Atkal pieņemiet!
Lai asnis

Mums visiem kopā tek,
Būs uzvara

Un brīve kopiga.
Par apspiesto,
Lai katra roka deg
Pret naidnieku,

Lai šķēpi tecināti. (Uz priesteri kas ienāk.)

Dedz ziedokli

Un ziedo Pīkolam

Un kaujas zvērastu

Dos Kaupo līdz.

Priesteris (iededz uguni uz ziedokļa).

Balsis starp latviešiem.

Nu Kaupo zvērēs.

Tiešām, varons tas.

Ar Kaupo tiešām

Būs mums uzvara!

Priesteris (uz Imantu).

Kungs virsait, dievi

Kauju nevēlas.

Kaupo (braši uz priekšu nākdams).

Tad es to vēlos,

Kaupo vēlas to!
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Ir stiprāks vel

Par visiem dieviem kas!

Imants. Tad, Kaupo, saki

Kaujas zvērastu. (Klusums un uzmaniba pūlī.)

Priesteris (uz Kaupo).

Ko draugiem vēli,
Prasa Pīkols tev?

Kaupo (šķēpu pār uguni turēdams).

Līdz melnai nāvei

Sirds uzticibu,
Līdz melnai nāvei

Dvēseli un miesu.

Priesteris.

Ko ienaidniekam

Prasa Pīkols tev?

Kaupo. Kā ogles kvēli

Naidu degošu,
Kā melnu mēri

Nežēlibu mūžam!

Priesteris.

Ko vēli sev

Par kaujas zvērastu?

Lai Pīkols dzird

Un visas tautu tautas.

Kaupo (drūmi, smagi).

Ja atkāpjos —

Sev vēlu melnu nāvi

Un apsmieklu
Līdz simtamaugumam ! (Pacelšķēpu. Uz līviem.)

Nu rūdāt ieročus

Kopš svēta guns,

Lai karsti tie

Kā liesma dedzinoša.
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Balsis. Ir Kaupo zvērējis 1

Lai dzīvo Kaupo!
Nu rūdām ieročus!

(Kareivji nāk un aizskar liesmu ziedokli ar ieročiem; gaviles
un klaigas, Imants un Aģita sniedz rokas Kaupam.)

Balsis no pulka.

Sveiks Imants!

Kaupo sveiks ! (Latvieši un līvi maina šķēpus
un sniedz rokas.)

(Priekškars.)

11. tēlojums.

Gaujas ieleja Rigas tuvumā. Pa labi krastu kalnājs ar biezu

mežu. Pa kreisi līdzenums— tālumā redzams Gaujas līkums.

Pusdienas laiks. Uznāk daži latviešu bajāri.

1. bajārs.
Pirms saule dienvidū

Mums kaujā jāiet:
Pus ielejā
Jau vācu zirgi zviedz.

Pār lauku nāve

Atjāj steigdamās.

2. bajārs.
Lai, vienreiz asins

Upei ja-aizrit,
Lai mieru gūtu.

3. bajārs (steigdamies uz mežu).

Šurp, šurp! mums mūsu

Ļaudis jāziņo!

2. bajārs.
Cik degošs Imants
Šorīt zirgā sēdās!

Par sauli mīļāk
Kvēloja tam vaigs —
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1. bajārs.
Bet Kaupo melns

Kā vētras padebess.
Tam acīs liesma

Neparasta dedza.

2. bajārs.

Vaj tiesa: — dievi

Kauju nevēlot?

Trīs reizes liedzis

Naktī priesteris,
Trīs reizes zirgs
Ir apstājies pie šķēpa.

1. bajārs.

Bez dievu ziņas
Iziet virsaiši;
Tik Pīkols vien

Ar upuriem ir mielots. (Taures skaņa tālumā.)

3. ba ja r S (iz meža).

Klau, klau, jau sauc!

Nav laika tenkas teikt.

Prom pulkā stāt! (Visi mežā.)

(Jāšanas dimdoņa, zirgu zviegšana. Pulciņš latviešu kareivju

iziet no meža un dodas uz klajumu.)

Imants un Kaupo (ar šķēpu nesējiem iznāk pa kreisi).

Kaupo. Lai paliek tad

Kā vakar nolēmām:

Lai latvji karo,
Līvi tikai kaus.

Es aizdambešu

Līvu straumes te,
Tu ved tad sēklī

Vācu bruņniekus.
Tad straume spruks -

Tos visus aizskalos.
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Imants (pacilāts).

Lai ir. Es nāves

Šodien nebaidos.

Te dzimtene.

Vaj dzīvs, vaj miris esi,
Tu viņai piederi
Un viņa tev

Ap klusiem laukiem

Zelta brīve zalgos.

Kaupo (likdams roku uz viņa pleca).

Imant', mans brāli,
Kā man kvēlo sirds ! (Pēkšņi novērzdamies.)

Ak kvēle, ļaunā
Naida uguns grēks!

Imants. Ko teici, draugs?
Ko acis paslēp tā?

Kaupo (saturēdamies).

Es jautāt gribēju,
Vaj tiesa tas,
Ka Aģita?

Imants. Ja, viņa līdzā

Kaujas tuvumā.

Pret parašu
Ta sekoja man droši.

Ta teica: labāk mirt,

Kā gaidit manis — —

Vēl daža sieva,
Daža jaunava
Kā varones,
Mums tuvumā stāv gaidot —

Kā redzi, Latvija
Te visa nu.

Kaupo (sevi).
Nu zinu, mani,
Vēro viņas skats.
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Aģita, ziedokļi
Tiek dedzināti,
Tiek kauja karota —

Viss tev, viss tev . . . (Taures skaņas mežā.)

Imants. Klau sauc! Nu paliec
Mīļi sveicināts. (Skūpsta to.)

Ja tiksimies

Būs divreiz mīļāks skūpsts.
Ja ne — būs mūsu vārds

Pār laikmetiem

Kā lēna vēsma

Pāri zaļiem laukiem. (Uz šķēpa nesēju paņem-

Ved zirgus šurp, d»ms šķēpu.)

Man jāiet pirmajam. (Aizsteidzas mežā.)

Kaupo (viens ar skumjam).
Imant', vaj liesma

Dzīvo tavos vārdos?

Tā sirds man deg,
Kā speltes karstumā.

Aco (uznāk, līdz ar to daži kareivji).
Ko, sapņo virsait'?

Gaujas ielejā
Jau vācu pulki —

Kauja iesākas.

Kaupo. Es sapni sapņoju,
Kas piepildoties
Šo zemi apņemtu
Kā pavasars. (Drūmāk.)

Es sapņoju
Kas mūžam nepiepildās...

Aco. Nav sapņiem laika,
Kad jau diena deg
Un asmens ass ...

Kaupo. Ko ? Asmens ass ?

Ko cirst šim asmenim ?
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Šaīs mazās ķildās
As'nis tecināt?

Kā sīkos gružos
Kājas iestieg te,
Kā sīki kukaiņi.
Šīs sīkās rūpes.
Man riebj šī spēle
Mūžam nieciga.
Ak, tāles, gaiss,
Kur lieli spārni šalko!

Es sapņoju to,

Kas nav piepildāms

Aco. Es zinu, virsait',
Svēto brīnumu

Tu gribi nest,
Sīm zemēm aklām drīz.

Tu aizmirst nevari

To lielo mīlu,
Ko krusta nesējs
Mums ir atstājis.
Bet tagad — ienaidnieks,
Ne pestitajs
Mums jaizdeld
No tēvu zemes lejam.

Kaupo. Ak, tikai vācieši ?

Ak, tikdaudz vien?

Šī mazā sauja
Kāru klaidoņu,
Kam laupit tīk

Un raust kā prastam zagļam,

Vaj to ir vērts,

Ka tikdaudz zvēramies

Un krājam spēkus
Ķildās mazinātus?

Sen pieticis būt viena mana vārda,
Lai pēdu tiem
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Pat suns vairs nesaostu. (Sķēpn cilādams.)
Šai rokā spēks
Ka maniem tēvu tēviem.

Neviens nav spējis
Viņiem pretoties.
Tā sistu pušu
Spožo tēraudu,
Tā celtu Līvzemi

Kā vētra rauj
Ar šalkoņu
Pār mežiem dunēdama.

Bet — Aco, spēka,

Spēka man vairs nav

Kā smagai jūrai
Klusā pusdienā...

Aco. Kā saprast, virsait',

To, kas tevi spiež?
Tev dīvains skats

Un vārds un gaita ar.

Kas tevi spiež?

Kaupo. Ak, Aco
...

nav ... (Gandrīz kliegdams.)
Man manas saules nav! (Tuvodamies, seri.)

Kā mūžigs ziemels

Ledū saldēdams

Pār maniem asniem

Akmens smags ir gūlis,
Es slāpstu, slāpstu ...

Šodien noslāpstu
Ne rīt'; (saceldamies) ne, netīk,
Netīk manim mirt!

Aco. Kam mirt, vēl pils
Un zeme pieder tev.

Kaupo. Viss pieder man,

Tu saki taisnibu:

Pils, zeme, kara pulks
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Un jūras vilns.

Vēl jauniba,
Kā ziedons briest man miesās;
Vēl draugs dažs labs,
Vēl brīve, plašums mans.

Pret mani galvu
Liec ik bruņnieks —

Ak, Aco, draugs,
Cik nabags esmu es!

Viss pieder man —

Tik viens man nepieder:
Man tukša sirds,
Kā izdegusi būda,
Kur naktim pūces kliedz

Un gaudo vilks
...

Tik viens man nepieder —

Tas pieder — Imantam...

Aco. Kas pieder Imantam?

Kaupo. Kas pieder tam ?

0, Aco, paskaties,

Vaj saredzi,
Kur slēdzās apvārksnis,
Kur zilgmo mežs,
Kur Gauja tālē zūd?

Vēl tālāk, vēl,
Kur jūra aizveļas,
Aiz Igaunijas
Un aiz salam vēl.

Un Latvija
Un Zemgalija ar,

Un Lietava

Ar sumbriem un ar medu,

Vikingu zeme

Tālā aizjūrā.
Ar pērlēm kuģi,
Pārpilditi smagi,
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Viss piederētu man,

Ir bruņnieki,
Ja piederētu man,

Kas pieder Imantam.

Aco. Kas pieder tam? (Tauru skaņas un kliedziens

tālumā.)

Vi 11 i S (piesteigdamies).

Ar bruņniekiem

Latvji kauju sāk.

Kungs virsait', līvi

Prasa padoma.

Aco. Mēs steidzamies! (Uz kādu kareivi, kas steidzas

Jel ziņo manus ļaudis. garam.)

Nu virsait',

Sapņot gan.

Sien tevi solijums
Un vīra gods.
Un dievi lielie

Noskatās uz mums.

Kaupo. Kas noskatās? (Līgsmi saņemdamies.)
Ja, zinu es

Kāds noskatās

Kas vairāk vēl kā dievs.

Es eju lausl,
Lai atmirdz viņas acs —

Pie viņas rokas

Dzīrās man būs vieta!

(Visi prom mežā. Tāluma kliedzieni un kaujas troksnis, zirgi
zviedz: kareivju pulciņi pāri steidzas redzamam laukumam

šurp un turp. Pēc brīža iznāk Kaupo, Viltis viņam seko.

Pa visu laiku dzirdams kaujas troksnis tuvumā.)

Kaupo (meža ēnā turēdamies).

Šai dienai šķirt
Nu manu likteni.

Ne tikai manu —
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Līvu vēl un latvju.
Aģitai solijos
Un žvīgo spēks,
Dzelzs lūzīs, ordens beigts
Kad gribu es

. . .

(Kāds līvu bajārs no meža.)

Bajārs (steigšus pie Kaupo).

Ko virsait' tvert?

Ir nemierigi līvi

Bez padoma.

Kaupo (pavēloši).

Lai mierā līvi,
lesim kad būs laiks. (Bajārs aiziet.)

Kaupo (domās).

Ja, ordens šodien

Bruks bez glābšanas.
Un līgsmos Latvija
Un Līvzeme

Un līgsmos Imants.

Imants, ja, bet es?

Es skumšu viņas

Sejā lūkojot.
Būs visiem gaviles
Man ne, man ne

Viltis (piesteigdamies).

Kungs virsait', latvjus

Bruņnieki brāž,
Jau Imants ielenkts.

Vaj mums nesteigties?

Kaupo (nedzirdēdams).

Man ne, man ne ...

Vaj kaujā apgult man?

Sirds deg kā slāpēs
Kareivs ievainots
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Kas sirdei tiks?

Nekas, nekas, nekas — —

Divi līvu bajāri (no meža).

Ak, virsait', posts!
Jau latvji sašķeļas,
Triec bruņnieki
Jau pašu Imantu,
Mums laiks ! Ja ne.

Viss postā, nāvē ies!

Kaupo (kā pamozdamies).

Ko? Imantu triec

Bruņnieku bars?

Virsaitis.

Ja, ja, var krist

Viņš, ja mēs kavējam.
Nu laiks!

Kaupo (sevī).
Var krist? Imants var krist?

Vaj nemirstīgs?
Ir viņš, ka nevar krist... (Kā atrazdams.)

Imants var krist,

Aģita paliek tad — (Saceldamies.)

Ne, ne, šī doma

Lai ir nedzīva.

Ne, ne, es nedzirdu

Ko ta man saka —
— — (Staigā nemierigi.)

(Uz bajāriem.)

Lai līvi gatavi,
Kad būs mums laiks!

E, Vilti, zirgu
Turi gatavu (Viltis un bajāri projām.)

(Kaujas troksnis pieņemas.)

Kaupo (pēkšņi apstājas).
— — Tad — Imants krīt

Klus, sirds, klus, saldā doma!
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Aģita paliek tad —

Un es — — un es — —

Tad manās rokās

Viņu apskauju
Kā ziedu bite

Smaržā apreibusi.
Aģitu apskauju
Tad viņa man,
Tai vairāk nav,

Tai esmu tikai es.

Vaj viņa neteica,
Ka mīlā reiz

Pie manis sapņos

Viņa kavējās?
Ja — — Imants krīt —

Ak, šausmu noziegums! — — —

Ne noziegums:
Ta tikai kaujas spēle,
Ne vainigs es:

Tev liktens roka tver —

Viltis (pieskriedama).
Ak, virsait', mirklis —

Tagad pēdējais,
Ja steidzies, uzvaram,

Ja ne — mums nāve!

Kāds līvu kareivis (no meža).

Pret diviem Imants

Kaujas ievainots.

Vēl laiks! Un līvi

Rūc kā meža zvērs.

Kaupo (pavēloši).
Vēl ne, vēl ne!

Vēl agri, Vēl nav laiks — (Kareivji pazūd mežā.)

Kaupo (ar sevi, cīņā nemiera pilns mocās).
Es teicu: liktens

Vara paliek ta,
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Ja Imants mirst

Tas kara vīra lēmums

Un viņas smaids

Tad acu plakstus cels *

Pret mani kautri

Tā kā sendienās.

Man atplauks sirds,
Kā lauks, kas nometis

Ir ledus nastu

Dienvidvējā siltā.

Aģita roku sniedz,
Ver kapu vaļā —

Es augšām ceļos.

Kaupo atkal dzimst.

Daži līvi (no meža).
Ak posts, ak posts!

Ko, virsait', kavējies!

Kāds bajārs (skriedams).

Par vēlu viss!

Vaj apburts stāvi, Kaupo!

Kaupo (nedzirdēdams).
Es augšām ceļos,

Mīļa roka tver!

Šī tumšā zeme

Dzer bezgala sauli... (Pēkšņi pamozdamies.)
Var Imants krist ?!

Ak, Imant', brāli mans!

Ko tavi skati

Mani dedzina!

Vaj esmu gļēvs?
Vaj sieva es, vaj bērns?

Vaj slepkava?
-Vaj viltnieks nicināms?

Ne, ne, es — kareivs, —

Vīrs ar zvērastu, —

Ko zvērasts te?
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Prāts mani stiprāk vada!

E, kareivji!
Kas notiek kaujas laukā? (Kliedzieni un

troksnis tālumā.)

Kāds līvu kareivis (pieskriedams).

Pagalam viss — —

Un līvi kavējas!

Kaupo (steidzigi).
Nekas nav beigts,
Lai brāž, lai plūst, lai auļo!
Es pirmais grūstu,
Pirmais uzvaru! (Dodas steigšus mežā, dzirdami

. .
„

viņa pavēļu saucieni.)
ACO (no meža steigšus).

Pagalam Imants,

Latvju virsaits cēls!

Pagalam pulki!
Kaupo kur? Kur Kaupo?

Kaupo (iz meža kā dzīts).
Pagalam Imants?

Kas te mani krāpj?
Imants pagalam!
Sirds rauj krūtis pušu!
Vaj murgs, vaj sapnis?
Ak, kas esmu nu,

Teic, Aco, teic,
Kur Imants, kur mans draugs?!

Daži līvu bajāri (no meža).

1. bajārs.
Uz visām pusēm
Klīda latvju pulki.

2. bajārs (steigdamies).
Viņš sacirsts, sakropļots,
Viņš cilpā siets.

To rauj kāds līdz

Pa zemi vārtidams.
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Kaupo (kā neprātā uz bajāriem).
Lai grauj! Lai steidz!

Vaj līvi gļēvas sievas?

3. baj ar s.

Par vēlu viss.

Ir līviem vēlu jau.
Tiem jāaiziet
Pa ceļiem paslepeniem.

Kaupo (sevī sabrukdams).
Ir Imants kritis,

Ak, man prāti Zūd! (Aizgriežas.)

Kāds ziņnesis.
To nes, viņš rauts

Iz rokam bruņniekiem.
To nes šurp slēptuvē,
Kur dziļāks mežs.

Kaupo (kā dzelts).

Mans brāli, Imant!

Imant — beigts ir viss. (Novērzdamies no

Vaj es? Vaj es? citiem.)

Vaj tikai viņa liktens?

Ak sapņi bezgaligie,
Kas man sēja
Ar saldām saitēm

Rokas varenās! —

Balsis. Šurp nesiet! Kaupo te;
Šurp, šurp!

(Pulciņš latviešu nes uz zaru nestuvēm Imanta līķi. Aiz nestuvēm

kads nes viņa vairogu, kas pārlausts pušu.)

Kaupo (meža ēnā ievilkdamies aizsedzas ar vairogu).

Vaj Imants tas ?

Ak, kāpēc es vēl redzu ?

Kam saule spīd?
Kam nava tumša nakts?

Vaj spoks? vaj mosties?

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Vaj tas biju es?

Ne, ne, ne es.

Tik liktens, liktens tas.

Sirds rimsti, rimsti!

Nolādētā doma! (Imantu aiznes garam.)

(Divi līvu kareivji sarunājas.)

L Kāds pulciņš sievu

Tverts no bruņniekiem —

DL Aģita virsaitiene

Ari gūstā.
Tā teica kareivs kāds — (ieiet mežā.)

Kaupo (sasaldams).

Aģita gūstā?
Auss kam nesi kurla!

Viss nāves skauts —

Kas pieder man nu vairs ? (Piespiezdamies pie

Ak sasalt, sastingt! koka.)

Kāpēc ne'smu koks?

Kas uguns kvēli

Kūra manā galvā ? —

Ak, nāves leja,
Nāves elpa dveš — (Nometvairogu un zobenu,

brīdi cTnas ar sevi dziļās domās, atelpodams, pēkšņi no jaunas
domas apgaismots.)

Aģita — dzīva —

Dzīva vēl tad sirds!

Vēl dzīvi mēs.

Es biedrotos ar visu.

Ar viltu, padošanos,

Gļēvumu,
Ar spēku, zvērastu.

Prom,prom; pirms dienas.dziest

Man tevi gūt
Par asinim un nāvi — (Steigšus paņem zobenu

un vairogu; prom mežā.)

(Priekškars.)
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Ceturtais cēliens.

I. tēlojums.

Rigas pilī. Pils istaba. Pa abām pusēm aizbultētas durvis.

Pa labi trepes no augšas redzamas. Puskrēsla saulei rietot.

Kaupo un Viltis.

Kaupo (atbalstās pie sienas. Uz krūtim tam šūts krusts).

Kā gurst man spēks!
Lai brīdi atdusu

Te viņa nāks

Ak, sirds, kā nosmakuši. (Dod Viltim zobenu.)

Te zobens, turi.

Roka drebman nu. (Atlaižas uz akmens sēdekļa.)
Tā sakramentu

Baudot nedrebēju,
Kā gurstu nu,

Kur jāskata tās vaigs.

Viltis. Vaj daudzas sievas,

Virsait, gūstitas?

Kaupo. Ja, daudz.

Ko gribi teikt?

Viltis. Ar Egle,
Pils jaunava, ko tur

Es redzēju?

Kaupo. Ja gan. Ak, ja vaj ne —

Tik viena gūstā —

Vienu zinu tik —

Viltis (noiet pie loga; klusi domās).

Tik viena gūstā,

Ja, to zinu tik.

Kāds Vācu bruņu kalps (iznāk pa labi, uz Kaupo).
Virsaiti Kaupo,
Tevi aicina

Antonija
Pils kundze viesibās.
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Kaupo (saceļas kā ko atminēdamies, tad atkrīt sēdeklī).

Es nevēlos,

Ej saki viņai to ... (Kalps aiziet.)

Ak gurdais laiks,
Ak stundas mūžam gausas! (Viņš pieceļas un

klausās vērigi pie durvim pa labi.)

Viss mēms kā kaps,
Man elpa smok un gaist...
Kaut vārdu dzirdētu,
Kas sirdij rada ! (Atbalstās pie durvim; brīdi

klusums.)

Antonija (parādās pa labi, plīvuri, aiz tās kalpone.)

Kaupo! Kaupo! Tu še!

(Tuvojas un nomet plīvuri, sarkanas zīda drēbes cieti apsedz vi-

ņasaugumu—dārgakmeņi matos. Viņapamājkalponei—taaiziet.)

Kaupo (stīvi raudzidamies atkāpjas).

Ko vēlies tu?

Antonija (tuvojas).

Cik cieta balss,
Kā tērauds dzelzī žvadz.

Kur biji, Kaupo?

Kaupo. Es biju tur,
Kur sauca mani sirds.

Antonija (smiedamās ar uzvaru).
Aha, tur Latvijā,
Pie virsaitienes!

Nu brīvs tu, viņa
Ir jau verdzene.

Ta skaisto Kaupo
Nevaldzinās vairs;
Tu mans nu atkal,

Kaupo diženais. (TuvojasKaupam.)

Kaupo (atraudamies).
Tu sveša man

Kā svešums bezgaligs.
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Aģita brīva

Būs, kā brīvs es pats.

Antonija (lepni).
Tu brīvs, aha!

Cik ilgi būsi brīvs:

Ar latvjiem biedros

Pretī ordenim

Tu ej kā viltnieks,
Sodāms atkritējs?

Ja, ja, es zinu,
Daudz ko zinu vēl...

Kaupo. Šai sirdij drauds

Ir nekaitigs, ja nāve

Tai nekaitiga jau —

Kas man par to.

Antonija (laipnāk).
Tu kārais, Kaupo,

Smags kā cieta klints.

Pats pāvests tevi

Sauca karali.

Tu visu var',
Nu tikai pilī nāc,
Man sēdeklis

Priekš tevis šūts ar zeltu —

Kaupo. Man cita roka

Zelta pavedienus
Vērs, tā kā saule

Zaļu rītu ver.

Tu salta man

Antonija (glauzdamās).
"Ko, salta es?

Ko runā, Kaupo mans?

Skat, skat, šis rokas,
Lai cik bālas šķiet,
Tās deg kā baltas
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Liesmas vīdamās,
Tās tevi tvers

Kā efejs ozolzaru,
Tu mūžam, mūžam

Vaļā netiksi.

Nāc, nāc! šos murgus

Veltos aizmirsti!

Tu bāls, tu guris —

Vīns man asiņains —

Tas tavu sirdi

Sasildīs no jauna.

Nāc, nāc, man gunis
Būs jau iedegtas —

Tu visu aizmirsis,
Ko Romā man reiz teici?

Kaupo. Ja, ja, es aizmirsu;
Tas bij tik viltus miegs.

Antonija.

Ne, sapnis maigs
Tas bij un patiesigs.
Tu līvu kārais,
Es — tev karaliene.

Tu bruņnieks būsi

Tīrā mirdzā kalts,
Priekš tevis biskaps
Savu galvu lieks. (Gluži klāt tuvodamās.)

Lūk, dzirdi jel,
Šo mīlas pilno sirdi,
Šo miesu dzirdi,
Kas pēc tevis sauc!

Vaj lūpās trūkst

Man asins sarkanuma?

Vaj acīs guns?
Vaj krūtīs vingruma?
Ko bālā latvju
Sieva sagūstitā
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Ta — verdzene —

Tu — kārais, valdinieks.

Kaupo (raisidamies).

Laid, laid, man bais!

Ko vēlies! Velti viss.

Antonija.

Ne, ne, es tevī

lezīžos; viss velti!

Mans būsi tu

Vaj šodien, rīt, vaj kad.

Nāc līdz, tur dzīrās

Kausi dzerti tiek, —

Tev dziļākais
No tiem — tev mana mīla.

He, riebums ta —

Ta — sieva sagūstitā ...

Kaupo (dusmās).

Laid, riebums tu,
Pie tevis viss ir vilts! (Atgrūž Antoniju nost.)

Tu sirdij traips,
Kas nava mazgājams.
Kā drīksti pelt

To, kuru nepazīsti!
Nost — viņa nāk, —

Tai pretī eju es —

Antonija (atkāpjas dusmās).

Tu mani atsvied,
Mani nicini?

Lai ir, — tad zini:

Mūžam nebūs tā.

"Rīt viņa nāvē guls,
Tu būsi mans —

Ej, ej, tu būsi man

Vaj nāvei,

Viņai ne! (Pazūd pa labi.)
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Kaupo (raudzidamies).

Vaj, Vilti, sapnis

Tas, ko murgoju ? —

Ja, ja, Aģitu
Gaidu tagad es.

Es zinu, saulains vaigs
Tai mirdzēt mirdz.

Kā savu skatu

Pretī lai tai ceļu?

Viltis. Mans virsait, saule

Sen mums rietēja ...

(Pa kreisi veras durvis un sargs izgrūž Aģitu. Viņa vaļējiem

matiem baltā villainē. Kaupo apsedz acis rokam.)

Kaupo (mīļi saukdams).

Aģita!..

Aģita (sasaldama uz vietas).

Kaupo gars
Šaī mijkrēslī!

Kaupo. Ne, ne, Aģita,
Pats es dzīvs un brīvs!

Aģita (lien klāt stīvi pētidamata acis un seju kā neticēdama).

Kā tā? Ne gars?
Man zināms: Imants

Ir kaujas laukā

Šodien nāvē gājis.
Ar viņu Kaupo
Siets bij zvērastā,

Kāpēc tu nesi

Nāvē tā kā viņš?

Kaupo. Tu ari dzīva —

Kā man nāvē iet?

Aģita. Tu gūsteknis?
Mums vienāds liktens vēlēts?
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Kaupo. Es brīvs un tevi

Brīvot atnācu.

Aģita (atraudamās).

Tu brīvs? kādēļ?
Tu brīvs pie naidnieka?

Kaupo (padodamies).

Aģita — tevis dēļ —

Ir kritis Imants —

Un tevis dēļ
Es esmu brīvs nu te.

Aģita (izbailēs paceļ rokas pret Kaupo).

Ah, Kaupo, baigs,
Ko stāvi te vēl priekšā!
Skat, skat: tev drēbes

Lāso asinis.

Imantu kāvis tu —

Ak, nāves baisma, aizej!

Kaupo. Vaj kāvu es,

Vaj liktens — nezinu.

Es nevarēju —

Kāds man rokas sēja
Ar rožu vijam
Nesaraustāmām —

Ta biji tu. (Grib tuvoties.)

Aģita (bailēs).

Ne, ne, ko nāc!

Aiz tevis Imants stāv.

Ko sauci mani,

Ārprātīgais tēls!

Kaupo. Es saucu dzīvē

- Tevi, tur kur zil

Latvijas meži — nāc!

Aģita (atraujas).
Tu baismu ēna,

Tu kā murgs man svešs.
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Kaupo (ar strauju kustību).

Aģita, redzi,
Es arvien tas pats,
Tas pats, kam dzīves

Sen vairs nav, tik sapņi,
Par tevi sapņi
Tā kā rožu dārzs,
Kur plēš — ik dzelons

Ass man jaunu rētu. —

Aģita (salti).

Ko mīlu min,
Tu nāves posta nesējs!
Laid mani prom —

Kur Imants, eju es. (Novēršas.)

Kaupo. Ir Imants nāvē —

Mēs vēl dzīvibā.

Viņš beigts,
Nekas to saulē neatsauks.

Tavs saldais tvans

Man dvēs'li reibināja,
Kad kauja kauca

Gaujas ielejā.
Nu esmu te,
Sirds atplaukst klusā priekā —

Cik bagāts es,

Kad tavā sejā skatos!

Kas zaudēts man, kas tev:

Tik Imants vien.

Kas iegūts? ceribas

Kā dievezers.

Aģita. Tu sapņotājs
Tik Imants zaudēts vien?

Tik viegli teikts,

Vaj tāpat tu to kāvis?

Vaj jēdzi tu,
Kas zvanija šai vārdā,
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Vaj nemini,
Kas tautām bija viņš?
Nu Latvija
Kā lauks, kas samīdits —

Viss, viss nu atdots

Šausmu viesulim.

Kaupo (tuvodamies kaisligaki).

Kas Latvija,
Kas Līvuzeme, Aģita!
Viss gūts būs atkal —

Liec tik saulei lēkt.

Man saulei tai,
Kas dus zem taviem plakstiem.

Aģita (sasliedamās ar spēku).

Tu zaimotājs,

Vaj brīdi klusu ciest

Tu nevari par mīlu, —

Nodevējs!

Kaupo (pārliecinoši).

Es nevaru,

Aģita, nevaru.

Ta dīglis ir,
Kas manī spēku riež,
Kā saules grieži
Pilni putnu klaigām.
Aģita, pieņēmi
Šo nelaimigo miesu,

Aģita, atveri

Šo kapu, kurā slēgts
Es smoku, ēna

Enu valstibā.

Man vaļa tevi atkal

Brīvē vest;
Tu tautām spīdēsi
Kā jauna saule.

Nāc līdz, kas miris
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Mūžam mierā dus—

Sirds kauss mums pilns,
Nāc plašā zaļā ārē!

Tu virsaitiene

Līvos, Latvijā,
Es degošs kvēls,
Kās deldēs svēšniekus.

Tu manas sietās

Rokas atraisisi,
Mans zobens svilpos,
Brīve uzliesmos,
Un miers kā sudrabs

Baltā mēnesnicā

Pār zemēm būs

Tik mīļš, kā tava acs.

Aģita, — mīla,
Tikai tava mīla

Mans noziegums
Un spēks un celšanās.

Aģita, nāc
.. . (Tver to aiz rokas.)

Aģita. Ak, neprāts tas,
Kas tavos vārdos skan.

Kur Imants saki?

Imants kur? Un tu?

Tu kaislibai

Kā burai padevies.

Kaupo. Aģita, nāvi

Eno mīlas mirdzums.

Kā ozols zaļš
Būs ta pār viņa kapu.
Viss piedots kļūs,
Viss aizmirsts mūža laimē

Par noziegumu
Atmaksās mans darbs,
Kad manās rokās

Dusēs tava būte.
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Aģita (lepni).

Nu pietiek, Kaupo!
Aklā kaislibā

Tu aizmirst visu,
Kas ir noticis.

Kaupo. Šī kaisliba

Kļūs tā kā lēna vēsma,

Kad tava roka

Mani dziedinās.

Tu vaidelote

Man, ne kaisla sieva,
Tu liljas zieds —

Es atvars dzelmains kluss.

Tik atspīdums
No tevis lai man lemts —

Man pietiek tad.

Kā mēnesnica

Tumšā atvarā

Tavs spožums dvēselē

Man gaismu lies.

Aģita. Ne, mūžam ne!

Tu gribi noziegumu
Ar mīlas smaidu

Sevī izdeldēt?

Ne, Kaupo, laime

Bēgtu no mums tālu —

Tu neprātigs:
Kā viņa nāks, kur nams

Ir pilns ar bijušo
Un asinim?

Vaj Imants saules gaišs
Tad nenāktu

Kā baigs ar brūci

Sirdī asiņotu?

Ne, ne, ko sauci

Mani prom no ēnam!
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Imantam sirds

Bij dzīvē nolemta,
Imantam sirds

Līdz SVētita būs nāvē (Aizgriežas un iet uz cie-

T7- . *

turna durvim.)
Raupo (tuvodamies čukst baidīdamies).

Tu verdzene,
Tu smieklis vāciem būsi.

Aģita. Nē, nāve raisa

Važas stiprākās,
Drīz būšu brīva —

Brīvāka kā tu.

Kaupo. Tu viņu kaislibam

Par upuri
Te tiksi mesta.

Nāc, vēl laiks, tu mana !

Aģita (atgriezdamās, salti).

Ar tevi mūžam ne,

Nekad, nekad.

No tava tēla

Manim šausmas dvašo.

Lai mīla ta —

Es viņas nepazīstu.
Tu tumšu dziņu pilns
Man bezdibens.

Laid mani! Veriet

Vārtus, tur man iet,
Kur latvju sievas

Aizsaulei ver vārtus.

Sargs (iznāk no augšas pa trepēm ar atslēgām žvadzinādams

un slēdz durvis).

Kaupo (grib krist viņai pie kājām. Viltis aizsteidzas viņai
priekšā un nometas uz ceļa paceldams rokas pretī).

Viltis. Ak virsaitien,
Pirms aizej, vēlos zināt—

Teic, meitene bij,



111

Pili redzēju —

Ta ari gūstā?

Aģita (apstādamās pie viņa).

Kas tas? Ko meitene?

Vaj Egle? ja
Ta līdz ar mani

Izvēlējās nāvi.

Viltis. Teic sveicienu

Pirms viņa nāvē iet

No manis.

Aģita Kas esi tu? kā teikt?

Viltis. Ne vārda nemini,
Lai paliek tas,
Tik sveicienu

No kāda aiznes viņai.
A ģi ( a (mīļi).

Jel celies, teikšu es

Ko vēlies. (Viltis pieceļas klusi, noiet pie malas

Ko „
~

~ / v
loga iedobumā.)

a U p o (sāpēs).
s

Aģita, neaizej,

Aģita, dzirdi,
Tik tevis dēļ
Es visu postiju.
Aģita, neaizej,
Mans dievu lēmums — (Sargs atverplaši durvis.)

Aģita (lēni, kā sapņos).
Sauc Imants mani —

Paliec, tumšais tēls!

Kaupo. Vērs skatu šurp,
Tu būsi mana saule,
Mans vaigs kā zvaigzne
Gaismā atspīdēs.
Tu — saule — es —

Uz dzīves kaislo deju
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Es tevi saucu

Nāc, jel nāc, vēl laiks!

Aģita — dieviem,

Atņemšu es tevi — (Satver viņu aiz rokas un

Aģita (atgriezdamās, lēni).
rau i atpakaļ.)

Ak, Kaupo, piedots viss,
Kad nāves ejā
Stāv gars, vairs zemes

Naidu neminam.

Ko mīla vairs,
Ko asins valoda,
Kad dievi atver

Bālos nāves vārtus?

Es eju, Imants sauc, —

Ardiev — mans — draugs —

(Aiziet līdzi sargam, durvis aizkrīt ar dobju troksni. Klusums.

Kaupo stāv kā sastindzis. Vakara sārtums tumši krēslains krīt

pa logiem.)

Kaupo. Aģita — atgriezies —

Aģita — svētā —

(Pieplok pie aizslēgtām dzelžu durvim. Brīdi dziļš klusums.

Dzirdams kā aizkrīt otras durvis tālumā.)

Kaupo (pēkšņi pamozdamies šausmās sauc).

0! Vilti!_o!
Kas aizgāja te garam?!

Viltis (iznākdams no loga iedobuma).

Aģita tikai,
Cits neviens, neviens.

Kaupo (klausidamies izbaiļu pilns).

Ne, ne, man likās,
Tas bija nāves sols,
Kas balts kā sēras

Aizplīvoja garam.
Man šķiet, ta mani

Pašu aizveda
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Kur esmu nu?

Aha! Aha! Aha!

Aģita mīļā!

Beigts, viss, beigts, viss miers —

(Pēkšņi kādu domu atrazdams.)

Ne, ne, ta brīva!

Vēl ta pieder man.

Mans vilts ! Ta būs

Man kara gūstijums.
Ar varu prom

Uz Kubeseli viņu.
Gan tad ja, ja!
Šurp, Vilti, steigsimies! (Abi prom pa labi uz

pils iekšējām istabām.)

(Priekškars.)

11. tēlojums.

Dzīru istaba Rigas pilī. Bruņnieki un biskaps dzer uzvaru par
latviešiem. Sēdekļi nišās un apklāts galds. Zobeni un bruņas
pie sienam. Kalpi nes vīnu. Kaupo stāv nišā priekšā pa

kreisi; nekustēdamies.

Biskaps Alberts (paceltā balsī).

Tas kungs mums devis

Lielu ieguvumu,
Tam gloria
Un mūsu baznicai!

Pāvesta sūtnis Baldvins.

Trīsdesmit mišas

Vēlēts noskaitit

Un pāvestam
Ar steigu ziņa dota.

Bannerovs (kausu rokā).

Bij karsta pirts:
Mums krita trīspadsmit
No brāļiem vien.

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Vairāki bruņnieki.

Ho, ho, ho, Imants,
Imants beigts, ja, ja!

Vinnē (tuvodamies Kaupam).

Ko līvu firstam

Vaigs ir apmācies?
He, he, vaj tiesa

Nav tik ziņnešiem,
Ka kopā viņš
Ar pagāniem uz kauju
Pret mums bij vienots

Gaujas ielejā?

Biskaps Alberts (zobodams).

Tam draugs ir kauts,
Tam jādzer bēru gods.

Bannerovs.

He, līvu first,
Ko mēms kā akmens, teic?

Vaj sirdi prieka
Nav ne drusciņas,
Ka tavi naidnieki

Bez galvas nu?

Vinnnē. Teic, Kaupo, biji
Līdzi zinātnieks?

Kam tavi pulki
Mežā bija slēpti?

Kaupo (nepagriezdamies).

Ko izskaidrot,
Ja nesajēdzi pats.
Es cīņā latvjus
Vedu viltodams.

Meindorfs.

Par prieku uzvarai,
Lai tukšots kauss.



115

Kam hdzigs prieks
Ar mums, lai līdzi bauda. (Novēro Kaupo.)

(Kalpi piepilda traukus ar vīnu. Kaupo nekustas.)

Meindorfs.

He, he, es teicu:

Kaupo nav mums draugs.

Bannerovs.

He, līvu firsts

Pēc mīļās Sērojas. (Smiekli no visām pusēm.)

Meindorfs.

Ta skaista sieva,
Jāteic Dieva vārds.

Tik ordeņam
Nu ta par piederumu.
To liksim vest

Šurp; dzīrās priecināt
Var sirdi sieva,
Ja vēl palīdz vīns.

Pāvesta sūtnis Baldvins (izdzerdams kausu).

Ko runā, bruņniek, —

Pagāns pieder mums.

Tas jāatgriež,
Lai gods ir baznicai.

Meindorfs.

Ņem viņas dvēseli,
Ta pieder tev,
Bet miesa ordenim —

Tas — laicigais.

Vairākas,balsis (smieklos).

Pareizi, brāļi!
Miesa pieder mums!

Ha, ha, nu Baldvins

Paliek tukšā reiz. (Sačukstas un smejas.)
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Vinnē. Ko biskaps teic,

Vaj atvest latvju sievas?

Kaupo (pēkšņi atgriezdamies satver kādu kausu no galda,
izdzer to un sit zobenu pret grīdu dusmās).

Vēl ir kas trešais,
Kam te pieder ta!

Es, Kaupo, prasu
To kā laupijumu! (Visi apklust.)

Biskaps Alberts (saskatās ar bruņniekiem).

Tu nodevējs,
Tā teic vēl daža balss.

Pats gūsteknis,
Ko vari vēlēties?

Kaupo. Es apsūdzu
Te svēto biskapu,
Kas mani sauc

Par krusta nodevēju.
Kas deva rokā

Visus ordenim?

Kas latvjus kāva,
Kas tos viļinaja?
Es! Viss, kas salaupits,
Tas pieder man,

Vispirmak gūstekņi —

Tos guvu es!

Vinnē. Kam neziņoji
Vēl pirms kaujas to?

Kam saucies vēlāk

Tik par zinātāju?

Kaupo. Ar viltu karojams,
Tā teicāt jūs.
Es ari kristits,

Karoju ar viltu.

Nav jāvēsta
Man mani nodomi.
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Kad laupijums
Tik iegūts — pietiek tad.

Meindorfs (piedzēries).

Tu pagāns vēl

Un es tev neticu.

Mums tēvija
Šī apsargājama.

Kaupo. Kas ir tev tēvija
Tu staigulis!
Ikkatris ciemats,
Kurā laupit vari;
Ikkatris naudas maks

Tev vērtigaks
Par tēvu, māti

Un par tēvzemi.

Bannerovs (trūkdamies).

Te ordeņam
Nu gods ir nolaupits! (Grib gāsties uz Kaupo;

citi to attur.)

Biskaps Alberts (uz Kaupo).

Ta kunga kalnā

Esam strādnieki —

Un svēto krustu

Nesam pagāniem;
Mums pieder gūstekņi —

Tie jāatgriež.

Kaupo. Ko krusta vārdu

Savā mutē ņemi,
Tu viltnieks, Kristus

Slepens zaimotājs.
Tu vilks, ne gans!
Uz svārka sarkans šūts

Tev krusts, bet krūtīs

Naudas maks un šķēps!
Ko runā tu!
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Baldvins (celdamies).

Vissvēto bullu

Līvu virsaitim!

Vairs necieš auss

Šo Dieva zaimošanu —

Tā pagāns var

Tik gānit baznicu!

Kaupo (dusmās).

Tu pagāns pats!
Es sirdī nēsāju
To krusta tēlu,
Kas mums mieru vēsta.

Tu nes to ārpusē,
Tev sirdī pekle,
Tas apslēpts nav,

To redzēt var ik acs.

Es teikšu vēl:

Man dodiet gūstekni —

Tik virsaitieni,
Cits viss paliek jums.

Vinnē. Ne, ne! Kas tev!

Tu nabags vasals mums!

Bannerovs.

He, līvu firsts!

Nu ej pie pāvesta,
Tas dos tev savu

Roku noskūpstit.
Tur roku skūpstiji,
Te diezgan būs,
Ja kāju biskapam
Tu pabučo. (Smiekli.)

Kaupo (salti).

Lai ir, tad zemi

Dodu pāvestam,
Kas man ar ordeni
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Un biskapu. (Uz Baldvinu.)

Tu paziņo
To tēvam svētajam. (Aizgriežas.)

Biskaps Alberts (mījak).

Ko, Kaupo, velti

Nieka ķildu celt;

Ņem gūstekni,
Tu draugs mums negrozāms.

Vinnē (uz Kaupo).

So sievu zaudēt

Gan man netīkas,
Bet izlīgsim;
Lai paliek viņa tev.

Kaupo (tikko prieku valdidams, klusu).

Aģita — atveras

Mums saules vārti!

Antonija (pēkšņi ienākdama.)

Ko? Kaupam ta?

Nevienam ta vairs nav.

Kaupo (pēkšņi klāt).

Ko teici?

Man ta nav?

Antonija.
Ta mirusi;

Ta mani apvainoja. (Zālē pēkšņi klusums. An-

tonija nicinoši noskatās uz Kaupo.)

Kaupo (gurdeni nolaiž rokas. Viņa zobens smagi nokrīt

uz grīdas. Saspiestā smokošā balsī).

Viss beigts! Nu mana

Diena norietēja ...

Pagalam Līvzeme

Un Latvija ! (Visi skatās izbrīnējušies uzKaupo.)

(Priekškars.)
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Piektais cēliens.

Kaujas laukā pie Paļas, Igaunijā. Visā dibenplanā un skatuvē

melns egļu mežs, tumšs, ēnains. Tikai cauri stumbriem sa-

redzams klajums un pakalni. Pa visu laiku no klajuma puses
dzird kaujas saucienus un troksni, brīžam lēnāk, brīžam skaļāk.

Meža vidū sūnains laukumiņš.

Kaupo (ievainots uznāk steigšus un met šķēpu zemē, to

paceļ Viltis, kas nāk aiz viņa).

Ņu iztecēs

Šīs kaislās asinis,
Reiz sirds uz mieru

Guls UZ Ugunssārta .. . (Atbalstās pie koka.)

Viltis. Ne, virsait, ne,

Vēl dzīve pieder tev!

Nav šķelta sirds;
Dzīs rēta, atplauks vēl

No jauna ceriba ...

Kaupo (skumjās ar rūgtumu).
Ko ceriba —

Ko mini man šo vārdu?

Kā vītis zieds

Ta sabirst manos pirkstos.
Ko mini to,

Kas izžuv's ģindenis
Man smej ar nāves

Smīnu salti kailu.

Kas paliek man

Teic, ja tu vari teikt,
Kas esmu es?

Kas pazīst manu seju?

Viltis. Tu līvu virsaits

Tautas pavēlnieks.

Kaupo. Es svešs kā suns,

Kam nava savas mājas.
Kas mani vēro?

Tikai alka acs — —
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Pagalam dzimtene,

Pagalam draugs,
Šī sirds to kāva —

Sapņos kāva to.

Aģita dus — —

Kas minēs manu vārdu

Ar mīlu smaidot

Klusā atmiņā?
Šalc lāsts iz mežiem,

Mīļo ēnas nāk.

Vējš zūzo : nodevējs!
Lūk, tas mans vārds!

Tavs vārds ir Viltis,
Tas ir ceriba.

Nu, sniedz man to,
Kur ir šī neredzētā? (Nolaižas pie koka zemē.

atspiezdams galvu pie stumbra, noņem roku no brūces.)
Lai rit, lai rit,
Lai aizrit sārtās lāses,
Kā vīns no kausa,
Kas ir sadragāts.
Pats triecu to —

Nu skumjas dzīrās galā.
Tik slāpes, slāpes
Dzēstas netika.

Te deg kā kvēls

Šī vaidelote-dzīve,
Kas sevi kāva

Guni sargājot.
Zūd zeme, zūd;
Tiek dvēsele atraisita

...

Uz aizsauli,
Uz aizsauli ta ilgst. . . (Atlaižas uz zemi.)

Biskaps Alberts un mūks Ditri ķ i s, daži kara

kalpi; Bannerovs (bruņās).
Kur Kaupo virsaits?

Vaj tas ievainots?
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D i t r i ķ i S (noliecas pie viņa),

Ta Kunga miers

Tam apgaismojis seju.

Biskaps Alberts.

Tam pasniegt vajag
Svētu sakramentu.

Viņš kristigs bij,
Tammielastspienākas. (Uz Kaupo.)
Mans brāli, sirdi

Atvēli tam Kungam.

Ditr i ķi S (noliekdamies sniedz Kaupam kaut ko; skumjā balsī).

Credo m unum sanctum

Patrem omnipotentem... (Kaujas troksnis.)

Et m unum Dominum

Jesum Cristium filiam
. . . (Kaujas troksnis.)

Et m Spiritum
Sanctum Dominum

...

Biskaps Alberts (svinigi).

Amen!

Kaupo (celdamies.)

Deg, deg! Ak sirds,

Vaj mūžam neveicama ?

Vaj neiztecēs reiz

Šis asins strauts?

Biskaps Alberts.

Viņš dzīvs!

Nu testaments

Vēl jānoprasa. (Uz Kaupo.)

Teic, kam tu Llvzemi

Nu atvēli?

Bannerovs (tuvodamies).

Viņš atvēlēja
Pilis ordenim.
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Biskaps Alberts (priekšā stādamies).

Ne, ne; divtrešdajas

Bij baznicai!

Bannerovs (kliedz uz kara kalpiem).
Saukt liecniekus

Viņš teica: ordenim !

Kaupo. Ja, ja, jums sirdī rūp
Tik Līvuzeme.

Ak laupitaji
Svētās Māras vārdā!

Nu dalāties

Ar lāstiem, asinskāru —

Man nerūp vairs

Šis bezkaunigais strīds.

Ik būdā mežā

Sirodami lieniet,
Ik pilī ošņājiet
Kā sumpurņi,
Par grasi kaujiet
Simtiem dvēseļu
Jūs miesas kalpi,
Krusta zaimotāji,
Jums nenomākt,
Ko saule dzemdējusi —

Šis tautas augs

Pār jums kā OZOls jauns. (Atlaižas atkal.)

D i t r i ķ i s (uz biskapu).
Viņš muld jau karsonī,
Ko klausities?

Bannerovs.

Kam paliek nu

Līvzemes bagatiba?

Biskaps Alberts.

Viņš teica: visu

Dodu baznicai.
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Kara kalps (skriedams).

Nāk igauņi!
Mēs gūstā! glābjaties !

(Biskaps Alberts, Ditriķis, Bannerovs — visi dodas skriešus prom,
pamezdami Kaupo un Vilti vienus.)

Kāds latviešu virsaitis (ar pulciņu kareivju

atkāpdamies uziet Kaupo).
Ko Kaupo? Kaupo te?

0, nodevējs ! (Atvēzējas ar šķēpu.)

Ne, ne tas ievainots —

Sist nepieder!

Kāds cits latvietis.

Vienalga, — nodevējs
Ir nokaujams.

Virsaitis (uz kareivi).

Tad sit! šo traipu
Dzēs no pasaules!

Kareivis.

Ne, ne! mans šķēps
No tēvu tēviem tīrs.

Kā sagānit
To varu es ar Kaupo.
Tam asins nešķīstas,
Kas mazgās tās ! (Igauņi uzbrūk, kauja. Lat-

vieši atkāpjas.)
(Divi igauņu kareivji.)

Pirmais.

Sit nost! Tas virsaits,
Redz pēc apģērba.

Otrs (paceļ šķēpu, grib durt, ieskatās).

Man riebj, tas Kaupo!
Labāk kaujā iet! (Aizsteidzas pakaļ citiem.)

Kaupo (pieceldamies).
No jauna mostas

Manī ugunsgrēks;
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Pat sakraments

To nevar apmierināt.
Viens ir kas var —

Ta nāves baltā roka.

Kur paliec, gaiditā?
Nāc, nāc jau laiks —

Vi 11 is. Kam bij man piedzīvot
Šo vēlo dienu:

Pēc nāves sauc

Jau visustiprakie .. . (Atbalsta Kaupo.)
Klus', virsait, klus',
Lai nostāj asins straume —

Kaupo (mierigi turēdamies).

Kaut varētu

To vaļā atraisit!

Kļaus', Vilti, ir vēl

Viena ceriba:

Tev zobens ass —

Liec viņu manā rētā;
Tik drusciņ vien,
Lai sirdī sasildās, —

Tu zin, ko grib man sirds,
Tu zin, ko gaidi?

Vi 11 is. Priekš paša sirds

Man, virsait, jātaupa
Ir zobens ass.

Kaupo (mokās).

Neviena nav,

Neviena vairs priekš manis?

Simtstūkstoš šķēpi
Te uz sirdim glūn,
Tik man neviens

Vairs negrib tuvoties —

Ko noziegusies
Sirds bezgala mīlā! (Tmkdamies kājās.)
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Ko noziedzos!

Pret visiem, ja pret visiem:

Pret tēvu dieviem

Un pret dzimteni,
Pret tautu manu,

Mīļo līvu tautu,
Pret draugu Imantu,
Pret Latviju, —

No visiem atkritējs

■ Un vientuļš biju — (Klusa smaida.)

Pret tevi tik

Es neesmu noziedzies —

Pret tevi vien,

Aģita, skaidris biju.
Viss dots, tik mīla

Sirdī paglabāta. (Uz Vilti.)

Dod zobenu!

Ko kavējies? Nav laika!

Vi 11 i S (atraudamies ar viņa vairogu).

Par smagu vairogs,
Virsait, tev — tu gurds.

Kaupo (zobenu turēdams).

Ne vairogu
Es prasu, — zobenu!

Ne aizsargāties
Gribu un ne kaut.

Mirt gribu es —

Tik tādēļ nāCU Šurp ! (Sevī sapņodams.)
Tu dievu lēmums

Man vissaldākais,

Aģita — dzīve šī

Bij tavā varā.

Ta galā nu,
Lai smej to gadu simti —

Tavs daiļums kopā
Būs ar manām mokām.
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Kas pārmest var

Man, ja caur tevi dievi

Man lika šķēpu
Mīlas sirdī nest?

Lai smej — es savienots

Ar tevi mirstu. (Saceļas ar spēka pilnu drosmi

Tu vienigā, un strauju kustibu.)

Kas manus soļus vedi, —

Kur asāks zobens

Nu ŠO gaitu ved! (Dodas steigšus uz kaujas
lauku, bet pēc nedaudziem soļiem krīt kā nespēka sviests, at-

laižas zem kokiem sūnās. Klusi kā sapņodams paceļ roku.

Viltis piesteidzas un paņem no ta zobenu.)

Kaupo (atbalstās uz rokas un raugās tālumā stingdams).

Aģita, pieņēmi
Šo mīlas sirdi!

Uz tevi traucas

Mana tumšā zvaigzne (Atkrīt un mirst.)

Viltis. Pagalam Līvzeme

Un Latvija!
Man netīkas

Šo dienu pārdzīvot — — — (Nodur sevi ar

Kaupo zobenu.)

(Priekškars.)

2. zept. 1912.





VIESTURS

ZEMGALES VIRSAITIS

Traģēdija piecos cēlienos (6 tēlojumos).

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.



Personas.

Viesturs, Zemgales virsaitis.
Žubi s

Austris

Tāl vaid i s

Ger d s

j^ ātjj s
I Zemgales bajāri, novadu un piļu

Eglis
īpašnieki.

Sidrabs

Tautgodis,
kristits Teodors

Alga,
Viestura māsa

y
.

[{
Dzintra F

Tikla

Oļģerts, leišu karaļa sūtnis.

Ordeņa bruņnieks Meindorps.
Mūks Antonijs.
Vaidelaits D z i 1 n i s.

Go b s

Zemlc j s ļ Viestura kareivji.
Buldurs f

Bajāri, kareivji, kara bēgļi, sievas un bērni, leišu kareivji,
ordeņa kara kalpi, pils sargi, ziņotāji, pils sievietes.

Notiek Zemgalē, 13. gadu simteņa sākumā.



Pirmais cēliens.

I.

Mežotnes pils sēta. Pa kreisi pils ar augstiem logiem un sargu
torni. Pa labi un dibenā augsta ozolbaļķu sēta ar logiem un

lūkam augšā. Pa labi pagalms, plašs ar dažām dzīvojamām
ēkam. Tālumā mežu zilas jomas viena aiz otras redzamas. No-

kalnēs druvas. —Pa labi lieli vārti, pa kuriem nāk ļaudis. Pa

kreisi ieeja pilī. No sākuma un ari vēlāk dzirdami baiļu zig-
nali uz koka planku zvaniem un ragu pūtieni no torņa. Pēc-

pusdiena. Sievietes un bērni, kara bēgļi, skraida pa pils sētu

un pagalmu.

Kāds zēns (pa vārtiem skriedams). Deg! Deg!
Deg visa pamale! U! Un mana tēva nava mājās.

Sieviete. Tie medit izgāja; tie vairs neatnāks!

Unu! palīdziet!
Kāds bēglis (nosviež nastu). Gar upi viss no-

postits! Es redzēju sievas puskailas skrienot. Kā

tās kliedza! Viņi nāk kā pati nāve!

Otrs. Vaj viņu daudz?

Trešais. Neviens to nezina. Uguns iet viņiem

pa priekšu!
Sieviete (raudādama). Ak, mani bērni! Mani

bērni! Tie palika mājās, kad es no lauka atbēgu.
Palīdziet maniem bērniem, tie ir vēl tik mazi. (Aiz-
skrien izmisumā.)

Bēglis. Tie dedzina ari druvas! Tie dedzina

mežus. Es redzēju, ka lopi bēga un zvēri no me-

žiem ārā. Visa zeme deg!
Trešā sieviete. Viņi nepamet dzīvu nevienu!

Tie ir ļaunāki kā leiši un krievi!

Kada jaunava (vaļējiem matiem saplēstām drēbēm

ieskrien
pa labi). Glābiet! Vīri! Palīgā! Kur ir mūsu

karotāji? Vaj neviena nava, kas var pretī stāvēt!

(Viņa krīt nespēkā.)
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Ļaudis (apstāj un paceļ to). Vaj tu viņus redzēji?
Jaunava. Tie ir Liepu bajāra sētā. Es izbēgu

no viņu kalpiem! Tie nāk dziedādami un plosida-
mies. Tie ir apreibuši!

Kāds no pulka. Vaj tie ir bruņās? Vaj viņu
daudz?

Jaunava. Es redzēju pulku spodrās bruņās un

zirgos! Bet citiem ir lieli krusti rokās. Un citi ir

basām kājām. Pirmie iet ar uguns pagalēm rokās.

Tie ir melnos, garos svārkos ģērbušies vīri, viņi
kustas kā pesteļi, kā biedēkļi. Pirmais no viņiem

pieliek uguni un citi smejas. Tie dzied un dejo!
Kur mums glābties!

Kāds no pulka. Kā tas var būt! Ko tas

nozīmē? Vaj vācieši nebij mūsu draugi?
Kāda skaista meitene (asiņainu seju, skaļi,

sāpigi raudādama ieskrien pa vārtiem). Glābiet manu tēvu!

Tie sakala viņu dzelzs striķos! Glābiet manu māti!
Tie noplēsa viņai drēbes no miesas! Viņa bija kaila!

Ļaudis (apstādami to). Ta ir Liepu bajāra meita!

Viņi tevi sita?

Meitene. Kur ir virsaiši! Mans tēvs lika ziņu
dot virsaišiem!

Kāds vecis. Bajāri un virsaiši ir medibās pie
Viestura un citi aizgāja ar saviem kalpiem uz lei-

šiem sirot.

Kāds cits. Tālvaldis dzer dzīrās!

Cits. Un Ģerds vāc nodevas no sēļu mežiniekiem!

Kāds cits (mierinādams). Vēstneši tika sūtiti uz

visām pusēm. Un pilī ir Sidrabs un Mādis! (Briesmu

zignaļi skan stiprāk. Pa labi nāk pulciņš kareivju un ļaužu
pils sētā. Kareivji dodas pilT.)

Kāds bēglis (vecs virs). Viņi ir klāt! Glāb-

jaties ! Slēpiet sieviešus un bērnus! Cepures tiem

mirdz kā zvīņas un viņi ir apkalti ar dzelzi. Tie

nes uguni un mīda ar zirgiem bērnus pa ceļa maļam.

Laižat mus pili! (Dodas pie pils vārtiem.)
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(Kareivji un strēlnieki šur tur parādās pils sētā. Sievu vai-

manas pieņemas.)

Austris (iznāk no pils). Ko kliedziet! Sievas pie
malas! Vārtus ciet! (Kareivji aizver vārtus un aizšauj

bultas.) Stopnieki savās vietās! (Daži viri ar šaujamām
līkstem pakāpj pie lūkam pils sētas sienā.)

Sidrabs (iznāk ar lielāku pulku no pils). Droši un

braši, Zemgales vīri! Mēs viņus uzņemsim kā nā-

kas! Vācu klaidoņiem nākas Pīkola dāvanas!

(Aiz vārtiem liels troksnis un kliegšana. Sievas un bēgļi pa-

zūd aiz pils un mājas. Vārti tiek lausti. Tad degošas uguns
lāpas tiek mestas pilT, pāri augstai sētai. Izbaiļu kliedzieni.)

Austris (veikli pakāpdamies pie lūkas). Stopnieki sa-

vas vietās! Šaujiet taisni un neviena roka lai ne-

dreb ! Šaujiet viņu zirgos, tad kritis ari bruņnieki.
(Strēlnieki šauj cauri lūkam.)

Kāds Strēlnieks (priecigi noskatidamies). Tā,ne-
lieti! Saņem savu Zemgales laupijumu! Kā viņš
vārtās un kliedz!

Otrs strēlnieks (ļauni). Vislabākā bulta lūst

pie viņu miesām. Tie nemaz nav cilvēki!

Pirmais. Aha! Tie runā lai mēs atverot vār-

tus! Līvi tur ir un kūri ari! Ko tu saki, bezdvē-

sele ? (Mēda aplencējus.) Lībiešu teļš atmaldijies Zem-

galē! Nāvei tu esi sen parādā un šodien tev ir jā-
maksā, (šauj.) Aha! Tādu laupijumu tu vari te

dabūt!
Otrs strēlnieks (tāpat). Panāc tuvāk, Vāc-

zemes cērme! Tur ir sile. Mūsu cūkām atliekas vēl

ir palikušas. Tās tu vari dabūt! He, he!

Pirmais (tāpat). Rigas seskis nācis pie Zemgales
cepešiem? Tava āda kaltīs mieta galā, es tev saku.

Tu smirdēsi sliktāk par visiem seskiem, kamēr vārnas

tevi apēdīs! Še tev! (Šauj.)
Madis (iznāk no pils ar kareivjiem). Cieti zobenus

un vairogus rokā. Tagad ir laiks izturēt! (Kareivji no-

iet pie lūkam.)
Austris (uz Mādi). Kas Viesturim varētu ziņu dot?
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Sidrabs. Kādu vēsti ? Vaj nepietiek ar zilām

dūmakām, no kurām visa Zemgale pilna? Vāciešu

kara karogi un ugunsgrēki. Tā bija Lībiešos, tā

Latgalē un kūros.

Mād i s. Un tagad sākas te.

Sidrabs. Sākas, draugs! Bet beigas būs Rigā.
Mād i s. Slēgt vajaga pamieru, līdz Viesturs nāk.

Mūsu ir maz.

Sidrabs. Kas tic vācu pamieram, tas tic Pīko-

lam. Ar viņiem ir miers tikai tad, kad viņus dara

par vilku baribu.

Austris. Zemgale bija zaļš dārzs. Nu viņa ir

ugunskurs ar baltiem pelniem, (izvelk zobenu.) Tad

iesim! (Uz kareivjiem.) lesim laukā. Zemgalieši mīl

cīnities laukā, ne sētā.

Sidrabs. Pareizi! Zemgalieši nav cietumnieki.

Mūsu mežus vaj nāvi! (Uz kareivjiem.) Stāviet ķīlī! Un

cērtiet kā rētas nesadzīst. Cērtiet ne kā kareivjus,
bet kā vilkus un meža kuiļus!

Mād i s. Te derētu ari viltiba. Bet, ja zobens

mums mīļāks, tad lai notiek. (Uz kareivjiem.) Katram

pieder tikdaudz laupijuma un brīvibas, cik tas vēlas

sev ! Veriet vārtus ! (Viņi dodas pie vārtiem.)
Kāds strēlnieks (no augšas). Tie paceļ karogu!
Mād i s. Kādu karogu ?

Strēlnieks. Mazu baltu karogu! Un krustu..ļ
Un māj šurp.

Cits. Tie raida sūtni šurp ar karogu. Tie grib
ar mums runāt.

Sidrabs (cieti.) Lai runāzobens! Te nav citas runas!

Mād i s. Vajag uzklausit! Varbūt tie grib mieru?

Austris. Vajaga uzklausit. Varbūt mēs nezi-

nām, ko tie grib teikt.

Sidrabs. Lai runā tad ar tulku.

Strēlnieks. Tie noliek ieročus, nokāpj no

zirgiem. Tie sveicina mūs. Tie aicina, lai iznākam

no pils.
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Mādi s (pieiet pie lūkas). Ko vēlaties, runājiet
taisni ? (Klausās.)

Sidrabs. Neaizmirstiet, ka Zemgales ciemi un

druvas vēl deg.
Strēlnieks. Tie sūta zīmi uz ādas rakstitu...

Šurp, šurp! Tā! Liek uz šķēpa gala. Tā... Te

jums viņa ir. (Nomet zīmi pils sētā.)
Sidrabs (paceļ un lasa). „Mēs gribam dot Zemga-

lei mieru, ja jūs pieņemiet krustu un mūkus. Lai

iznāk mieru runāt no jums vīri, kas cienigi un aug-

stas kārtas. Svētās Māras biskaps Albertus." (Uz

bajāriem.) Nu, — miers vaj kauja?
Mād i s. Ko asins velti tad liet. lesim lejā un

nolīgsim. Kas mums mūks — lai paliek viņš te.

Mēs nevaram tos veikt tagad.
Austris. Gan Viesturs nekad mūkus te necieš.

Bet runāsim.

Sidrabs. Kas grib, lai iet. Es labāk ticu sa-

vam zobenam, kā Svētās Māras biskapam. Bet ne-

ņemiet mieru bez atmaksas par mūsu novadiem, kas

vēl deg.
Mādi s (uz kareivjiem). Piecdesmit vīri man līdz !

Lai atver mazos Vārtus ! (Aiziet aiz pils pa labi.)
Austris (uz saviem kareivjiem). Man līdz, kas

veļas ! (Aiziet pakaļ Mādim.)

Sidrabs (cieti). Simts vīri lai sargā mazos vār-

tus gravā! (Aizgriežas, tad uztrūkstas no domam.) Kādēļ
tik kluss un drūms te pēkšņi tika? Kas noticis?

Kas baida mani?.. Miers ?.. Vaj miers ? Vaj
viltus? Mādi! Austri! Atpakaļ! (Piesteidzas pie lū-

kas un raugās lejā.) Kas tur ir?

Strēlnieks (no augšas). Tie pienāk nupat. Tie

tiek apsveikti... Jātnieki ir ap tiem visapkārt...
Otrs. Pulks ap tiem tiek arvien lielāks. Mūks

stāv vidū.

Trešais. Tos apstāj ... (Aši.) Tiem tiek ņemti
ieroči... Ak, nodeviba !
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Sidrabs. Ak, Mādi! Austri!.. Tie krīt! Tāds

miers bij jums slēdzams! (Nogriežas nost.)

Strēlnieks. Tie krīt, sacirsti... Tie laužas

bez ieročiem. Tie visi mirst. Kā kraukļu barā tie ir.

Sidrabs (izmisumā un dusmās). Tāds viltus! Tie

nava karotāji, kas to var — tie ir meža zvēri! (Uz

strēlniekiem.) Tā mācaties mieru līgt ar vāciem! Stā-

viet cieti, lai jums nava viņu liktens! Vieglāki ir

nāvē, nekā šo mežoņu rokā! Surp visi, kas vēl

dzīvo ! (Kareivji un strēlnieki pulcējas ap viņu.)

Strēlnieks (no augšas). Galvas tiek paceltas!
Viņu melnie vīri dzied

...
Ta ir kā vilku gaudošana!

(Sadzirdams tumš katoļu dziesmas motivs.) Citi no viņiem

dejo; tie ir basām kājām ...

(Sievietes, bēgļi un bērni parādās atkal pils sētā. Tie vaimanā

un skraida: Mādi! Austri! Glābjat mūs!)

Sidrabs (skarbi). Ko vaidiet! Nost pie malas.

Te jārunā vīru zobenam, ne sievu gaudām!
Strēlnieks. Tie nes kokus un baļķus. Tie

grib tiltus šurp celt.

Otrs. Tie krauj malkas kaudzes! Tie dedzinās

pili. Viss mežs tiek nests augšā.
Trešais. Nāk jauni pulki! Tie ir lībieši un

latvieši; Tie ir augšgalieši. No visām pusēm tie

nāk. (Troksnis ārā pieņemas.)
Sidrabs. Lībieši un augšgalieši ? Vaj mēs ne-

esam viņu pilis dedzinājuši kopā ar vāciešiem? Viņi
nāk mums paldies par to teikt! Ak Viestur, Viesturi

Ta ir tava draudziba! (Pēkšņi uz kareivjiem.) Stopnieki,
darbā ! Lai rokas neapstāj nevienu brīdi. Mēs ejam
uz Vāczemes vilku medibam!

Strēlnieks (no augšas). Sārti sāk kūpēt! Es

neka vairs neredzu. Mēs degam.
Sidrabs. Man līdzi! Mādis un Austris mūs

sauc priekš atmaksas! Pieminiet to! Un beigts ir

tas, kam žēlastiba pieķeras pie rokas! Zemgale
deg — laiks mums ari degt. Kam lai pieder Zem-
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galēs meži? Uz priekšu! (Kareivji uzgavilē.) Veriet

vārtus un liekat tiltus! Priecigi, tā kā uz medibam 1

(Vārti tiek atbTditi un zemgalieši brāžas ārā — saucieni un

troksnis.)

Sidraba balss (ārpusē). Kas padosies — tas

būs Ordeņa vergs ! Zemgalē vergu nav!

(Kareivji kā straume gāžas ārā. Viss saplūst mežonigā ne-

noteiktā kaujas troksnī. Dūmi apvij pils sētu.)

(Priekškars.)

11.

Tērvetes pilī tai pašā laikā. Lielā pils zāle. Avas un trofejas
pie sienam. Caur logiem meži un upe redzama slaikā lokā.

Saulaina gaiša diena.

(Dzintra un Tikla skatās pa logiem tālumā).|

Dzintra.
Kā meži zil, kā saule vizuļo!

Tikla.

Cik druvas dzeltenas, kāds laukos miers
...

Dzintra (sapņodama).
Miers medus salds. Tik skumigs man ir prāts.

Tikla.

Kam mediniekiem līdzi negāji.
Tev spēks un veiksme tā kā bajāriem.

Dzintra.
To Eglis necieš, meža plēsoņus
Viņš viens grib veikt.

Tikla.
Nu drīz tie mājās būs

Un sāksies dzīrās atkal skanigas. (Brīdi klusums.)

Dzintra.

Skat, leišu pamale kā miglā guļ.
Kāds miers

.. .
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Tikla.

Miers visur — leišos, Zemgalē.
Nav karš sen bijis.

Dzintra.

Kas tas ira — karš?
Es atminos sen, sen, kad dega viss —

Vaj tas ir karš ?

Tikla.

Es nezinu. Vaj jautras viesibas

Ar bajāriem nav simtreiz labākas? (Ātri pa logu.)
Skat, viņi nāk, skat, zirgos auļo, smej,

Vispirmais Eglis. Brūno plēsoņu

Stiepj kalpi! (Abas lūkojas ārā.)

Dzintra.

Skat, kur baltie bajāri

Ģerds, Tālivaldis, Žubis, Viesturs pats.
Un tas — tas Tautgodis, kā vanags Jauns.

(Torņa sargs priecigi pūš.)
Tikla.

Man bail! Tiem joki krietni pārdroši.

Nāc, slēpsimies ! (Aizskrien pa kreisi.)

Dzintra (paliek klusa).

Ak, prieks!.. Bet smaga sirds

Diezin kādēļ! (Brīdi miers, viņa lūkojas ārā,un gaidako.)

Eglis (iesteidzas; balti bajāra svārki, skaists un brašs viņš

steidzas pie Dzintras).

Ko dūjas sēro tā!

Vaj medniekus neviens te negaida?
(Tver un apgriež to veikli.)

Dzintra (saņemdama skūpstu).

Tu, Egli! Nu man prieka netrūks vairs!

Eglis (lūkojas viņā).

Kas bij ? Ko skumi ?
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Dzintra.

Ak, bij sapnis tāds
.. .

Eglis.
Tik sapņo vien. Drīz jāsapņo būs tev

Pie manis Kalna pilī, acim vaļējām.

Dzintra.

Es zinu — bet tāds sapnis skumjas nes.

Bij tāds kā dūmu plosts, kas nolaidās

Pār mūsu laukiem, smaga vēja nests.

Tu stāvēji uz ta un tālumā

Tu tiki nests un gaisos pazudi
Un lietus nolija sārts, asins lāsēm . ..

Eglis (jautri).

Ak Dzintra, Dzintra! Pietiek sapņot tev, —

Jau druvu mēnesis. Tev jādomā
Par to, ka manā pilī dzīvosi.

Beidz! (Noskūpsta.) Klausies tagad: dzīrās varenas

Dod Viesturs. Ej un skubini,
Lai vaļā klētis slēdz, nes gaļu, medu mums

Un miestu stiprāko, kas dzirkstis met.

Lai augļu, putnu, piena, maizes daudz

Tiek dots, kā nākas mielot bajārus.
Lai dzied, lai smej! Lai vaidelotis nāk,
Lai kokli nes! Lai meitas greznojas !
Lai grezno pili! Tā kā saules laiks

Lai diena skan, lai meži atsaucas!

Ej pasteidzies! Tu, — gaiša saimniece

Dzintra (smiedamās).

Ja, Egli, ja! Kā prieka aptrūkt var,
Kad tu kā dziesma pats! Man drosmes daudz.

(Aiziet atsmaididama pa kreisi.)

Eglis (izstaipa rokas pret logiem lūkodamies).

E! Dzīve bagāta! E! laimes laiks!

E! Smiekli nevaidamie! —
— līgava !

(Aizsteidzas Dzintrai pakaļ.)
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(Viesturs un Tautgodis nāk pa labi. Viesturs ir

liels augumā, pasauss, dzirkstošām pelēkām acim, nemierigs
gaitā un vārdos, neliela bieza pilnbārzda ap zodu un vaigiem,
gaiša piere, tumšbrūni negari mati. Kustibas plašas un daudz

nozTmigas, Valodā aizturēts spēks un skumja noskaņa. Taut-

godis: zemāks, paresns, gludu seju, paplatiem vaigu kauliem.

Smags, varonigs gaitā, bargs, bet glūnošs. Viņš ir krustits un

uz krūtim nes uzšūtu krusta zīmi.)

(Aiz viņiem jauns kareivis, kurš paliek pie ieejas stāvot.)

Viesturs (nāk uz priekšu).

Zemgales liktens nav mums rotaļa!

Tautgodis (cieti).
Ko tiepies! Lem man pilis, novadus,
Kā pienākas! Es cilti vecākais.

Viesturs (tāpat).

Zemgales liktens nav mums rotaļa!
Tur vajag vīru, kuri vareni,
Kā Pērkons pats, ja nē — mēs verdzibā

Līdz gulsim citām ciltim.

Tautgodis piekaisdams).
Ko? Vaj es

Kāds kara kalps? Vaj mani novadi

Nav plašākie pēc taviem Zemgalē?
Vaj vaidelaiši dziesmās neapdzied
Tos, kuru vairogi un zobeni

Man pilī guļ kā tēvu mantojums!
Dod Zemgali! Tev mantnieka nav.

Vaj roka mana diezgan stiprumā
Nav rūdita? (Dur zobenu kā jautādams grTdā )

Viesturs (cieti).

Lai paliek, teicu. Neprasi, kādēļ.

Tautgodis (asāk, iedegdamies).
Nē — diezgan slēpties tev. Es prasu nu,

Kādēļ?

Viesturs (dziļi lūkodamies viņā).

Tu kristits! Krusts ved zemes verdzibā.
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Aiz krusta muks — aiz muka bruņnieks,
Aiz bruņnieka — kalpu sēnalas!

Tautgodis.
Ko krustu smej! Nav kauna zīme ta,
Ar viņu ģērbti vīri vareni.

Viesturs.

Vēl varenāki tie, kam vairogā
Ar sauli gredzens! Pietiek, netiepies,
Mums šodien dzīrās

Tautgodis (ļauni aizgriezdamies).

Tā, nu zinu es,

Ka baumām pamats. Ka tu Zemgali
Tam gribi lemt, kas jauns, kā meitene?

Viesturs (mierigs).

Jau teicu — tam, kam gredzens vairogā
Ar sauli vienots.

Tautgodis (pārtrauc).

Ja, tas vairogs tavs,
Bet viņu nes ar' Eglis — māsas dēls,

Tavs luteklis!

Viesturs (dedzigi).

Kas liedz man lutināt,
Kad pils man tukša, kad mans mantinieks

Guļ leišu laukos varoņpasakā?
Vaj Zemgali lai kraukļiem pametu,
Kad krītu nāvē ? Ja, man luteklis.

Es viņu gribu tādu lutināt,
Kas atstāj piemiņu ne ciltim vien,

Bet tautām vēl un laikiem mūžigiem.

Tautgodis (viltīgi smīn).

Nu zinu! (Sevi). T—ā—ā! Na, kas lai pasaka,
Ko liktens ātrāk sauc. (Viesturim.) Man jāsteidzas
Uz māju. (Grib iet.)
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Viesturs (gaiši).
Vēl mums dzīrās dzeramas,
Ja baudit tīk tev mūsu Tērvetē,
Tad paliec. Lūdzu tevi, tā kā draugs!

(lenāk Eglis.)

Lūdz, Egli, ari tu šo bajāru.

Eglis (gaiši).

Viņš paliek jau. Viss tiek jau darināts.

Tautgodis (aiziet lēni, bet apstājas pie durvim).

Ar sauli gredzens viņam vairogā? (Ļauni pie sevis.)

Ho, ho! Tak nav neviens te nemirstigs. (iziet.)

Viesturs (atlaizdamies sēdekli, smagi).

Nu, Egli, pils un miers mums atkal te.

Bet laiks būs dzīrām vienreiz mieru mest.

Ir dzīrās svētdiena un jāciena,
Kā viesis, kas ir mīļš, tik īsu brīd' —

Un jo tas retāks, jo tas tīkamāks.

Eglis.
Pareizi! Prom es doties vēlos sen.

Viesturs.

Un tādēļ mirkli kopā pavadit
Vēl tiktos man ar tevi, gaišo zēn.

Tu zini, nava pilī dēla man,

Kam domas teikt un galvu noglāstit,
Kam mācit mīlu, viltību un to,
Ko tautai dot, kad topi valdnieks.

Eglis.
Es labāk būtu brīvs, ne valdnieks.

Viesturs.

Ir tiesa. Valdinieks var raisit, siet

Un tautu ievest mūža verdzibā,
Var viņu slavā saules spožā vest.

Tu zini, Egli, reiz tev jāvada
Būs Zemgalijas vīri liktens ceļos
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Un gribētos man tevim līdzi dot

Ko laiks un dzīve mācijuši man. (Mādams uz logu.)

Skat: zeme, kura jūgu nesusi

Nav savās lejās vēl, kopš saule spīd.

Eglis (sajūsmā).

Ja zeme laimigaka būtu kur,

Vaj es te kavētos?

Viesturs.

Un tādai būt

Tai mūžos vajadzētu. Bet runā prāts
Vēl vairāk ko, kas baismas saceļ mums.

Tu zini: Zemgale starp divām dzirnām guļ.

Eglis.
Kā tā?

Viesturs.

Ja, mīļo zēn tik padomā:
Tur saules pusē plašā Lietava,
Ar kuru satiekoties dzirkstis mums

Ne vienu reizi vien ir šķīdušas,
Kā diviem zobeniem, kas krustojas.
Bet ziemeļpusē Rigas Ordenis,
Kā dzelžu rats, kas maļ un neapstāj.

Eglis.
Ar ratu šo mūs vieno nolīgums.

Viesturs.
Kas nolīgums priekš Ordeņa? — tas der

Kaut cik tik tad, kad viņiem labu nes.

Ak, Egli! Ordeni c s audzēju ...

Cik daža cilts tam kalpos padevās,
Kad zemgaliešu zobens mirdzēja
Ar bruņniekiem kopā sacērtot

Gan līvus, latgaļus, gan igauņus.
Nu Ordens dižs. Nu laiks ir padomāt,
Cik laba nesu tam.
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Eglis.
Tak Zemgalei
Vēl netrūkst brīvibas un cieņas ar.

Un ja kas uzdrīkstētos karu celt!

(Saceļas draudoši.)

Viesturs (laipnis).

Tu straujš un jauns. Tas labi, varoni!

Bet dažreiz baigas jūtas izjūtu:
Mēs vieni — viss jau gruvis verdzibā

...

Eglis.
Un leišu kunigs? Vaj nav viens ar mums?

Viesturs.

Ja gan; bet, Egli mīļo, biedroties

Ja vajag tev, tad vājo izvēlies.

Ja varenam tu biedris — tu jau kalps.
Kad laupijums un guvums dalits tiek,
Tu esi aizmirsts un kad pretojies,
Pats krīti verdzibā, — pats laupijums.
Tu zini: Lietava, kā dūre pacelta
Pret mums. Bet sargies draudzēties ar to.

Eglis.
Kurp griesties tad, ja uznāk leišu pulks?

Viesturs.

Lūk, kādēļ biedros mēs ar bruņniekiem.

Eglis.
Bet bruņnieki kad māc?

Viesturs.

Ar leišiem mēs.

Tā Zemgale ir sevi glābusi.
Bet, Egli, cita doma mani māc:

Kam mūžam draudzibu un palīgu
No citiem lūgt. Vaj nevar Zemgale
Tā stipra būt, no kuras tautas dreb?

Šo domu esmu nesis cīnoties
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Un sirojot pa ciltim Latvijā,
To dzīrās domājis, to medibās,
To atdusā, to vācot nodevas.

Es gribu, Zemgale lai pirmā top!
Šais klajos saules klāņos pacelties

Vaj'g virsaištornim, kuru sveicina

Gan leits, gan krievs, gan jūras kuģotājs.
Un latvju ciltis spēkā vienotas

Sev valsti rada, kuru dievi skauž.

Tas sapnis mans — to gūt es meklēju
Un ja to gūstot mūžs mans norietēs,

Tev, manam mantiniekam, atstāju
To izpildit. Šī griba zobenā

Lai liesmo tev un katrā mājienā.
Kas savai tautai negrib augstāko —

Tas dzimis kalps un mūžam citu vergs!

Eglis.
Tas labi teikts, bet kā to sākt un veikt?

Viesturs.
Kā sākt un veikt? Tas ir mans jautājums
Tāpat kā tavs. Ak, kas var pagātni
No dieviem atgriest zemē atpakaļ!
Kad ta man būtu — viss tad būtu veikts!

(Domās sevi.)
Divdesmit gadus esmu noziedznieks.
Kaut spētu tagad izpirkt zudušo,
Es nežēlotu dzīvibas, ne sirds.

Eglis.
Tu noziedznieks? Kādēļ? Vaj uzvaras,
Kas slavas pilnas, tevi vedušas

Pār zemēm un pār ciltim — noziegums ?

Vaj dižciltīgi pildit līgumus
Ir noziegums?

Viesturs.

Mans noziegums jau aug, —

Tas, Ordenis! Mans noziegums, ka te

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Visapkārt ciltis viņa verdzibā.

Man liekas, dzelžu gredzens sakalts tiek

Ap mums — mēs paši viņa kalēji.
Man bieži naktīs miegu sāpes zog,

Kad domāju par kaujam, kurās es

Ar svešu dievu karotajiem līdzi

Tiem cirtu, kuri mūsu kaimiņi...

(Domās nokar galvu. Atspirgdams un uzliesmodams.)

Bet zinu es — vēl nava zaudēts viss.

Vēl rokā spēks! Vēl brīva Zemgale!
Vēl mana doma aug un aug un briest,
Kā upe dambī krājas viņas spēks,

(Kā paredzēdams un degdams.)
Kad salausts valnis tiks — ta vaļā šļāks,
Viss aiznests viņas varā aizplūdīs!
Prom Ordenis, kā skaida, jūrā sviests

Un tad — ak, Egli — tad pār zemēm šīm

Kā asni sarkani dīgs brīvais laiks!

Eglis (kā sastindzis skatās viņā).

Cik daudz tu nes, ak, virsait, kas to nest

Te spēs ? Kas līdzi viļņot straumei tai...

Viesturs (droši).
Vaj bajāru un virsaišu vairs nav,

Ar ko man biedroties? Es gribu tos

Kā miestā apdzirdit šaī nodomā
... (Apskatās.)

(Māj sargam.)
Kas bij ? Lai dzīres nes ! Lai līgsmo prieks!
Lai sanāk viss. Mums diena gaiša nu!

(Sargs aiziet. Kalpotāji un sievietes nes baribu un milzigus
kausus ar miestu. Uz Egli.)

Ej aicini, kas grib te priecāties! (Eglis aiziet.)

(lenāk Tautgodis, Ģerds, Tālvaldis, Žubis, pieci bajāri;
Vaidelaitis Dzilnis nes kokli, skandinādams to lēnām.)

Viesturs (ņem kausu; uz bajāriem).

Nu, krietnie bajāri! Lai miests mums salds

Un druvu dievs kā nākas sumināts!
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ŽUb i S (ceļ kausu).

Sen gadiem raža tāda redzēta

Nav Zemgalē.

Ģ c r d s (sirms, cēls bajārs).

Sen miers nav bijis tāds!

(Visi sēstas pie galda. Kalpotāji nes un lej miestu no traukiem

un ādu maisiem. Sievietes nes lielus labības vārpu pušķus

un liek galdā.)

Tā 1 V a 1 d i S (celdams kausu).

Kā nebūs miers? Kas viņu traucēt var?

(Pret Viesturi.)

Sveiks, virsait! Dievi lai tev ceļus šķir!

Visi (viens pēc otra).

Sveiks, virsait! Viesturs sveiks! Un Zemgale!

Ģ c r d s.

Kas Zemgalei. Ta zeme brīva mums.

Oho! Cik dažs te savu miegu guļ,
Kas gribej's priecāties.

Tā 1 v a 1 d i s (lepni).
Guļ leits, guļ līvs,
Un gulēs ari katris klejotājs!

Tautgodis (kurš pie malas un viens ir klusējis, sevī).

Kam stipri draugi — varens liekas pats.

Ž v b i s.

Nē, otrad' — stiprais tas, kam draugi mēs!

(Piekrišana.)
Viesturs.

Viss, labie bajāri, mums laimes lemts,
Viss gaišs tik ilgi, kamēr brīviba

Mums visās pilis, visos novados.

Kad viņa zūd — mums dzīve rūgta tiek.

Ģ er d s (ceļ kausu).
Kas drīkst ? Kas var ? Kas tuvoties mums grib ?
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Vaj Svelgats varenais vairs atgriezās
Uz leišu pilim, kad mēs tikāmies?

Tā 1 V a 1 d i S (lepni dzer).

Polockas kņazs ar desmit tūkstošiem

Guļ Daugav's krastos.

Ž v b i s.

Markvarts lunkanais

Vēl savus zobus nava salasijis,
Ko Viesturs izsita ar gunspagali! (Smiekli, gaviles.)

Eglis (braši).

Vaj nava laiks, ka atkal sirojam?

Viesturs (svinigi).

Tas pārspriežams. Bet, krietnie bajāri,
Mums šodien dziru laiks. (Uz kalpu.) Nes labāko,
Kas puto, šalc un garu priecina! (Uz Vaidelaiti.)

Nu, dziedon, nesaudz stīgas! Zemgalei
Ir zili meži — dziesmas saules gaišas.

Vaidelaits Dzilnis.

Pareizi! Gaiša dziesma der, kad gaiša sirds,
Kad bagāts lauks un miers kā svētbirzē.

Eglis.
Par mīlu dzied' — ta ir visgaišākā.

Vaidelaits (kokli skaņodams.)

Par mīlu gaišāka vēl ceriba.

Ģ c r d s (ceļ kausu).

Nē, dzīru dziesma te mums pieklājas.
Lai zeme dimd, lai skan līdz jūrmalai.

Visi (piekrizdami).
Pareizi! Dzīrām dzīru gods lai skan!

(Bajāri paceļas no galda un ceļ viens pret otru kausu. Vai-

delaitis ar kokli rokās nāk uz priekšu. Sievietes un kalpi no-

stāj gar maļam un gaida dziesmu.)
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Ž U b i S (pāri citiem).

Zemgales brlvibai lai dziesma skan!

(Pēkšņi ārā baiļu zignals uz koka zvana. Visi apklust uz bridi;
tad ātrs uztraukums. Kokle apklust, bajāri paliek ar paceltiem
traukiem rokās un sastingst uz acumirkli klausidamies uz āru.)

Viesturs (cieti).
Tā mēdz tik karu vēstit Zemgalē!

Eglis (dedzigi).
Kas drīkst!?

Ž
v b i S (dodas uz āru).

Mums jazin, ko tas nozīmē?

X ar c i v s (iesteidzas aši).

Deg visa Zemgale! No Mežotnes

Ir vēstnieks atsteidzies!

Viesturs (aši).

Šurp viņu, šurp!

(Liels uztraukums starp pils ļaudim un sievietēm.)

X ar c i v s.

Viņš nāk! Pils sētā zirgs tam nokrita

Pēc traka skrējiena! Lūk, viņš!

Vēstnieks (iesteidzas).

Viesturs (tam klāt).
Kas ir?!

Ziņotājs.
Virsait, uz Mežotni! Kā nāve viņi nāk!

Jau Mežotne ir viņu sažņaugta!

Eglis (rausta to aiz drēbēm nepacietibā).
Kas? Leiši? Kūri?

Viesturs (iztaujādams, strauji).
Runā aši, teic!

Ziņotājs.
Tie vācu pulki līdz ar klaidoņiem!
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Viesturs (sevi, dziļi, sāpigi).

Ak, paredzējums mans! Nu stunda klāt!

(Uz bajāriem bargi un dedzigi.)

Ko stāvam vēl! Šurp zirgus ātrākos

Un vairogus un svētku ieročus!

Uz Mežotni! (Uz ziņotāju.) Pa zemi vēsti dot!

Lai skrien kā liesma sausā rijibā!
Mums Rigas kuiļu pulks ir medijams

(Steigšanās un jukas. Bajāri jožas un steidzas prom; sievietes

viena caur otru vaid. Tautgodis ir pēkšņi it kā pamodies un

cTnas apslēpdams savu prieku.)
Ž v b i s.

Kāds viltus: — Ordens posta Zemgali!

Ģerds (noliek kausu svinigi).

Sen dega naidā tiem jau mana sirds.

Nu ļausim vaļu asam tēraudam.

Eglis.
Uz Mežotni! Nu rokai darba būs !

Sen medibas jau bija apnikušas!
Kur mani kalpi? (Grib doties ārā citiem pakaļ.)

Dzintra (satver to pie rokas).

Lai Laima, Egli, tevim līdzi iet...

Tik kaujā atminies

Eglis (izraudamies).

Laid! Laika nav 1

Dzintra (lūdzoši, klusi).

Ak, Egli, kaujā mani atminies
...

(Eglis prom ar citiem. Zāle pamazām paliek tukša. Arā zig-

nali un kliedzieni. Dzintra pie loga; atgriezdamās kā klausi-

dāmās klusumā.)

Cik pēkšņi tumšs ir kļuvis istabās!..

(Viņa noliec galvu skumjās. Arā dzird zignala skaņu.)

Eglis.

(Priekškars.)
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Otrais cēliens.

Dažas* dienas vēlāk. Sils pie Mežotnes. Viestura kareivju no

metne. Ugunskuri. Zem lielajām priedēm dažas teltis.

Viesturs (uznāk ar dažiem kareivjiem).

Šurp salasāties, krietnie varoņi!
Tas bija veikts ar strauju dedzibu.

Ja, naskas kājas vācu bruņnešiem.

G O b S (zobodamies).

Ja gan. Bet šoreiz, virsait, jāsaka
No viņiem lielā daļa nedomā

Uz Rigu bēgt.

Viesturs.

Kā tā?

Gobs.

Tie labi guļ,
Tiem Zemgalē ir nācis krietnis miegs.
Un ja vēl nāks — tie nāks lai gulētu!

Zem lej s.

Tiem kraukļi miega vārdus kramšķina.

Viesturs.

Pareizi, un par citiem liecina

Vēl burbuļi uz upes celdamies.

Tā maksā Zemgale par viltibu!

(Noliek vairogu un šķēpu.)

Un kādas ziņas mums no Mežotnes?

B v 1 d v r s.

Pie Mežotnes to nav. Tie bēguši.
Lūk, bajārs kāds to varēs pavēstit.

Z U b i s (pienāk ar saviem pavadoņiem).

Sveiks, virsait. Pils ir atkal svabada.

Vēl vakar viņi nikni cīnijās,
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Bet nakti pēkšņi mežos pazuda,
Kad vēsts par tavu uzbrukumu nāca. (Stomidamies.)

Bet — virsait viņu riebums dzēlis mums.

Nav daža varoņa . .
.

Viesturs.

Ka trūkst starp mums?

Lai prieka dzīrēs viņus pieminam.

Žubi s.

Ar viltu nokauti ir Austris, Mādis,
Kad mieru līgt pie vāciem izgāja
Un vīru simts un vēl kāds jauneklis . . .

Viesturs.

Lai slava mirušiem. Tak atminiet

Tos kad ar vāciem atkal tiksimies.

Un ass lai zobens mums tāpat kā naids.

Bet kur ir Eglis?

Ž v b i s.

Virsait, varons viņš!

Viesturs.

Vaj laupijumam seko iededzies

Šis krietnais zēns?

(Žubis klusē, kareivji sarunājas klusu un domigi.)

Viesturs (cieti taujādams).

Ko neatbild neviens?

Žubis (mierigi).

Viņš drīz būs klāt. Lūk, — tur viņš tuvojas.

(Pa kreisi parādās bajāri un virsnieki: Sidrabs, Tālv a!•

di s, Ģ c r d s, aiz viņiem nāk pulciņš kareivju un nes uz zaru

nestuvēm Egja līķi.)

Ģerds (uz Viesturi).

Ak, virsait, uzvaras bez nāves nav!

Viesturs (piesteigdamies pie nestuvēm).

Ak, Egli, Egli! Dzīvs ? Viņš tak vēl dzīvs ?

Kur rēta tam ? Lai zinātāji nāk!
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Sidrabs (mierigi).
Viņš pieder Pīkolam. Sirds šķelta tam.

Viesturs (aizsedz ar rokam acis).
Ak, liktens, atmaksa cik nežēliga!
Tu miris, lolojums mans mīļākais!

Žubis.

Viņš krita slavā, tā kā vēl neviens:

Viņš četrus nolika, kas bruņās kalti!

Es redzejs neesmu, kad zobens tā

Var bruņas šķelt. Tie šausmās sastinga;
Tik maršalam kad tuvu nāve bija,
Kā kovārņi tie viņam aplipa
Līdz zemgaliešu pulks tos izklaidēja.

Viesturs (domās un sērās).

Ak, nāve! Nu man jāredz, ko tu spēj!
Es vienmēr spītigs viņas priekšā biju,
Nu sajūtu — ta vara briesmiga.
Mans Egli, mūža prieks un ceriba —

Es tevi audzināju Zemgalei,
Kā vairogneseju un nākotni

Guļ mani sapņi nu! Es mirstu pats!
(Nolaižas lielās skumjās pie Egļa, glāstidams viņa seju.)

Sidrabs.

Virsait, mums visiem sāp kā dziļa vāts,

Kas slavā kritis. Tak — vaj nava laiks

Ka viņu sārtā liekam ugunī
Priekš dieviem — ?

Viesturs.

Kā? jau liesmām atdot to —

To, kura seja vēl kā bālgans zieds

Mums pilna maiguma te redzama.

Tik skatāties — cik saules vasaru

Viņš bij pie mums? Man šķiet, ne divdesmit

Ak, dievu pārbagātais mantojums! —

Tik skatāties šo miesu plaukstošo,
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Šīs ezeracis, mežu uzacīs

Un pierē gaišo mūsu debesi—

Vaj nāve ta? Vaj tiešām nemosties

Vairs tavai elpai, mīļo, mīļo zēn!

Žubis (mierinādams).

Tas, virsait, karš. Kas pieder Aizsaulei,
To ļaujam tai. Mums tālāk jādodas,
Kur vāci bēg.

Viesturs.

Ko līdz mums gūstit tos?

Ja dzīvibu mēs viņam atgūtu,
Es skrietu tā kā vējš, kam dusas nav,
Simts gadus pāri peklem, dzīvibam

Kas dos mums to! Tik skatāties, viņš mēms,
Tik raugaties, kas viņā nomiris!

Viss nesapņotu sapņu skaistais pulks,
Viss nedarito darbu diženums

Un mīla, prieks un saules nākotne —

Viss izplūdis ar karstām asinim

Un salta, tukša nu šī svētbirze.

(Noliek pieri uz Egļa krūtim un klusē bridi; tad dziļākās sāpēs.)
Kas atdos to! Kas atdos! Vācu pils
Un zelts un bruņas, mantu krājumi
Ir mēsli pretī viņa dzīvibai!

Ak, mūžs mans veltais, kur nu tava zints!

(Ar asarām balsī, glāstidams Egli.)

Tu manu domu nesējs, — atpakaļ
Tu viņas svied un viens es sadegu
Zem viņu nastas. Kur ir nākotne!

Es aplaupits! Kā koks bez atvasēm

Es kalstu viens, bez velgmes, nevarigs.

(Virsaiši aprunājas klusi.)

Tā 1 V a 1 d i S (tuvodamies).

Kungs virsait, ja mēs kavējamies, šķiet,
Var vāci aizklīst pat bez atmaksas.

Mums jalenc tie! Mums sirdis cīņas alkst!
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Viesturs (paceļ skatu kā brīnodamies).

Mums jalenc? Ja, mēs lencam katru dien'

Kā zelta briedi dzīves biezokņos

Tos nodomus, kam pakaļ steidzamies,
Līdz lencejs visu varenais tos tver

Un tukši griežamies mēs atpakaļ. (Lūkojas uz Egli.)
Ak, karš! Cik viss te skarbs un nežēligs,
Bet vaj tad liesmas, kaujas kliedzieni

Ir tikai mūsu dzīves nesēji.
Vaj dvēs'le vairs nekas, —ta sapņos zied

Un sērās uzliesmo kā mēness

Gaišs pāri tumšiem silu ezeriem.

(Uz bajāriem.)

Jel ejiet, cērtiet! Kas jums dzīviba,
Kas miers, — kas sāpes, — skarbums jūsu brāl's!
Jel ejiet. Mana kauja dusēt grib,
Es esmu sacirsts dziļi dvēselē.

Es gribu asaru, ko sievas raud,
Es gribu raudat— jo neviena nav,
Kas izskūpstitu elpu pēdējo
No lūpām šīm. Es gribu nomazgāt
Ar sēram asinis no baltās krūts. (Glāsta atkal Egli.)

Dus', mīļo zēn! Nu dienas asaros

Kā rudens laikā birzes miglājā.
(Nolaiž galvu pie viņa krūtim.)

Žubis (pārliecinoši).

Ak, virsait, Zemgalē kur sāpju nav?

Guļ Eglis, Mādis, Austris — varoņi,

Guļ vīru pulks, kā zaļi ozoli —

Tie viltus bendēti, ne kauti cīņā.

Guļ bērni nevarigi ceļmalās
Un sievas vaid, kā sila baloži.

Kas nesa to, te zilā Zemgalē ?

Kas nesa to?

Sidrabs.
Kam drosme bij mūs smiet?
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Tālva 1 d i s.

Kas lauza līgumu? Vēl Zemgalei
Tāds izsmieklis nav bijis atminams —

Ģer d S (pārtrauc draudoši).
Tie — mūki, kuriem viltus zīme krusts,
Tie salašņas no sakšu badmirām,
Par Ordeni kas sevi dēvējas. (Viesturim jautājoši.)
Kungs virsait, vaj šis gaišais varonis,

Kas mēms te guļ, nav kliedziens Zemgalei
Glābt brīvibu un cieņu zaimoto? (Ar lielu spēku.)
Kas var to nedzirdēt? Tas — miris pats.

Viesturs (paceļ galvu).
Ja, Ordens

...
Mūsu draudzibā jau sen,

Jau gadus divdesmit. Ar viņu mēs

Visapkārt latvju zemes pārstaigājām,

Vaj atminat —? Nu krīt kā akmens tas

Uz mums — lai liektu mūs kā pēdējos.

Ja, Ordens ! (Saceļas uzliesmodams dusmās.)

Čūsku glumo perēklis,
Salts gļēvulis, kas tikai blēdibās

Zog kara slavu, ieguvumus sev.

(Pieceļas kājās, draudošs.)

Ja gan. Tas sauciens, kas te mēms mūs sauc,

Par taurēm, ugunsgrēkiem varenāks,
Kas viņu dzirdējis — tam asins kūs'.

(Izvelk zobenu.)

Zemgales vīri, brīvibu kas mīl,

Mums asinaiņu cīņu sākums te.

Kas grib tās nest?

Bajāri un kareivji (ap viņu pulkā).
Mēs, virsait, mēs!

Viesturs.

Tad labi — lai mēs visi solāmies

Te, kur mums priekšā posts un mirušie

(Rāda uz Egli.)
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Tāds, zemgalieši, mūsu liktens būs,
Ja nesatriecam drīzi Ordeni.

Un ja kam cīņā šaubas, nedrošs prāts,
Gurst spēki, ja kas solijumiem tic,
Tad beigta mūsu cilts, tad kalpi mēs

Un mūsu izsmieklis pār zemēm ies.

Sidrabs (iededzies).
Ne mūžam, virsait!

Zub is.

Kamēr atmiņa
Par dienu šo mums dzīvos — dzīvos naids!

Ģer d s

Mēs neesam cilts, kas kalpot radusi.

Kareivji.
Patiesi! Ja! Mēs kalpot neprotam !

Viesturs.

Tad klausāties: te valda nāves dievs,
Šaī bālā sejā skatot solāties

Būt tā kā viņš, vaj zaļā brīvibā. (Uz kareivjiem.)
Kas zvēr? Kas panest var? Šis zvērasts ass,

Ka pati nāve.

Kareivji (apkārt spiezdamies, paceltiem ieročiem).

Virsait, mēs! Mēs! Mēs!

Viesturs (savu zobenu pār Egli turēdams).

Tev dzirdēt, dievu varā varens tu,
Kas draudzigs vāciem — nāvei novēlēts.

Kareivji un bajāri (piekrizdami).
Ja gan!

Viesturs.
Kas žēlastību jūt pret tiem,
Pats sevi nāvē ved kā atvarā.

Kareivji.
Ja gan!
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Viesturs.

Kas saudzēs kādu no šiem klaidoņiem,
Kas pajumti tiem dos, vaj maizi sniegs,
Ta — ciems lai pelnos sadedzināts tiek.

Kas nodevējs — lai iznīkst viņa cilts

Zem mūsu zobena, lai viņa vārds

No zemes dzēsts.

Kareivji, (piekrizdami, skaļi).

Ja gan! No zemes dzēsts!

Viesturs (draudoši, dobjak).

Kas bēg no vāciem, kaujā tiekoties,
Ta patvērums lai mūsu asmenis! (Aizraudamies.)

Un nogurums kad miegā apsedz mūs,
Lai sapņu murgos, dusmās cīnāmies

Ar Ordeni! Lai sievu pilna krūts

Ar naida nāvekli jau bērniem dod

Pret Ordeni visdzīvo riebumu!

Te klausās nāves dievs, šis zvērasts ass!

Visi.

Ja gan! Vēl asāks zobens mums un naids!

Viesturs (nolaiž zobenu).

Tad sveicu jūs! Jūs mūžam brīvā cilts!

(Uz bajāriem.)

Bet, cēlie bajāri, te nodoms mans

Guļ nāvē nests ar mīļo varoni,

Bet, nē! — tam nepalikt tā mirušam!

Man vēstāms jums, kas mūsu pienākums!
Lai tauta ziņota tiek sapulcē
Un novadu un cilšu vadoņi,
Mums jāsāk darbs, kam mirdzēt nākotnē.

Lai ziņotāji steidz pa Zemgali.—
Es gaidu visus pilī, Mežotnē. (Uz kareivjiem.)
Nu nesiet ugunij šo miesu dot

Ar godu, kāds tam nākas pieminot.



159

(Kareivji un virsaiši paņem nestuves ar Egļa līķi un dodas

prom gar teltim. Viesturs paliek stāvot un klusi noskatās tam

pakaļ ar dziļi slēptām sāpēm. Kareivji met zaļus zarus un zie-

dus uz nestuvēm. Aiz Egļa nes viņa vairogu un zobenu. Kad

viņi aizgājuši tālāk, dzirdama gauda dziedāšana, kura pieaug,
kā no liela pulka, arvien stiprāk un tad sāk noklust. Divi ka-

reivji stāv netālu no Viestura un gaida, kurp dosies virsaitis.)

Viesturs (klausīdamies dziesmā, domā dziļi, tad it ka

atmostos, kad neka vairs nava).

Kas paliek vairs? — Tik paša pilnā sirds,
Kā trauks, kas nedzerts sapņu pildits trūd.

Kas aiztiks to? Ņem plašā Zemgale,
Tev pildits tas — tev lai ar izliets tiek!

(leliek zobenu makstis un dodas lēni pakaļ sēru gājienam.)

(Priekškars.)

Trešais cēliens.

Tērvetes pili. Grezna un plaša zāle ar kara trofejām un vai-

rogiem. Dibenā sēdeklis-tronis. Pāri tam Viestura vairogs —

„saule gredzenā". Gaiša diena. Klusums, saule spīd caur lie-

lajiem logiem. Vaidelotis Dzilnis, Dzintra, Tikla.

Dzintra (sēd sēdeklī pa labi. Tai blakus Tikla, abas gurdi
klusas. Uz Vaideloti).

Nu, dzied' vēl reiz to mīļo piemiņu.

Dzil n1 S (stāv pie loga; blakus tam kokle).

Nē, teicu! Aprakts viss. Viss izplēnej's.
Tie dūmi ir pret sauli kāpuši,
Tie augstumos. Diezgan mums skumju ar.

Dzintra (sērās).

Kā neskumt, dzīve kad ir zudusi!

Dzilnis 1
.

Nekas nav zudis. Tikai iegūts vien.

Dzintra.

Kā tā? Vaj Egļa skaistais tēls ?
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Dzilnis.

Ir guvums tev:

Ja ir tev dzīru trauks no sudraba,
Ja rotu lieta tev, kas mirdz un viz,
Tu viņu lieto, vārti, saskrambā,
Līdz beidzot apnikušu projām met.

Bet ja tev gadās — krīt ta dziļumā
Un zūd — tu vienmēr viņu piemini.
Ta daiļāka vēl tiek kā bijusi,
Tik daiļa dārga, tā kā sapnis pats.

Dzintra (strauji, sāpēs).

Tik sapnis vien? Dod rokās viņu man

Uz brīdi tik — lai dzīve beidzas tad!

Dzilnis.

Kas dzīve —? Sapnis vien to daiļu dara.

Un ja vēl gribi dziesmu — dziedāšu

Par nāves burvibu. Ta patīk man.

Bet (lūkodamies pa kreisi, kur ienāk divi kara kalpi)
lūk, tur Viesturs nāk. Un dzīve ar.

Viesturs (grezni ģērbies, ienāk pa labi. Uz kalpu).

Vaj bajāri ir visi nākuši?

Kalps.
Ja gan!

Viesturs (atsēstas krēslā, dibenā).

Es lūdzu visus sapulcē.

(Kalps aiziet. Pa labi drīz uznāk bajāri: Ģerds, Sidrabs

Žubis, Tālvaldis, Tautgodis ar saviem pavadoņiem.
Viņi apsveicina Viesturi un nostājas viņam blakus pa labi un

kreisi. Tad ciemu vecākie, kareivji un ziņotāji, pils kalpi,
dažas sievietes.)

Viesturs.

Jūs sveicu, mani dārgie varoņi!
Jūs sveicu te ar dižu uzvaru,
Ko guvām mēs par viltus Ordeni.

Bet vēl nav gals. Vēl viņu pērklis stāv
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Un draudē zemēm savā rijibā.
Tas mums pat jūras vārtus aizslēdzis,
Kur kuģi šūpojās mums priecigi
Uz vikingiem un salam bagātām.
Mums tagad padomē ir jāapspriež
Kas steidzams, lai mēs brīvi paliekam.

Žubis.
Mums viņu klaušu zemes jāatņem.

Ģerds (cieti un skaļi).
Nē, satriekt kaujā tos. Tas padoms viens!

(Piekrišana.)
Sidrabs.

Vaj'g vienoties ar krieviem, leišiem mums,
Tad laupijumu gūsim lielāku.

Viesturs.

Kas iegūst viens, tam vienam laupijums.

Ziņotājs (ienāk).

Kungs virsait, Oļģerts, dižkungs, ieradies,
No leišu karaļa tev atsūtits.

Bajāri (priecigi).
Tas labi: Laikā ieradies ! Ved šurp!

Viesturs (drūmi).
Ved šurp. (Ziņotājs aiziet.)

Žubis.
Tam jāpiesola laupijums,
Ja līdz tie nāk uz Rigu pasirot.

Viesturs.
To mežonigie pulki bieži vien

Ir laupijuši mūsu ciematos (Tumši.)
Mans dēls ir miris viņu verdzibā!

Kāds bajārs.
Bet leišos nava ļauni pasirot
Pa reizai. Medus viņiem labs un daudz,
Un sievas tumigas kā krietnas teles.

«I. Akuratera kopoti raksti, VUJ.
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Oļģerts (ienāk ar pieciem pavadoņiem).

Sveiks, Viesturi Kārais mans tev laimi vēl

Un taviem bajāriem. Ņem šķēpu šo:

Mūs vieno draudziba. (Nodod šķēpu Viesturam.)

Viesturs (pieceļas).
Paldies par to!

Kas vēstāms jauns? Vaj kārais kūros ies?

Oļģerts.
Mans kārais grib ar tevi vienoties,
Kā senlaikos, lai kopā ciemotos

Tur Rigas malā, vācu klaušniekos.

Liek kārais teikt: Vaj leišus pieņemat
Sev biedros, Ordeni lai tramditu?

Bajāri (viens caur otru piekrizdami).
Tas labi! Krietnis nodoms! Pieņemams!

Viesturs (cieti uz Oļģertu).
Teic kārajam: ar viņu draudzibā

Būs Zemgale arvien, bet palīgos
Mēs nevēlamies viņa kareivjus.

Bajāri (uztraucas).

Kā tā? Ko? Atraidits tiek palīgs mums?

Ko, virsait, nozīmē šī liegšana?

Viesturs.

Jums, bajāri, slēpts netiks nodoms mans.

Un zaudējuma nebūs Zemgalei.

Oļģerts (nesaprazdams).
Kā tā? Vaj leišu kārais kļuvis vājš,
Vaj mūsu pulki kauties nesajēdz,
Vaj laupit? Vaj jums daļas devām maz?

Vaj apvainojums nav tas karaļam?

Tālva 1 d i s.

Teic, virsait, ka mēs visi vēlamies.

Tiem ļaužu milzums, vāles varenas

Un zobens dažs kā 'guns. Ko tiepties vēl?
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Viesturs.

Es teicu, bajāri, man lēmums savs:

Lai paliek Lietava. Mums pašiem darbs.

Vaj vīlis kādreiz jūs ? Vaj bijis gļēvs ?

Lai paliek Lietava. Tas lēmums mans.

(Uz Oļģertu.)

Ej, saki karaļam: grib Zemgale
Būt viena kaujā. Tak, kas leišiem liedz,
Kur vēlas iet uz kūriem, Ordeni, —

Tik ne caur Zemgali. Nav lielceļš te.

Ej, draudzigs sveiciens karaļam. (Uz sargiem.)
Piecdesmit vīri viņu pavadit lai jāj —

Caur Zemgali līdz leišu robežām,
Kā klājas draudzibu tam parādiet. (Uz Oļģertu.)
Te šķēps! Un miers lai zemes savieno,
Ne karš.

Oļģerts.
Man nesaprotams lēmums šis,
Es zinu: saīdzis būs karālis. (Atvadas un aiziet.)

Visi (uztraukti).
Tas nedzirdēts! Ko domā virsaits gan!

Viesturs (uz bajāriem).

Nav lielceļš te, es teicu! Simtreiz jau
Ir pāri gājuši te kareivji
No leišiem, kūriem un no Ordeņa.
Kas mums no ta? Ir zudis mūsu miers

Un laupitajiem līdzi aizceļo
No mūsu sētam, druvām labākais.

Tie mūsu ceļus, pilis novēro,
Tie visu redz, — mēs esam samīti,
Ja gala nav šai samīšanai reiz.

Kam atraidiju leišu palīgu,
To teikšu, bajāri, lai katris zin,
Kads nodoms mums —
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Ziņotājs (ienāk steigšus).

Kungs virsait, ieradies

Kāds bruņnieks no vācu Ordeņa
Un mūks. Tos kara kalpi pavada.
Tiem karogs balts. Tie mierā runāt grib.

Bajāros (uztraukums un kustiba).

Ko? Bruņinieks? No Ordeņa? Kā tā?

Ģerds (ļauni).

Tie grib gan savus draugus apglabāt,
Ko vārnas ēd pa mūsu ceļmalam.

Tautgodis (nāk uz priekšu).

Tie runāt gribot miera valodu, —

Kam velti asins liet...

Viesturs (aizrautās dusmās).
Ved šurpu tos!

Žubis.

Kas ta par lietu? Kas tiem padomā?

Kāds bajārs.
Varbūt uz leišiem varam kopā iet.

Tas būtu labi. Sen nav sirots jau.

Sidrabs.

Tik smalki jaizklauš. Tie piekrāpt spēj,
Tas viņu ieroc's. Skatāties — tie nāk!

Bruņinieks (grezni ģērbies ar nolaistu dzelzs masku uz

sejas, iepnās bruņās. Aiz cepures gara, balta strausa spalva.
Aiz viņa nāk mūks ar lielu krustu, kā spieķi rokā. Daži kara

kalpi tos pavada. Bruņnieks nāk lepni un stīvi klāt Viestura

sēdekļam un pēta brīdi virsaiti.)

Sveiks, Zemgalijas virsait, cienigais!
Mūks (paceļ krustu).

Ta Kunga miers lai svēta visus jūs!

Bruņnieks (lepni).
No maršala es sūtits Zemgalei
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Nest miera vēsti līdz ar līgumu,
Kas savienos mūs mūžam draudzibā.

(Atvāz savu masku un palokās stīvi Viestura priekšā.)

Viesturs.

Kam masku vaļā vāz? Ir veltigs darbs,
Es tevi pazīstu no stīvās balss:

Vecvecā Rigas lapsa — Meindorps, tu.

Visi (ziņkārigi).

A! Meindorps!

Sidrabs (nāk klāt).

Vaj pēc mantu paliekam
Tu nāci šurp? E, draugi, skatāties,
Tas ciemā nāk pie Māda un pie Austra.

Ģerds.

Uz mielastu viņš nāk. To Eglis sauc.

Šurp, virsaiši! Viņš krietni jāmielo.
Varbūt pats Pīkols medu priekšā cels!

(Izvelk zobenu un tuvojas Meindorpam.)

Meindorps (nobāl).
Es nācu šurp ar miera līgumu.

Ž U b i s (velk zobenu).
Kads izsmieklis! (Uz Viesturu.) Nu, virsait, vaj jau

laiks?

Muks (paceļ krustu).

Mēs Kristus kareivji. Pax vobiscum!

Viesturs
(valdidamies; virsaišiem).

Lai paliek, bajāri. Nav paradums
Mums sūtņus nomaitāt vaj gūstā ņemt.
Ta vācu tiesiba. Tā mācijis
Tiem viņu dievs. Mums dievi vienkārši

Un vienkāršs padoms: sūtnis, cilvēks brīvs.

(Uz bruņinieku.)

Nu runā, palsā lapsa! Klausāmies! (Atlaižas sēdeklī.)
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Meindorps.
Pa priekšu aizmirst vajag bijušo,
Tas pārpratums, ka daži bruņnieki
Un kara pulki nāca Zemgalē
Un dažus jūsu ciemus dedzināja.
Mēs draugi nu jau gadu divdesmit.

Ir divi spēki, ko šī zeme nes:

Viens — Ordens, otris — Viesturs Zemgalē.

Viesturs (skarbi).
Kas vēstāms, teic! Nav laiks mums kavēties!

Meindorps (mīdās).
Liek Rigas biskaps tevi sveicināt

Un maršals ar. Un dziļā cienibā

Jums sūta dāvanas, ko pieņemiet.
(Kalpi tuvojas ar dāvanām.)

Te zelta cepure un zobens te

No melna tērauda, ko biskaps pats
Ir atvedis no franču karaļa. (Grib dot.)

Viesturs.

Mums Zemgalē ir saules diezgan daudz,
Kas labi zelto mūsu cepures.
Un zobens — ? Drošāki es palieku
Pie sava pats — tam vairāk uzticos.

Un zobens ne tik daudz kā roka vērts,
Kas vada to. (stingri un asi.) Teic, kas vēl ziņojams?

Ģerds.
Pareizi! Skaidri teic! Bez mīklām tik.

Meindorps.
Dod biskaps mieru visai Zemgalei
Uz mūžiem, ja tik mūku pieņemiet
Un ļaujiet krustu spraust un krustit te.

Mūks (pazemigi un lišķigi).
Tas Kungs jums savu žēlastibu dod.

Mēs pazemigi kalpi visiem jums.
Mums dzīvē prieka nav — viss debesīs...
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Meindorps (sniedz rakstitu pergamentu).

Te mūsu līgums, apstiprini to. (Lepni.)

Un te ir zieģelets, ka Ordenī

Par bruņinieku uzņemts Viesturis,
Ja savā zemē mūkiem dzīvot ļauj.

Viesturs (saceļas; draudoši).

Ko? Ordenī par bruņinieku es?

Kas mani izsmiet drīkst? Vaj biskaps? Tu?

Meindorps.
Tas nava izsmieklis, tas firsta gods.
Kas tikai retam ticis parādits.

Viesturs.

Ak, gods ? Būt jūsu Ordenī man gods ?

Priekš tevis laime, ka tu sūtnis te,
Es citad' tavu godu atpakaļ
Tā mestu, ka tu panest nespētu.
Es uzņemts Ordenī? Gan tādēļ vien,
Lai es kā bruņnieks nāktu iekarot

Pats savas zemes jūsu ordenim?

Lai ugunsgrēkus pats te sakurtu

Un Zemgali kā vergu bluķī jostu
Un kad tas padarits, tad saņemtu
Pats savu zemi klaušu tiesibā,
Lai Ordenim te vāktu nodevas,
Kā paklausigam kalpam pienākas?
Ak tāds ir nolīgums? Tāds miers man dots?

Ta jūsu žēlastiba Zemgalei ?

Lai kalpi tiekam mēs un übagi,
Mēs, kuru spēks par kungiem cēla jūs,
Lai mūkus barojam mēs meligos
Un klausāmies par dievu mirušo,
Kas nāk ar liesmām un ar viltibu!

Oho! Vaj dzirdiet krietnie bajāri
Un varoņi, šo lielo žēlastibu:

Mums jāpārdod ir zaļā Zemgale
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Ar laukiem, mežiem, pilim, ciematiem,
Ar daiļām sievām, bērniem smejošiem,
Par cepuri, ko ordens atsūtij's.

Bajāri (smejas).

Oho! Kas viņam solāms mums ir vēl?

Z U b i S (tuvojas bruņiniekam).

Vaj labāk viņu mēmu nedarit?

Mūks (lielās bailēs).

Tas Kungs mums māca mīlestibu tik.

Ak brāļi, klausāties, nav jāmaksā
Pret Jaunu ļauns. Mēs visi brālibā.

Viesturs (aši).

Klus, viltniek! Dievi savi katram mums.

Jums viltu viņi ļauj, ka jānosarkst
No viltus ta pat katram bezgodim.
Mums dievi gaiši — tā kā mūsu ārs

Un gaiši saku tev: tu netīrāks

Par katru kustoni te Zemgalē!
Nu pietiks. (Uz bruņinieku) Vairāk nav tev pavēstāms?

Meindorps.

Es lūdzu cienijamo virsaiti

Mūs uzklausit bez ļaužu pulka šī.

Viesturs (cieti).

Ja ir tikvien tev sakāms skaidribā,
Nav slepenibā tad ko dzirdēt man.

Tad klausies: brīva bija Zemgale
Pie seniem dieviem mums — lai paliek tā

Uz priekšu ar. Sentēvu sirmais laiks

Vēl valda te un patīkams tas mums,

Bet jūsu dievs ir asinskārigs dievs.

(Sāpēs un dusmās.)

Jūs ņēmāt to, kas bij visdārgākais
Man Zemgalē. Vēl viņa pelni kūp
Un Ordenis, kā suns, kam kauna nav,
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Jau lien, lai savus zobus karigos
Mums slepus iecirstu. (Sviež līgumu Meindorpam sejā.)
Še līgums tavs!

Un tagad ej un saki Ordenim,
Ka no šās dienas katrs kara kalps
Vaj bruņnieks, kas ienāks Zemgalē,
Būs meža zvērs priekš mums, kas maitājams.

(Uz durvim rādidams.)

Ej! Tev un mūkam katrs ceļš ir brīvs

Un laika — viena diena, viena nakts,
Bet ja pēc tam vēl būsiet Zemgalē,
Tad, Pērkonam es zvēru, — katrs dzird —

Tu nebaudisi vairs ne kumosa

Šaī pasaulē, tad tevi baros Jods,
Kas zemi aptraipit jūs sūtijis!
Ej! (Uz kareivjiem.) Ceļu rādiet tam vistaisnāko!

(Meindorps, bāls no pazeminājuma un bailēm, aiziet ar

saviem pavadoņiem un mūku, kas ir ļoti steidzigs.)

Tālvaldis.

Paldies, tev virsait, tas bij labi teikts!

Tautgodis (aizskārts).

Tak apdomājiet, krietno virsaiti,
Kāds posts var nākt par mūsu zemiti,
Kad apskaitisies Ordens varenais.

Ģerds (aši).
Kas tas? Tev žēl! Ej līdz, tad dabūsi

No viņa pienācigo žēlastibu. (Jautri.)

Varbūt, pat cepuri tu vari gūt.

(Tautgodis novēršas un ļauni smīnē.)

Viesturs.
Ne joks man prātā bij, kad sapulcē
Jūs aicināju, dižie bajāri,
Ak, zemgalieši, vaj vēl neredziet:

Nav cita posta mums šaī pasaulē,
Kā Ordens — vācu tumšais miteklis.
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Sidrabs.

Pareizi, virsait!

Bajārs.
Bet viņš varens aug.

Viesturs.

Ja, varens. Varenāks, kas to var veikt,
Jūs zināt, bajāri, ka latvju cilt's

Ir visas verdzibā pie Ordeņa
Nu mūsu reiza nāk —

Žubis (uztraucas).
Tas nevar būt!

Viesturs.

Kas neredz to — pats sevi pievīlis.
Šķelt ciltis bija nodoms Ordenim.

Un mēs? Kas izlikās mums ienaidnieks?

Kūrs, lībiets, latgalis, — mūs' kaimiņi.
Ar kuriem sīkas ķildas piekopām,
Līdz nāca sods pār mūsu novadiem.

Nu redzams kas ir mūsu ienaidnieks.

Vaj tīk nu priecāties, kad kaimiņi
Ar vāciem nāk mums visu atmaksāt?

Cik jēgas bij, kad priekā sirojām
Gar latvju, līvu mājam degošām
Un leišu galvas cirtām priecigi.
Nu uguns josla sažņaudz Zemgali,
Nu mūsu rinda stāties klausibā

...

Žubis (drūmi).

Tev tiesa, virsait, ja to apdomā. <

Ģerds.
Bet kā šo postu novērst tagad mums,
Kad esam vieni un bez draudzibas?

Viesturs.

Mums draugi — latvju ciltis nomāktās.

Mums viena valoda, mēs saprotam
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Bez tulka visu, kas ir jāiesāk:
Ar tām mums vienoties un kauju sākt.

Kāds bajārs.

Ko! Vienibā ar kūriem, latgaļiem,
Kas ienaidnieki mums vissīvākie!

Viesturs.

Kas mūsu ienaidnieks un nāvētājs,
Vaj saprast to tik tad jūs iespēsiet,
Kad vergu jūgā liekti, priesteriem
Un Ordenim kā vergi klausisiet?

Kas latgals mums, vaj nesam viena cilts?

Kas sēļi, kūri? Vaj mūs nevieno

Sī zeme augligā un dziesmas mums

Vaj nava kopigas? Vaj neatspīd
Tiem acīs gaišais zilums tā kā mums?

Vaj tikai medus pods, vaj ganāms pulks,
Kas vienam laupits var mūs padarit
Par naidniekiem? Ak, krietnie bajāri,
Mēs viena tauta, viena zeme mums,

Un viena brīviba ir jāiegūst.
Bet mēris viens ēd mūsu dzīvibu —

Tas — žņaudzējs Rigas mūros, Ordenis.

Sidrabs.

Ta laba doma, virsait. Kā to dot

It visiem, lai mēs esam raisiti?

Viesturs.

Mums ciltis visas kopā jāsasauc
Uz cīņu pēdējo, līdz sagraut to.

Sidrabs.

Bet kas tad valdīs? Un kas paklausīs?

Viesturs.

Viens valdīs! Ne kā kalpu pavēlnieks,
Kā cilšu vadons, kurā visu spēks.
Es tādēļ atraidīju Lietavu:
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Te latvju tautām zeme, brlviba.

Kas negrib sapņot sev visgaišāko,
Tas necienigs ka zobenu vēl nes!

Sidrabs (braši).
Pareizi! Vaj mums spēka trūkums jau?

Vaj Zemgalei nav vīru varenu!

Kas Ordenis, ja visi ceļamies?
To noslaucisim vienā brāzienā.

Tāl valdi s.

Teic, virsait, ko mums sākt? Ko kavēties?

Viesturs.

Mums latvju ciltim vēsts ir jāsūta!
Lai aizmirsts vis, ko paši cirtuši

Viens otram aklā veltā ienaidā,
Un aši celties mums kā viesuļam!

(Pieceldamies; priecigi un gaiši uz Tālvaldi.)

Tu ej uz latgaļiem! Ņem vīrus līdz,
Kas cieniti un gaišu valodu

Un mūsu domu viņu zemē nes.

(Uz Gerdu.)

Tu sēļus apstaigā; nav sen, ka tie

Nes vācu jūgu, tomēr rūgts jau tas.

Tos aicini uz kauju kopigu!
(Uz Žubi.)

Un tev, mans labais, kūru novadus

Un ciemus, pilis vajag apciemot,
Lai gaišo nodomu tiem vēstitu.

(Visiem.)

Tiem sakāt: nāve visiem nolemta, —

Par izsmieklu uz gadu simteņiem
Mēs vāciem būsim savās robežās

Un vergu ciltis — visas ciltis te,
Ja nenoslaukam traipu netīro,
Ja žņaudzējs netiek aši aizraidits

No mūsu juras vārtiem plašajiem.
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Kā uguns jūsu vārds lai dedzina,
Kad silā sakarsušā iemetas;
Lai sacelšanās aug pa pamalēm!
Tas aši jādara un liesmu viln's,
Lai paceldamies apkampj Ordeni,
Viens savienojums būs, viens atspīdums,
Viens latvju spēka aizdedzināts sārts !

Bajāri (brīnidamies).

Kas ta par domu? Kas par lēmumu!

Viesturs (aizrautibā).

It visur vēsts lai iet, kur latvju cilts.

Kas svešnieki, lai paši saprotas.
Un lūdziet piedošanu visiem tiem,
Ko mēs ar vāciem postā likuši.

Es ceru, bajāri, mums dievi dos

Tad uzvaru un laimi pelnito.
Un tad mēs krāšņā zemē valdisim.

Tad spraudisim mēs tautai robežas

Uz austrumiem, kur tālā Polocka,
Līdz krievu kņazu pilij Pleskavai,
Kur mīkstā latgaliešu mēle skan

Un ziemeļos, kur tāļie ezeri,
Kur dažreiz tikāmies ar igauņiem.
Un rietumos, kur jūras jomas guļ,
Līdz grīvai svēto biržu Ņemanā,
Aiz Sidrabenes mežiem Lietavā, —

Ir katram tiesiba tur valdit, spriest.
Kur viņu miteklis no sendienām.

Mums viena Latvija, ne daļas vairs,
Kas sīkā naidā viena otru ēd.

Gar jūras plašumiem mums laiki smies

Tik gaiši, tā kā mūsu novadi,
Kā debess mūsu upju dzelmēs zils

Un šūposies virs jūras kuģu pulks
Uz tālumiem ar mūsu karogu! (Ar žestu.)
Nu ejiet! Pasteidzaties, atminiet,
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Ka ciltis kopā — viena tauta mums!

Lai viņa dreb, kā katra šķiedra dreb

Mums miesā, kad ir jāveic meža zvērs!

Viss viena griba, spēka muskulis,
Viss viena līksts, kas grodi sastiepta
Dreb nāves bultu mērķī šaudama!

Visi (jautājoši, pārsteigti, skatās viens otrā).

Ko grib viņš ? Kas par domu!

Viesturs.

Steidzaties!

Es celšu kājās plašo Zemgali,
Jo Ordens negulēs — to ziniet ar.

Ģerds (kā atmozdamies).
Sveiks, virsait! Atminēts ir noslēptais,
Ko sen es nevarēju izrunāt!

Bajāri un kareivji (paceļ zobenus).
Sveiks, virsait! Sveiks! Lai dzīvo Latvija!

Ved, virsait! Beigas Ordenim! Ved mūs!

(Viesturs, bajāri, kareivji, ļaudis dodas prom. Gaviļu saucieni,
tauru skaņas. Prieks un kustiba.)

(Priekškars).

Ceturtais cēliens.

Bajāra Tautgoda pils. Bagatiga istaba. Vienā stūri krusts un

svētbilde. leeja pa labi un kreisi. Pievakare.

lenāk viens aiz otra Tautgodis, bruņinieks Meindorps
un mūks.

Tautgodis (aicinādams). Šurp, bruņiniek, te mēs

esam manas pils drošibā. Nākat, nākat. Neviens

te mūs neredz.

Bruņinieks Meindorps. Phu! (Nosviež bruņu ce-

puri un zobenu pie malas.) Ta bija traka steiga! Es

pirmo reiz tā steidzos no Zemgales.
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Mūks (bailigi). Ja nu zemgalieši mūs atrod ?

Man likās, tie spiego pakaļ. Mēs vēl esam Zemga-
les robežās

... (Pēta istabu.)

Tautgodis. Esiet droši, cienijamais tēvs. Es

esmu par to gādājis, lai jūs būtu bez rūpēm.

Meindorps. Kas Viesturim noticis? Tāda nik-

numa es negaidiju: Phu! Sakiet, kas tas ir!

Tautgodis. Ta ir sacelšanās. Visas ciltis

Viesturs grib sacelt pret Ordeni. Viņa griba ir uz-

brukt no visām pusēm.

Meindorps (nemiera pilns). Tas nedrīkst notikt!

Klausies, ko es teikšu! Zemgalei ir jākrīt mūsu

rokā, tad tikai būs miers svētās Māras un bruņinieku

valstij... Un tai jākrīt drīz; ja viņas spēks aug—

mēs esam beigti. (Uz Tautgodi.) — Saki, vaj tu esi

īsts Ordeņa draugs?
Tautgodis. Es tāds esmu, jo esmu krustits.

Meindorps. Tad pierādi to. Mums jasašķeļ
Viesturs. Tu esi mūsu labā roka te.

Mūks. Ta Kunga un Dievmātes vārdā es tev

pavēlu. Tu tiksi pacelts varā un godā no paša svētā

tēva Romā.

Tautgodis. Es klausos. Ko es varu darit?

Meindorps. Tu teici, ka Viesturs ceļ visas

ciltis pret Ordeni?

Tautgodis. Ja. Un ari igauņus. Un ari

krievi nāks tad. Sūtņi rīt dosies ceļā.
Meindorps. Tu, virsait, gribēji savas senās

zemes uz klaušiem saņemt no Ordeņa. Ordens tev

dod visu, ko vēlies. No jūras līdz Dobei un Dau-

gavai. Bet — izbeidz Viestura nodomu.

Tautgodis (brīdi domā). Tas ir daudz prasits.
Un tas ir grūts uzdevums.

Meindorps. Ja tas būtu viegli, es daritu to

pats. Cel ķildas, neej līdzi karos. Ej sirot uz lat-

viešiem. Slēdz draudzibu ar leišiem, kas tev ko liedz.

Mūks. Izlieto viltibu, jo tie ir pagani un pret
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tiem viltus ir atļauts. Izlieto ieročus, ģiftis, melus!

Es tev pasludinu mūžigu piedošanu, jo to dari Diev-

mātes valsts labā.

Tautgodis (smīn sevī). 0, kādi darbi vajadzigi
svētās valsts labā! (Uz Meindorpu.) Un kas man tiek?

Meindorps. Es tevi iecelšu par Ordeņa bruņi-
nieku un uzņemšu mūsu kārtā. Kāds ir tavs vārds

krustits.

Tautgodis. Teodors. Un bajārs Tautgodis.
Mūks. Dieva mums dotais.

Meindorps. Patiesi, Dievs mums tevi sūta

pats. Vaj tu redzēji, ko es gribēju Viesturim dot?

Cepure un zobens ir tev, ja tu izdari, kas darāms.

Bet dari tūliņ.

Tautgodis (lēni ar apdomu). Tikai par bruņi-
nieku? Bet es gribu ari uz mūžigiem laikiem brīvibu

sev un manam novadam.

Meindorps. Ordenī katrs bruņinieks ir kungs
par savām zemēm un brīvs. Nekavējies. Vaj tu

vari ?

Tautgodis. Es to varu. Bet kam paliks Zem-

gale? Man vajaga Zemgali nomā no Ordeņa uz

visiem laikiem. Es esmu vecākais ciltī pēc Viestura.

Meindorps (apdomādams). Lai notiek. Mans bruņi-
nieka vārds to apliecina.

Mūks (svinigipacejkrustu). In aeternum aeternitatis...

Tautgodis (cietibruņiniekam). Zvēri man pie Diev-

mātes un mūžigām mokām.

Meindorps (apvainots). Vaj es kāds klaidonis,

vaj zaglis? Mans bruņinieka vārds ir vairāk kā

zvērasts.

Mūks. Nekārdini svēto Jaunavu, Teodor.

Tautgodis (cieti, noteicoši). Zvēri, ja cieni krustu

un Dievmāti I

Meindorps (sevī, aizgriezdamies). Nolādēts! Kalps
tu esi un paliksi Ordenim!
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Muks (iečukst viņam). Zvēri, Kuno! Nekaunies.

Viņš ir mežonis.

Meindorps (svinigi paceļ roku pret svētbildi). Es

zvēru pie Dievmātes un mūžigām mokām!

Mūks (svinigi). Gloria m excelsis ! Amen!

(Arā dzirdama troņa sarga taure.)

Meindorps (satrūcies). Kas par vēstim! Viņi nāk!

Mūks (viegli skriedams pie loga, no bailēm). Tie mŪSU

pēdas saoduši! 0, Sancta Maria!

Tautgodis (mierigi). Es ticu zvērastam. — Ja,
tie ir zemgalieši. Bet mierā, bruņiniek. Ja tu kriti,
tad krītu es ari. Zemgalieši nodevējus dzīvus ne-

atstāj. Bet ejiet. Pa mazajiem vārtiem gravā ir

teka, ta aiziet mežā, kas beidzas pie Rigas klaju-
miem. Mans pavadons to jums parādīs.

Mūks (noslauka sviedrus). Bet drīz
.. .

drīz
.. .

Tautgodis (bruņiniekam). Es darišu savu darbu.

Bet vienu ievēro. Ordenis lai nekavējas ar visiem

spēkiem nākt, bet drīz. Es gaidišu un ceļu sagata-
vošu. Zemgalieši ilgi vienam kungam neklausa

...

Nu, cienijamie draugi, šurp!
(Iziet visi pa kreisi viens aiz otra.)

(Pēc neliela klusuma brīža Tautgodis nāk atpakaļ. Nostāj
istabas vidū un kā sapņodams čukst dažus vārdus lielā noslē-

pumā. Tad uzmanigi klausās. Pa labi iesteidzas bajāri Tā I-

valdis un Sidrabs ar dažiem kareivjiem, kā spiegodami
un visos kaktos raudzidamies. Izvilkti zobeni viņiem rokās.)

Sidrabs (pētidams istabu). Sveiks, bajar! Šurp
ir jājuši vācu bruņinieks ar mūku un pavadoņiem.
Viņu laiks sen ir garam un mums tie jāsaķer. Vaj
tu viņus redzēji?

Tau t g o d.i s (vēsi). Es esmu zemgaliets, ne vāciets.

Tālvaldis. Zemgalieši tagad nesēd savās pilīs.
Zemgalieši trin ieročus. (Aši.) Vaj neredzēji Meindorpu
un mūku?

Tautgodis. Bajar, viņu manā pilī nava. Bet

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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uz medibam man ari nava prieks iet. Un kas ko

saka, tam ir jāatbild par saviem vārdiem.

(Liek roku pie zobena.)

Sidrabs (droši). Oho! Tu kristits un ar vāciem

draudzibā. Es atbildu par manu teicienu. Bet (Uz

Talvaldi.) ko te kavēties. Steigsimies. Es zinu te

mežā kādu teku — tas ir vienigais ceļš viņiem uz

RigU. (Grib iet.)

Tautgodis (glūnoši noraudzidamies). Steidzaties vien.

Savu brīvibu jūs vairs nenotversiet.

Sidrabs (pārsteigts). Ko runā ?!

Tautgodis. Zemgaliešu brīvibai ir izliktas cil-

pas un jūs esiet kā raditi, lai pirmie tur iebāstu

savus kaklus.

Sidrabs (draudoši). Ja tu šo mīklu tūlit pats ne-

uzminēsi — apsolu pie paša Pērkona — es tev pra-

sišu skaidrāku valodu ar zobenu vaj vāli.

Tālvaldis. Kas tas ir?

Tautgodis. Varbūt vienu un otru jūs variet

citur lietot. Tad saņematies: (Pieiedams klāt, noslēpu-

maini.) Jūs esiet beigti! Rīt jūs vairs nebūsiet brīvi

bajāri, bet klaušu kalpi Viesturam.

Sidrabs. Vēl trakāk! Mēs Viestura kalpi ?

Tautgodis. Savu brīvibu jūs esiet atdevuši

Viesturam, es teicu. Un nu gribiet to noķert mežā,

kopā ar Vāciešiem. (Ļauni un nicinoši smiedamies.) Ho,
ho, ho! — Labu laimi!

Tālvaldis. Runā skaidri!

Tautgodis. Paliekat mierā. Es runāju jūsu un

sevis labā. Vaj Zemgalē mums trūka vaļas? Vaj

nebija medibu un sirošanas tiesibas ? Vaj bija kāds

kungs par Zemgales bajāriem? Un nu jūs gribiet
sev kakla kungu radit. Apdomājiet pie laika, lai

nava žēlošanās? Vaj jūs ziniet, ka Viesturs grib
visas latvju ciltis apvienot vienā tautā? Un vaj jūs

ziniet, kas valdīs? Vaj ziniet, kas tas ir?

Sidrabs. Kas?
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Tautgodis. Viesturs. Mēs visi būsim viņa kalpi.
Viesturs grib būt par karali ciltim. Beigta mūsu

brīviba, bajāri! Ordenis ir ļauns, bet Ordenis atstāj
mums pilis un ļaudis. Viesturs mūs noliks par kal-

piem pie savām durvim un mūsu pilīs valdīs viņa
mīluļi! Un nu jūs skriesiet uz kūriem un latgaļiem
un sauksiet tos kaujā, lai Viesturim dotu pātagu
rokā priekš mums. Bajāri! Glābjaties, kamēr laiks.

Vergu kungu mēs audzinām Zemgalei — to es jums
saku.

Tālvaldis un Sidrabs (saskatās). Vaj tas va-

rētu būt?

Tautgodis (pārliecinoši). Vaj tas varētu būt? Ak,

bajāri! Vaj tad jūs aku redzēsiet tikai tad, kad

grimsiet viņā? Es pats dzirdēju, ka Viesturs mā-

cija savu mantinieku Egli, ka vienām dzirnavām

esot tikai jāmaļ... Bajāri! Viena roka mūs

grābj kā graudus un laiž dzirnavās! Mostaties, ka-

mēr vēl nav par vēlu!

Sidrabs. Ja tu runā pareizi, tad šī lieta ir jā-
apdomā.

Tautgodis. Apdomājaties, ja jums vēl ir laika

apdomāt. Vaj tas ir dzirdēts, ka visas ciltis vienā

tautā varētu savienot? Muļķis ir, kas to tic. Bajāri!
Kas grib baudit savu mežu un piļu daļā vaļu un

brīvs būt, — neejat Viestura gaitās! Kas mums kai-

tēja? Ordenis ar mums mūžigu mieru slēdza, leišu

kārais draudzibu un palīgu deva. Un ko deva Vie-

sturs? Ejiet, esiet viņa vergi, es nē!

Tālvaldis. Tas ir ļauni, ko tu runā. Bet saki,
ko darit?

Sidrabs. Ja, ko darit ? Mēs ticējām Viesturam...

Tautgodis. Palieciet mājās, nedariet neka. Lai

Viesturs iet pats palīgus sev meklēt. Ejiet savās

pilīs un dzīvojiet kā bajāriem nākas. Bet turiet

kalpus gatavus pret Viesturi.

Sidrabs (apdomādams). Nē. Mums ir jazin skaidri,
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ko viņš nodomājis. Mums jārunā ar Viesturi sa-

pulcē.
Tautgodis. Vēl labāk. lesim uz Mežotni, pirms

nav par vēlu. Prasisim viņam atbildi.

Tālvaldis. Prasisim viņam, kas valdīs pār cil-

tim? Prasisim, vaj latvju ciltim var būt viens

valdinieks ?

Tautgodis. Prasiet, kas tas ir viens spēks,
viena griba, viena doma par visiem. Prasiet,
lai atmin viņš pats to mīklu. Prasiet, kas tas ir

vienas dzirnavas Zemgalē. Pasteidzaties. Vaj

ziņotāji nava ceļā jau uz kūriem un augšgaliešiem
un latviešiem?

Tālvaldis. Rītā mēs dosimies prom.

Tautgodis. Atsauciet ziņnešus, pirms nava par

vēlu. lesim uz Mežotni. Prasiet, ko Viesturs grib.
Bajāri, esiet modri!

Sidrabs (domā). Atsaukt ziņnešus? Vaj tas būtu

labi? Bet tas, ko tu saki, ir briesmigi. Ko mums

darit ?

Tautgodis. Sargājiet savu brīvibu. Viņas cilpa
ir tepat Zemgalē. Jūs šaubāties? (Aizgriežas.) Nu,
tad ejiet. Kas man daļas. Ejiet un grieziet tās

Viestura dzirnavas, lai viņas jūs samaļ.
Tālvaldis. Nē, nē! Mums vajaga skaidribas.

(Uz Sidrabu.) lesim uz Mežotni. Visiem mums ir jā-

prasa skaidriba. Es negribu ne vienam klaušnieks

būt. Mani sentēvi ir brīvie bajāri bijuši Zemgalē,
ari es tāds gribu būt.

Sidrabs. Tad ejam! (Uz Tautgodi.) Bet tu nāc

līdzi. Runā tu sapulcē, kā runāji uz mums. Uz

Mežotni!

Tautgodis. Uz Mežotni, brīvie bajāri! Pa-

steidzaties ! Un sauciet visus, kam brīviba mīļa.
Es būšu laikā klāt. Ejiet, draugi, ejiet. Bet ne-

runājiet par mani pirms nava laiks, jo Viesturs mani

neieredz.
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Tālvaldis. Ko vel tad kavēties. Ejam!

Sidrabs (cieti). Ejam. Bet man ir sirds pilna
moku. Un es saku, ja es zinātu, kur meli un nelaime

mums — ar šo zobenu es sasistu drumslās to ne-

sēju — vienalga, kas tas ir, Viesturs vaj — (Uz Tautgodi.)
tu. Ejam! (Iziet abi ar Tālvaldi un kareivjiem, kuri pie
durvim bijuši; Tautgodis tos pavada, bet tūlit atgriežas
atpakaļ un paliek klausidamies istabas vidū. Dziļš klusums.

Saules rieta — sarkanie stari nāk pa lūku istabā un krīt uz

sienas. Tautgodis, apspīdēts kā asinīs, stāv klausidamies.)

Tautgodis (aizturētā ļaunā priekā).

Ir sēkla kritusi! Kas nomāks vairs

Tos posta dīgļus? Ziedi, asins lauks!

(Viņš aizgriežas, tā ka seja paliek ēnā, tad, savada tumša prieka
un šausmiga ļaunuma pilns, domā kā iziedams no sevis.)

Nāc, tumšais spēks, kā tevi ari sauc —

Vaj Jods vaj Lucifers, kā saka muks —

Nāc, postitajs — tev kalpos roka šī! (Lēni ar baudu.)

Kāds saldums postišanā! Saule dziest

Par lieliem nodomiem, kam ziedēt bija ...

Nāc, tumšais spēks, kā tevi nesauktu, —

Tu brālis mans! Man tīkas nakts un vilts.

Dzer, sirds, no ļaunā miesta, piedzeries
No atriebšanas salda biķera ...

Guļ pilis, ciltis, tautas, novadi

Vistumšā verdzibā uz gadu simtiem, —

Irst, Viestur, tava doma mirdzošā,
Kā putu burbuls plūdos projām rauts! (Kā ekstazā.)

Nāc, tumšais gars! Man postišanas slāpst!
Es tautas dvēs'les tumšā posta vara

...

(Atliec galvu baudā.)

Nāc, tumšais gars! Es stipra miesa tev!

(Klusums.)

Jauns karevis (gaišā uzvalkā ienāk pa labi). Viņi
ir prom.

Tautgodis (satrūkstas). Kas ?
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Kareivis. Viņi ir prom. Mūks un bruņinieks.
Drošā vietā.

Tautgodis (cieti). Labi! Ej! Bet tava mute

būs mēma, ja tu vēl gribi ēst un dzert... Ej!

(Kareivis iziet.)

(Tautgodis paliek viens kā kaut ko pārdomādams. Tad viņš

spēji saceļas un ātri dodas prom pa labi.)

(Priekškars.)

Piektais cēliens.

Tērvetes pili. Lielā pils zāle. Sēdeklis un greznojumi
kā trešā cēlienā. Gaiša diena.

(Viesturs, Alga, Dzintra sēd sarunādamies. Sievietēm

vaļēji mati un baltas villaines — sēru zīmes. Vaidelaits Dzi I-

ni s ar kokli pie loga pa labi. Gobs un Zemlejs ienāk

vēlāk. Pie durvim pa labi kareivis stāv.)

Viesturs (uz kareivi).

Sauc ziņotāju šurp un kareivjus! (Uz sievietēm.)

Laiks steidz! Mums ari jāsteidz visu gūt,
Ko saule vēlē, kamēr acs to redz.

Vaide1 o t s.

Virsait, man dievu griba jaužama.
Man šķiet, mums viņi sūta ciešanas,
Kas pilnas drausmas.

Viesturs (mierigi).
Dievu griba ta.

Kas zināms tev?

V a] d c 1 o t s.

Saī naktī rādijās
Man savāds vēstijums. Es sapņoju,
Es stāvu pils tornī, kā nedzīvs koks,
Bet bailes sajutu kā dzīva sirds.

Bij nakts, bet viena zvaigzne mirdzēja
Un drosme bij kā zvaigžņu nakti ir...
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Tad viņa krita mūsu pils sētā

Un izdzisa un — tumsa sabrieda

Tik bieza, ka es elpot nespēju.
Es skatijos, bij debess melni baigs
Kā nāves acs. Es rīta gaidiju,
Bet nebij ta un zeme nespēja
Vairs elpot

Alga.
Zvaigzni nokrītot ja redz,
Redz nāvi kādam. Bet par daudz jau ta

Ir bijusi pie mums. Ko vēl tai ņemt?

Vēstnieks (un kareivji ienāk).

Kungs virsait, esmu gatavs.

Viesturs.

Pasteidzies.

Tērvetes ozolos lai tauta nāk,
Pie dievu birzes lielā sapulcē —

Mums liktens janolem ir Zemgalei.
Lai visi nāk. Un dedziet ugunis
Pa nakti, vēstot tautas sapulci! (Viesturs aiziet.)

Z c m 1 c j s.

Lai dievi sargā mūs, man baiga sirds:

Pār pili šorīt krauklis lidoja
Un ilgi sēdēja virs torņgala
Un aizlaidās uz vakariem.

G o b s.

Šorīt
Man teica mednieki, ka asinis

Nav tecējušas zvēriem nokautiem.

Viestu r*s.

Diezgan! Kas daļas mums gar likteni,
Tas garam iet, kad viņa laiks nav klāt.

Nu ejiet. Drīz mums ceļā jādodas.
Nāk dienas, kurās aizmirsts paliks viss,
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Lai dzimtenei tik spožo slavu gūtu. (Uz sievietēm.)

Ko skumstiet — diena, skat', cik varena !

Kam jūsu skatam nemirdzēt tāpat.

Alga.
Reiz vaidelots mūs dziesmā mācija:
Skats tiekot daiļš ho dzidrām asarām.

Dzintra.

Ak, Alga, kam to min', kam piemin' t0...

(Aizgriežas un klusi raud.)

Viesturs (saudzoši).

Ak, mīļās sirdis! Ak, cik liktens mums

Ir rētas cirtis jau šaī dzīvibā.

Tu, māsa, — aizsaulē tavs auklējums
Un manu sapņu pulks tam līdzās guļ.

Alga.

Vēl tālu veļu laiks, bet Eglis mans,
Mans mīļais dēls, iknakts nāk ciemoties.

Līdz rītam sēd pie mana pagalvja
Un elpo liels un gaišs kā pavasars.

Dzintra.

Es viņu redzēju — viņš atgriezās
Un steigšus pilī nāca jautādams,

Kur, virsait, tu? Es pateikt nespēju,
Jo baismā lūpas man vaj sastinga.

Alga.
Mums nākotne —kā trauks, kas iztukšots,
Bez salda miesta tukšs un izkaltis.

Vaidelots.

Trauks vienmēr pilns, tik baudit vajaga.
Kam prieka nav, tam skumju pieliets tas.

Un skumjas saldas ar'; tik baudiet tās —

Kā svētku malku baudit pienākas.
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Viesturs (uz sievietēm).

Jums.skumt un cerēt laiks. Tak dzīvot ar'

Ir jāprot, kamēr saule acim mirdz —

Kas dzīvi nicina — nav viņas vērts. (Uz kalpu.)

Liec miestu atnest mums vislabāko. (Kalps iet.)

Šai gaišai dienai laime piederas. (Uz vaideloti.)

Ņem kokli, vaidelot, un sveicini

It visu dziesmā, ko mums dzīve dod.

Vēl šodien to — rīt zobens dziesmu teiks.

Kas mūsu dzīve? Lapa, vējš ko rauj
No zara projām trūdu neziņā.
Gars — zvaigzne, kura bezgaligi viz

Pār tumšām lejam dievu skaidribā.

Viss savīst —slava mūžam nesavīst.

Šo dienu, mieru sēru pildito,
Ir nomest laiks, lai cīņās šūpotos,
Kā kuģis buram asinssarkanām,
Pār ikdienu, pār dzīvi, nāvi ar',
Caur gadu simtiem slavas vieglumā.

(Kalpi ienāk un nes sudraba kausus ar dzērienu un pasniedz
tos visiem. Viesturs dzer un atlaižas sēdeklī.)

Dzied', vaidelot, par zobenasmeni!

Alga.
Dzied', vaidelot, par sēram šodien mums.

Dzintra.

Par sapni dzied. Par to kas neatnāk.

Vaidelots.

Priekš dziesmas katra jūta teicama!

(Viņš skaņo kokli, tad spēlē un dzied. Visi klausās viņā

lūkodamies.)

Vaidelots (spēlē un dzied).

'Sēj Patrimps gaišu sēklu

Un pļavās puķes zied;
Ik katrai elpai Dēkla

Kā vakars pāri iet,
Kā vakars pāri iet.
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Un katram saules rietam.

Ir mākons purpurots, —

Ko līgsmā mūžā cietam,
Kā atmiņa mums dots,
Kā atmiņa mums dots.

Bet zvaigžņu ezers dzīlēs

No zemes sirdis sauc;

Kas dienu karstak mīlejs
Tiek ātrāk projām rauts,
Tiek ātrāk projām rauts.

Ta maza dievu spēle:
Aust mīla, mirdz un riet.

Ta maza dievu spēle,
Kad mūžs mums veļos iet,
Kad mūžs mums veļos iet.

(Pie pēdējā panta jau ir ienācis vēstnieks un paliek pie
durvim stāvot līdz dziesma galā.)

Vēstnieks (nāk uz priekšu).

Kungs virsait, bajāri urf vadoņi
Pie tevis nāk!

Viesturs (aši paceļas).
Kā tā? Vaj projām nav

Tie vēstit ciltim mūsu nodomu?

(Kustiba un uztraukums visur.)

Ved šurp! Ko nozīmē šī iedoma?..

Dzintra (bailēs).

Vaj atkal Tautgodis nav atnācis?

Viņš mūžam postu tikai nesis mums.

Man tirpst no bailēm viss, kad lūkojos
Ta acīs, kas kā ledus āliņģi. (Piespiežas pie Algas).

(lenāk bajāri: Ģerds, Tālvaldis, Sidrabs, Žubis un

daži citi; daži kareivji paliek pie durvim. Bajāri salti palokās
Viesturim un paliek kā neziņā.)

Viesturs (strauji).
Jūs te? Kas noticis ir, bajāri ?
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Kads posts? Vaj uzbrukums? Vaj Ordenis?

Kam ceļā neesiet? Jel runājiet!

(lenāk Tautgodis, lepni ģērbies, nostājas bajāriem aiz

muguras un čukst kaut ko vienam otram.)

Sidrabs.

Mēs gribam zināt, virsait, kas būs kungs
Pār ciltim un pār zemēm Latvijā?

Viesturs.

Tik vien? Nē, krietnie bajāri, man šķiet,
Kas cits jūs ceļā apturējis būs.

Tālvaldis.

Ja gan. Es pateikt, virsait, gribēju,
Ka mana brīviba vēl mīļa man.

Žubis.

Ja, ja! No sendienām mēs katrs brīvs!

Un kalpot negribam kā klaušnieki.

Viesturs.

Kas ņem jums brīvibu? Kas kalpina?
(Bajāri klusi un stomās.)

Vaj visi nenesam mēs brīvibu

Ar cietu roku — asā zobenā?

Vaj tas mums trūcis kādreiz Zemgalē?
Kas kalpina jūs, cēlie bajāri ?

Tautgodis (nāk priekšā).

Tas — tu! Tu gribi zemes iekarot
Un visas ciltis savā jūgā likt,
Lai brīvie virsaiši un novadi

Kā vergi kalpo tev bez ierunas!

Tālvaldis.

Ja, ja*! Ko nozīmē gan apvienot
Daudz ciltis vienā rokā?

Sidrabs.

Pietiks mums.

Mēs ejam mājā. Kas mums vaļu liedz?
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Viesturs.

Ak, virsaiši! Tad velciet zobenus

Un cērtiet manu miesu gabalos —

Ne vārdiem, kas ka čūsku dzēliens sāp.
Es vergu kungs? Es kalpinatajs? Kas

Man var to pārmest? Mūsu nodomi

Vaj nebij gaiši kopā raditi?

Tālvaldis.

Bet valdnieks viens tu gribi zemē būt,
Šaī zemē, kur ikkatrs sev valdnieks?

Tautgodis (bajāriem).
Ja, skatāties, — grib viens te valdnieks būt.

(Viesturim.)

Jel runā, virsait! Kas tev nodomāts?

Es zinu: zemes gribi iekarot
Un savā varā siet mūs verdzibā. (Asi, pārmetoši.)
Tu — žņaudzējs ! Nolūks tavs ir vergu valsts,
Kur kalpi mēs — kam nepieder nekas !

Bajārs.
Pareizi! Diezgan ! Mājās dosimies !

Viesturs (Tautgodim lepnibā un dusmās.)

Es žņaudzējs! Vergu kungs ! To izrunāt

Kas drīkst, priekš ta tik viena atbilde —

No rokas, ne no mutes pienākas!
(Velk zobenu, dodas Tautgodim virsū.)

Cel zobenu, tu kristits bezgodi!
Lai Zemgalei ir nodzēsts reiz tavs traips!

(Uztraukums, bajāri un kareivji pašķiras. Sievietes

noiet pie malas.)

Viesturs (pēkšņi nolaiž zobenu un apstājas).

Bet ko te zobens līdz! Ak, bajāri,
Nu redzu — svešs es jums un nodoms mans.

Nu redzu, jāgrimst visai Zemgalei. (Skumji.)
Nāk nakts, nāk važas, mūžu verdzibā.

(Nolaiž zobenu.)
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Dzintra (bajāriem, aši).

Kauns, bajāri! Vaj tiešam neredzat,
Ka meli jūsu prātus mulsina?

Viesturs.

Lai paliek! Salausts koks vairs neceļas.
Tak ziniet, bajāri, jums sagaidāms
Patiesi vergu kungs, ko baidāties.

Bet es tas negribu ne sapņos būt,
Ne dzīvē. Tādēļ pasteidzaties jel
Un dzēsiet mani nost no Zemgales.
Te esmu. Te mans sejs, kas vērojis
Vistāļās baismas. Te ir krūts, te sirds,
Kas nemitigi dedza ienaidā

Pret to, kas gribēja mums važas nest.

Te roka, kurā zobens šūpojies
Ir vedot jūs uz kaujam kūpošām, —

Es negribu vairs ilgāk pie jums būt,
Ko gaidiet? Cērtiet! Saldi mirstu es,
Lai dzīvo Zemgale un brīviba!

(Tuvojas bajāriem. Bajāri saskatās un klusē.)

Vaj pelnij's neesmu es nāvi pat
No jūsu rokas, krietnie bajāri,
Kad neuzticibu man veltījat?

Nu, Ģerd, tu vecāks. Mūžs mans zināms tev.

Cērt droši. Tad es tiešam ticēšu,
Ka ne'smu cienigs staigāt laukos vairs

Kur mūsu ciemi. Cērt, ko kavējies?

(Ģerds atraujas bailēs.)

Tad, varbūt, Sidrabs? Viņš bij liecinieks,
Kad vāci Egli nāvē sacirta,
Kam neredzēt, kā mirstu ari es?

(Sidrabs aizgrieza*?.)

Tad, varbūt Žubis, Tālvalds? Vaj neviens

No kakla kunga pestit Zemgali
Nav cienigs?
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Sidrabs.

Virsait, es to nesaku.

Mums Tautgods teica to. Jel prasi tam.

Viesturs (lielās sāpēs cīnīdamies).

Ak, bajāri, kas esmu vairs es te, —

Es mirtu simtreiz, laimes pārpildits,
Lai tikai brīvi elpo tautas mums. (Saceļas strauji.)

Es kalpinatajs! Vergu kungs ! Ja gan —

Nav zobena nevienam asaka

No jums par vārdiem šiem. (Sevī.) Ak, cīņa nebeigtā!
Nu liktens cērt man rētu smagāko,
Nāk nakts, pirms saule rietējusi vēl,
Nāk nakts — es redzu — ar' pār Latviju ...

Kas paveiks to?

(Pret bajāriem un ļaudim kliegdams.)

Vaj nav, kas saprot to!

Ak, cīņa, cīņa! Un tik vientuļš es!

(Paceļ atkal zobenu ar lielu straujumu.)
Kas mani dzird ? Šurp, ciltis! Visi viens!

Šurp, tauta, brīvā! Tev mans sapņojums!
(Aplaiž skatu pār ļaudim.)

Neviena nav? Kas manu domu ņems! (Kā tālumā.)

Sauc, Zemgale! Sauc!..

(Pēkšņi gurst, streipuļo ar stingri paceltu zobenu rokā, atkrīt

sēdeklī un mirst.)

(Alga un Dzintra piesteidzas pie virsaiša un uztver viņu

uz rokam sēdeklī. Bajāros un ļaudīs, liels uztraukums. Taut-

godis lēni aizlien pie malas.)
Žubis (piesteigdamies).

Virsait!

Ģerds (piesteigdamies).
Nāve te!

(Zālē dzirdamas sieviešu raudas, liels apjukums un spiešanās.
Pa labi steigšus ienāk jauns kareivis gaišā uzvalkā no

Tautgoda pils un piesteidzas pie Ģer da, saka tam kaut ko

klusi un steidzigi.)

Ģerds (aši saceļas un skatās uz Tautgodi).
Te nodeviba valda, bajāri!
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(Velk zobenu un aši dodas Tautgodim virsū. Tautgodis
izsteidzas ātri ārā. Ģerds tam pakaļ.)

Žubis (zobenu vilkdams).

Kas? Nodeviba? Ko tas nozīmē?

Kareivis.

Tautgodis bruņiniekus apslēpa
Pie sevis pilī! (Uztraukums starp ļaudim.)

Ģerds (ienāk steigšus atpakaļ).
Viņa mērs ir pilns!
Mans zobens viņa soļus apturēja.
Dzer melnā zeme melnās asinis.

Beigts nodevējs! (Sāpēs.) Tak — nāvē virsaits ar.

Sidrabs.

Beigts virsaits. Bajāri, kas vadīs nu

Mūs kaujā, sapulcē un nodomos?

Tālvaldis.

Mums jāizspriež, kas virsaits Zemgalei.
D zint r a (pietrūkstas aši no Viestura).

Jūs, dižciltigie zemes bajāri,
Jel skatāties — te mūsu virsaits dus!

Vaj tiešam neprotiet vēl sadzirdēt,
Ko teica viņš jums vārdā pēdējā?

Vaj varu tagad gribat dalities

Un aizmirst, kas mums visiem dalits tiek?

Ka re i V S (gaišā uzvalkā).

Nāk vācu pulks jau atkal Zemgalē,
To māja Tautgodis. Tas jazin mums!

Dzintra.

Kauns, bajāri! Kas var vēl kavēties,

Vaj tiešam Zemgalē vairs viru nav!

(Paķer karogu, kas aiz Viestura sēdekļa stāv baltisārts ar saules

zīmi vidū.)

Te viņa karogs ? (Rāda uz vairogu.) Un te vairogs ar.

Vaj tiešam nav neviena, kas to nes?

Vaj sievām jāpaceļ jau zobens būs,
Kad atkal ķildās gribat kavēties?
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Kas brīvibu grib tautai, kas var nest

To zobenu, ko Viesturs vicināja?
Z U b i S (piesteigdamies).

Es! Es!

Tālvaldis, Sidrabs, Ģerds.
Mēs! zobenu un karogu!

Dzintra (paceļ karogu).
Tad solāties! Vēl dzīvs ir viņa gars!

Bajāri (ar paceltiem zobeniem).

Mēs solāmies!

Z U b i S (uz kareivjiem un ļaudim).
Lai visi salasās

No Zemgales un ciltim! Kaujā laiks!

Ģerds.
Uz Ordeni! Ikkatrs kareivs turp!

Sidrabs.

Uz Ordeni! Lai visur ziņots tiek!

Tālvaldis.

Uz Ordeni — viss mūsu spēks un naids.

Ļaudis (cits caur citu).

Uz kauju! Steidzamies! Uz Ordeni!

Z U b i S (kareivjiem).
Un ņemiet ieročus vislabākos:

Mums svētku dienas lielas iesākas!

(Ļaudis ar kaujas saucieniem dodas ārā. Dzirdama pagalmā
strauja kara dziesma. Bajāri un daži kareivji paliek ap Vie-

stura līķi.)

Ģerds (uz bajāriem, zobenu paceldams).

Nu, bajāri, ir laiks mums cīnities!
Ar liesmām, kuras augšā pacelsies,
Kad dieviem dosim savu virsaiti.

Lai līdzi mūsu zvērasts paceļas —

Tad gaiša paliks mūžos Zemgale!

(Priekškars.)
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Pasaka piecos cēlienos.

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.



Darbiba.

Pirmais cēliens: I. Pie sudraba ezera

11. Saules ķēniņa pilī
Otrais cēliens: Meža milža pils pagalmā
Trešais cēliens: Joda pilī
Ceturtais cēliens: Mūžibas salā

Piektais cēliens: Saules ķēniņa pilī

Saules ķēniņa dēla Dzintara ļaudis ir sudraboti ģērbti ar

sarkanu jostās. Dzintars tāpat, ar lielu zelta sākti — sauli —uz

krūtim. — Ķēniņa-burvja ļaudis ir melni ģērbti ar zeltu jostās.
Ķēniņš-burvis tāpat, tikai greznāki. — Personām un dzīvnie-

kiem, kas palīdz vienam vaj otram, tādas pat pazīmes. — Ka-

zaika — gaišā debesszilā uzvalkā ar zeltu, josta balta. Maza

zelta cepurite galvā.

Personas.

Dzintars — Saules ķēniņa dēls, medinieks.

Magone — Saules meita— pīlite, viņa sieva.

Kazai ka — teiksmains gars, sapņu nesējs, saukts Šis un tas

Itnekas.

Lielā Varde— Dzintara pavadone.
Milzis meža pilī.
V c c i t i s — dieviņš.
Vecākais vilks.

Vecākais lācis.

Sešas baltas māsiņas.
Kazaikas kalpi kareivji (9).

Ķēniņš — burvis.

Viņa kanclers.

Galma kungs.
Burvis.

Jods.

Kapteinis — burvis un viņa matroži —jodi (9).

Kareivji, baltie un melnie, sulaiņi pilī, jodi, sumpurņi, raganas,
muzikanti, pilsdāmas, visādi kustoņi.



Pirmais cēliens.

I. Pie sudraba ezera.

Liels mežs abās pusēs. Vidū saulains klajums, aiz ta spožs
sudraba ezers. Celiņš gar kokiem uz ezeru. Gaiša diena. —

Saules ķēniņa dēls Dzintars ar līksti un bultām, mednieka drē-

bēs, staigā gar kokiem un vēro gaisā, kā putnus gaididams.—
Mežā dūdo baloži un dzied putni. Dzintars nostājas zem koka

un skumjās nokar galvu. Dzird atkal baložus dūdojam. Viņš
it ka pamostas, paceļ galvu.

Dzintars.

Dūdojiet, dūjiņas,
Skumigas dziesmas

Brāžaties, vēji,
Galotnēs augstās, —

Skumjāk par dūjām,
Asāk par vētrām

Dūdo man dvēselē

Skumjas bez gala...

Peldiet, rauduves,

Ūdeņos gaišos,
Ūdeņi aiznes jūs
Saulites krastos.

Kas mani aiznesīs

No bēdu dienam,

No bēdu ūdeņu

Bezgala dzelmes
...

(Noliek līksti un bultas.)

Saulites pils bij man

Lemta no dieviem,
Saulites tauta

Dziesmsudrabota.

Sumpurņi lok nu

No avotiem skaidriem,
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Pilī sēd ķēniņš
Burvis un valda.

Raud mani bajāri,
Raud mani ļaudis,
Raud mani bāriņi
Kā meža dūjas.
Gūstibā vergotā
Dienā aiz dienas,
Tumšas un saltas

Aizskrien kā putni.
Ceriba — sniedzite

Sīku sauc dziesmiņu,
Sāpigu dziesmiņu,

Bezgala vaimanu...

(Trīs piles laižas pār koku galiem uz ezeru. Dzintars satver

līksti, pietrūkstas, grib šaut, tad atlaiž līksti.)

Ak, šaut vaj nešaut?

Roka grib drebēt...

Pllites, māsiņas,
Kur mana laime?

Izvelciet viņu
No ezera dzelmes,
Izvelciet viņas

Zeltatslēdziņu.

(Noliek atkal šaujamos rīkus, skumjās.)

Vaj mūža dienu

Par kalpu man palikt
Pie melnā burvja
Pats savā zemē?

Vaj mūža dienu

Pakrēslā dzīvot,
Bēddziesmas dzirdēt

No meitenitem.

Vaj sēsties veļu

Laiviņā vieglā,
Jo viegli pārbraukt
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Uz Aizsaules zemi

Pie saules meitām,

Magoņu dārzos,
Pie Veļu mātes

Mielasta galda,
(Uz ezeru lūkodamies.)

Ai, ūdens māte,
Zaļviļņu lejā,
Tais' vietu gulēt
Dzijumā vēsā.

(Dodas uz ezeru lēniem soļiem. Pa celiņu pretī viņam nāk

Veci ti s gaišpelēkā mētelī, spieķis rokā, caunu cepurē un

pastalās. Viņi satiekas.)

Dzintars (sveicina).

Labdienu, tētiņ!

V c c i t i s.

Labdien, Labdien!

Kur iesi, dēliņ,
Tik skumju prātu?

Dzintars.
Es kalpa gaitā,
Ne savā vaļā,
Man' ķēniņš — burvis

Medibās sūta,
Rauduves šauti,
Kas ezerā peldē.

V c c i t i s.

Lai rauduvites

Peld ezerā mierā

Ko bēdas sirdī

Nesi tik dziļas?

Dzintars.

Vaj viens tu, tētiņ,
Ka nezin postu,
Kas saules pilij
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Uzkrita kļūmi?

Bij priecigi ļaudis,

Bij dzīve salda,
Ir līgsme, ir vaļa,
Ir gaiša dzīve.

Nu burvis — ķēniņš
Ar sumpurņiem nācis,
Ir nobūris zemi,
Ir ļaudis, zvērus,

Tumst diena naktī,
Pats es nu par kalpu.
Verdzibā būt man

Ar visu tautu.

Tās nu man bēdas

Ik jaunu dienu.

Veci ti s. Gan dziļas tev bēdas —

Nav bēdu mums tādu,
Saulite pāri kam

Nepārspīdetu.
Tek saules meitas,
Tek silditajas,
Tek baltu dieniņu

Sagādātajās...

Dzintars.

Kur baltas dienas

Es atradišu,
Es burvju ķēniņa
Sulainis mednieks.

Man rauduves šauti

Pieteica ķēniņš;
Ja neizdaru,

Viņš mani nokaus. (Grib iet.)

V c C i t i S (ņem aiz rokas).

Gan gūsi rauduves.

Klausies, ko teikšu:



199

(Pa gaisu aizlaižas atkal trīs pīles uz ezeru. Dzintars ķer līksti,
grib šaut. Vecitis neļauj.)

Lai putni peldas. (Noslēpumaini.)
Tik paskaties, puisi,

Vaj redzej's esi

Rauduves tādas?

Dzintars (skatās brTnidamies).
Ai, brīnumi, brīnumi!..

Nav rauduvites.

Tās meitenes baltas,
Kā ziedi krūtis

...

Kā saule mati...

Vec i t i s. Ej, dēliņ, lēnam,
Skaties, kur spārni.
Tai jaunākai ņemi,
Būs spārni rokā,
Būs rauduve ari,
Gan lūgtin lūgsies,
Lai atdodi spārnus.
Tur' cietu sev sirdi,
Tur' spārnus rokā,
Līdz solās līdzi

Par līgavu ieti.

Dzintars.

Līdz solās par līgavu
Līdzi man ieti.

Vecitis. Tad glabā labi:

Ta tava laime.

Tad atgūsi visu,
Tad varēsi visu.

Tā, puisi, nu steidzies.

Man vēl kur jāiet. (Viņš pazūd.)

Dzintars (pārdomādams).
Līdz solās mana

Par līgavu būti...
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Man līdzi ieti...

(Lūkojas glūnēdams uz ezeru.)

Savādas rauduves.

Brīnišķi skaistas,
Skatoties nedrīkstu

Ne acis pacelt. (Vēro.)
Kā laumas lokās,
Kā gaigalas peldas.
Kā sudrabs ar sniegu
Ir pamesti spārni.

(Apķeras un steidzas.)

Nu daru, ko lika

Vecitis gudrais.
Ko mīklu minēt,
Lai atminas pati.

(Aiziet steigšus uz ezeru caur kokiem. Pēc brītiņa nāk atpakaļ;
rokās skaisti sudraba spārni.)

Ar zelta lāsēm,
Ar sniega dzirkstim,
Kā gaigalas balti,
Kā jūras meitas

...

Kā silta dvaša
...

Kā rožu lapas ...

Kā tāli sapņi... (Aplūko tos.)

(Ezerā caur kokiem redzami balti meiteņu stāvi peldē; tos ap-

lūkodams.)

Ak, tādu pīliti,
Ak, tādu meiteni

Gribētu labprāt
Par savu mīļo.

(Aizraujas aiz koka, paslēpjas un lūkojas.)

Smiekli kā vilnis i

Ezerā veļas,
Drēbes kā putiņas
Mīkstvizedamas.
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(Trīs skaistas meitas tiek redzamas, vieglos plīvuros no ūdens

iznākušas. Divas pieliek spārnus, trešā, jaunākā, meklē un

izmisumā sāk tekat pa ezera malu.)

Meitene.

Kur mani spārniņi,
Kur mani vieglumi!
Māsiņas, māsiņas,
Palīdzat meklēt.

Atdodat meitenei

Saulites spārnus,
Putniņa dvēsele

Grib lidināties.

(Divas ar spārniem izbijušās aizlaižas un pazūd. Trešā tekā

arvien nelaimigaka un meklē.)

Ak, mīļie putniņi,
Ezera laumiņas,

Mežmeitenites,
Kur mani spārniņi,
Kur mana brīviba!

Saulites meita

Virs zemes ko darīs?

(lerauga meklēdama Dzintaru un nokaunējusies steidzas pie

viņa. Dzintars ar spārniem iznāk.)

Meitene.

Puisiti, bāliņi,
Atdodi spārnus.
Sirds grib ar māsiņām
Līdzlidinaties.

Dzintars.

Putniņiem, tauriņiem

Spārniņi pieder,
Meitenēm drēbites —

Tu meitenite.

Spārnus paturu.
Palieci meitene,
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Došu tev apģērbu
Baltsudrabotu.

Meitene (žēli).

Puisi, šo reizi

Atdodi spārniņus,

Spārniņos visa

Man dvēselite.

Dzintars.

Paliec pie manis,
Gan dvēseliti

Glabāšu cieti

Kā ezerroziti.

Meitene.

Vai man, kad jāpaliek
Saulites meitai

Bez manām māsām!

ležēlo, puisi,

Mani, saules putnu,
Gan mūžu paldies
Tev pieminēšu. (Raud.)

Dzintars.

Kad esi zeltaina

Saulites meitiņa,
Teikšu tev sevi

Kā zemes dēlu.

Ķēniņam burvim

Gan medinieks esmu. (šķelmigi.)
Pats sevim mediju,
Ne vecam burvim.

Meitene.

Spārniņus, spārniņus,
Puisiti, manus!

Ja nedabonu,
Mirst dvēselite! (Raud.)
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Dzintars (straujāk).
Dabūsi savu,

Ja mana solies:

Nav līgaviņas,
Kam bēdas sūdzēt.

Meitene.

Man pašai bēdu,
Kur likšu tavas?

Dzintars.

Tās visas liksim,
Lai ezerā nogrimst.

Meitene.

Man māsu žēli.

Dzintars.

Man tevis būs žēli.

Meitene.

Te saules man nava.

Dzintars.

Tev mēnestiņš būšu.

Meitene.

Bez spārniem tik smagi.

Dzintars (priecigi).
Tad nesišu rokās.

Meitene.

Saulite raudās

Par meiteni savu.

Dzintars.

Asaru trauciņu

,
Varvlksnē liesim.

Meitene.

Ak, laimite mana

Pazudīs mežā.
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Dzintars.

Es medinieks būšu,
Tai tecešu pakaļ.

Meitene.

Es kaunešos, puisi.

Dzintars.

Es smiešos par abiem.

Meitene.

Kur palikšu kaila

Bez rauduves spārniem?

Dzintars.

Zeltvillainites

Tev apģērbu pirkšu
Ar sudrablāsem.

Glabāšu tevi,
Kā cukurzirni.

Nevienam neredzēt

Manu līgaviņu,
Tik saulitei redzēt

Kā zeltdebestiņu. (Saņem viņas rokas.)

Meitene (kautri).

Tev mīļi vārdi:

No kurienes esi?

Dzintars.

Es Saules ķēniņa
Mantinieks Dzintars.

Meitene.

Es saules meitene

Magone — pīlite...
Dod spārniņus; palieku
Tev līgava, puisi.

Dzintars (atdod spārnus).
Ar burvi karu

Kad nobeigšu sīvo,
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Tad kazu dziesmas

Lai pilī atdimd.

Magone.
Tev palīdzēšu
Ar māsiņām manām,
Ar brāļiem milžiem,
Ar putniem, zvēriem.

Tev palīdzēšu
Pret burvju spēku.

(Viņi aiziet. Tiem pakaļ tek pulks baltu mazu 'māsiņu zvār-

gulišiem zvanot.)

(Priekškars.)

11. Saules ķēniņa pilT.

Liela pils zāle vecā pasaku stilā ar daudz izrotājumiem. Sē-

dekļi un uzklājamie tautas ornamentā ar daudzām gaišām krā-

sām. Balts — sarkans — gaišzaļš. — Sapulce zālē. Burvis.
Galma kungs, kara kalpi; drūmi, tumši. Sumpurņi, raganas.

Galma kungs (kara vīriem). Grābiet stingri visus

cieti, kuri grib vēl pieminēt Saules ķēniņa dēlu!

Visus sasiet, kas runā par viņu! Stingribai jābūt.
Tā kā saule nobāl un vēji apklust. Putni ka ne-

dzied! Tad tik sāksim savu spēli.
(Kara vīri iet uz burvi.)

Sameklē visus burvjus pa trejdeviņām zemēm, lai

tie savāra savas dziras un apdzirda ļaudis uz miegu.

Kusties, kusties žiglāk! Kungs nāks drīz. Vaj par

velti viņa maizi ēdisi. (Uz sulaiņiem.)
Ledus krāsnis būvējiet cietāk ! Ķēniņam ir daudz

ienaidnieku. Stingribu vajaga, stingribu!
(Sulaiņi paklanās. Sumpurņiem.)

Apskrieniet visus ceļus, ka neviena sveša kāja
nenāk pilij tuvumā. Ķēniņam vajaga laba miega.
Kas traucē, tiks dzirnavās samalts. Laidiet sniega
sudmalas vaļā, lai maļ uz gadu gadiem.
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Uzmaniet Saules ķēniņa delu, musu kunga sulaini.

Nu ir mūsu valdišana!

Sumpurņi (korī). Mūsu valdišana, mūsu val-

dišana!

Liels SUmpurns (ieskrien riedams). Vu, VU,

vu ! avuh ! Ķēniņš nāk, ķēniņš nāk!

(Visi sastājas rindās.)

Burvis-ķēniņš (spokains, liels, ar milzigi garu mē-

teli, nāk pavadits no kara vīriem. Grezni ģērbies. Nosēstas

uz goda sēdekļa; rokā liels melns ādas vīstoklis. Kanclers un

sulaiņi viņam nostājas klāt. Ķēniņš sarauc seju un stipri kā

plintes šāvienā nošķaudajas. Runā dobji, smagi caur degunu).
Mums visiem ir — zināms, ka esam — uzvarējuši
Saules ķēniņu — un ieņēmuši — viņa pili. Mēs esam

— nodomājuši mūsu — uzticamiem pavalstniekiem
— dāvāt— krēslibu —

un klusumu —

un pavēlam no-

lasīt — visaugstāko — manifestu un stingri to — iz-

pildit. Kancleram — mēs — uzdodam gādāt par pa-

reizu — iztulkošanu un piemērošanu. (Pasniedz ādas vī-

stokli sulaiņiem, tie to pasniedz kancleram.)

Kanclers (nometas ceļos un lasa). „Mēs burvibas

un nakts un ziemeļu vēju visaugstākais pavēlnieks
paziņojam, par godu mūsu uzvarai, mūsu uzticamiem

pavalstniekiem, burvjiem, raganām, jodiem un sum-

purņiem, ka viņiem ļauta vaļa visus darbus darit

kā pakrēslā pienākas un patīkas. Lai viņi netrau-

cēti un mūsu valstībai par slavu varētu strādāt, mēs

pavēlam sauli pieraut ķēdē, lai ta nevar pacelties
no debess malas un debesi nosegt ar miglas deķiem.

„Mēs vēl pavēlam palaist no sprosta auku uz mūsu

valstības laukiem. Naktij mēs piešķiram vislielākās

tiesibas un pavēlam to uzbarot uz valsts rēķina, lai

mūsu pavalstniekiem labi klājas.

~
Visus putnus mēs pavēlam apcietināt, kur vien

tos dabū rokā un viņu kaklus aizsiet ar karātavu

cilpām. Visiem ziediem mēs pavēlam nocirst gal-
vas ar kaklu cērtamo mašinu.
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„Kad tas būs piepildits, mēs pavēlam sarīkot lielo

jodu nakti pie vecā mēneša un nodzēstām zvaigznēm,
par slavu visiem labiem un uzticamiem velliem un

viņu mātēm un radiniekiem. Lai tas top sacits un

izdarits." Ar paša roku no visu burvju ķēniņa pa-
rakstīts.

(Kanclers pieceļas. Visi galma ļaudis klanās un izrāda pie-
krišanu. Sumpurņi kustina galvas. Visi applaudē.)

Balsis. Lai dzīvo, lai dzīvo ķēniņš!

Ķēn i ņ š-b urv i s (uz galma kungu). Kas tev ziņo-
jams? Vaj viss kārtibā?

Galma kungs (steidzigi). Nav, nav kārtibā! Pie

mums tiek gatavota liela nodeviba, ķēniņ!

(Uztraukums.)

Ķēniņš (paceļas, bet uztraukumā atkrīt atpakaļ krēslā).
Uhu!

Sumpurņi (sapulcēdamies kopā). Au, au! No-

deviba !

Galma kungs. Saules ķēniņa dēls nav izpil-
dījis tavu pavēli. Viņš nav nošāvis pīles sudraba

ezerā.

Ķēniņš (īdzigi). Tā, tā! Padodiet viņu šurp.
(Kalpi skrien.)

Burvis (noslēpumaini, draudoši paceļ pirkstu). Es teicu,
ka no pīlēm sudraba ezerā draud mums briesmas.

Tās ir šaubigas pīles. Ja—a!

Galma kungs. Bez tam — Saules ķēniņa dēls

ir pārvedis sev sievu! (Uztraukums.)
Vecākā ragana (lec priekšā). Nav labi, nav labi.

Te tuvumā ir svešas princeses dvaša. Nav labi, nav.

Sulainis. Ja, ja. Ir pārvedis sievu. Visa su-

laiņa medinieka istaba spīdēja ka bail. (Uztraukums.)
Ķēniņ š-b urvis (grib atkal piecelties, betatkrīt atpakaļ).

Sievu
.. .

sievu! Tā, tā, tā! Spīdošu sievu!

Dzintars (vests tiek no kara vīriem un sulaiņiem, viņam
rokā līkste un bultas).
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Ķēniņ š-b urv i s. Tu, tu ! Kādu pavēli —es

tev — vakar— devu?

Dzintars. Tu, tu sūtiji mani medibās.

Ķēniņ š-b urv i s. Un — kur ir — piles —ko es

tev — pavēlēju — nošaut — ?

Dzintars. Tās pīles... tās pīles ir prom.

Ķēniņ š-b urv i s. Un —ko— tu nošāvi — pie —

sudraba ezera?

Dzintars. Nekā!

Ķēniņ š-b urv i s (nikni). Cietumā ! Cietumā! Tu

melo!

Galma kungs (nodevigi). Ķēniņ, liec atvest to,
kas viņam istabā.

Dzintars (satrūkstas).

Sumpurnis. Ja, ja ...
to kas viņam istabā.

Ķēniņ š-b urv i s (sulaiņiem). Atvediet to, kas vi-

ņam istabā! (Sulaiņi skrien.)

Dzintars (steidzas tiem pakaļ). Nē, es pats! Kas

mans ir, tas mans paliek. (Prom ar sulaiņiem.)
Burvis (pie ķēniņa). Ķēniņ, sargies no pīlites!
Sulaiņi (ved Magoni un Dzintaru).

(Viņiem ienākot paliek stipri gaišs. Mati Magonei mirdz kā

zelts, apkārt spožums ap abiem!)
Sumpurņi (bailēs iekliedzas). Au ! Auh!

Ragana (nospļaujas un aizgriežas).

(Visi apmulst. Uztraukums.)

Ķēn i ņ š-b urv i s (Uz Dzintaru). Kas ta tāda? Kur

to ņēmi?
Dzintars (droši). Ta mana sieva.

Ķēniņ š-b urvis (skatās caur delnu). Kā drīksti tik

daiļu sievu sev ņemt? Tikai ķēniņam vien var tāda

būt. (Pēkšņi aizsedz acis.) Ak, manas acis, manas acis!

Man paliek tumšs ! (Sulaiņi steidzas palīdzēt.)
Galma kungs (uz Magoni rādidams). Vediet viņu

prom! Vediet!

Ķēniņš-burvis. Nē, nē, vēl nē. Es vēl gribu

viņu redzēt. (Mēģina skatities, bet nevar.)
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Burvis (sāk mest zīmes ap Magoni). Nodeviba, no-

deviba!

X a*n Cle r S (izbailēs skrien pie viņas, bet atlec atpakaļ).
Prom, prom ! Ķēniņš to nepanes! (Magoni apstāj sum-

purņi un raganas, bet baidās aizskārt un atrauj pirkstus nost.)

Ķēniņ š-b urvis (uz Magoni). Kā tevi sauc ? Kā-

pēc tu spīdi ? Nē, nē, nē —es vairs nevaru skatities.

(Aizsedz acis ar delnām.)

Sumpurņi (pie Magones). Vajaga atlaist asinis,
tad spožums kritīs.

Dzintars (aizstājas priekšā pie Magones un ieliek līkstī

bultu). Es esmu medinieks, es gribu medit —

(Visi atraujas.)

Ragana. Paļaujat man, paļaujat. Es viņu par
slotas kātu pataisišu, tad laidisim pa gaisu —he —

he—he—he— ! (Apskrien riņķī abiem.)

Burvis (burdams).

Spīlēt liestā,

Sagrūst piestā,
Pulvers būs smaržigs,
Šķaudajiens garšigs. (Aši.)

Treidiņ, tiliņ,

Treidiņ, tiliņ,

Tups!

Sumpurņi (apkārt). Ak palakties, palakties siltu

asiņu!

Ķēniņ š-b urv i s. Nē, nē. Viņa pieder man.

Nevienam citam! (Uz Dzintaru.) Klausies, puisi! Uz-

došu darbu, ja netiec galā, dzīvs nepaliksi. Tu esi

mans medinieks. Viens, divi, trīs — skrej uz mežu,

saķēri vecāko vilku visā mežā, bet pārvedi man viņu
dzīvu. Trīs dienas laika — šurp turp!

Ja nepārvedīsi, — dzīvs nebūsi. Tava sieva paliek
ķīlām, ka izpildisi ko teicu. Manies, pamanies!

(Ķer pie acim )

Bet nu! Bet nu man
— acis tā apžilba. Vediet

J. Akuratera kopoti raksti, VIII. 14
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mani prom uz tumšāku vietu —uz to vistumšāko

vietu
.. .

Sasodits spožums, neredzēts spožums!
Uhu! U—u! (Gaiņā gaismu ar rokam prom.)

Sulaiņi un sumpurņi (pakalpigi to pietura pie
rokam un kanclers apsedz tam acis ar melno ādas manifestu.

Visi lēni gāzelēdamies un šūpodamies aizved ķēniņu. Dzin-

tars un Magone paliek vieni.)

Dzintars (bēdās). Magonit, zelta Magonit, nu

manas dienas skaititas.

Magone (mīļi). Nebēdājies nu, puisi, nebēdā-

jies vēl.

Dzintars. Bēdājies vaj nebēdājies. Tu dzirdēji,
ko ķēniņš teica. Visvecāko vilku no visa meža lai

dzīvu pārvedu. Magonit, zelta Magonit! Pēc trim

dienam ķēniņš mani liks cietumā.

Magone (glauda viņu). Nebēdājies vēl, nebēdājies.
Gan palīdzēšu. Mana māte saulite. Klausies, ko tev

teikšu. Aiz mežiem, aiz ezeriem, meža pili dzīvo

mans brālis milzis. Tam visāda vara par meža ku-

stoņiem. Aiziesi pie viņa, viņš palīdzēs.

Dzintars. Kā tikšu aiz mežiem, aiz ezeriem?

Uz kuru pusi, pa kuru ceļu? Trīs dienas, trīs naktis

man tikai laika, zelta Magonit.

Magone. Nesūrojies vēl, nebēdājies, gan palī-
dzēšu. Mana māte saulite man atsūtija nēzdaudziņu
ar ko laisties. (Izvelk no azotes skaistu nēzdaudziņu.) Ņem

to, uzklāj uz krustceļiem, tad tevi aiznesīs pie mana

brāļa meža milža.

Dzintars. Vai, ar ko pati laidīsies, kad raga-

nas tev visapkārt.

Magone. Ņem vien, ņem, gan zināšu. Zinu,
ka ķēniņš-burvis tev ceļā jodus sūtīs. Tad vēl ko

paņem. Mana māte saulite man atsūtija šito spo-

guliti. (izvelk mazu spoguliti.) Tas pret visiem ļauniem

spēkiem. Paturi, parādi to Jauniem, tad tie tur sau-

lites seju redzēs un prom bēgs.
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Dzintars. Paldies, Magonit, paldies, saules mei-

tiņ, nu gan zināšu!

Magone. Vēl ko teikšu, klausies. Pie mana

brāļa neej iekšā, kamēr neesi nomazgājies, tīri no-

slaucījies. Savu roku nesniedzi, dzelzs roku līdzi

paņem, to sniedzi. Padomu prasi, gan palīdzēs. Pie-

mini mani, gan tad pazīs.
Dzintars. Tu mīļa, tu laba, Magonit. Steigšus

skriešu, drīz būšu atpakaļ. Gaidi mani, nevienam

netici, nevienam neklausi.

Magone (apkampj viņu). Sveiks, puisi, sveiks ce-

ļodams. Tikai to klausies — nēzdaudziņu nevienam

nedodi, nepameti. Glabā labi. Ja to pametisi, tad

man ari jāpazūd un neviens nezinās kur esmu.

Dzintars. Pēc trim dienam, Magonit, pēc trim

naktim gaidi mani mājās. Izdarišu visu ko burvis

liek un vēl vairāk.

(Viņš paķer savu šaujamo līksti un dodas no pils zāles laukā.)

Mag O ne (pavada viņu ar roku vēcinot, tad
t
tek pakaļ

noskatities.) Sveiks, mediniek, sveiks!

(Priekškars.)

Otrais cēliens.

Meža milža pils pagalmā. Dziļš mežs ; dibenā zaļa, smaga, liela

pils — milža mājoklis. Priekšā pilij laukums. Ap lieveni aug

lielas papardes un niedras.

Saules ķēniņa dēls (atlaidies, rokā viņam vēl Ma-

gones nēzdaudziņš. Dzelzs roka padusē. Apskatās lielo pili,
tad sauc). Uhu, uhu! Atveriet ciemiņam! Unu!

(Atbalss atskan dziļi; klusums.)

Uhu! Atveriet radiniekam! Saules meitas puisim !

Uhu! (Durvis lēni atveras, iznāk trīs zaļi-balti sulaiņi.)

Sulaiņi. Kāda vajadziba ? Ko kliedzi ?

Dzintars. Papriekšu ūdeni nomazgāties. Tad

runāšu.
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Sulaiņi (pazūd un tūlit nāk ar ūdens trauku). Mazgā-
jies, mazgājies, bet saki no kurienes un kādā va-

jadzibā ?

Dzintars (nomazgājies un cieti noslaucijies). Gribu

pie meža milža, man steidziga darišana. Pasakiet

tūlit viņam.

Sulaiņi. Mūsu ķēniņš patlaban guļ, nav laika

ciemiņu uzņemt. No kurienes būsi?

Dzintars. No jūsu ķēniņa māsas, saules mei-

tas Magones.

Sulaiņi (paklanās un skrien iekšā). Tūliņ, tūliņ!

(Pilī dzirdama vēja šalkšana— Milzis elpo.)

Milzis (iznāk no sulaiņiem un kalpiem pavadits lēni un

svarigi. Viņam tumšs lapu un zāļu apģērbs, milziga galva.
Acu plaksti lieli un apklāj visu seju.)

Dzintars (skaļi). Labdien, svaini!

Milzis (uz sulaiņiem). Paga, paga... Paceliet man

tos vākus, lai redzu, kas tur ir par vīru.

Divi sulaiņi (ceļ ar zelta dakšām katrs savu plakstu).
Milzis (skatās ilgi un pamatigi uz Dzintaru). Ā! Pa-

zīstu nu gan! Labdien, labdien, svaini! (Sniedz roku)

Dzintars (sniedz pretī savu dzelzs roku). Labdien!

Milzis (brīnās). Ā, tev varen cieta roka. Labi,
labi! Nu, nāc tuvāk. Vaj sērst vien nāci, vaj kāda

lielāka vajadziba?
Dzintars. Kur nu sērst vien. Nācu daudz

lūgt — maz dabūt. Burvis-ķēniņš noskaities uz tavas

māsas un grib to nomušit. Sūta mani tad nu to

vecāko vilku dzīvu no meža viņam aizvest. Ja nē—

man gals klāt.

Milzis. Ak, ta tas vien! Nu nekas. Gan jau

paspēsim. Vaj tev mana māsa neiedeva ko līdzi?

Dzintars. Ko iedeva. ledeva nēzdaudziņu un

spoguliti.
Milzis. Tad jau pietiek. Pavēdini vien nēzdau-

dziņu uz visām četrām debess pusēm.
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Dzintars (pavēdina; dzirdama mežā vilku gaudošana, ta

nāk arvien tuvāk. Viņš noņem līkstu un ieliek bultu).

Milzis. Tā nē, tā nē, svaini. Tie visi mani

bērni.

(Vilki sanāk viens pēc otra lielā pulkā ap Dzintaru.)

Vilki (viens par otru). Ko vēlēsies ? Ko vēlēsies ?

Dzintars. To vecāko no jums, mīļie vilki.

Vecākais vilks (nāk ārā no bara). Tāds es būšu.

Man ir simts trīsdemit gadi. Ko darisim?

Dzintars. Burvis-ķēniņš liek man tevi pie viņa
aizvest dzīvu.

Milzis (vilkam). Ņemi mugurā, mugurā!
Vilks. Nu tad laidisim ari. Uhuhh! (Nogaudojas gari.)
Dzintars (uzkāpj aši mugurā). Projām, projām,

mīļais!
Milzis. Jājiet nu jājiet, bet atsūtiet ziņu, kā

veicas.

(Vilks aši prom ar Dzintaru. Vilki nogaudo tiempakaj un

izklīst pa mežu. Pēc maza brīža Dzintars ar vilku piejāj atpakaļ.)

Milzis (kuram ceļ plakstus no jauna). Kas nu atkal

par vajadzibu?
Dzintars. Ķēniņš-burvis varen dusmigs. Saka —

ko es ar tādu bezgodi darišu, ņem viņu pats. Pa-

vēlēja atvest visvecāko lāci dzīvu. Ja nē, man

gals klāt.

Milzis. Tas nekas, nekas. Pavēdini vien nēz-

daudziņu uz visām četrām debess pusēm.

Dzintars (pavēdina; mežā dzirdama rūkoņa, sanāk

pulks lāču).

Lāči. Ko vēlēsies, ķēniņa svaini? Kādavajadzība?

Dzintars. To vecāko no jums, mīļie lāči. Tas

man dzīvs jāpārved burvim-ķēniņam. Ja nē — man

gals klāt.

(No bara nāk vecs sirms lācis.)

Lācis. Es būšu te tas vecākais. Es esmu trīs ga-

dus vecāks par manu vectēvu.
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Milzis. Ņem tik mugurā, mugurā! Bet es gai-
dišu ziņu, kā veicas.

Dzintars. Steidzies, mīļais, pasteidzies 1

(Uzlec lācim mugurā un tie steigšus aizjāj.)
(Lāči pamazam izklīst. Milzis sāk atkal snaust. Pēc maza

brīža Dzintars ar lāci atpakaļ.)
Milzis (viņam paceļ plakstus). Kas nu atkal par

vajadzibu?
Dzintars. Ķēniņš-burvis nejauki nikns. Saka:

kur es viņu tādu aunu lietošu, ņem viņu atpakaļ.
Bet pavēlēja dabūttādu putnu: Šisuntasltnekas,
kas dzīvojot šur un tur, — nezin kur! Ja to ne-

dabūju, tad saules meitiņai Magonei gals klāt.

Milzis (domā). Paga, paga, svaini. Gan tas vēl

nekas —to dabūsim. Šis un tas — Itnekas! (Domākā

minēdams.) — Šur un tur — nezin kur ? Nu, to būšu

ganpiemirsis. (Domā un groza galvu. Uz sulaiņiem.) Sakiet,
kur tas ir: Šis un tas — Itnekas?

Sulaiņi (domā un viens grūsta otru atbildēt. Viens pēc

otra). To gan nu nezinām. Nupat kā zinājām, bet

nu piemirsām.
Milzis (iesvilpjas stipri, lapas birst no kokiem. No meža

nāk vilki, lāči, visādi zvēri un putni un apstājas ap milzi un

Dzintaru). Sakiet, mani kalpi, bet nu drīz, vaj nezināt,

kur tagad atrodas Šis un tas Itnekas?

Zvēri (domā). Nupat, nupat zinājām. Pašu laiku

aizmirsām.

Milzis (dziedoši sauc).

Māsiņas, māsiņas,

Slepenas vērpējas,
Gaisā un zemē

Visredzetajas!
Sešas baltas māsiņas (attek steigšus sīkiem so-

lišiem, klusiem zvārgulišiem skanot). Ko Vēlies, ķēniņ! Ko

varam, to sakām, ko spējam, to darām.

Milzis. Sakiet, kur tagadiņ Šis un tas Itnekas

dabūjams ?
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Māsiņas (domā). Nupat vairs nezinām; tikko

zinājām.
Milzis (saīdzis). Kas tas, ka neviens vairs neka

nezina! Sulaiņi, vaj visi mani ļaudis ir klāt ?

(Sulaiņi skaita.)

Vecākais vilks. Nē, nē, ķēniņ. Lielās Var-

des trūkst.

Milzis. Ka tevi nelaim's galā! Kur ta ŠT aiz-

kavējusies.
(lesvelpjas vēl stiprāk. Visi no bailēm pieliecas un nodreb.)

Lielā Varde (atlec steigšus ar lielu plakšešanu). Jo

vairāk steidzos, jo vairāk nokavējos! (Slauka sviedrus.)

Milzis (nikns). Nokavējies, nokavējies. Vaj ne-

zini, ka uz viena rāviena klāt vajaga būt!

Lielā Varde. Tāds vājums, pakaklē. Trīs mē-

nešus slima gulēju.
Milzis. Labi, labi. Saki, vaj nezini, kur Šis

un tas Itnekas atrodams?

Lielā Varde. To nē, to gan nezinu. Nezinu

un nezinu... Nav ne gaisā, ne zemē, ne ūdeni.

Milzis (saskaizdamies iekliedzas). Ka nezini, nezini,
lai tad tava āda zina! (Kustoņi no bailēm paklūp.) At-

nesiet manu dzelzs žagaru ...

(Sulaiņi pasniedz viņam lielu žagaru.)

Lielā Varde (lūgdamās.) Nezinu un nezinu. Neka

šoreiz nezinu.

Milzis (uz suni). Vagar, nāc uzskaiti!

Suns (per vardi riedams). Au! au! vau !

Lielā Varde. Vai, žēligais ķēniņ, neka nezinu!

Milzis. Kā nezini! Padodi man žagaru!
Lielā Varde (bailēs). Ži—inu, ži—nu, ai, žinu,

žinu, žinu to putnu, to jaukumiņu.
Milzis. Kur viņu var atrast ?

Lielā Varde. Ne zemē, ne gaisā, ne ūdenī.

Tas ir vella pilī par kalpu. Kas to dabū, tas ir lai-

mīgākais pasaulē. Neviens to nevar dabūt.
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Dzintars (pie Vardes). Man vajaga zināt viņa īsto

vārdu. Šis un tas Itnekas ir pavārds.
Milzis (Vardei). Stāsti visu, ko zini, manam svainim.

Lielā Varde (prieciga). Ak tā tu esi mūsu ķē-

niņa svainis! Kam agrāk neteici! Pazīstu Saules

meitiņu Magoni — pīliti, tavu jaukumu. Mīliga mei-

tene, mums vardēm muguras sildija vasarā. Tā, —ka

aiz prieka nevarēja — redz, tā: kv—aarks, kv—aarks.

(Sāk kurkstēt.) Zinu — visus noslēpumus zinu, tev ne-

slēpšu.
Milzis. Mēs gribam zināt par to brīnuma putnu.

Mums viņš ir vajadzigs. Stāsti.

Lielā Varde (sakrusto rokas uz krūtim). Ak, manu

ķēniņ, ak, mani draugi zemē, gaisā un ūdenī! Tas

ir tāds putns — ne putns, cilvēks — ne cilvēks, tāda

vairs nav nekur pasaulē ... Viņš skaistāks, ka visi

ķēniņi, viņš spodrāks par visām zvaigznēm, viņš ir

mīļāks par sauli un mīļāks par laimi un stiprāks
par nāvi. Viņš ātrāks par visiem vējiem un siltāks

par visām vasarām. Bet viņš nav redzams un no-

tverams. Kam viņš kalpo, tas ir laimigs, ko viņš

pamet, tas mirst. Ak, mans ķēniņ un pavēlniek un

mani draugi, viņu var redzēt tikai tas, kas var at-

minēt viņa vārdu.

Dzintars (aši un dedzigi). Viņa vārdu, viņa vārdu

man vajaga!
Lielā Varde. Viņa vārds ir mums tikai jū-

tams. Viņš ir viss un nekas. Viņš ir sapnis sapnī.

Milzis (uzstājas). Saki mums viņa vārdu.

Lielā Varde (klusāk). Viņa vārds ir Kazaika.

Visi kustoņi (sakustas un brīnās). Kazaika ?.
.

Kazaika?.. Šis un tas Itnekas? Kas tas ir? Kur

viņš ir ? Ka neviens to nav redzējis ? (Sačukstas visi.)

Milzis (kā sapņodams). Kazaika, Kazaika! It nekas —

Šis un tas ? Tas ir savadi, ko tu saki. Man liekas,
ka es kaut ko atminētu. Kas tas ir... Man pa-
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liek tik viegli... Saki vel, ko tu par viņu zini ?

Vaj viņš nebija pie mums meža pili?
Lielā Varde (noslēpumaini). Ak, kungs un ķēniņ

un mani draugi, viņš bija pie mums, kad viss bija
jauns, kad lapas plauka. Viņš bija te, kad pavasara
lietus lija un kad es savas vecās kājas sāku kusti-

nāt. Viņš man ledus nastu nocēla no pleciem. Viņš
sauca tā, ka visi putni kopā un viņam visi ziedi

sveikdami galvas nolieca. Viņš rūca kā rubeņi un

kā strauti uz akmeņiem... Viņš elpoja kā visu

puķu smarža un sanēja kā visu bišu spieti.
Milzis (atsēžas lēni uz pils lieveņa, to pietura sulaiņi).

Stāsti, stāsti, man ir labi! Kā visu puķu smarža,
kā visi bišu spieti...

Lielā Varde (vēl noslēpumaināk). Viņš bija pie
mums visiem, pie katra savu laiku. Viņš visiem

asinis karsēja un varoņu darbus lika darit. Viņš

nava redzams, bet sajūtams un vislabāk sapnī sa-

skatāms. Nekur viņam nav māju un nekur viņš

nepaliek mūžigi. Viņš tik ātri skrien, kā vējš pāri
mežiem. Neviens viņu neredz, kad tas pie mums

ir, bet ierauga, kad tas ir prom ...

Ak, mans ķēniņ un draugi — pasaule ir veca, bet

viņš nekad nav vecs. Mums ir bēdas un sāpes, bet

viņam nekad nekas nesāp. Par viņu ir tūkstošas

pasakas rakstitas un stāstitas, bet neviena nav tik

skaista kā viņš pats.

Mēs viņu meklējam visi, kad vairs tas nav sada-

būjams. Ak, mans ķēniņ, un mani draugi, mēs at-

dotu visu, kas mums ir: pilis un mantu un varu,

ja mēs viņu varētu pie sevis paturēt. Bet viņam
ātrāki spārni kā bezdelīgai. Viņam ir tikpat ātri

spārni, kā vasarām, kuras skrien un neatskrien
. . .

Kuarks 1

Milzis. Vaj viņš nebija pie mums reiz ? Es

sāku kaut ko atminēties...
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Lielā Varde (klusi un zīmigi). Viņš bija pie
mums, ķēniņ, kad mēs jauni bijām...

Milzis (kā sapņos). Kad mēs jauni bijām... Ja,

ja...
Vecākais Vilks (skumji). Ja, ja; kad mes jauni

bijām ... (Bridi dziļš klusums, visi domā.)
Dzintars (Vardei). Saki, kur viņš atrodams ?

Lielā Varde. Mēs viņu nemīlējām un viņš

aizgāja. Viņš kalpo joda pili par kalpu. Neviens

nevar viņu uziet un atgriest, jo tad notiktu tas, kas

nekad nav noticis.. Viņš ir aiz deviņām jūrām dzi-

jumos. Viņu ir meklējuši gudri un mujķi, burvji
un ķēniņi un karotāji, bet atrast var viņu tikai tas,
kuru Saules meita mīlē ...

Dzintars (priecigi). Es, es! Kas zina ceju ?

Lielā Varde. Neviens vēl atpakaj nav pārnā-
cis no turienes. Es esmu nesusi tūkstošus un visi

viņi guļ nāves miegu, vella pilī.
Dzintars (uzstājas). Aiznes mani! Aiznes! Man

viņš jādabū. Jo Saules meitai ir jāmirst, ja es viņu
nedabūju.

Lielā Varde (uzMilzi). Ja ķēniņš man pavēl.
Milzis (domās nopūšas). Ja, kad mēs jauni bijām...

(Kā atmozdamies.) Kazaika! Kazaika. Šis un tas It-

nekas ! Es viņu pazīstu. Mēs bijām draugi, kad es

pasauli uz pleciem nesu, kad saule bij jauna, kad

vēji bij jauni. (Uz Vardi.) Ja. Aiznes viņu manā

vietā —es esmu vecs. Ja es būtu jauns, es skrietu

pats...
Lielā Varde. Tad sēsties mugurā!
Milzis. Steidzies nu, steidzies, svaini! Es gai-

dīšu ziņas, kā veicas.

Dzintars (uzlec Vardei mugurā un steigšus aizjāj),
Visi zvēri (tek pakaļ pavadit). Atvedi mums Ka-

zaiku, Kazaiku!

(Paliek sulaiņi un sešas baltas māsiņas, kuras sēd ap Milzi

apkārt. Klusums.)
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Milzis (skumji, klusumā). Es esmu vecs ...
Es ne-

varu vairs steigties. Steidzaties, kas var!

(Paliek tumšāks.) ...
Sveiciniet Kazaiku no manis. Svei-

ciniet Kazaiku! Kas viņu var atrast, tam mana

valsts! Steidzaties, kas vēl ir jauns!
(Uz sulaiņiem gurdi un sērigi.)

Es gribu gulēt. Es gribu mieru!

(Sulaiņi uzmanigi pavada to pili. Sešas baltas māsiņas tek

viņam līdzi. Vārti aizveras.)

(Priekškars.)

Trešais cēliens.

Joda pili. Tumša, smaga pils iekšpuse. Vidū liels galds. Di-

benā krāsns no kauliem taisita. Pie sienam ģindeņi, maskas

sikspārņi. Zemi pusriņķa logi. Naudas mucas. Lieli, smagi
stabi atbalsta griestus.

Lielā Varde (uz Dzintaru). Kāp nu zemē. Mēs

esam klāt. Te dzīvo Šis un tas Itnekas.

Dzintars (nolec steigšus un izstaipa locekļus). Aha !

Tad te. (Apskatās.) Bet ātri tas gāja. Cik tālu mēs

esam?

Lielā Varde. Trīs laiki, deviņas ķēniņu val-

stibas un deviņas jūras.
Dzintars. Vaj mēs drīz varam tikt atpakaļ ?

Lielā Varde. Kad zvaigžņu pakavi laika zir-

gam sadils, tad kājām gājējs būs mājā.
Dzintars (atminas ko). Vai! Magonite, Saules meita

sumpurņos. Mums drīz jātiek atpakaļ.
Nu, kur viņš ir ? (Aplūko kaktos.) Kāda pils! Kādi

biezi gaisi 1 Valoda nomirst... Šis un tas Itnekas,
kur viņš ir?

Lielā Varde. Uzbildini viņu.
Dzintars (dziedoši, lūdzoši). Šis un tas Itnekas!

Atsaucies! Atsaucies! (Klusums. Tad no zemes dziļuma
salda sanešana, kā no zimfoniskas mūzikas, kura tūlit apklust.)
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Lielā Varde. Ku—aks! Ta ir viņa elpa. Kad

es pavasaros mostos, es to dzirdu.

Dzintars. Šis un tas Itnekas, atsaucies, atsau-

cies ! (Atkal ta pati īsā, saldā muziķa; kaktos uzliesmo kā

rūsa un apdziest.)

Lielā Varde. Atsaucies, mūsu draugs, atsaucies!

Balss. Kas mani sauc? Kas meklē?

Dzintars. Cilvēki un dzīvnieki. Mums tevis

vajaga.
Balss (tuvu). Cilvēki ? No zemes ? Kas mani ir

atminējies? Vai, kāda laime! Sveiki tie, kas mani

atminējās! Kas tur tagad notiek uz zemes un kā

tur klājas?
Dzintars (uz balss pusi runā). Ļaunas dienas!

Slikti klājas. Tur valda tagad tumšais ķēniņš-bur-
vis manā pilī. Sumpurņi ir izlakuši visus avotus

un saule ir pierauta ar ķēdi pie zemes. Nakts tur

valda.

Balss. Ak, saule, saule ! Kad es tur biju, saule

sēja ar zelta sētuvi puķes un sapņus. Zemē bija

tikpat zvaigžņu kā pie debesim. Brīnumi staigāja

pa ceļiem un runāja no koku lapām. Jauns bija
viss. Cilvēki taisija un mastoja kuģus, lai brauktu

uz dievu zemi... Vaj viņi aizbrauca ?

Dzintars. Es nezinu. Tagad tur ir tumšs un

auksts. Cilvēki ir — ļauni.
Balss. Vaj tu ari esi cilvēks ?

Dzintars. Ja.

Balss. Ak, kāda laime! Cilvēks ir atnācis pie
manis ? Vaj tu ilgojies pēc manis ?

Dzintars. Ja. Palīdzi mums. Neviens cits ne-

var mums palīdzēt.
Balss. Ak, cilvēki mani atkal meklē! Reiz tie

mani atmeta un nodeva Joda kalpibā. Man tagad
vajaga mantu raust Joda klētīs un manas rokas pa-
liek netīras. Cilvēki mani meklē. Laime... laime!

(San muziķa.)
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Dzintars (steidzigi). Nāc, nāc, mēs tevi gaidām!
Drīz!

Balss. Es nevaru... Un tev ir jāmirst. Jods

mani ir ieslodzijis, un kas mani gribētu atsvabināt,
tam ir jāmirst.

Dzintars. Kur tu esi, Šis un tas Itnekas ?

Parādies mums.

Balss. Es nevaru parādities. Šīs pils valdnieks

ir paņēmis manu izskatu.

Dzintars. Kur tavu izskatu var dabūt?

Balss. Pie Joda. Es varētu parādities tikai tad,
kad būšu brīvs. Nav neviena, kas to spētu.

Dzintars. Es to spēju!
Balss. Tu gribi mani atsvabināt?

Dzintars. Es gribu.
Lielā Varde. Xu—vak! Es ari. Es ari!

Balss. Tad jums ir jānomaitā Jods, kas mani

kalpina. To neviens nevar. Tādēļ, ka neviens vairs

mani nemīl... Visi ir veci palikuši. Mani mīlē tikai

atmiņās... tikai sapņos.

Dzintars. Es to varu! Es tevi mīlu.

Balss. Tu esi sapņotājs. Tev ir jāmirst. Bēdz

cik vien ātri vari. Jods nāks mājās un saplēsīs tevi.

Daudz sapņotāju ir mani te meklējuši — visi viņi man

bija jāaprok un saule tur jūsu zemē raudāja ...
Tikai

viens mani var atsvabināt... tikai tas
...

Dzintars (steidzigi pārtrauc). Kas ? Kas ? Kurš ?

Balss. Kuru Saules meita mīlē

Dzintars (laimigi). Es!

Balss (stipri un noteikti). ...Kuram līdzi ir Saules

meitas sejs.

Dzintars. Man, man! (izvelk spoguliti.)

Lielā Varde (priecigi). Xva —ā, kva—ā—ā!

Kua! Kua! Kua!

Balss. Bēdziet, bēdziet! Es dzirdu, ka Jods tu-

vojas. Paslēpjaties, draugi, nāves stunda tuvojas...
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(Uguns plaiksnās un apdziest; tumsa. Dzirdama dimdešana

arvien tuvāk.)

Dzintars un Lielā Varde (meklē kur slēpties,

uzrāpjas uz krāsns).
Jods (dimdēdams ieskrien. Liels, tumšs, bezveidigs;

spjauda un šķauda). Šis un tas Itnekas, dodi uguni,
klāj vakariņas!

(Pēkšņi paliek gaišs; uz liela galda parādās visādi ēdieni un

trauki. Jods klūp klāt un rij steidzigi, šņākdams. Kaulus met

uz visiem kaktiem. Paēd drīz un pietrūkstas. Ož gaisā.)

Šis un tas Itnekas, kas te par smaku! Slikta

smaka, saules smaka!

Balss. Nekas, nekas; bija dieviņa cilvēks iegājis.
Jods, Kur palika?
Balss. Aizgāja atkal — aizgāja.
Jods. Šis un tas Itnekas, — dzēsi ugunis, no-

ņēmi galdu ! (Paliek tumšs, trauki nozūd no galda.)

(Jods ož un meklē, kamēr beidzot uziet Dzintaru ar Lielo

Vardi uz krāsns; ierēcas.)

Ta ta smaka —ta siltā dvaša! Aha, ha haa! —

Nāc zemē, nāc priekšā!
Lielā Varde (no bailēm). Kvarrrks... Xva—a—

arrks ! (Paliek uz vietas).

Dzintars (aši nokāpj).
Ne tevi meklēju,
Ne tevis man vajag.

Jods (priecigi tuvojas rokas berzēdams).
Pats ienāci speltē,
Ne tevi saucu.

Dzintars (stingri).
Pats nācu, pats prasu:
Dod to, kas tev kalpo!

Jods (nikni).

Pats ienāci speltē,
Pats paliksi gūstits.
Ak puisi, ak puisi,
Ne pātari nelīdz!
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Dzintars (stingrāk).

Laid to, kas tev kalpo,
Tad neiešu lausties.

Jods (nikni).
Pats paliec vēl kalpos,
Ne prasit ko drīksti!

Tu, pūpēdis, pundurs,

Vaj pazīsti kungu ! (Grābj ar abām rokam.)

Dzintars (izvairās).
Tu stipris, es vieglis —

Es paceļos augstāk.

Jods (uzmākdamies).

Tu cīruls, es vanags;

Dzied' pēdējo dziesmu!

Dzintars (jautri, kaitinādams).

Tu putniņu ķersi,
Bet dziesma vēl paliks.

Jods. Es nokaukšu dziesmu.

Dzintars.

Gan, elpa vēl paliks.

Jods. Sērs nosmacēs elpu.

Dzintars.

Gars uzplīvos gaisā.

Jods (uzbrukdams).
To smacēšu liesmā!

Dzintars (izvairidamies).
Gars spīdēs ar sauli.

Jods (kliedz).

Ta noslīks ar nakti!

Dzintars.
Es lekšu ar zvaigznēm,
Ar mēnesi jaunu,
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Tu paliksi pekle —

Vecs kroplis un übags.
Jods (ierēcas).

Ā, pintiķi, pātarus
Diezgan nu skaitit. (Grābj ar visu spēku.)

Dzintars (izvelk aši nēzdaudziņu un paplivina).

Jods (apdedzina pirkstus, iekliedzas).
Au! au! kur to ņēmi ?

Prom, vācies pa durvim!

Dzintars.

Es ņemu līdzi

To, kas tev kalpo:
Šis tas Itnekas—

To vārdu gan zini.

Jods (arvien trakāk).
Ne mūžam, ne mūžam!

Bēdz, pūpēdi, kucen!

(lesvilpjas, paķer lielu kruķi no krāsns. Pils pieplūst ar jo-

diem, kuri taisa lielu riešanu un kaukšanu un skraida cits caur

citu ap Dzintaru.)

Lielā Varde (no izbailēm, nemitigi).

Xu—varrks —kvarrrks, kvaaa—a!

Dzintars (sevī).
Ak Saules meitene,
Piemini mani —

Gan mirdzēsi tuvāk

Kā mirdzi tālu. (Sataisās uz cīņu.)

Jods (ar kruķi pagrūž Dzintaru pie zemes, smejas).
Ne pirmais esi,
Ne pēdējais būsi;
Lai balina kaulus,
Nu Saulite mīļā! (Gāžas virsū ar visiem jodiem.)

Dzintars (izvelk aši spoguliti un tura to preti Jodam. Asa

gaisma uzdzirkst, kā no zibeņa).
Še paņem to smaidu,
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To Saulites smieklu,
Še, paņem to sirdi,
Kas svelmi dod saulei!

Jods (iekliedzas unkrītaugšpēdu,ar rokam acis aizspiezdams).

Ai, žēlo, ai, žēlo!

Ņem pili un mantu!

Pagalam nu redzokļi — — —

Au! au! au! Au! au!

(Visi jodi lielās izbailēs izklīst uz visām pusēm, daži pakrīt
no bailēm.)

Dzintars (tura spoguliti kas mirdz, rokā un tuvojas).
Šis un tas Itnekas

' Izskats lai tik atgriežas!
Pats vari aiziet

Kur patikas.

Jods (vaid).

Ņem izskatu, ņem izskatu!

Ļauj dzīvot vēl vienu naksniņu —

Dzintars (paslēpj spoguliti).

Skrej dziļāk peklē,
Smoc, paslēpies,
Tik atpakaļ mūžam

Vairs neskaties.

Jods (iekaukdamies aizskrien pa lielajām durvim.)

Lielā Varde (aši nolec no krāsns ; priecigi). Kva !

Kva! Kva! Kva ! Kva! Kva! Šis un tas Itnekas

ir vaļā!
Dzintars (sauc priecigi). Šis un tas Itnekas, de-

dzini uguni, klāj galdu priekš trijiem!
Balss. Tikai divi ēdēji un liek klāt priekš trijiem.
Dzintars. Klāj vien. Pats klājējs ēdīs līdzi.

(Pēkšņi gaišs. Lielais galds grezni uzklāts ar visādiemēdieniem.)

Balss. Ai, kāds tu labs kungs! Agrākais nekad

neaicināja pie galda pa tūkstošgadiem.

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Dzintars un Liela Varde (nosēstas un sāk ēst).

Sēsties vien mums vidū un ēdi līdz.

Balss (nosēstas un ēd neredzams līdz, tikai spožāka

gaisma ir tur).

Dzintars. Šis un tas Itnekas, saki, vaj negribi
savu izskatu dabūt?

Balss. Labprāt gribu, pie ka viņš ir?

Dzintars. Pie manis. Tavs bijušais pavēlnieks
to atdeva man.

Balss. Ko prasi par to, mans mīļais pavēlnieks ?

Dzintars. Vaj negribi nākt pie manis kalpot?

Balss. Mūžigi vien. Tava balss ir tik laba un

tavs apģērbs ari man patīk. Tu esi sudrabots un

sārts. Tu esi no tās zemes, kur es reiz biju.

Dzintars. Tu mani redzi?

Balss. Es visus redzu, mani neviens neredz?

Dzintars (uzaicinādams). Šis un tas Itnekas, pa-

ņem savu izskatu, parādies!
Balss. Es varu parādities tikai tam, kas mani

pazīst un kas zina manu īsto vārdu. Bet to neviens

visā pasaulē nezina. To var zināt tikai tas, kas var

dzīvot gaisā, zemē, ūdenī.

Lielā Varde (priecigi). Kua! kua! Es to zinu.

Tavs īstais Vārds ir (Dziedoši un noslēpumaini.)

Kazaika.

Dzintars. Xa—zai—ka, Kazaika, parādies !

Kazaika (parādās pēkšņi pie galda. Viņš gaišā debess

zilā uzvalkā, tievs, vingrs, jauns un stalts. Sejs skaists, smai-

digs, lielas dzirkstošas acis. Mati zeltaini, lielā vilnī līdz ple-
ciem nogulušies. Balta josta. Galvā maza zelta cepurite ar

trijām skaistām svešu zemju putnu spalvām. Rokas garas
spārnveidigas, ar putna spalvām ap elkoņiem un pleciem. Kā-

jās zandales ar puķēm. No viņa nāk liels gaišums un pils
paliek gaišāka.)

Dzintars un Lielā Varde (no brīnumiem pie-
trūkstas kājās). Kazaika, Kazaika! A! Tu esi Šis un

tas Itnekas ! (Ilga izbrīnēšanās).
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Kazaika (savīcina rokas; llgsms). Es esmu brīvs!

Jūs mani atsvabinājāt!
Dzintars. Mēs tevi meklējām un atradām!

Kazaika. Meklējat ? Es esmu jums vajadzigs?
Ak, kāda laime. Ko es varu darit, mans mīļais pa-

vēlniek ?

Dzintars. Tev jānāk man līdz. Ķēniņš-burvis
ir manu Magoniti Saules meitu sagrābis un licis

sauli ķēdē piesiet, lai ta nestaigā debess ceļos. Nakts

ir un visi cilvēki nīkst tumsā.

Lielā Varde. Un neviens vairs nezināja, kur

tu esi un es to nedrīkstēju teikt. Zeme man aizliedza.

Kazaika. Neviens nezināja ...
Es esmu bijis

aizmirsts. Aizmirsts... (Skumji.) Ari es esmu aiz-

mirsts ? (Aizsedz sev acis ; klusums.)

Dzintars. Visi tevi atminēsies, kad atkal re-

dzēs. Neviens cits mums vairs nevar palīdzēt. Tikai

tu. Steigsimies ?

Kazaika (lielās ilgās). Steigsimies ... steigsimies!
Es gribu būt atkal tur. Es gribu, lai jūsu zeme ir

atkal laimiga. Tā kā toreiz. Ak, mani draugi! (Apkampj
abus sirsnigi; tad kā atminēdamies.) Tik sakiet, vaj tur

jūsu zemē vēl dzied? Es tur atstāju dziesmas.

Dzintars. Tu?

Kazaika (māj apstiprinādams). Ja, un vaj tur ir

dievi? Visādi brīnišķigi dievi gaisā, zemē, ūdenī,

zvaigznēs. Es devu tur ļaudim dievus.

Dzintars (vēl vairāk brTnidamies). Ari dievus ?

Kazaika (kā sapņos). Dievus un teikas un brī-

numus. Man bija toreiz daudz draugu. Sen, veseli

mūži ir aizgājuši... Vaj tur ir vēl neatrastu zemju

meklētāji ? Ak, toreiz, toreiz, kad es kādam kaptei-
nim par zelta aunu stāstiju un kad viņš ar savu

kuģi un simts jaunekļiem jūrā skrēja ... Vaj viņš
atrada to zemi ? Vaj muļķitis savai princesei vēl

tic? Vaj viņš ir jau ticis par ķēniņu? Vaj manas

grimušās pasaku pilis ir jau pacēlušās?
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Dzintars. Es nezinu... Tur bija tumšs un

auksts, kad es devos ceļā. Par sapņiem neviens

nerunāja, jo tur valda burvis. Bet tas ir jauki; ko

tu saki.

Lielā Varde. Zeme vaid tur un dun. Man

jūtās, viss ir aizmirsts.

Kazaika (sajūsmots). Nē, nē! Nevar būt viss

aizmirsts. Nekad nevar būt viss atrasts. Manām

jūrām vajaga mūžigi šalkt un zilgmot. Maniem kuģiem
nedrīkst būt nevienas ostas un viņu zēģeles nekad

nedrīkst bez vēja būt... Viņām vajaga brāst kā

mākoņiem. (Vicina rokas kā skriet gribēdams.) Manas

zvaigznes nevar būt saskaitītas. Ja vecie dievi ir

miruši, es radišu jaunus. Ja zeme ir piekususi un

grib apstāties, mums vajaga pārcelties uz zvaigznēm
un doties jaunos ceļos. Dziesmas nekad nedrīkst

klusēt.

Vaj tad neviens vairs spožos ziepju burbuļus ne-

laiž gaisā ? Ak, mani mīļie draugi, es jums to atkal

mācišu.

Dzintars un Lielā Varde(priecigi). Ja, māci,

māci, Kazaika.

Kazaika. Labi. Es gribu mest zelta kamolus

uz ceļiem kā toreiz, lai katrs var tecēt tiem pakaļ
uz pilim, kur skaistules guļ uz mēneša spilveniem
un no kuru dvašas rozes ir smaržīgas... Zelta ka-

molus, kuri aizved līdz dieviem un aiz dieviem, katru,

kam patīk tiem pakaļ iet.

Ja, steigsimies, steigsimies, lai jūsu nabaga zeme

nenosalst! (Vicina spārnu rokas.) Lai burvis viņai miegu
neuzlaiž. Es gribu nomest vēl dažas zvaigznes tur

jūsu zemē, kur es reiz biju. Es gribētu dažas pa-
sakas vēl aiznest. Es esmu tās uzglabājis, Jodam

kalpodams. (Viņš noņem savu apaļo zelta miciti, dažas

zvaigznites izkrīt un ripo pa zemi.)

Dzintars. Zvaigznes! Ai!

Lielā Varde. Ku—ak, kuak! (Brīnās.)
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Kazaika. Ja, es esmu brīvs, es ari jums, mani

draugi, gribu ko dot.

Lielā Varde. Sauli maniem veciem kauliem.

Tagad tur ir ziema. Xu—uaka!

Kazaika. Vairāk kā sauli un vairāk kā mīļo

Magoniti, Saules meitu. Es jums gribu dot karstā-

kas asinis. (Smaida līgsmi.)
Lielā Varde. Ak, ak! Kas tas ir?

Dzintars. Bet saki, kas tu esi, Kazaika ?

Kazaika (mīļi). Jūs manis vairs nepazīstat ?..

Es esmu jūsu senie jaunie sapņi. Visas

zemes sapņi. Mēs esam atkal satikušies. (Ņem tos pie
rokas un skatās acīs.)

Dzintars (aizgrābts, dziļās domās skatās uz Kazaiku).

Mūsu sapņi!..
Lielā Varde (klusu pie sevis). Mūsu sapņi!..

Ak! Kvak, kvak ! (Slauka sev asaras ar delnu.)

Dzintars (kā atmozdamies). Nāc, Kazaika, nāc!

Mēs būsim visi laimigi. Bet steigsimies, kamēr nav

par vēlu. Mūs gaida; vēl tikai trīs dienas un divas

naktis laika.

Kazaika. Ja, steigsimies! Es esmu brīvs!

(Smejas lielā laimē.) Es esmu brīvs... Es tikai pa-

ņemšu manus sulaiņus līdz. (Sit plaukstas.)

Dzintars (uz Lielo Vardi). Nes mūs atpakaļ. (Grib
mesties mugurā.)

Lielā Varde. Es nevaru. Mans ķēniņš-milzis
mani sūtija šurp un te mēs esam. Bet atpakaļ
es ceļu nezinu. Kvarrks!

Kazaika. Es zinu, es zinu! Mums jābrauc

pār deviņām jūrām. Manas laivas ir ātras. Vēl

neviens vējš tās nava panācis nekad. Tikai viņas
ātri drūp. Bet steidzamies! (Sasit plaukstas trīs reizes;

gadās deviņi balti sulaiņi un iet Kazaikam pakaļ.)

(Papriekšu Kazaika mirdzēdams, tad Dzintars un Lielā

Varde, kura plakšinadama izlec pa lielajām durvim. Aiz vi-

ņiem sulaiņi. Ugunis nodziest. Krēsla.
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Jodi (steigšus sāk nākt no visām pusēm un kaktiem.

Burvis vidū.) Au! Au! Mūsu kungs un meistars

pagalam ! (Skraida viens caur otru.)
Otrs. Viņam izdedzinātas acis! Tas bija kaut

kas no saules un zibeņa. Likās, tikai spogulitis vien.

Trešais. Au! Au! Un Šis un tas Itnekas ir

prom. Ko mēs darisim? Viņš ir dabūjis savu iz-

skatu atkal.

Pirmais. Viņi to aizveda. Mūsu kalps paga-

lam. Kas mums dos visu labu nu?

Burvis. To ne, to nevar ļaut. Mūsu vara tad

pagalam. Viņš nobeigs lielo mūsu burvi-ķēniņu.
Trešais (pēdas ozdams). Au! Vēl siltas pēdas,

vēl nav tālu!

Pirmais. Burvi, velc tiklus, sauc palīgus, pū-
ties, buries, liecies, vērties! Apturi viņus. Aiz-

maldini!

Burvis (domā). Paga, trakuļi! Lēnam, ar ap-

domu, ar ziņu.
Trešais. Ko lēnam! Ķer, kamēr nagi karsti.

Kamēr vēl sviedru smaka. (Ož pēdas.)

Otrs. Au! Spogulitis! Meistars ir akls. Mēs

visi akli būsim. Es neķeros klāt, au!

Burvis (paceļ pirkstu; gudri). Paga. Varde tos ne-

nes; dzirdējāt. Tiem jābrauc kuģī pār jūru.
Pirmais. Sagriez jūras! Sakrusto vējus, sa-

plēs kuģus. Satin būras. Sasauc viesuļus!
Trešais. Pūtisim visi pulkā!
Otrs. Aizdzīsim debess pamalē.

(Sapulcējas visi vienā vietā.)
Burvis (noslēpumaini). Kad viņu kuģis būs beigts,

es piebraukšu savu. Es būšu kapteinis.
Jodi (priekā). Tu būsi kapteinis! Mēs būsim

matroži! He, he!

Burvis (met zīmes gaisā).
Bu, bu, bu

...

Kapteini, vērsies,
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Matrozi, rādies,
Ar vēju ārdies!

Bu, bu,

Biku, biku, bu!

Jodi (riņķo arvien ātrāk; viņu vidū parādās matroži; jodi

pazūd — viņi pārvēršas par deviņiem matrožiem). He, he !

Mums pieder pasaule!
Burvis (sajaucas ar viņiem un viņa vietā parādās kap-

teinis melnā mētelī un kapteiņa cepurē). He, he, septiņ-
desmitā vētrā! Aizlaidies, atrodies!

Visi (korī, riebigā vētras skaņā). Uhhh
...

Fii—uhhh!

Uhhh! Septiņdesmitā vētrā, fii—uhhh! (Steidzigi aiz-

skrien pa durvim Dzintaram pakaļā

(Priekškars.)

Ceturtais cēliens.

(Mužibas sala.)

(Liela spokaina kuģa deķis. Masti. Buras nokārušās guļ bez

vēja. Jūra. Aiz kuģa zaļgans valnis — Mūžibas sala, pie kuras

kuģis pierauts. Valnis daudz augstāks par kuģa virsu, līdz pus

mastiem. — Mēness un saule guļ debess malā bez spožuma,
nekustigi. Ari zvaigžņu puduris. Zeltainpeleks gaiss visapkārt.
Dziļš miers. — Pa lūkam uz kuģa virsus uzkāpj un nokāpj jūr-
nieki un ceļotāji. Pie stūres sēd kapteinis-burvis melnā mētelī.)

Jodi-matroži (skraida priecigi šurp un turp). He!

he! Labi braukts.

Burvis-kapteinis. Labi stūrēts. Mēs stāvam!

Matrozis. Būras krīt. Masti nešūpojas.
Otrs. Ūdeņi nekustas! He! He! He!

Trešais. Vēji guļ. Mēs stāvam.

Burvis-kapteinis. Mēs stāvēsim mūžigi. Ne-

viens nekur netiks. Labi braukts.

Pirmais. Bet ātri skrējām ! He! He!

Burvis-kapteinis. Labi viļinats! (Nosmejas.)
Nu mēs ari varēsim atpūsties.
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Ceturtais. Guli nu, Saules ķēniņa dēls! He! He!

Otrs. Guli nu, Šis un tas Itnekas! He! He!

(Visi ierēcas un nosmejas ļaunā priekā. Tad nolien pie malas.

Kapteinis paliek redzams pie stūres.)

Dzintars (iznāk no kuģa apakšas pa lūku un skatās

izbrīnējies uz visām pusēm). Kas tas? Mēs stāvam!

Lielā Varde (uzrāpjas pēc viņa uz deķa). Mēs stā-

vam? Ku—aks!

(Kazaika baltie sulaiņi izlien viens pēc otra no lūkas un ari

brīnās.)

Dzintars. Kaptein, uz priekšu! Man ir jā-
steidzas. Savu mucu zelta tu dabūsi.

Burvis-kapteinis (ņirdzigi). Mēs stāvam!

Lielā Varde. Ku—vak! Kāda jūra! Kādi

gaisi! Kādēļ mēs stāvam?

Dzintars. Kas tas par valni ? Kur mēs esam?

Burvis-kapteinis (salti). Vēji ir nostājušies.
Es pats nevaru būras piepūst. (Uz Vardi.) Pūt tu, lielā

Skrējēja. (Ņirdzigi smejas.)
Dzintars (uz kapteini). Kas ta par salu?

Burvis-kapteinis (ņirdzigi). Ta ir laba sala,
laba sala

.
.

.

Lielā Varde (skatidama). Xva—kva! Saule ir

bez gaismas un guļ blakus mēnesim. Zvaigznes ir

visas vienā puduri. Kvak!.. Man tā kā ledus

nāk pie sirds. Man nāk raudas.
..

Kva—ak!

Dzintars (pavēloši). Mums ir jāsteidzas, kaptein!
Mums ir tikai divas dienas laika. Saules meitiņa

Magone — mani gaida.
Lielā Varde. Es dzirdu kaut ko. (Dzirdama

tāla skaista muziķa aiz salas augstā vaļņa, kā nodūcošs zvans.

Dzintars. Spēlē .. . (Abi skatās uz vaļņa augšu.) Kas

tur varētu būt ? Dodiet trepes! (Muziķa apklust.) Pa-

skatāties.

(Baltie sulaiņi steigšus atnes striķu trepes un uzmet uz vaļņa.)

Dzintars. Kāpjiet augšā!
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Kads no sulaiņiem (rāpjas pa trepēm un uzstājas
uz vaļņa. Dzirdama atkal klusa, jauka muziķa).

Sulainis (augšā iesaucas). Ai! Ak, cik skaisti!

(Viņš saplaukšķina rokas un nolec aiz vaļņa.)
Lielā Varde (gurdeni). Man liekas, es esmu lai-

miga! Jauka muziķa ...
Dzintars (gaiņā ar roku). Kā zīds ap galvu tinas!

Brīnums! (Uz augšu lūkodamies.) Kur viņš palika? Kur?

Sulaiņi. Mēs paskatīsimies, (otrs kāpj pa trepēm

uz vaļņa. Muziķa). Ak, cik skaisti, ak, cik jauki!
(Saplaukšķina rokas un nolec aiz vaļņa pirmajam pakaļ.)
Citi. Pagalam ! Pagalam ! (Sačukstas viens ar otru.)
Dintars. Mēs gribam zināt, kas tur ir? Saucat

viņus atpakaļ!
Sul ai ņ i (apsien vienam virvi ap vidu). Sauci tos

atpakaļ!
Trešais (uzkāpj uz vaļņa; iesaucas). Ak, cik brīni-

šķīgi ! Ak, cik jauki! (Sasit plaukstas un grib lēkt, bet

viņu atrauj atpakaļ. Viņš nokāpj pa trepēm uz kuģa.)
Visi (apkārt). Kas tur ir? Kas notiek? Kas

bija ? Runā?

Sul aln 1 S (smaida laimigi un izpleš rokas, kā gribēdams
ko teikt, rāda ar zTmem, ka tur jauki).

Visi (rausta aiz drēbēm). Stāsti! Stāsti! Runā!

Kas ir?

Sulainis (rāda ar zTmem ko ļoti patīkamu, bet nerunā).

Dzintars (nāk klāt). Laidiet! Kas viņam noticis?

Sulaiņi. Viņš nevar runāt! Viņš zaudējis va-

lodu ! Viņš ir mēms ... (Uztraukums.)

Lielā Varde. Viņš ir mēms no prieka. Xu—vak!

Ku—vak l

Dzintars. Viņš grib mums slēpt ko redzējis.

Lielā Varde (dūšigi). Kuu—ak! Es gribu redzēt!

Es teikšu visu. Laidiet mani! Ku—ak! Xu—ak!

Dzintars (atturēdams). Nepaliec tur, nāc atpakaļ.

Sulaiņi. Ne, ne. Mēs apsiesim saiti. Tur ne-

vienu nevar laist. (Apsien saiti ap krūtim Vardei.)
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Kapteinis-burvis (glūn un nosmejas sevī). He,

he, he, he.

Lielā Varde (uzrāpjas pa trepēm uz vaļņaun skatās).

Xu—U—uak ! (Sasit plaukstas, grib nolēkt, bet sulaiņi atvelk

to atpakaļ uz kuģa. Viņa nokāpj. Visi apkārt. Lielā Varde

aizvērusi acis kā lielā laimē.)

Dzintars (steidzigi ķer pie rokas). Kas tur ir?

Kas tur notiek?

Sulaiņi (reizē). Ko tur dara ? Kur mūsu kalpi ?

Runā, runā!

Lielā Varde (plata rokas). Ku—ak! Xu—ak!

Xva—kva—kva. Kvarrks—kva—rrr—ks!

Dzintars (rausta viņu). Nu saki, runā! Kas? Ko?

Lielā Varde (sakrusto rokas uz krūtim, nokar galvu).
Kuak! Kva ? (Tad viņa mēģina visādām zīmēm izrādit

savu prieku un laimi un slauka asaras.)
Sulaiņi (izbijušies). Viņa nerunā. Mēma! mēma!

(Izbrīnēšanās un sačukstēšanās.)

Dzintars Ak, kur mēs esam,
v

kur esam ? Man

ari nāk asaras. (Aši apcērtas riņķī.) Šis un tas Itnekas?

(Uz sulaiņiem.) Kur viņš ir ?

Kāds sulainis. Tūlit, tūlit pamodināšu. Viņš

guļ. (leskrien pa lūku kuģī.)
Balss (tuvumā). Es esmu te, kas mani sauca ?

Dzintars. Kazaika, Kazaika, parādies !

Kazaika (parādās mirdzošs blakus Dzintaram). Ko

vēlies, mans kungs?
Dzintars. Saki, Kazaika, kur mēs esam ?

Kuģis stāv?

Kazaika (aplaiž acis visapkārt un savicina rokam).

Ak !
.
. Ak !. . (Muziķa.)

Dzintars (izbrīnējies piesteidzas tam klāt). Kur mes

esam, saki drīz.

Kazaika (lēni). Ak, mani mīļie draugi — mēs

esam
...

mēs esam pie Mūžibas salas.

Dzintars (apmulsumā). Pie Mūžibas salas!..

;<±L ielā Varde (saliek lēni rokas). Ku—ak !
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Sulaiņi (cits caur citu). Pie Mūžibas salas, — pie
Mūžibas salas... Pie Mūžibas salas.

(lestājas liels klusums; visi paliek kā sastinguši; dzija pauze,

kurā izbrīnējušies visi skatās viens uz otru. Kazaika stāv viņu

vidū; nolaižas kā mākonis uz kuģa.)

Kapteinis-burvis (pie stūres; sakustas, ņirdzigi,
Jauni iesmejas). He, he, he, he

.. .

Daudzas balsis (tāpat ņirdzigi; korī). He, he,
he, he

...

Dzintars (atgriežas atpakaļ). Kazaika! Kas tas

ir, Mūžibas sala?

Lielā Varde (jautājoši). Kva—ak? Xv—aak?

(Visi skatās uz Kazaiku.)

Kazaika (domādams). Mūžibas sala ir ceja gals.
Dzintars. Gals?!.. Gals. Bet mums jā-

steidzas. Saules meitiņa Magone ir sumpurņos.
Jāsteidzas!

Kazaika. Neviens nav bijis tik steidzigs kā es.

Pie ka es esmu, tam nekur nav dusas. Pie kājām
tam ir spārni un naktīs spilvens zem galvas deg...
Bet tālāk ari es nevaru, kā līdz mūžibai... Te

ir viņas sala.

Dzintars (nemierigi). Un mums ir tik viena

diena laika! (Muziķa)
Kazaika. Klausies, kā skan ... Tur dzied un

spēlē visi., laiki kopā. Kas ir te viena diena! Te

laikam nav mēra. — Ne rīta, ne vakara, ne nakts
...

Te ir gals laikam.

Lielā Varde (rāda pie sirds ar zīmēm un mocās ko

izteikt, bet nevar). Ku—aks !

Dzintars (skatās jūrā gar valni.) Kas tie par

kuģiem pie salas?

Kazaika. Tie ir visi sapņotāju kuģi. (Pakāpjas.

Viņi apstājas tikai pie šīs salas. Es tos pazīstu.
Dzintars (pakāpies viņam līdz). Simtiem. Tūksto-

šiem! Ak, pulks!
Kazaika. Tūkstošiem! Kā tie skrēja! Ska-
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ties, tur ir mūsu vientiesiša kuģi. Nu viņš ir reiz

atpūtā. Tur, skaties, tas lielais, tas ir Lāčplēša un

Spīdolas kuģis... Tur ir lielo un mazo sapņotāju
laivas un būras. Redzi, kā tās snauž. Kā dzērves

nakts atpūtā. ..
Tur ir vairāki ar asins sarkanām

būram
...

Tur ir kāds ar saules zīmi uz karoga...
Dzintars. Un kur ir viņu ceļotāji ?

Kazaika (uz valni rādidams). Klausies, tur viņi

gavilē. (Aiz vaļņa muziķa.)
Lielā Varde (pēkšņi sāk lēkāt un izrādit lieluprieku).

Kvaks ! Kvvaaks! kve—e! Kveh! kveh!

Dzintars (uz Lielo Vardi zīmēdams). Viņa nevar

runāt.

Kazaika. Kas mūžibu redzējis, tas vairs nerunā.

Dzintars. Kas tur notiek? Pasaki, kas tur

notiek, Mūžibas salā?

Kazaika. To ari es nezinu. Ja mēs gribam at-

griesties vēl reiz zem saules, tad neviens no mums

to nedrīkst redzēt. Kas to redzējis, tas tiek mēms

pret pasauli.
Dzintars. Ak, bet mēs te nepaliksim. Kazaika,

mīļais Kazaika, ved mūs prom.

Kazaika (kluss). Man nav varas. Pati saule

guļ, mēness un zvaigznes guļ... Vēji ir aizmiguši,
laiks apstājies, es to nevaru... Mēs stāvam un

mums jāstāv.
Dzintars (kliedz, nemierā). Kaptein, kaptein!

(Klusums.)

Kazaika. Neviens kapteins to nevar. Visi

kapteiņi guļ te. Te ir ķēniņš — klusums
...

Mūži-

gais klusums
...

Dzintars (skumji nokar galvu). Mūžigais klusums...

(Nogrimst domās.)
Sulaiņi (viens otram čukst). Mūžigais klusums

.. .

Mūžigais klusums
...

Lielā Varde (sevī). Kvaks! .. (Viņa atslienas

pret mastu gurdeni un nokar galvu.)
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(Klusa, salda muziķa no vaļņa.)

Kāds sulainis. Man netīkas vairs kustēties!

(Lēni apsēstas.)

Cits. Miegs ...
Laime

...
Laime. (Atlaižas miegā

pret kuģa malu.)

Trešais. Laime
...

Klusums
... (Atlaižas un

pamazam iemieg.)

(Kazaika ir pakāpies uz komandas tilta. Viņš noskatās uz vi-

siem un paceļ lēni, lēni savas spārnu rokas uz augšu. Zaļgana
gaisma un puskrēsla sāk ziedēt nemanot.)

(Lielā Varde lēni saļimst pie masta un viņas galva noslīgst uz

sakrustotām rokam uz ceļiem. Viņa guļ... Sulaiņi iemieg,
viens pēc otra atkārtodami: Klusums

... miegs. ..)

Dzintars (viegli nopūšas). Prieks... sēras...

asaras
... Miegs, miegs ... (Lēni nokar galvu un sāk

iemigt. Muziķa apklust.)

(Kazaika lēni nolaiž spārnu rokas un skatās uz visiem aizmigu-
šiem

... Dziļš klusums.) — — — — — — — — — — — —

Balss (skaidra, aicinoša, sievišķiga, noskan,kā zvanidama).

Dzintar! Dzintar! Saules ķēniņa dēls! Kur tu

esi tagad?
Dzintars (pēkšņi uztrūkstas). Kas ? Kas mani sauc ?

Magonites — Saules meitas balss! (Apskatās visapkārt.)

Kazaika! Kazaika, nāc!

Kazaika (lēni atbild nekustēdamies). Magonite tevi at-

minas tur, zem saules.

Dzintars (pilnigi mozdamies). Magonite ! Ak...

Burvja ķēniņa pili. Kādēļ mēs še stāvam! (Saceļas,
kā kaut ko no sevis nokratidams.) Uz priekšu! Steidza-

mies ! Būras vaļā! Vējus! Vētras! Viesuļus!!

Kazaika, nekavējies!
Kazaika (skumji). Mums nu ir jāstāv!..
Dzintars (dedzgi). Nē, mums nav jāstāv! Nē!

Nē! Es tevi esmu izglābis no Joda kalpibas. Pa-

līdzi man. Man ir jātiek zemē atkal. Manis gaida.
(Skrien pie stūres.) Kaptein! kaptein!
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Kapteins-burvis (ir aizmidzis).
Dzintars (lielās sāpēs). Jaunu stūri! Jaunu kuģi!

Noplēsisim to nost no šī vaļņa. Jaunas būras! Ka-

zaika ! Kazaika, gādā jaunu kuģi! Mostaties, mums

jādodas ceļā.

Kazaika (nokāpj lēni no kapteiņa tilta).

Mūžam vairs neredzēt

Saule kā zied

Mūžam vairs nedzirdēt

Vēji kā dzied.

Spārnus ceribam

Mūžiba griež,
Sapņotājs skrējējs
Visdziļaki cieš.

Ciešanas izdzēš

Sapņojums liegs,
Maldus un steigas
Tin mūžibas miegs.

Dzintars (tver viņu aiz rokam). Ak, vaj tiešām

te ir mums jāpaliek? Vaj sauli nekad vairs nere-

dzēt ? Zemes krastus, zaļas lejas, laukus, silus...

Sudraba ezerus!

Kazaika. Ari es te esmu gūsteknis. Mūžiba

neglābj neko... Ari sapņus ne.

Dzintars. Bet es gribu tikai uz brīdi tur būt.

Tad es nāku atpakaļ, ja citādi nevar. Magone...
Mīļā Saules meita. Burvis viņu nomaitās... Ak,
Kazaika! kad tu zinātu, cik viņa skaista. Un viņa
mani piemin tagad tur. Vaj tad nav nekāda spēka,
kas mūs aizvestu atpakaļ. Vaj mllestiba nav stiprāka

par mūžibas skaņām.
Kazaika. Mīlestiba ir sapnis ...

Viens no ma-

niem vislabakiem. Bet mūžiba nav sapnis. Mūžiba

ir bezgaliga jūra, kurā sapņi šūpojas kā viļņi, bez

gala un miera. Viens tik ir stiprāks, kā mūžiba.

Dzintars (ātri.) Kas tas ir? Saki!
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Kazaika. Ziedojums. Kas var ziedot vis-

dārgāko, tas var darit brīnumus. Un brī-

nums ir stiprāks, kā mūžiba.

Dzintars. Ziedot. Es varu... Ja!.. Ko lai

es ziedoju?
Kazaika. Kas tev ir visdārgākais?
Dzintars (skumji). Magone — Saules meita.

Kazaika. Viņa nav te. Tev ir jāziedo jūrai
un mūžibai te tūlit, tad mēs tiekam prom. Jūra ir

mirusi te, vēji klusē, saule guļ... Ziedojums, liels

dārgums var tos sakustināt. Ziedojumā ir dievu

spēks.
Dzintars. Ak, man nav neka, kā tikai pie-

miņa no Saules meitas .. .

Kazaika (izstiepj roku). Dodi to.

Dzintars (izvelk zeltaino nēzdaudziņu). Te ir viņas

nēzdaudziņš... (Domā.) Ja te būtu krustceļi, tad es

aizlidotu.

Kazaika. Krustceļu te nav. Te ir tikai visu

ceļu gali. Bet dod steigšus ...

Dzintars (grib dot, aši atrauj atpakaļ). Ak! Nē,
nē! To es nevaru dot. Ja atdodu, tad zaudēju mīļo
Magoni. Viņa teica pavadidama mani: „Nevienam
neatdodi, sargā cieti. Ja to pametisi, tad man jā-

pazūd un neviens nezinās kur esmu." (Piespiež nēz-

daudziņu pie sirds.) To nevaru.

Kazaika. Tad mēs paliekam te.

Dzintars (cīnidamies). Ak, nē; es ziedoju...
Ziedot un iegūt. Atdabūt un pazaudēt. Neviens ne-

zinās kur viņa mīt. (Grib dot, atraujas.) Nē, es aiz-

mirstu viņas dvēseli, viņas domas, viņas smaidus
...

Neviens nezinās. (Atrauj atkal atpakaļ.)

Kazaika (dedzigi). Dod, dod! Te ir tikai bez-

galiba un mūžigs miegs. Tu zaudē, lai varētu atkal

iegūt... Kad zaudējuši būsim, mēs varēsim atkal

meklēt tur, zem saules.
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Dzintars. Ja, ja. Atkal meklēt ! Es zaudēju
viņu, lai atkal meklētu... Bet ja neatrodu?..

Kazaika. Tu nevari ziedot ?

Dzintars (paceļ nēzdaudziņu). Skaties, te viņas sejs;
te viņas siltā dvaša, te skats... Ak, ziedojums cik

dārgs!
Kazaika. Pasteidzies!.. Skaties, kā visi jau

guļ. Nāk baltais mūžibas miegs.
Dzintars (skūpsta nēzdaudziņu). Aizmetu, lai me-

klētu. Jo meklēt ir tik labi... Es ziedoju. Ņem!

ņem
Kazaika. Met jūrā.
Dzintars (pieiet pie kuģa malas). Dziļa zaļa dzelme.

Dziļa aizmirstiba. (Ļauj nēzdaudziņam krist jūrā).
Kazaika un Dzintars (abi noskatās tam pakaļ).

Nogrima...
Dzintars (sāpēs). Magone, Saules meitiņa no-

grima. (Dziļš klusums. Tad tāļš zvana sitiens dziedoši noskan

pār jūru... Pēkšņi vējš iekrīt mastos un iesvelpjas. Būras

sāk celties, kuģis kustas un sāk šūpoties. Mūžibas sala sāk zust.)

Kazaika (uzskrien uz kapteiņa tilta). Mēs braucam!

Mēs braucam!

Dzintars (līgsmi). Mēs braucam! Mostaties, ce-

ļaties.

Kazaika. Raisāt būras !

Sulaiņi (viens pēc otra pamostas un lec augšā līgsmi
kārto būras). Mēs braucam! Vēji ir vaļā!

Lielā Varde (atmostas). Kvaks, kvaraks! (Lēkā
priecigi.)

Dzintars. Kaptein, kaptein!

Kapteinis-burvis (pamostas, apskatās, ka kuģis

kustas; bailēs sauc). Au ! Pagalam ! (Pārskrien pār kuģi
un ielec jūrā.)

Kazaika (uz Dzintaru). Spoguliti! Kuģis ir ap-

burts !

(Dzintars izvelk aši spoguliti un laiž gaismai krist uz matrožiem.)
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Matroži (lielās bailēs). Au! Ai! Pagalam! (Skrien

pār kuģi un ielec jūrā. Citi izskrien vēl no lūkas un pārveļas

pār kuģa malu jūrā.)

Sulaiņi (gavilē). Ehe! Evoe !

(Kazaika stāv uz komandas tilta ar izplēstām rokam. Kuģis
tiek satīts baltā miglājā un paliek neredzams. Dzirdami tikai

vēja svilpieni mastos un saucieni: Uz priekšu! Mēs braucam!

Lielā Varde kvakšina.)

(Priekškars.)

Piektais cēliens.

Saules ķēniņa pili. Viss tāpat kā pirmā cēlienā. Puskrēsla.

Klusums.

Ķeniņš-burvis (sēd goda vietā iemidzis, snaudošs.

Viņam blakus kanclers, galma kungs, burvis. Kara viri tura

goda vakti. Sumpurņi, ragana. Pēc brīža ārā dzirdams brau-

cēju zvans arvien tuvāk un apklust gluži klāt pie pils).

Galma kungs (sulaiņiem). Kas tur? Kas drīkst

traucēt ķēniņam miegu? (Sulaiņi skrien; nemiers.)

Vecais sulainis (steigšus nāk atpakaļ). Tur ir

atbraucis Saules ķēniņa dēls — medinieks.

(Liels uztraukums.)

Galma kungs. Ko viņš grib?
Sulainis. Saka, lai tūlit laižot viņu pie ķēniņa.

Viņi ir divi. Vēl liela varde ir viņam līdz.

Burvis (uztraucies). Liela varde! Ta ir viszina-

taja. Hm, nav labi, nav. Redzu, redzu
...

Galma kungs. Nevar traucēt. Ķēniņš guļ.

Sulainis. Saka, ka esot atvedis to, ko ķēniņš

pavēlēja. Viņam esot Šis un tas Itnekas!

(Kustiba; Galma kungs sarunājas klusi ar kancleru.)

Kanclers (modina ķēniņu). Ķēniņ, paver acis,

paver.
v

Tavs sulainis medinieks ir klāt! Viņš ir at-

vedis Šo un to Itneko.

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Ķēniņš (pamostas, berze acis un kā ar šāvienu nošķau-

dajas. Visi pieliecas). Ko tu teici?

Kanclers. Sulainis-medinieks ir klāt.

Ķēniņš. Aha! Tā, tā! Tūlit vedi iekšā. Var-

būt dabūšu zināt, kur viņa skaistā Magone atrodas

tagad.
Sulaiņi (skrien un drīz ieved Dzintaru).

Dzintars (lepni un steidzigi nāk. Zālē līdz ar viņu
nāk liela gaisma. Viņš iet pie ķēniņa).

Ķēniņš. Aha! Kur Šis un tas Itnekas ? Vaj

pārvedi ?

Dzintars. Pārvedu. Kā nē.

Ķēniņš. Vedi tūliņ tad iekšā.

Dzintars. lekšā ? Āre tepat jau viņš stāv.

Ķēniņš (skatās uz vienu un otru pusi, neredz neka,

paliek nikns). Kā vari jokoties ar mani!

Dzintars. Nemaz nejokoju. Skaisties, cik gribi,
bet te viņš stāv. Ko es tur varu darit, ka tev tādas

cāļa acis, kas neka nevar saskatit.

Ķēniņš (pietrūkstas lielās dusmās, bet atkrīt atpakaļ).
Kā drīksti, kā drīksti!

Dzintars (saka kādam). Šis un tas Itnekas, ap-
mierini ķēniņu, apglāsti viņu.

Balss. Tūlit, tūlit!

Ķēniņš (saķer degunu). Kas man drīkst degunu
kasit! Un! slepkavas, uh! (iebļaujas nelabi.) Ķerat
cieti un liekat balmuti cietumā!

Sulaiņi (klūp
v

klāt). Cietumā! Ķerat cieti!

Dzintars. Šis un tas Itnekas, pakalpo nu kā

nākas.

Balss. Ja tūlit, tūlit, mans pavēlnieks! (Dzirdams

pliķa sitiens. Pirmais sulainis atlec nost, saķer vaigu. Cits

dabū to pašu un atlec nost.)

Pirmais sulainis (otram). Ko siti man pliķi?
Otrs sulainis. Ko siti mani? Kā drīksti!

(lesāk ķildu viens ar otru.)

Kanclers (galma kungam). Au! Ko grūsti mani!
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Galma kungs (kancleram). Ko kniebi man? Kā

drīksti? (Sāk ķildoties.)
Burvis (sumpurņam). Ko plēsi mani ausi?

Sumpurnis (burvim). Au, au! Ko raugies ap

ausim. Ko buries? (Sākas lielas ķildas starp visiem un

grūstišanās, dzirdami pliķi, ko dod Kazaika neredzams starp
ļaudim.)

Ķēniņš (iebļaujas pēkšņi). Vai! bārzda, bārzda; kas

drīkst raut manu bārzdu! Ķeriet slepkavas! (Pie-
trūkstas un grib bēgt prom.) Kara pulkus šurp! Kara

vīrus!

(Liels apjukums un ķildas.)

(Melnie karavīri ieskrien un grib grābt Dzintaru.)

Dzintars. Šis un tas Itnekas, kur mūsu sulaiņi!
Balss. Tūlit, tūlit! (Kāds saplaukšķina rokas.)
Baltie sulaiņi (parādās un uzklūp ķēniņa sulaiņiem).

Ja, ja, ja!
Melnie karavīri (uzklūp tiem). Ne, ne, ne!

Dzintars. Šis un tas Itnekas, kur mūsu kara-

vīri?

Balss (plaukšķina). Ir jau klāt, jau klāt!

Baltie karavīri (parādās un uzklūp ķēniņa kara-

vīriem). Ja, ja, ja!

(Ķēniņa karavīri tiek nomākti un bēg, melnie sulaiņi
tiek sagūstiti un citi bēg.)

Ķēniņš (kliedz). Uhu! Vēl karavīrus, karavīrus!

Sumpurņus!
Baltie karavīri (saķer viņu). Ko gribi, darvas

veci, ko pavēli? (Smejas un ved viņu pie Dzintara. Visi

ķēniņa palīgi aizbēg, riedami un kliegdami.)
Dzintars (ķēniņam). Saki tagad tūlit, kur ir mana

Magone Saules meita?

Ķēniņš. Kas par Magoni; neka nezinu.

Dzintars. To, ko ieliki cietumā, kad mani sa-

vos darbos sūtiji!
Ķēniņš. leliku gan, bet vakar — cietums tukšs,

Magone pazudusi.
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Dzintars. Gan zināsi, gan! (Uz sulaiņiem.) At-

vediet karieti, ar ko burvju ķēniņam aizbraukt. Pa-

gādājiet krietnus vedējus!
Sulaiņi (skrien). Tūlit, kungs, tūlit!

Dzintars (rīko citus sulaiņus). Uzposiet pili, de-

dziniet ugunis!
Sulaiņi (nāk ar lielu darvas mucu, kuru melnie sulaiņi

nes uz nestuvēm). Citas karietes nava, kungs. Vaj būs

laba ta pati?
Balss. Laba gan, laba, ceļat tik iekšā!

Citi sulaiņi (ieved četrus sumpurņus). Citu zirgu
nav pie rokas. Vaj būs labi tie paši?

Balss. Labi gan, labi. Jūdziet tik priekšā.
Ķēniņš-burvis (karpas un sauc). Ļaudis, ļaudis,

bubuļi, sumpurņi, saturiet spēku! Saturiet spēku!
(Viņu ieceļ baltie sulaiņi un karavīri mucā. Arā paliek tikai

bārzda un galva.)
Ķēniņš (Dzintaram). Dari, ko gribēdams, tik lū-

dzams nedari tā, kā manam vectēvam darija.
Dzintars. Nu ko tad tam darija ?

Ķēniņš. Nu nolika saulitē
... (Raudošā balsi.)

Izlaidās, — iztecēja ū—denl!

(Visi smejas.)

Dzintars. Nu tad noliekat saulitē, lai sasildās!

Bet pamazām!
Sumpurņi (paņem mucu un nes Burvi-ķēniņu ārā). Au!

Au ! (Baltie sulaiņi tos pavada ar gavilēm.)
Dzintars (sauc). Šis un tas Itnekas, sasauci

ļaudis, iesim meklēt Saules meitiņu Magoniti.
Balss. Tūlit, mans kungs! (Sanāk: Lielā Varde,

Kazaikas pavadoņi, baltie kareivji un sulaiņi.)
Dzintars. Kas zina, kur tagad atrodas Saules

meitiņa Magone?
(Visi skumigi noliec galvas.)

Lielā Varde (tāpat). Kvarrks! Kvarrks!

Dzintars. Vaj visi mani radi sanākuši ? Šis

un tas Itnekas, palūdzi manu svaini, Meža milzi.
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Balss. Tūlit būs klāt. Taisiet vietas vairāk.

(Sulaiņi atraujas.)

(lenāk Meža Milzis sulaiņu pavadibā, divi ar zelta dakšām,

plakstu cēlāji.)

Dzintars. Labdien, svaini, vaj nevari pateikt,
kur atrodas tagad tava māsiņa, Saules meitaMagone?

Meža Milzis (laipnigi). Paga, paga, tūlit izzinā-

sim. (Dziedoši.)

Māsiņas, māsiņas,

Slepenas vērpējas,
Gaisā un zemē

Visredzetajas!
Sešas baltas māsiņas (attekviegli,klusiemzvār-

gulišiem skanot, paklanās milzim). Ko teiksi, ķēniņ, ko

vēlies?

Meža Milzis. Sakiet, kur tagad atrodas Saules

meitiņa Magone, kura mums pazudusi?

MaSl ņ a S (sagriež roku pirkstus minēdamas; korī).

Tur, kur nēzdaudziņš

Noslīdej's —

Pie jūras ķēniņa
Dzelmē tās sejs.

Meža Milzis. Sakiet tagad, kas viņu var at-

rast un atdabūt?

Māsiņas (korī).

Kas dzīvot gaisā
Un ūdenī spēj,
Lai steidzigi viņu
Atvest skrej.

Lielā Varde (sāk priekā lēkāt un kvakšinat). Xva—

aks, kvaks! (Rada, lai sestās mugurā.)
Dzintars. Šis un tas Itnekas, pasteidzies, gādā

lai Magone tiek šurp.
Balss. Tūlit, mans pavēlniek!

(Lielā Varde steigšus prom.)
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Dzintars (uz sulaiņiem). Klājiet galdus, dedziet

ugunis, gādājiet muzikantus. Mums būs ciemiņi
šodien.

Sulaiņi (skrien un rīkojas). Ja, ja, drīz, drīz!

(Dzirdama tāla liela zvana zvanišana, kas tuvojas un skan ar-

vien stiprāk un griezigak. Tad dzird jauku muziķu skanot.

Visi klausās uztraukti un priecigi.)

Sulaiņi (skrien). Nāk, nāk! Saules meitiņa nāk!

(Visi skrien pie logiem lūkoties. Gari taures zignali priecigi
un gaiši skan tuvumā. Sulaiņi un Dzintars steidzas pie durvim.)

(Magone, vesta no Lielās Vardes, ierodas pa lielajām durvim,

viņai līdz muziķa dzirdama un gaisma tiek stiprāka.)

Dzintars (skrien un saņem to). Magonit, Magonit!
Saules meitiņa!

(Sešas baltas māsiņas klusi zemu paklanās un pavada to.

Gaviles.)

Meža Milzis (sulaiņiem). Paceliet tos vākus, pa-

celiet ! Es gribu viņu redzēt!

(Sulaiņi ar zelta dakšām ceļ acu plakstus.)

Meža Milzis (uz Magoni, kuru pieved Dzintars). Labi,

labi! Tāda pat kā bijusi. Kā senos laikos, kad es

vēl jauns biju.
Dzintars (nosēdina Magoni goda krēslā). Vecais bur-

vis ir pagalam. Saules ķēniņa pils pieder atkal mums.

Magone. Kas mani atveda? Jūras ķēniņa dzel-

mes ir tik vēsas.

Dzintars. Mans brīnumu kalps Šis un tas It-

nekas. (Sauc.) Kazaika, Kazaika, parādies!

(Kazaika parādās viņu priekšā skaists un mirdzošs.)

Visi (pārsteigti to apbrīno). Kazaika! Kazaika! Viņš
ir klāt! Kazaika ir atvests!

(Liela sajūsma.)

Dzintars. Kazaika būs mūsu pils pārvaldnieks.
Viņam jāgādā par labiem sapņiem. Kazaika, sa-

aicini mūsu draugus un darini dzīrās!
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Meža Milzis. Paga, paga! Paceliet man tos

vākus. Es gribu redzēt, kāds tas Kazaika tagad
izskatās. (Sulaiņi paceļ plakstus. Milzis ilgi skatās uz Kazaiku.)

Ak, tas viņš ir! Tas ir tas pats, ko es sapnī redzēju,
kad es jauns biju! Nu ir viss labi.

Kazaika (dod sulaiņiem rīkojumus.) Sasauciet visus

kopā uz dzīrām! Saules meita ir atgriezusies!

(Muziķa.)

(Nāk lielā gājienā galma ļaudis un skaistas dāmas un meitenes

ar puķēm baltās drēbēs. Gani, karavīri, medinieki, zemnieki,
bērni. Visi nostājas abās pusēs. Tad sulaiņi ieved Veciti,
vecāko vilku, vecāko lāci. Dzīvnieki nāk aiz viņiem. Vecākie

apsēstas. Ari Milzis un Vecitis un Lielā Varde )

Kazaika (pie Dzintara). Viesi ir sanākuši, dzīrās

sarīkotas!

Dzintars (pasniedz viņam rakstitu manifestu, balti-

zeltainu). Visiem mūsu draugiem es pavēlu nolasit

jaunu manifestu, pie kura pieturēties pa dzīru laiku.

Kazaika (lasa). ,Paziņojam ar šo visiem mūsu

draugiem, ļaudim, putniem, kustoņiem, kokiem un

puķēm, ka burvis-ķēniņš ir uzvarēts un mēs atkal

varam uzņemt valdibu. Mēs pavēlam tūlit sauli at-

raisit no ķēdes, lai ta var pacelties līdz pašai debess

augšai. Nakti mēs pavēlam apturēt un dienu uz-

barot uz valsts rēķina un lai viņa aug skaistumā

un smuidrumā. Putnus pavēlam apdzirdīt ar sap-

ņiem un prieku, lai viņi taisa troksni, cik vien spēj
un visām puķēm pavēlam iegādāties jaunas drēbes

un būt gatavām uz lieliem svētkiem. Pūpoli un pum-

puri var, ja patīk, tūlit šodien bāst galvas ārā un

upes var kaut kurā laikā nomest savus ledus kažo-

kus. Par visu to gādā Saules meita, ķēniņiene Magone.

„Kad tas būs padarits tad pavēlam sarīkot lielus

dziesmu svētkus pašā maija mēnesī, pie pilna mē-

neša un Lielās Vardes orķestra pavadibā.

„Par ši manifesta izpildišanu un pareizu tulkošanu
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pavēlam gādāt mūsu pils pārvaldniekam un sapņu

ķēniņam Kazaikam, kas ir Šis un tas Itnekas.

„Parakstits no Saules ķēniņa dēla Dzintara ar pie-
zīmi, ka pēc manifesta nolasišanas tūlit jāuzsāk deja."

(Lielas gaviles pils zālē. Visi applaudē.)

Kazaika (ar augsti paceltu manifestu iet caur viesiem).

Lai dzīvo Dzintars, Magone, lai dzīvo Kazaika!

(Dzintars un Magone paliek sēdot uz goda sēdekļiem un no-

skatās dejā. Milzim paceļ atkal vākus. Fleitas muziķa, dejas.
Viens pāris pēc otra sāk dejot. Pa priekšu ir balets, kuru dejo

sešas baltas māsiņas, tad sulaiņi. Lielā Varde kvakšina un

dejo zolo. Vecākais vilks ar vecāko lāci sāk dejot lēni un ap-

domigi abi pārī. Gaisā lido tauriņi.)

Meža Milzis (paceļas sajūsmā). Laidiet, laidiet mani

ari! (Sulaiņi viņu uzved zāles vidū. Viņš lēni sāk šūpoties
kā dejodams.)

(Kazaika ar paceltām rokam vijas pa vidu. Dziesmasun muziķa.)

(Priekškars.)



PIECI VĒJI

Tautas komedija četros cēlienos.



DARBOJAS.

Peters Jundzis, saimnieks Vec-Rumbās.

Marija, viņa sieva.

Mirdza, abu meita, 20 g.

Zelmenis, vecs kalps, piedzīvotājs mazmājā, kandžas un alus

Zelmene, viņa sieva. [brūveris.
Jānis Ķiļķenboks, mutes varonis, jauns kalps.
Janka, ganu zēns.

Irma, jauna kalpone.

Enterichs, prūšu leitnants.

Fricis, vācu feldfēbelis.

Antons Gailis, komunists, sarkanarmietis.

Lapotņikovs, krievs, viņa pavadonis.
Kārlis Rumba, latvju armijas leitnants.

Barons Dachs.

Landvērists, viņa pavadonis.

Vilciņš, pagasta kazaks, ziņnesis.

Latvju, krievu, vācu, landvēristu kareivji.

Revolūcijas un kara laiks.



Pirmais cēliens.

Saimnieku dzīvojamā istaba Vidzemē. Labi uzpostas gultas,
galds, liela krāsns, skapji, grīdsegas. Uz logiem puķes. Mirdza

sēd pie loga, nodarbojas ar veļas gabaliem. Nopūšas, skatās

ārā un domā.

Marija (ienāk atlocitām piedurknēm). Nu, paldies Die-

vam! Nu jau krievi iet prom. Nāks varbūt labāki

laiki. Gatava elle jau bija. Ne dienu ne nakti ne-

esi drošs. Zog, ko nagi spēj. Un tad jau tev ari

būs labāk. Tik žēl ta kamandiera. Labs cilvēks

bija. Bet ej nu uztaisi kapiju, padzersim. (Skatās uz

Mirdzu pētidama.) Bet ko tad tu tā lūrē vien? Vaj
atkal kas nelabs?

Mirdza (aizgriežas īgni). Nu kad tik jums visiem

labi. Ko tad par mani bēdāt.

Marija. Ak tā ... Saprotu jau, saprotu ...
Bet

lai nu iet vien. Tāds pasaules gājējs — tur nav ko

žēlot. Tev viņš neder, meitēn. Lai ari kaimiņš, bet

pliks un traks jau bija. Kas visu pasauli lai apģērbj
un piepelna to mantu

...
Nu vaj ēdisi ar' kaut ko ?

Mirdza. Ēdiet vien ēdiet. Jums jau tik viena

lieta ir ta galvenā: kad tik vēders nepaliek tukšā.

Edaju gari.
Marija. Vai dieviņ, kas tad nu noticis. Ne go-

digi vairs dzīvot nevarēs, ne ēst kā cilvēkam pie-

klājas. Vaj tik nebūsi apmācita no tiem sarkaniem

brāļiem. Bet to tik es saku: atmet domas par to

Rumbu Kārli. Ja negribi vecākiem pakļausit, tad

sēdi vien un pūti. (Grib iet.)

Jund z i s (steigā ienāk). Dod nu mudigi brokastu!

Jābrauc, tūliņ jābrauc. Slāviešu tēvs jau aizbrauca,

Ķiļķenboks ar aizgāja maisu pār pleciem. let liels

un mazs. let visa valsts.
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Marija. Jābrauc? Uz kurieni tad?

Jundz i s. Prasa kā stulba. Nu, ek, uz nolikta-

vām jābrauc. Krievi aizgājuši un pametuši cukuru,

miltus, drēbes. Visam pagastam tiekot dalits. (Meklē
drēbes uzvilkt.)

Marija. Vai die', tad jau gan jāsteidzas. Kur

nu šaīs laikos neder gabaliņš. Tad tik skaties, ka

tevi nepiekrāpj, saturies. Tagad rauj katrs kā bailes,

gluži ka negudri. Rauj vaj aci otram ārā. Tad ņem

savu daļu ar' kā pienākas.
Jundz i s. Nu labi, labi. Bet jūs te uzmanāties,

Vācieši nākot virsū un visādi ļaudis staigā apkārt.

Marija. Ja jau, ja. Ej nu otrā istabā, iekodisi

mudigi brokastu. Bet priekš cukura to lielāko maisu

paņem. Saturies! Nu pasteidzies, (izgrūž Jundzi otrā

istabā, sirdidamās.) Tā tad nu ir gan taisniba. Tur jau

vajadzēja no valsts ziņu dot lai visi ari kārtigi dabū.

(Lūrē atkal uz Mirdzu.) To tik es saku, liegšana nav. Ņem
kaut kuru krietnu cilvēku. Bet tev jau tik tas viens.

Tāds pustraks.
Mirdza (dusmigi). Krietni cilvēki, krietni cilvēki.

lesāliet savus krietnos cilvēkus. Vaj es viņus cepetī

cepšu ?

Marija. Ak šitā. Vai dieviņ to muti! Tu viņai
visu par labu vien, ar labiem padomiem, bet ši, ska-

ties, ko atsaka. Neaizmirsti, ka vecums ar' katram

nāk virsū. Kas tad tevi ņems.

Mirdza. Atkal par precēšanos. Laikam to krievu

komandieri man vajadzēja precēt. Bet tas tak maizes

krāsni bij saprecējis un tur vien gozējās nakti vaj
dienu.

Marija (gaiņā ar roku). Beidz, nu beidz. Vaj tevi

kāds ir aizrunājis. Laiž kā no avota. Lai Kungs
Dievs stāv klāt ar tādu bērnu noņemties!

Janka (ieskrien). Nāk, nāk, nāk! Jau redz, redz,
kur nāk! (Izskrien atkal.)
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Marija (uztrūkstas). Vaj nelabais dīda to zēnu.

Kas tad bija?
Irma (iesteidzas). Nāk, nāk, [nāk, saimnieci Vai

dieviņ, nu nav labi! (Skrien pie loga skatities.) Skaties

vien!

Jundz i s (ēzdams, kumosu mutē). Ehe, ē ! Bet tas

tak nu traki. Marij, sataisies nu!

Marija. Bet, cilvēki, kas tad nu? Vaj zilum-

zāles ieēduši?

Jundz i s. Eh, nu nāk, nāk! Nu prūši nāk I

Marija. Prūši ? prūši ? (Skrien pie loga.) Nu ko tad

tikdaudz kliegt. Varbūt būs labāka kārtibā. To jau
runā, ka Kurzemē zelta laiki esot.

Irma (ar Mirdzu pie loga). Skaties, skaties, taisni

šurp! Jāj! Un tad tur ar tādām kulbām brauc pakaļ.
Vī! Kādas cepures ar iesmiem uz galvas. (Visi pie
loga.)

Jundz i s. Nekliedziet nu. Butu labāk ko pie
malas nobāzuši. Vaj nezināma lieta, kas notiek.

Janka (ar suni). Se, se, se, Luste! Lien zem gul-
tas. Vaj nezināma lieta, ka ēd nost. Rigā, dzird,
neviena vairs neesot.

Jundz i s. Būtu jel cūku kūti aizslēguši kā nākas.

Vaj nezināma lieta.

Marija. Skrien, Irma, aizslēdz gan. Mums jau
tie sivēni tādi paaugušies. Nu ej! ej 1

Irma. Vai dieviņ, man bail!

Mirdza (smiedamās). Ko nu baidies. Precinieki atkal

būšot klāt. Tā jau māte saka.

Marija (izgrūž Irmu). Nu ej, stendere, kad tev saka !

Janka pie loga. Kā tad. Nogriežas ar visiem ve-

zumiem no ceļa. Skaties jau pīles bēg.
JUn d z i S (sviež pa tam zem gultas un uz skapjiem zāba-

kus, kažokus, drēbes.) Būtu labāk domājuši par lieliem

lopiem. (Uz Mirdzu.) Taisies nu, skuķi, ārā, tu proti
pa vāciski. Saki, ka mums neka nav.

Marija (tāpat kā Jundzis sviež lietas). Vai die'. Tāds
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vien ka nelabums prātā. Esot gan briesmigi ēdēji.
(Uz Mirdzu.) Taisies nu, meitiņ, taisies. Vaj te sēdēsi

kā izbāsta, kad nāk virsū nelaime.

Irma (uz Janku). Nu ir klāt. Bēgsim nu uz pirtiņu!
(Abi prom.)

Zelmenis (steidzigi ienāk). Skaitiet nu vakara pā-
tarus ļautiņi. Nu ir prūši klāt. Kungs, uzmodini

mani pastara dienā! Ak, ļautiņi, ļautiņi! Pašlaik

rūgst. (Pēdējo sevišķā balsī.)

Jund z i s. Ko tu runā? Kas rūgst ?

Zelmenis (vaimanādams). Rūgst! rūgst! Beigas!

Pagalam. Amen!

Marija. Nu cilvēks, runā prātigi, ko te ālējies.
Zelmenis. Tas lielākais kubliņš pašā rūgšanā.

Burkšķēdams vien strādā. Atradīs pagani, nudien

atradīs. Mirdziņ, meitiņ, palīdzi šoreiziti vēl man,

kamēr es salaistīšu traukos un nolikšu: pamāni tos

prūšus. Nu, nāc palīgā.
Mirdza (smejas). Ak rūgst gan! Man jau ir no-

rūdzis un izdzerts — kas man. Es tev teikšu: ap-

gādā vēl tik desas, tad prūši tev būs tie labākie

draugi. Un tad taisiet uz pusgrauda.
Zelmenis (izmisis). Pašā rūgšanas laikā. Ka viņus

lausks būtu nospēris.

Marija. Vai dieviņ, jau klāt! Pagalmā iekšā.

Skaties, kāda ore, divtik liela kā kurzemnieku bēg-

ļiem. Un ūsas tam tēviņam kā runcim.

Jundz i s (uz Mirdzu). Nu, ej tak, kusties. Ej preti,
ko viņiem vajaga? Bet saki, ka mums neka nav,

mēs esam aplaupiti.
Zelmenis (paceļ rokas ka lūgšanā, uz publiku). Pus-

pūrs iesala kā zemē nosviests. Divas pudeles tīra

spirta klāt. Alutiņ mīļais! Nu sakiet, ļaudis, ko

lai es daru?

Jundzis (uzbļauj). Velns tevi rauj ar visu tavu

puspūru. Klusi labāk!

Mirdza (sirsnigi smejas). Beigti jūs esiet. Pastara
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diena klāt. Redz, kas man nekait. Ne man kas ir,

ne es ko varu zaudēt.

Jundzis (krīt gultā un iesaucas). Es esmu slims un

beigts ar reimatismu! To jums būs zināt —un bei-

gas. (Vaid un staipās )

Z c 1 m c ne (ieklūp istabā). Ai, kā es nobijos! Diezin

ko tur prasija tas viens. Sirds vien klapē. (Uz Zelmeni.)

Nāc nu uz istabiņu, vaj te galu gaidisi!
Zelmenis (grib doties ārā, uz publiku). Dzimtene,

neaizmirsti manis. Pašā rūgšanā! (Atlec atpakaļ. Prūši

nāk iekšā, papriekšu zaldāts ar feldfēbeli Frici, tad leitnants

Enterichs.)

Enterichs (draudoši). Halt! Ruhig! Paliek uz

vietas! (Mājnieki pieplok kur kurais. Jundzis vaid gultā.
Zelmene iebāž galvu krāsns priekšā un iekliedzas.)

Feldfebels. Halt! Kur ir saimnieks ? Vaj te

nav krievi?

Zelmenis. Te ir godigi cilvēki. Tikai amat-

nieki !

Enterichs (uz Jundzi rādidams). Kas tas ir? Auf!

Rindā!

Marija. Slims, lielskungs, slims. Schwach! Beigts!
Fricis. Auf 1 Rindā! Mums vajaga visus saskaitit.

Jundzis. Ak, tā. (Pieceļas un stāv rindā pie citiem.

Zelmene iekliedzas, kad vācietis to velk nost no krāsns.)

Enterichs (uzgriež ūsas). Kur ir saimnieks? Nāk

priekšā.
Zelmenis (stumj Jundzi priekšā). Te ir. Es neka

te nezinu. Es esmu amatnieks.

Jundzis (klibodams). Ja. So, so, saimnieks. Pēr-

minderis un bijušais tiesas vīrs — Jundzis.

Fricis (pierakstidams). Tālāk.

Marija. Marija Jundzi. Agrāk muižā pie ba-

rona Dachs. So.

Zelmenis. Es esmu Augusts Zelmen — amat-

nieks un te mana sieva Anna. Godigi amatnieki.

Antverķeri.
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Zelmene (priecigaka). So, so! Antverķeri gan.

Fricis (uz Janku, kas ari ienācis). Tu, puiš?
Janka. Jān Sprigul. Lopu gans. So.

Irma (kniksē). Irma Bērziņ — Mādchen fūr Ailes.

Enterichs (uz Mirdzu). Unt jūs, freilen?

Jundzis (priecigi). Mana meita Mirdza. Vienigā
meita. So.

Enterichs (galanti palokās). Man ir tas gods (salutē)
leitnant Enterich no ķēniņa armijas. (Uz citiem.) Jūs

visi būsiet mūsu rīcibā. Mūs tēvzeme ir Deutsch-

land un mēs te paliksim. Also, Frici, tālāk.

Fricis. Mums vajaga uzrakstit visus lopus, kas

ir mājās. Un par katru dzīvibu ir jāmaksā nodoklis

priekš tēvijas. Also: govs, zirgs, cūkas, vistas —

visu, kas kust.

Zelmenis (bailēs uz Zelmeni). Vai! Man rūgst.

£elmene. Klusi! Alus nav lops!

Marija. Mums neka nav. Laupija jau tie krievi

visu nost. Prasiet Mirdzai, viņa jau zinās.

(Enterichs sāk sarunāties ar Mirdzu.)

Fricis (uz citiem). So. Tas ir labi. Jūs variet iet,

bet neviens neizies no mājam prom. Un tagad gā-

dājiet olas, speķi un pienu priekš leitnanta kunga

un manis. Tēvzeme un kaizers to prasa. Tas la-

bākais būtu desa. Eine Wurst fur's Vaterland! Sa-

protiet? Gādājiet tūliņ vienu desu. Mums ir ēst-

gribešana. (Citi aiziet.)

Marija. Kur nu, kur mēs to desu ņemsim. Mums

neka nav.

Enterichs. Desai vajag būt. Saprotiet? Tūliņ.
Un tagad — marš pie darba. Es palieku te un ieņem

sev mitekli. Na — also — auf!

Visi (aiziet saukdami). Auf! Auf! Wurst! Wurst!

(Marija vēl kaut ko pamāca Mirdzai.)
Mirdza (ari grib iet. Enterichs to aiztura). Nu, nu!

Enterichs (lepodamies ar sevi). Man ar jums dari-

šana, freilein. Paliek!
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Fricis (laipnigs). Ja, ja. Man ari butu bijis jaun-
kundzei ko teikt. Pāris vārdu. Jūs sapratisiet. (Liek
roku pie sirds.)

Enterichs (noskaities, greizsirdigs). Verflucht! Prom!

Novietot zirgus un ļaudis. So! Prom! Vien, divi!

(Paceļ pātagu.)
Fricis (sastingst, paklausigs). Kā pavēliet, leitnanta

kungs! (Uz Mirdzu.) Es runāšu ar jums vēlāk. Uz

redzēšanos.

Enterichs (taisareveransu). Jūsu rīcibā, jaunkundze!

Mirdza (ironiski taisa kniksi). Ja, kas kungam liegs!
Enterichs (nolikdams mēteli). Atļaujiet man atvilkt

kara piederumus. Tā! Tas nu ir padarits. Krievi

ir futsch! Tagad mēs te dzīvosim. Vaj ne, zelta

kukainit? Bet nebaidāties neka. Mēs esam nežēligi
tikai karā. Bet priekš skaistuma un, tā sakot, priekš
smalkām lietam mums ari ir sirds krūtīs. (Taisa žestu.)

Nu ko jūs par to domājiet — nolādēts!

Mirdza. Ļoti daudz ko, leitnanta kungs. Pie-

mēram, jums ir laba uzvešanās un laba gaume.

Enterichs. Ha, ha, ha! Na, es domāju gan.

Bet vēl kas cits. Kaut kas labāks... Ja, to mēs

ari varam sev atļauties, kad tā iet uz priekšu un

kad visa pasaule mums krīt rokās. Vaj ne?

Mirdza. Ja gan. Viss, kas kust. Pīles, tītari,

teļi, sīki un lieli 10pi...
Enterichs. 0, jūs protiet jokot. Bet galvenais —

galvenais, daiļā jaunkundze?
Mirdza. Galvenais — nodokļi un desas. Jūsu

somā var sabāst pus pasaules — es domāju.
Enterichs. Jawohl! Nodokļi, un tos nodokļus

mēs ņemam no visa. Tā tad ari no tādām skaistu-

lēm, kā jūs. (Taisās tuvāk.)
Mirdza. Labi, es likšu uztaisit jums to desu,

leitnanta kungs. Uzvarētāji labprāt ēd iekarotās ze-

mēs. (Grib iet.) Bet dzīvu tak ne.

Enterichs. Ja gan. Bet netik drīz prom. Jus

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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man dosiet ziņas par visu, kas te notiek. Vaj te

tuvumā nav ienaidnieks? Mēs būsim draugi.
Mirdza. Man te neviena ienaidnieka nav. Tikai

draugi. Bet tēvs vienigais ...

Enterichs. Na nu?

Mirdza. Ja gan. Viņš mani nemitigi grib iz-

precināt.
Enterichs. So, so? Jūs gan būsiet papiņa

vienigā ?

Mirdza (koķeti). Pilnigi pareizi, mans kungs.
Enterichs. Un mantosiet gan visu šo muižu,

man liekas.

Mirdza (valškigi.) Ja, ar visu, kas kust. Un ar

visu naudu un mantu.

Enterichs. Hm. Ja. Un īpašums, man liekas,

diezgan liels. Daudz lopu? Skaisti lauki un dārzs.

Mirdza. Ja, protams. Un desas mēs varam ēst

te katru dienu. Septiņdesmit zīditi sivēni, simts

vistas, sieks olu ikdienas un sviests nāk kā māls.

Ne, leitnanta kungs, visa jūsu armija to nevar pa-

tērēt, ko mēs ražojam. Mums neka netrūkst. Tā,
mans kungs. (Ironiski kniksē.)

Enterichs (vienmēr dižodamies). 0, famos, famos!

Tas ir jauki. Un jūsu papiņš, jūs sakiet?

Mirdza. Ja, viņš neko citu negrib, ka tikai mani

izprecināt. Tikai par to vien runā. Nemaz miera nav.

Enterichs. Patiesi? Bet, mana daiļā Mirsa,

vaj tad tur brīnums. Tāds jaukums! Jūs esiet kā

viena puķe! Charmant! To vajaga tikai plūkt.
(Grib ņemt.)

Mirdza. 0, leitnanta kungs! Neaizmirstiet, ka

ari man pašai te savs vārds sakāms. Es vis neesmu

tā paņemama kā puķe.
Enterichs. Hm. Bet ko jūs sakiet par mūsu

armiju, kas visu uzvar? Vaj jūs domājiet, ka mums

var kas pretoties? Ne, mēs ņemam visu, vaj tas

grib vaj Also, man te patīk un es te ņemu
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savu korteli, jo te dzīvo skaistā Mirsa. (Uzliek monokli

un smaida.) Vaj ne — nolādēts!

Mirdza. Kā, leitnanta kungs?
Enterichs. Na, gluži vienkārši — tā! (iekniebj

viņai sānos.) Ha, ha
?

ha!

Mirdza (izvairās, ironiski). Bet, leitnanta kungs, es

neesmu desa. Un nodokļus par mani maksās tēvs.

So ! (Taisa kniksi ironiski un pazūd.)
Enterichs (steidzas pakaļ, betatgriežas atkal. Uz publiku.)

Verfluchtes Madei! Tas ir kas smalks. Na — agrāk
vaj vēlāk viņa nāks man rokās. (Sāk svilpot sentimen-

tālu meldiju.) Frici! Auf! Frici!

Fricis (no āra). Kā pavēliet, leitnanta kungs!
Enterichs. Mēs te paliekam. Apskaties māju

un sagatavo man istabu! Na, vorwārts! (Fricis prom.

Domā.) So! Tas skuķis pieder man. Es palieku. (Prom.
Pēc brīža nāk Jundzis.)

Jundzis (pabāž galvu no otras istabas un apskatās, tad

māj Marijai, uzmanigi). Nāc nu. Nav neviena.

Marija (ienāk aiz viņa). Nu, veci, ko tu tagad teiksi?

Jundzis. Ko tur teikt. Postā nu esam.

Marija. Dzirdēju, ka noņemšot visu: zirgus, go-

vis — tā jau Kurzemē ari darijuši... Ko tu tādam

padarisi. Vai, vai!

Jundzis. Smalks kungs. Laikam, kāds Vācze-

mes barons. Bet vaj tu redzēji, kā ar Mirdzu runāja?

Marija. Laipnigs kungs. Bet tas skuķis tā vien

kā uzpūties. Kad ar labu runātu, gan tad būtu citādi.

Jundzis. Tas viņai jāpasaka. Vaj tādēļ iesim

zaudēt visu, kas iekrāts. Būtu apdomājusi labi.

Varētu precēties — viss būtu labi. Tāds smalks kungs.

Marija. Ja, bet šī tik to Kārli vien, to vien.

Diezin, kur tam gals ir.

Jundzis. Tas viņai jāpiesaka, lai ar mīlestibu

vien un ar labu. Paga, es tūliņ pasaukšu, (iet pie

durvim.) Ehe! Mirdza ! panāc šurp! Abet tūlit.
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Mirdza (ienāk, spītigi). Nu kas tad vajadzigs? To

desu variet cept paši saviem prūšiem.
Marija. Neaušojies. Nu ir beigas, kā redzi.

Mums būs pie Vāczemes jāpaliek. Pie laika tad jā-
būt gudriem.

Jundzis. Tu, meit, skaties, ka labi mīligi iztu-

ries pret to opicieri. Muti nepalaid.

Marija. Kad ar labu, tad kungs ar' būs labs.

Ja ne — izdzīs vēl no mājam. Parunā nu mīligi, lai

nepaņem lopiņus.
Jundzis. Ja, un paprasi, kāda nauda ies un

kāda neies.

Marija. Un uztaisi labu gultu savā istabā. Pati

varēsi pie mums palikt.
Jundzis. Ja, un pajoko ar to opicieri. Neesi

kā pūce. Glīts cilvēks. Ko tur var zināt — varbūt,
ka mūsu valditajs būs.

Mirdza. Ja, ja. Saprotu. Ar vienu vārdu sa-

kot man vajaga atkal precēties. Kā jau arvien. Nu

ko tad vairāk. Kaujiet tik vērsi. Zelmenis jau kāzu

alu esot iebrūvejis.

Marija. Klusāk, negudrā! Ak tavu muti, ak

tavu mēli.

Mirdza (jautri, ironiski). Dod tik šurp to prūsi. Līdz

vakaram varbūt paspēsiet mācitaju apgādāt. Gādā-

jiet tik pūra naudu. Bet tā, ka visiem pietiek. Kad

rītā nāk citi kungi, ko tad tie precēs?
Jundzis. Tad lai nav pasaulē, ja man tāda meita!

Kur Dievs tevi tādu ir devis.

Marija. Vaj vairs vecākiem nemaz neklausīs.

Tādi nu ir tie trakie gadi. Tev vien jau nāk visa

gudriba. Tā ka būtu, ko mēs teicam. Bet tagad ej

un gādā to desu gatavu un liec uz galda.
Mirdza (jokodama). Vai! Man vēl būs jāgādā. Ne,

kad precibas, tad precibas, kas man gar cepšanu
vaj vārišanu vairs? Man sava darišana. Tak jau
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jauzpošas. Tīilit saukšu Irmu, lai uzķemmē man

matus.

Marija. Nu tad tik baroniete kāda!

Mirdza. Kad neesmu, tūlit būšu. Uz to jau viss

iziet. Barons no Vāczemes jau klāt. Tā, tā, nu ir

laiks. (Grozās pie spoguļa un niekojas.)

Marija. Kaunies nu, Mirdza! Vaj par izsmieklu

es runāju.
Mirdza. Kas man ko kaunēties. Nav laika. Man

citas domas. Tagad jāpaliek par kara brūti jūsu
lielkungam. (Mēģina dejotpret spoguli un dziedat.) La, la,
la, la!

Marija. Ak tad patīk gan tas opicieris.
Mirdza. Kas man ko patikt. Tēvu un māti tev

būs godāt. Kad pavēl —es daru visu. Jāglābj ir

tie kustoņi, mājas, viss, kas kust un nekust. Visi

tie rubuļi un kerenkas — kas zem grīdas guļ.
Jundzis (uzbļauj). Vaj tu, trakā, turēsi muti! Kas

tev par zināšanu par kerenkiem!

Mirdza. Kā tad. Nedomājiet, ka es bez pūra
naudas to baronu ņemšu. Es esmu bagātā Jundža

meita. He, he, he! Vaj nebūs jauki?

Marija. Dieviņ tētiņ, stāvi klāt!

(Enterichs nāk iekšā svilpodams.)

Mirdza. Aha, tur jau nāk tas glābējs. Nu tik

nododiet visu viņam — meitu un mantu.

Enterichs (ierauga vecos). Hm. Nu, ko jūs grib?
Jundzis (uz Mirdzu, iziedams). Tā ka tu mīligi. Un

neapkaitini.
Marija (tāpat)- Tā ka tu izdaritu. Un saki, ka

man neka nav. (iziet abi.)

Enterichs (galanti). Piedošanu, freilein Mirsa. Nu

ir gatavs. Mēs paliekam te ar visiem vezumiem.

Un tur ta istaba man patīk. Vaj jums kas sakāms,

freilein?
Mirdza. Man būtu gan sakāms. Bet to jūs ne-

gribētu dzirdēt.
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Enterichs. Na also. No jūsu daiļām lūpām es

visu varu dzirdēt.

Mirdza. Labi. Tad izkrāmejaties no šīs mājas,
mans kungs.

Enterichs. 0! famos! Ne tik drīz. Mēs dzī-

vosim kā kaimiņi. Kas mums kait? Ja, kas mums,

uzvarētajiem, var ko liegt. Nekas. Mēs esam uz-

varētāji un pasaule gulēs pie mūsu kājām. Ari visas

skaistules. Mēs nesam visiem brīvibu un gribam ari

sev brīvibu.

Mirdza. Sevišķi jums. Nupat jūsu seržants vienu

vistu iebāza maisā. Tiek meklētas desas un olas.

Un jūs meklējiet skaistules. Vaj ne?

Enterichs (arvien omuligaks). Ak, nieki daiļā! Uz-

varētajiem likums nav rakstits. Un mani zaldāti

neko nezog. Viņi tikai iekaro un ņem. 0, tas ir

spīdoši! Divās dienās mēs noejam simts kilometrus.

Armijas jūk kā dubļi mūsu priekšā. Ritenis veļas.
Rīt visa Baltija būs mūsu. Pēc nedēļas mēs ņemsim

Pēterburgu un Maskavu, tad Parizi, Romu, Ņujorku.
— Deutschland über ailes — vaj jūs to saprotiet ?

Ne, mana mīļā Mirsa, mēs to veco Dievu pašu va-

ram sagūstit, ja mums tā patīk. (Uzliek monokli.) Un

visas skaistules, protams, mums rokā. Also —es

palieku tur taī istabā. Un ka man nekas netrūktu,

par to gādās jūsu laipnā apkalpošana. Vaj ne? —

Ha, ha, ha, ha!

Mirdza. Ko jūs vēlētos. Istabas meitu vaj su-

laini ?

Enterichs. Nu, protams, jūs pati uzņemsaties
šos patīkamos un goda pilnos pienākumus. Kaizers

tā pavēl. Ha, ha, ha
.. .

Mirdza (asi). Neesmu radusi, mans kungs, kalpot
jūsu kaizeram.

Enterichs (aplūko caur monokli). Jūs gribiet jokot,
freilein. Na, es jums vienkārši teikšu, ka te nav
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joki. Jūs darisiet visu, kas man nāks prātā, daiļā
Mirsa. Also vakarā mēs parunāsimies. Ha, ha, ha!

Mirdza. Gluži kā vecā dziesmā: šī drebēdama

apsolās, ak ja, kas kungam liegs. Pie mums tik

vecas dziesmas vairs nedzied. Par vēlu, mans kungs.
Enterichs. Na, lai paliek. Es tagad eju jūsu

istabā. Un tagad pusdienu. Mēs esam izsalkuši.

Desas un olas un speķi. Na, skaistā saimnieci Un

vakarā — neviens nedrīkst būt ārpus mājas. Nāves

sods! Saprotiet ? Na — pusdienu! (Galanti salutē un

iziet Mirdzas istabā.)
Mirdza. Kungs Dievs! Tie noēdīs ādu no pa-

saules, žurku ķērāji tādi. (Grib iet.)
Zelmene (nāk iekšā). Ak Dieviņ! Labais gals ne-

būs, Mirdziņ, nu. Nu iet atkal vaļā.
Mirdza. Nu kas tad noticis, tantiņ?
Zelmene. Nu redz, es gribēju tev pateikt, lai

tu piesargi to opicieri. Zelmenis bija, ek', iebrūve-

jis jaunu alu. Tam krievu pulkam, kas te bij, tādi

kā svētki nāca. Tad jau domāja nopelnit. Bet ta-

gad uznāca šitie, mīļā. Un te pašā rūgšanas laikā —

nekur likt. Sāka pārliet pudelēs un muciņās un

glabāt.
Mirdza. Nu, redz, cik gudrs. Labi.

Zelmene. Labi, tā labi. Bet kur tu liksi tādu

lērumu. Nesagāja viss. Un tad Zelmenis i iesāka.

Saka: labāk tad pats izvelku neka tām prūšu telēm

atdodu. lesāka un nu jau dūšā. Dzied, mētājas

rokam, draudē. Varen lieligs. Šis esot bagātāks
tagad kā ķēniņš Zālamans. Augstās dziesmas vien

dzied. Kā gailis. Dievs vien zin, kad tik neiztaisa

skandālu ar tiem prūšiem.
Mirdza. Gan jau apkritis, kad iedzers. Vaj nu

Zelmenis nezināms.

Zelmene. Kad tik apkristu, tad būtu labi. Bet

kad tiek dūšā, tad pašam nelabam gatavs uz kakla

kāpt. Ir jau izdzēris savu spaiņa pusotra. Lūdzam
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nelaidiet te iekšā. Es raudzišu apguldit, kad neva-

rēs vairs nest.

Mirdza (nopūšas). Ak, Zelmenim labi. Kas man

to dos.

Zelmene. Nu, ko tu, puķit, bēdājies. Ak ja,

ja — zinu, zinu. Tas Jaun-Rumbu Kārlis. Ja va-

rens zēns ir gan. Tā kā vanadziņš, es saku. Acis

vien mirdz.

Mirdza. Nu ir prom. Un, diezin, vaj sagaidišu.
Un tie vecie mani tā vien skubina: precies, precies.
Tīri vaj katram garāmgājējam būtu jāprasa gredzens.
Tā bija ar to dumo krievu. Tagad atkal pie ta vā-

cieša skubina, nezin uz ko. Kad tik viņiem pažēlotu
lopus un mantu. Ak, Dievs, tādus trakus laikus...

Mīļo tantiņ, kad tu zinātu. (Sāk šņukstēt un glaužas klāt

Zelmenei.)
Zelmene (glauda un mierina). Nu nesaki nu neka,

mīļā bitit. Gan būs labi. Es meitiņ, tev, kur varēšu,

tur palīdzēšu. Nu kā tad
...

kā tad
...

Mirdza. Kad tu zinātu
... Ak, ak.

Zelmene. Nu ko tad... ko?

Mirdza. Kā es viņu gribu, Kārli. Bet tagad ne

ziņas vairs. Uz Krievzemi prom. Pasaulē
...

Zelmene. Klausies, es tev teikšu, lai es dzīva

nedzīvoju, ja viņš nenāks atpakaļ.
Mirdza (Hgsmak). Tu domā.

Zelmene. Kas tur ko domāt, ko nedomāt. Kad

puisis ir tā iemīlējies, tad neies nekur tālu. Būs

klāt. Kā jērs pie mātes... Nu vaj tad neko ne-

teica steigdamies prom?
Mirdza. Tik vien teica —kā vēl redzēšoties.

Teica, lai gaidot.
Zelmene. Nu, skaties. Nu, lai es neesmu dzī-

votajā, ja nebūs klāt. Ja tā teica, tad tikai gaidi.
Nudie būs klāt. Ek, še tāpat jau man bija ar to

Zelmeni... Būs labi, kad es saku. Es zinu.

Mirdza. Nu tad gan labi. Paldies, tantiņ, ka
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apmierināji. Es tak viena kā irbite silā. Tiem jau
tik jāskaita un jāglabā nauda. Tagad atkal vā-

cieši. Klau! Sākas atkal. (Arā dzirdami komandas sau-

cieni un vāciska lamāšanās, rej suņi, kliedz gaiļi.) Ko domā

Zelmen. Jādod prūšiem desa. Kur to lai tagad iz-

taisa? Māte gatava kaut jērus.

Zelmene. Šitādiem pasaules gājējiem desu vēl

taisit. Dod viņiem vaj sesku — tie apēdis. Tad vēl

desu. Es tev saku: iztaisi ar! Uz istabas augšas
tas pērnais cūkas pūslis vēl stāv. Pielieciet labi ar

kartupeļiem un biezputru — būs laba desa. Lai ēd.

Es jau Irmai teicu.

Mirdza. Tas ir labi. Es tūlit pateikšu, lai sa-

taisa labi karstu. Bet nāc nu, iesim. Man bailes.

(Abas prom. Pēc brīža ienāk leitnants.)

Ente ric h S (ienāk priecigi svilpodams jautru operetes

meldiņu kā toreadors). So, SO! Viss ir kārtibā. Bet

ēst! Nejauki gribas ēst! Desu, olas, speķi, sviestu!

(Sauc.) Frici! Frici! Auf!

Fricis (ienāk). Jūsu rīcibā, leitnanta kungs!
Enterichs (bļauj). Desu! Šurp!
Fricis. Kā pavēliet. Nes. Tūlit. (Marija ienāk

ar galdautu un uzsedz. Irma nes platu lēzenu teleķi, kur ir

desa un maize, Janka nes dakšas un nažus un noliek visus uz

galda.)

Marija. Lūdzu, lielskungs, iebaudiet, ko mēs

nabaga cilvēki varam dot.

Irma (ar kniksi). Lūdzu, lielskungs, ēdiet veseli.

Janka (norauj cepuri un paklanās). Adje ! (Visi aiziet.)

Enterichs (pie galda ož un apskatās). Oh! Ah !

Wurst. Wurst.

Fricis (tāpat). Oh !Hm ! Wurst! (Noslauka ūsas.)

Enterichs. Nu mēs varam iesākt. (Apsēžas pie

galda.) 0, liels gabals. Krietns gabals!
Fricis. Jawohl. Krietns gabals! Laba desa.

Enterichs (griež ar nazi, bet nevar nogriest). Hm. Oho!

Hm!
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Fricis (griež stiprāk, bet nevar). Hm. Ja, ja. Krietns

gabals. So, so.

Enterichs (griež ar visu spēku). So. So. (Uz Frici.)

Nogriez priekš manis ar. To citu tu vari ņemt.
Fricis (zāģē ar nazi desu, bet nevar nogriest). Sasodīts

ar. Pavisam citāda kā Kurzemē. Hm!

Enterichs (griezdams). Miera laika desa. Jawohl!

Fricis (paož). Pie vella! (Griež ar visu spēku.) Bet

tas tak neredzēts. (Skatās viens uz otru.)
Enterichs. Nu! Hm!

Fricis. Nu? Hm.

Enterichs. Ne Vidzemes desu tu nevari no-

griest. Kauns!

Fricis. Tam vajaga iet. Velis ar iekšā! (Nevar.)
Enterichs. Nolādēts! Bet smarža laba. Sīpoli.

Cita zorte kā Kurzemē.

Fricis. Na, es taisišu galu, leitnanta kungs ! (Paņem

savu štika nazi no sāniem, uzliek desu uz galda un cērt vairāk

reizes. Beidzot desa pušu.) Ah! 0! Ah! (Ož, tad sāk ēst.)

Enterichs. Frici, vaj ta nav Leberwurst?

Fricis. Kā pavēliet, leitnanta kungs. Liekas,

tā ir alus desa. Hm. (Skatās desā.)

Enterichs (ēzdams). Ko hm? Ja, kas tas ir, Frici?

Fricis (skatās desā). Leitnanta kungs, man ar liekas...

Ja ... 50...

Enterichs. Kas tev liekas? Hm, man liekas.

Fricis (izceļ kādu saites gabalu no desas un tura uz

dakšas aplūkodams, tad aizgriežas un nomet.) Ein Strumf-

band!

Enterichs (ceļas no galda). Ja, ko es gribēju teikt.

Tu vari viņu apēst. Es esmu paēdis.
Fricis. Es ari, leitnanta kungs. Paldies. Es

esmu pavisam paēdis. (Pie sevis.) Nolādēts!

Enterichs. Frici! Tev būs ēst to desu. Saproti!
Es tev pavēlu. (Pie sevis.) Nolādēts! Ffu! — Ņem
un nes prom. Prom. Auf! levilkt telefonu un at-

nest uguni!
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Fricis. Na, leitnanta kungs! Priekš tādām, es

domāju, na (smaididams) tur uguns nav vajadziga.
Enterichs (cērt ar kāju uz zemes). Lops! Prom!

Fricis. Kā pavēliet. Mālceit. (Nospļaujas. Aiziet.

Arā dzirdama skaļa smiešanās. Metas krēsla.)

Enterichs. Na, pagaidi, lupata! Es tai mācišu.

Ffu! (Nospļaujas, iziet.)

(Mirdza un Zelmene ienāk.)

Mirdza. Tā, prom ir. Paldies Dievam.

Zelmene. Kad tik nu nenotiek skandāls. Zelme-

nis paliek arvienu pilnāks. Rēc kā lops. Es saku —

nu gluži un gluži pillā.
Mirdza. Posts un posts vien. Bet paklausies,

mīļā, ko es tev teikšu. Tas prūsis tā vien man

taisās klāt. Es nezinu, ko lai daru. Likšot man

sevi apkalpot. Nekaunigi runā. Palīdz man, tantiņ,

gan tad to Zelmeni noguldisim.
Zelmene. Nebēdā, meitiņ. Lai tik mēģina ro-

kas pielikt. Acis no pieres izskrāpēšu tādiem kun-

giem. Un ja kas — tad Zelmenis ari būs klāt. Tam

tagad ir dūša.

Mirdza. Ak tad lustigs gan ir?

Zelmene. Nu bet lieliski. Un tad jau kasities

vien meklē.

Mirdza. Nu labi, labi. Bet klausies, mīļā, pa-

liec tu tepat manā istabā, man vienai bailes. Tas

prūsis nāks te iekšā un gribēs izrunāties atkal. Tad

ir drošāk, ka divatā. Paliec šonakt te. Ja?

Zelmene. To jau varu, ja vajadzigs. Man lai

klāt neķeras. Esi bez bēdām. Ja kāds pieliks man

rokas, tad jau uguni vis nerādīšu, protu i pati strā-

dāt tos darbus.

Mirdza. Nu — ieej tad tepat un pagaidi. Es

tikai drošibas pēc uguni iededzināšu, (iededz lampiņu

uzliek uz galda; ārā dzird atkal vāciešu balsis.) Dzirdi, jau
nāk. Ej nu tikai manā istabā un apgulsties. Liecies

kā slima. Es drīz ari ienākšu. (iebīda savā istabā.)
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Zelmene. Par mani jau nebaidies.

Enterichs (no āra nākdams). Na. Ir gatavs. Mana

skaistule ari te. Famos! Are, kā mēs pakavēsim
laiku. Nakts ir diezgan gara.

Mirdza. Man vēl nav laika. Jāsagatavo jums

naktsmājas. Palieciet veseli, (ieiet savā istabā.)

Enterichs (smaididams). Ja, saprotams. Jāsa-

gatavo viss kā nākas. Saprotu. Ha, ha, ha. Smalka

dzīve tādiem iekarotajiem. (Staigā laimigs pa istabu, sa-

kārto savu ārieni.) Smalka jaunkundze! Vidzemes

pērle ! (Izņem no kabatas mazu spoguliti un birstiti, saglauž

matus, uzsvilpo jautri.) Tā. Labi. Mēs varam iesākt. (Pieiet
lēnām pie Mirdzas istabas durvim, paklausās, palūrē, paberzē
rokas priekā, staigā tālāk.) Bet niķiga viņa ir. Un zob-

galīga. Na, nekas. (Pieiet atkal, lēni pieklauvē; klusums.)
Hm! (Apņemdamies.) Na. Ar sturmi ir vistaisnākais

ceļš — tā teica Napoleons.

(Atrauj droši durvis un ieiet Mirdzas istabā durvis aizvērdams.

Klusums. Arā dzird Zelmeni dziedam: Tur es dzēru, tur man

tika, tai mazai krodziņā. Pēc brīža no Mirdzas istabas dzir-

damikliedzieni. Zelmenes balss. Sāk skaļi vaimanāt un bārties.)

Balss. Vai, glābjiet, glabjiet! Sātana gabals.
Janka (ieskrien no āra ar rungu, paklausās, paver Mir-

dzas istabas durvis. Aši atlec atpakaļ un aizskrien.) Vai Die
,

Vai!

Irma (no āra). Kas tur kliedza. Kas te ir?

Janka. Tur tas opicieris ar Zelmeni ņemas.

Zelmenes balss. Ļautiņi žēlojiet! Ak tu

nekauņa tāds! Vaj tas ir redzēts, vaj piedzīvots.
Entericha balss. Stili! Nekliedz, nolādētā

vecene!

Janka (izskriedams.) Nav, nav vairs labi. Jādod

ziņa Zelmenim.

Mirdza (no āra). Kas nu? Kas par kliegšanu ?

Irma. Are tas kara kungs pie Zelmenes. Nudie

esot izcēlis no gultas vienā krekliņā.
Mirdza. Vai tavu traku; jāiet raudzit!
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Marija (ari no ara). Kas tad, kas tad, ļautiņi ?

Mirdza (smejas). Nu man precinieks pagalam.
Apcēlis Zelmenieti.

Jundzis (no āra). Vaj traki ?Ko kliedziet! Ne-

bļaujiet. Tas kungs pavēlēja būt mierā.

Enterichs (izlec no istabas, vairidamies). Mierā ra-

gana! Ko tav ķērc! Halt!

Zelmene (nāk pakaļ). Nekauņa, nekauņa! Vecai

sievai neliek miera. Zelmen! Mirdziņ! Zelmen!

Zelmenis (nāk ar Janku no āra). Kas kliedz? Sieva,
vaj tu? Kur tu, velis, dzīvo, ka nenāc mājās, (ierauga
Enterichu un Zelmeni pusapģērbtu). Ak Šitas kara bum-

bulis !

Zelmene. Ja nudie, kā nāca iekšā, tā man klāt

un sāk tik knakstities un ākstities. Par freileni

vien sauc. Vaj tas ir redzēts — tāds pasaules ķē-

rājs. Man pavisam slikti ap sirdi — domāju, ka

gals klāt.

Enterichs (nemierigs). Nolādēts! Ārā visi! Frici!

Frici! Auf!

Fricis (no āra). Es esmu klāt! Ko pavēliet?
Enterichs. Triec prom visu to bandu!

Zelmenis. Velis ar lai rauj visu tavu Sprici, es

to nepieļaušu, (iet virsū Entericham.) Ta ir mana sieva,

saproti ! Kas par mākšanos virsū, pīļu tēviņš tāds.

Mirdza (un Irma smejas). Pie Zelmenes bijis. Ko

domā. Leitnanta kungs ir ļoti drošsirdigs. Viņam,

Zelmen, tāda iekarotajā daba. (Troksnis, smiekli, klie-

dzieni.)
Zelmene. Es jums, jaunskungs, to nepiedošu.

Ne par ko ne. Tūlit rītā iešu pie mācitaja.
Zelmenis (mācas virsu). Tepat būs labs mācitajs.

Atbildi kundziņ, ko jūs gribējāt. Mana sieva. Mein

Madam, saproti ? (Rāda uz sevi un Zelmeni.)

Jundzis. Zelmen, tu traks, nelien virsū, neliec

rokas klāt. Vai Dieviņ !
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Enterichs. Frici, svied ārā! Marš! (Liela

kliegšana un lamāšanās.) Ārā ! Frici! Prom !

Janka. Vai, nu būs slikti! Nāc, Irma. Būs kau-

šanās. (Skrien gar galdu un apgāž lampiņu, tumšs. Liels

troksnis, dzirdams Zelmenis, Zelmene un Enterichs, kas kliedz:)

Mierā! mierā!

Janka. Nu tā kā krievi!

Balsis. Ko, krievi ? Krievi!

Enterichs. Die Russen! Frici! Nolādēts! Sig-
nālu, Frici! Pie ieročiem! Dodiet bungas! Alarm !

(Drīz sāk sist kara bungas; kliedzienos, smieklos un tumsā

piekškars krīt.)

Otrais cēliens.

Ta pati istaba; pusgadu vēlāk.

Marija (strādādama uz Jundzi). Būtu nu pieslēdzis
durvis. Saskaititu. Šodien tāda klusāka diena.

Jundzis. Kur nu klusāka. Prūši, kā dzird, ejot

prom un ņemot līdzi visu, kas nav piesiets. Un at-

kal kāda tur valdiba nākot virsū no jauna. Ko-

munisti laikam.

Marija. Nu, tādēļ. Būs atkal jauna nauda. Tad

to veco vajadzētu dot prom, sevišķi ja var tos

kerenkus. (Pieslēdz durvis.) Nu, klausies, paskatisi-
mies. Man tā vien liekas pa naktim, kā žurkas gra-
binās tur zem grīdas. Bez tam vēl ostrubļi jāpie-
liek klāt.

Jundzis. Nu, kad jau, tad jau. (Taisās, pie dur-

vim nometies, atlaust kādu grīdas gabalu.) Būtu vairāk bi-

jis ko nolikt, bet toreiz ar to skandālu. Bij jāsa-
maksā pieci tūkstoši vācietim soda.

Marija. Ja, ta Mirdza gan ar bija vainiga. Tīši

gan laikam uzlaida tai Zelmenei to opicieri. Tāda

nekrietna. (Durvis tiek grūstas; klauvē, abi uzlec.)

Marija (ielaiž Mirdzu). Nu, ko te šaudies?
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Mirdza. Aha. Atkal laikam tas slepenais darbs.

Bet klausies, tur ir atnācis tas cilvēks un tā savadi

runā.

Abi (pārsteigti). Kāds cilvēks? Ko runā?

Mirdza. Nu tas Ķiļķenboks, tas vanderzellis.

Runā par kādu manifestu un grib katrā ziņā pie
jums tikt. Drīz būšot par vēlu.

Jundzis. Traka pasaule! Nevienu dienu nav

vairs miera savās mājās, tad saki, lai iet vien tālāk

tāds Ķiļķenboks — vaj pie paša nelabā.

Ķiļķenboks (nāk iekšā, aiz viņa Zelmenis). Ja, ja.
Kad es saku, tad jūs gan variet ticēt. Ja. Prūši bēg
prom. Nāk atpestišana. Tie imperiālisti sabrūk.

Nāk mūsu brāļi lielinieki. Ja. Darba tautai mani-

fests. (Draudoši.) Drebiet, buržuji! Aha!

Marija. Uja cilvēks! Kas tie par brāļiem ?

Ķiļķenboks. Lielinieki un Lēniņš. Tas ir

gudrākais. Tagad jūsu kalpināšanai gals. Tagad
nāk komunisti. Ja! Aha! Ražojamie līdzekļi nāk!

Jundzis. Komunisti, kas tad tas?

Ķiļķenboks. Ak tad neziniet vis, kas tas?

Jauka lieta. Komūna ta ir, mantas kopiba. Viss

kopā. Zeme un ražošanas līdzekļi darba tautai asto-

ņās stundās. Nost ar privātīpašumu! Preses brī-

viba. Visa vara uz vietām. Laupi salaupito. Kas

tavs, tas mans, kas mans, tas ari mans. lerauj nāsi,
liec pa diegu un baznica šķirama no valsts. — Vot

jums komūna. Ja! Aha.

Jundzis (apmulsis). Cilvēks, ko tu pūt!

Marija. Vai die! Tad jau pats antikrists klāt.

Zelmenis. Nu, bet saki, bezdvēsele, vaj tu zini,
kur tu esi šodien dabūjis? Skaidrā prātā tas nav.

Tev mēle iet kā ritenis. Bet ja tu pasmeķetu no

mana jaunā brūvējuma, tad tu runātu vēl labāk.

Ķiļķenboks. Nesmejies, Zelmen, es runāju no

visas sirds. Tu esi neapzinigs biedrs. Tagad nāk

lielinieki un padomes. Tagad visa vara pieder tautai
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un gals buržujiem un izsūcējiem. Ja, visus pie sie-

nas! Tagad ir šķiras intereses.

Zelmenis. Nu, bet saki, bezdvēsele, vaj tu zini,
kur ir tava komūna? Nāc, es parādišu kur mana.

Ķiļķenboks. Buržujs tu esi, ar tevi nav vērts

runāt. Komūna ta ir, kad viss tiek izdalits. Kam

nauda— visiem vienādi, mājas — kalpiem un astoņas
stundas jāstrādā visiem. Kopiga ražošana.

Jundzis. Mājas kalpiem? Ak tu, buntavnieks!

Vaj valdibas nav, kas jūs savalda?

Ķiļķenboks. Ja, tiklīdz mūsu brāļi būs klāt,
tūlit tiks izsludināts manifests. Tad mēs gankaut ko

redzēsim. Un, kas pretojas — pie sienas! Smērē

beigts! Aha! Drebiet, buržuji, jūsu stunda ir klāt!

Mmmm...

Marija. Vaj tu pie pilna prāta, Ķiļķenbok. Tevi

tik policijai vajadzētu nodot. Janudie policijai.
Ķiļķenboks (pozā). Par vēlu izsūcēji! Lēniņu

jūs nemācisiet. Izpalkoms jūs sagrābs. Astoņas
stundas katram darbā—uz priekšu!

Zelmenis. Klausies, tu ar tām astoņām stun-

dām palēnam. Ko es varu par astoņām stundām

izdarit, kad man nav norūdzis. Vaj cūkām dos?

Es nevaru par astoņām stundām lāga padzert, ne

vēl izbrūvēt, vaj iztecināt. Kad man pašlaik vārās,

tad tavs Lēniņš lai nenāk klāt, tad es vis pēc pulk-
steņa nevaru apturēt. Un es esmu godigs amatnieks,
nevis tāds vanderzellis kā tu.

Ķiļķenboks. Nelamājies, buržujs!
Marija, Ak tad to mantu dalīs gan? Bet saki,

kāda nauda tad ies?

Ķiļķenboks. Nauda neies. Nost ar kapitālu!
Biedri, lai dzīvo komūna! Kapitāls jāizdod biedriem

viss!

Jundzis (nobijies saskatās ar Mariju). Vaj tad tik

traki. Vaj tie biedri jau nāks drīz?

Zelmene (ieskrien no āra saukdama). Nāk, nāk! Jau
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klat! Nu nakta biedru valdišana. Janudie klat,
nāciet skatities.

Janka (ieskrien un izskrien atkal). Komunisti klāt!

Urā! Nu ir brīviba!

Ķiļķenboks. Aha! Es teicu, ka nāk mūsu

brāļi! Tagad jūs mani pazīstiet. (Draudoši). Smērē

beigts! Aha!

(Visi ārā izņemot Jundzi, Mariju un Zelmeni.)

Marija (skrien apmulsusi). Speķis klēti! Vai die'!

Jundzis. Svied atslēgu akā!

Zelmenis. Neskrien nekur. lesmērēsim, ieeļ-

ļosim, būs labi. Nav jau šitie pirmie, kuri krīt no

manas putras. Lai nāk šurp.
Antons Gai 1 i S (sarkanarmietis, komisārs nāk iekšā;

kakls vajā, plinte plecos, pātadziņa rokā, aiz viņa nāk ta pa-

līgs — krievs Lapotņikovs, tūļigs, mujķigs; ari ar plinti). Lai

dzīvo vispasaules lieta! Nost ar buržujiem, visa vara

padomēm. Drebiet, imperiālisti.
Ķiļķenboks (grib piebalsot). Pareizi! Drebiet, im-

periālisti ! (Sāk pats drebēt. Jundzis un Marija ari sāk drebēt.)
Lai dzīvo biedri!

Gailis. Paziņoju, ka visa vara pārgājusi strād-

nieku un kareivju rokās un te tiek nodibināta pa-
dome. Privātīpašums nepastāv. Viss pieder visiem!

Kontrrevolucionarus tiesā tautas tribunāls. Visur

tiek dibinātas šūniņas. Kur ir biedrs saimnieks?

Ķiļķenboks. Are! Šitas!

Gailis (uz Jundzi). Sasauc uz sapulci visus mājas
ļaudis uz padomes ievēlēšanu! Masu sapulci, saproti?

Jundzis (drebēdams). Ja—a—a!

Ķiļķenboks (aizskriensaukdams). Valdibas vārdā uz

komūnas sapulci visiem ierasties! Uz masu sapulci!
Gailis un Lapotņikovs (apsēstas pie galda un

sāk rakstit). Jums biedri (uz Jundzi) vairs šīs mājas ne-

pieder. Te ir komūna!

(Jundzis un Marija iepleš plati mutes un paliek neziņā stāvot.

Sanāk: Mirdza, Irma, Zelmene, Janka un vēl kāda vecene.)

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Gailis. Paziņoju, ka ir nodibināta sarkanā val-

stiba. Tiek nodibināta ari komūna. Kas te ir bur-

žujs un kas biedrs? Pieteicaties pie vārda.

Jundzis (apjucis). Es — es — es
...

Ķiļķenboks. Buržujs, buržujs, vislielākais

buržujs.
Gailis. Un tie citi?

Ķiļķenboks. Viņa sieva Marija — buržujs, meita

Mirdza — buržujs, Irma — kalpone — biedrs, Janka—

biedrs, Zelmenis un Zelmene— biedri. (Uz veceni.) Un

šī — velis pats lai sazin. (Atmet ar roku.)

Gailis. Tagad tūlit ir jāievēl izpolkoms.
Zelmenis (sevi). Būs magaričas. Labi.

Gailis. Uzstādiet kandidātus uz priekšsēdētaja
amatu.

Ķiļķenboks (skaļi). Biedrs Gailis.

Gailis. Vairāk nav? Stāsimies pie vēlēšanas.

Kas ir pret biedri Gaili — pacelt roku. Neviena.

Vienbalsigi ievēlēts. Tagad sekretāru. Uzstādiet

kandidātus. Nav neviena? No manas puses biedrs

Ķiļķenboks. Vairāk nav ? Stāsimies pie vēlēšanām.

Kas ir preti — pacelt rokas. Nav neviena ? Vien-

balsigi ievēlēts. Tagad neviens te nedrīkst ne ēst,

ne dzert, ne ko strādāt bez padomes atļaujas. Ko-

pigs darbs, kopiga manta. Te pastāv komunistiga

šūniņa. Diktatūra.

Ķiļķenboks. Gluži pareizi. Urā! Taisnībai

vajaga pasaulē būt. Urā!

Gailis. Un tagad — marš visi prom ! (Uz krievu.)

lesim, biedri, noliksim zirgus. Nado podņatj flag!
(Iziet abi.)

Jundzis. Tik traku būšanu es gan neesmu re-

dzējis i tēvu tēvu laikos ne. Lai Dievs stāv klāt.

Ķiļķenboks. Vaimanājiet, izsūcēji! Aha! Viss

pieder visiem. Ko tad dara valdišana?

Zelmene. Paklausies tik uz visiem pasaules
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gājējiem, tad i galā netiksi. Šis man te ieliks ka-

munā. Tfu! Nu tad redzēsim gan. (iziet.)
Zelmenis. Riktigi gan pasaules lāpitaji. Vaj

es neesmu brūvējis pie krieva un pie prūša, bet ne-

viens nost neņēma. Lūgtin vien lūdzās kādu lāsiti.

Un šis tūlit kraus kamanās. Nu tad velis lai danco.

Nenāc man klāt ar savu manifesti. Tad rādišu gan.
(Iziet.)

Ķiļķenboks (draudoši). Par tiem vārdiem tev būs

jāatbild tribunāla priekšā. (Iziet viņam pakaļ, visi citi

aizgājuši, izņemot Mirdzu.)

Marija (uz Mirdzu, kura grib iet). Paliec, nu mums

ir jārunā.
Jundzis. Ja, pagaid. Es ari gribēju ko teikt.

Redz, kas nu notiek.

Marija. Nu, meitiņ, tikai vēl viens glābiņš.
Jundzis. Saprotams. Un tas jādara ar gudru

ziņu. Ne tā, kā toreiz ar to prūšu kungu. Cik tur

trūka. Tev ar to Gaili vajaga būt pa draugam.
Marija. Kā tad, pa draugam gan. Tu jau gan

zināsi, kas jādara.
Mirdza. Saprotu gan. Ar vienu vārdu sakot,

man to Gaili vajaga varbūt tūlit precēt?
Marija. Nu saki viens cilvēks! To muti!

Mirdza. Ja, kā tad. Saprotams. Un to krievu

un Ķiļķenboku ari. Kaut vaj pats nelabais būtu ja-

precē. Lai tik jūs savu naudu varētu mierigi pār-
skaitīt. Labi, lai iet ar. Bet tad tūlit dalisim, kā

jau komūnā. Es zinu, ka trūkums jums nav.

Marija. Uja, nekliedz, trakā! Tavu nejauku
bērnu.

Jundzis (atkrīt krēslā). Nu ir beigta mana man-

tiņa! Tādus bērnus izaudzināt!

Marija. Kad tev kaut naga melnumsmīlestības

būtu pret vecākiem.

Mirdza (jautri ironiski). Mīlestība, mīlestiba — laba

lieta. Nu tad ja, es eju un būšu pa draugam. Bet
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gluži pa draugam. Kaujiet tik vērsi uz kāzām. Tūlit

nosvētisim. Tagad tepat komūnā i laulā. Zelmenis

ari pašlaik kandžu izdzinis. Bet to es saku: pūra
naudu mēs ar Gaili paņemsim paši. Es zinu, kur

ta ir.

Jundzis (skrien dusmās klāt). Turi muti, nekauņa!
Ja nu kāds noklausās... Vai, kā slikti paliek ap
sirdi! (Atkal atkrīt krēslā.)

Marija. Klus, tur jau nāk.

Mirdza. Tad ir labi. Lai tik nāk. Es ar lielu

mllestibu. Celiet tik šķiņķus no glabātuves ārā —

ta komūna grib ēst.

Jundzis (skrien ar paceltu dūri). Vaj tu klusēsi, cū-

kas bērns.

Mirdza (smejas). Ha, ha, ha. Būs kāzas —

būs
...

Čubini tik maku. Ar mīlestibu. Mēs gluži
ar mīlestibu paņemsim ... Ha, ha, ha. (Jautri smej.)

Gailis (ienāk). Tā. Gādājiet, ka komūnai ir pus-
diena galdā. Taisāties prom!

Marija un Jundzis (iziedami). Tā, ka tu ar

labu, meitiņ. Tā kā ar mīlestibu.

Gailis (uz Mirdzu, kura ari grib iet). Pagaid, meitiņ,
ne no vietas. Stop mašina, kad kungs saka! Ne-

skrien tik traki, parunāsim par lietu, sirsniņ.
Mirdza (spītīgi). Runā vien, smuks puisit. Bet

tā, ka var saprast.
Gailis. Vispirms — uzliec pusdienu. Jau pus-

otras dienas neesmu neko dabūjis. Tie nolādētie

buržuji neka nedod.

Mirdza. Nu jau drusku saprotu gan. Vēders

kurn. Būs revolūcija. Ja, tā jau saka: bads labā-

kais aģitators.
Gailis. Ko tur tik daudz runāt. Dod ēst, tad

runāsim tālāk.

Mirdza. Būtu labi. Bet bez komūnas atļaujas
nav brīv ne ko dot, ne ņemt. Sasauciet pilnu sapulci.

Gailis. Velis ar lai ārā! Es te esmu likums un
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pavēle un ar to beigas! Dod šurp tos sviesta spai-
ņus un šķiņķus.

Mirdza. Bet tagad sieviešiem vienādas, tiesibas

un es negribu būt par ķēkšu. Pameklējiet citu.

Gailis. Tā?

Mirdza (mēda). Ja — tā.

Gailis (laipnāk). Smuka šmare, bet kur velns tik

cieta sirds.

Mirdza. Smuks komisārs, bet kur velns tik

tukšs vēders.

Gailis. Tā?

Mirdza. Ja, tā. Visur vienlīdziba.

Gailis (nikni). Nu, klausies, nebrūķē mūli tik

vareni. Ka nedabū piparus. Es jūs visus nacionali-

zēšu un rekvizēšu. Maksāsiet kontribūciju kā čākstēs

vien... Nu, vaj būs vaj ne ? Es daudz nejokoju.
Mirdza. Būs, būs. Kā ne.

Gailis. Kas būs?

Mirdza. Gavēnis. Lielais gavēnis.
Gailis. Tā?

Mirdza. Ja tā. Variet sākt. (Taisa kniksi.) Man

jāiet komūnā, (iziet.)
Gailis (grib skriet pakaļ, apraujas). Nolādēta būšana,

Na, tad lai iet ar. Es jums ielikšu špiļku. (Sauc) Ehe!

biedri, šurp!
Ķiļķenboks un Lapotņikovs (ienāk.) Kā pa-

vēliet, biedra kungs.
Gailis. Mēs tūlit taisisim rekviziciju. Bet pa-

priekšu pasauc te šurp tos buržujus. Viņi slēpj pār-
tikas vielas.

Ķiļķenboks (paver durvis). Ehe! Nāciet tūlit šurp!
Jundzi, saimniec! Tūlit, komūna sauc. (Uz Gaili.) Tos,

biedra kungs, bez žēlastibas vajag saņemt. Tie ir

īsti buržuji.
(lenāk Jundzis un Marija.)

Gailis (lepni). Klausies, buržuj, kur ir tavs krā-

jums, dod šurp.
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Jundzis (piegrūž sievai). Tā ka neizpļāpā. Turi

muti. Liedzies. (Uz Gaili.) Es, žēligs valdibas kungs,
eh — es man neka nav.

Gailis. Nemelo, tu stāvēsi plintes galā!
Marija (grūž Jundzim). Saki, ka to prūši paņēma;

turies!

Jundzis. Es esmu visu atdevis tiem prūšiem.
Nu jau labi, ka dzīviba vēl atlikusi. (Skatās uz durvim,
kur nauda nolikta grīdā.)

Marija. Visu, visu prūši paņēma, ja, nudie. Tik

cik mugurā un vēderā vairs palika.
Gailis. Neput niekus. Liec galdā un beigas.

Man nav te laika runāt. Komūnai vajaga ēst, sa-

proti. Dod šurp savus šķiņķus un cepešus. Diezgan
esi savā mūžā baudijis ta labuma, tagad mēs ari

gribam pasmeķet. Tev vēders jau diezgan resns.

Marija. Vai die, kur mēs nabaga cilvēki tādus

gardumus ņemsim.
Gailis. Diezgan. Nu vaj būs vaj ne? Viens,

divi

Ķiļķenboks. Viens, divi... smērē beigts!
Marija. Kur mēs nabaga cilvēki... Vldie!

Gailis (pavēloši saviem biedriem). Tribunālam! Ved

viņus prom. Sabotažņiki!
Ķiļķenboks. Aha! Prom! (iedzen viņus blakus

istabā.)

Gailis (spļauj). Nolādēti kontrrevolucionari! Kaut

gabalu maizes varētu dabūt. Mēli var apēst!
Lapotņikovs (spļauj). Da. Boļno kušaķ hočetsa!

Ķiļķenboks (spļauj). Iztaisitkratišanu visā mājā,
tad redzētu, kādas lietas nāk ārā. Izsūcēji tādi. Tfu!

Gailis. Labi. lesim, biedri, un sāksim pārme-
klēt. Es tagad apēstu vaj puspasaules.

(Dzird Zelmeni dziedam dzērāju dziesmu.)

Ko tas tur trallina, kā traks. Laikam pieēdies līdz

kaklam.

Zelm en i S (ienāk ar kandžas pudeli padusē, omuligs,
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iedzēries, apskata visus). Nu ir gan partija. Nu, ko tad

putiet kā tēvu paglabājuši. (Uz Gaili.) Klausies, tu,
lielais pasaules lāpitajs, nāc sadzersim uz to jauno
valstibu. Vaj komūnā lai gavēnis vien būtu? Nāc,
es tev iedošu svēto eļļu.

Gailis (nikni). Ko tu teici ? Es pasaules lāpitajs ?

Zelmenis (atmet ar roku kā klusinādams). Nu, nu,

nu: paklausies šito: (Dzied.)

ledzer, brāli, laiki grūti,
Dzīves ērkšķi nikni dur.

ledzer, mazāk sāpes jūti,
Jaunu dzīvi alus bur.

Nu skaties, skroderzelle! Te nav tik alus vien,
te ir kaut kas labāks. (Rada pudeli.)

Gailis (saķer šauteni). Mierā, vaj es tevi tūlit likšu

pie sienas ! (Paceļ plinti.)
Zelmenis. Vai, vai, vai —nu liec vien to plik-

steni pie malas. Plinte? Laba lieta. Bet es tev

teikšu, brālit, es ar šito — (rada pudeli) — esu lielga-
balus apklusinājis. Pagājušu vasar visa prūšu ba-

tareja gulēja. Eh! Galvenā lieta, kad labi norūgst.
Tad tava padome un komūna lai iet gulēt. Mani

tu nemācisi, bute.

Gailis (paceļ šauteni). Viens, divi, trīs ... Neplāti
žaunas. Kā tu drīksti apvainot mūsu valstibu.

Zelmenis (izbijies). Utu, tu, tu, tu! Tūlit jau

plinti cilāt. Nu saki, vaj ir vērts. Būtu paraudzijis
labāk ka smēķē, bezdvēsels tāds un tad šāvis. Tad

tu vis nešautu vairs. Nu, paraugi nu, pipars tāds.

(Dod pudeli.)
Gailis. Biedri! lesperiet šito tēviņu ar' iekšā.

Tribunālam!

Ķiļķenboks un Lapotņikovs (grūž Zelmenipie

vecajiem iekšā.) Aha, sabotažņiks! Tagad tu dabūsi

mācibu!

Zelmenis. Lēnam, lēnam, mīļie. Es esmu go-

digs amatnieks ! Paskaties šurp — pats vien, nudie,
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pats vien brūvēju. (Rāda pudeli.) Es ar mīlestibu vien,
nudie! (Kliedz.)

Gailis. To pudeli ņem nost! (Pudeli atņem un Zel-

meni iegrūž istabā. Dzirdama no turienes dziedāšana.) Gatavie

imperiālisti. Visu noslēpj. (Spļauj.) 0, lustigi būtu

gabalu speķa uz pannas uzcept! E, kā senāk dzī-

vojām. Suņa dzīve tagad.

Ķiļķenboks. Ja. Es ari neesmu baudijis ka

vakar vakarā. Es visu nakti aģitēju. Būtu kaut

cepti kartupeļi. Tfu!

Lapotņikovs (spļauj). Seļodočku sjel bi. Boļno
hocetsa!

Gailis. Tad es ar gribu parādit diktatūru. Rītā

visus tribunālam. Lai tik nāk priekšā — visus pēc
kārtas.

Zelmene (ienāk uz Zelmeņa kliegšanu, rokā ūdens ne-

stuves, jo nupat nesusi ūdeni). Kas te par kliegšanu bij ?

Zelmen, kur tu paliki?
Gailis (draudoši). Ārā, vecen!

Ķiļķenboks. Ej tu, kur tev jāiet, ja negribi
tādu pat galu kā Zelmenim. Arā!

Zelmene. Kāds gals ? Ko tu te melsi. Klau-

sies, tu klender, nerīkojies te citu mājās tik lieliski.

Kas tevi te aicinājis?

Ķiļķenboks. Es daru pēc pavēles. Ja.

Gailis. Vecen, paliec mierā, ja negribi stāvēt

pie sienas.

Zelmene. Nu, nu, nu ? Ak tad šis būs te tas

rīkotājs. Tad vari sēdēt vaj pats sev uz kakla, bet

manam Zelmenim tu liec miera. (Grib iet istabā pie
Zelmeņa.)

Gailis (priekšā). Nost! Viņš ir nolamājis komūnu

un tiek nodots uz manu pavēli tribunālam. Nāves

sods visiem buržujiem! Un tagad taisies ārā no

šejienes.
Zelmene. Ak tā, kundziņi! Ak tad man va-

jadzēs tik muti noslaucit, kad jūs Zelmeni grūstisiet.
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No kurienes tādi ķeizari nāk? (Sauc.) Zelmen, nāc

uz māju, laiks gulēt!
Gailis (paķer savu ādas pātagu). Skaties, vecen, tūlit

es tev maksāšu ! Taisies prom. Es te esmu priekš-
nieks tagad. Nu vaj iesi?

Zelmene. Ak šitā! Priekšnieks. Man jau ne.

Mans priekšnieks ir Zelmenis. Tādu priekšnieku
tagad kā biezs, ne ar karoti nevar apmaisit. Esam

redzējuši, esam pavadijuši, pavadisim i tevi ar. Pa-

saules lāpitajs tāds, bet pašam pliks... Un te vēl

ne godigam cilvēkam miera neliks.

Gailis (dusmās). Turi muti!

Zelmene. Ko tu domā! Cilvēks nevarēs vairs

ne savu mutu lietot. Domā gan kumēdiņus ar mums

spēlēt. Saki ko tu dariji Zelmenim?

Ķiļķenboks. Zelmenis ir apcietināts komū-

nas vārdā. Rītā viņu tiesās. Aha!

Zelmene. Apcietināts ? Tu drīksti Zelmenim

rokas pielikt, skroderzelle tāds! Godigam cilvēkam,
kas pārtiek no sava amata. Tāds pūslis te nāks un

apcietinās ļaudis. Dod šurp Zelmeni, es tev saku,

vaj es tev rādišu kā bekas lauž.

Gailis (nikns). Likuma vārdā! Stop! (Uz Ķiļķenboku.)

Apcietināt! (Tas dodas klāt.)

Zelmene. Nenāc tuvumā, salmu kūlis tāds, (Paķer
maizes lāpstu pie krāsns.) kā nepaliek par karstu!

Ķiļķenboks (atlec). Trakā sieva!

Gailis. Ta ir paša nelabā vecene! Vaj iesi reiz

prom. (Ceļ plinti.) Es tevi noziedišu kā mušu!

Zelmene. Nē un nē! Atdodiet Zelmeni. Ja ne,

es jums tādu tribunālu iedošu, ka bērna prātā pa-

liksiet. Es neļaušu Zelmeni blamieret. Siseņi tādi.

Maizes sēnalas nav ko ēst, bet vēl diezin ar kādu

tribunālu lielas. Kaunu būtu pratuši. Ehe, Zelmen,

(Pie istabas durvim.) nāc laukā, es esmu tepat!
Gailis (grūž ar plintes galu). Projām, ragana! (Ceļ

plinti.) Viens, divi .. . (Grūž ar plinti.)
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Zelmene. Vaj divdesmit. Šis mani, sievišķa

cilvēku, grūst! Vaj tu zini, cik tu vecs esi? Tādus

vīriņus esmu pa septiņiem uz vienu pirkstu likusi.

Tu domā, uzvilcis bikses tādas kules, plinti rokā —

ek —še riktigs zaldāts un tad tik dižoties. (Rāda ar

visu ķermeni.) Nenāc pa naga galam, seska dvēsele!

Gailis (uz abiem). Apcietināt un nodot tribunālam!

Zelmene. Nāc tik pa šāvienam. Kauliņus grūti
būs salasit. (Rada ar lāpstu Ķiļķenbokam.)

Lapotņikovs. Vot, sdorovaja baba!

Gailis. lesper to veceni pie citiem cietumniekiem.

Lapotņikovs. Matuška, matuška! (Labina.)

Zelmene. To jūs man pieminēsiet. (Uz Gaili.) Pa-

saules brūtgāns tāds, vēderdancis, peļu ērzelis, jēra
dvēsele! (Visi iegrūž Zelmeni pie citiem. lekšā dzirdama

kņada un lamāšanās.)

Gailis (nospļaujas, apsēstas pie galda). Nolādēti bur-

žuji! Pekle gatavā! Kaut vaj gabals maizes būtu

bijis ko norīt. Auksts ari vēl.

Ķiļķenboks (izvelk pudeli, kuru atņēmis Zelmenim).

Te tas kontrrevolucionars ir kaut ko iebrūvejis.
Gailis. Kas tev tur ir?

Ķiļķenboks. Ta ir ta pudele, ko es atņēmu.

Jāparauga.
Gailis (aši). Dod šurp! (Izrauj pudeli, pakrata, paož,

iedzer.) O, velns! Pamatigs!
Ķiļķenboks (izņem pudeli no rokam). Lūdzu, biedri,

man ar kādu drusku. (Dzer.) Hm. Es esmu dzēris

no Zelmeņa brūvējumiem, bet tas ir par visām rei-

zēm labāks.

Lapotņikovs (izņem pudeli, liek pie mutes un izdzer).

Ono kak raz samogonka! Vot tak ģelo!
Gailis (izņem pudeli no rokam). Paskaties, lops, iz-

dzēra visu. Priekšnieku pazīsti?
Ķiļķenboks. Biedra kungs, mēs varam iztaisit

konfiscēšanu. Tam Zelmenim nekad nav trūkums.

Viņš brūvē.
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Gailis. Brūvē? Un tu man agrāk neko neteici.

Tad mēs varam nacionalizēt un lieta darita.

Ķiļķenboks. Brūvē, protams, ka brūvē. Gatava

fabrika. Jau cara laikā brūvēja. Tas ir meistars

par visu Cēsu apriņķi. Taisa riktigu konjaku.
Gailis. Tad nacionalizēt. Beigta balle!

Ķiļķenboks (domigi). Ja tik var dabūt rokā.

Viņam tāda noliktava, ko ne velns nezin.

Gailis. Hm. Klausies, pasauc to veci šurp.

Ķiļķenboks. Es domāju, ka tikai ar labu va-

jadzētu. Citādi nedabūs. Es viņu pazīstu.
Gailis. Nu labi, labi! Ej, pasauc.

Ķiļķenboks (paverdurvis). Ej, Zelmen! Nāc ārā!

Valdišana sauc!

Zelmenis (omuligs iznāk). Nu, ko es teicu? Bez

manis jūs ne no vietas. Ar visu padomi grāvī...
Gailis. Klausies, biedri, ja gribi būt prātigs,

pagādā kādu pudeli no sava labuma. Parunāsim

par lietu.

Zelmenis. Par lietu gan. Un ta lieta ir: par

ko tad tie cilvēki saspiesti vienā istabā. Un mana

vecene traki saskaitusies. Nav lieta, Ķiļķenbok. Vaj
tu atmini, ka es tevi mazu pēru?

Gailis. Nu kā tad būs? Atnes nu, mīļais, kādu

lāsi. Auksti.

Zelmenis. Labi. Bet tad — kad balle, lai iet

visiem. Tad, Gailit, izlaid tos sieviešus un saim-

nieku ar. Bez šķiņķa nav nekāda balle. Te jau

brāļi un māsas vien ir, bet tu kā dulls sāksi vēl

tribuļot.
Gailis (uz Ķiļķenboku). Laid ārā! (Ķiļķenboks attaisa

durvis.

Zelmenis. Nu tad, lai iet. (Izvelk no kabatas pu-

deli kandžas.) Paprovejiet šito, tad jūs pieminēsiet Zel-

meni. Bet par to citu tikai cara naudā. Ko tagad
materiāls vien maksā. Apdomā.

Gailis (dzer). 0, tas ir ko vērts. Dēviņi zibeņi!
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(Viņi dzer visi pēc kārtas no dažādiem trauciņiem.) Klau, vaj

nevarētu kādu uzkožamo dabūt?

Zelmenis. Par ko ne. Vaj Vec-Rumbās kas

trūkst. Bet tad mācies te dzīvot. Mēs, brālit, lie-

lākiem vīriem kā tev esam bikses uzvilkusi.

Gailis. Lai iet priekā. Dari, ko zini, bet gādā
ko ēst.

Zelmenis (sauc pie istabas durvim). Ehe! Nāciet

klajumā. Es jums pasludinu manifestu. Jundzi, saim-

niec, nāciet ārā. Vecen, nāk kāzās!

Ķiļķenboks (uz Zelmeni). Tu mani piesargā. Ta

Zelmene ir par daudz nikna. (No blakus istabas iznāk

visi cietumnieki.)

Zelmenis. Manifestē! Visiem jāapvienojas un

jāēd kāzu mielasts.

Zelmene. Kad ar godu, tad ar godu, bet kad

man kāds pieliek rokas, tad lai zin, kas notiek.

Gailis (ar pudeli rokā pienāk pie Jundža). Lai dzīvo

saimnieks un saimniece! Pašiem sava komūna!

(Jundzis dzer; sievieši aiziet gādāt ēdienu.)

Lapotņikovs (dzer). Ono kak carskoe i jest!

Ķiļķenboks (dzer). Nedomā, brālit, ka pie mums

kāposti un gurķi vien aug, kā Krievzemē. Putru

esi dzirdējis? Vot ono putra i jest!
Lapotņikovs (dzer). Putra? Lai dzīvo putra!

Urā!

Gailis (dzer, jau priecigs). Kur, velns, tu tādu smēri

esi sabrūvējis! Uguns vien metas ap acim. Goda

vīrs tu esi, Zelmen. Bet dabū nu vēl.

Zelmenis. Lai iet, lielskungs. Bet cara naudā

tikai.

Gailis. Nav žēl, kad tikai manta. Se! (izvelk
lielu naudas žūksni un daļu iedod Zelmenim). Bet nu labi

daudz! (Zelmenis aiziet.) Sanāciet kopā, lai velis zina

par komūnu. Padzīvosim vienreiz priecigi savā tēvu

zemē. Lustigi laiki. (Dzer.)
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Marija un Irma (nāk un nes uzkožamos un saliek uz

galda). Lūgtu nu, ciemiņi, pasmeķet mūsu maiziti.

(Visi sēstas pie galda un sāk ēst, sevišķi krievs ēd bezgala daudz.)

Jundzis (drošs). Ē, Marij, nes šķiņķi! Kas te

godigam cilvēkam ko ēst no tādiem niekiem. Mums

nav trūkums! Neesam nekādi nabagi.
Zelmenis (nāk dziedādams ar divām lielām pudelēm).

Brāļi, šodien priecaj'ties, jauniba drīz beigsies!..
Zelmene (nes alus trauku). Kad cilvēki prot godu,

tad es ari protu kā uzņemt.
Gailis un Ķiļķenboks. Urā! Lai dzīvo Zel-

menis ! Lai dzīvo brīviba!

Marija (nes speķi un šķiņķi). Lūdzu uzkodisiet cie-

miņi. Tā jau nesmēķē, kad nav laba kumosiņa.
Gailis. Urā! Lai dzīvo sievas māte! Lai dzīvo

Latvija! (Pievelk ari sieviešus pie galda.) Bet tad ir gan

brūvējums ! (Dzer un ēd.)

Jundzis. Ja, kas labs, tas labs. Kā saka —

tīrā maize!

Ķiļķenboks. Debess rasa! Pazīstiet, biedri,
Vidzemi. Ehe! Lēniņš lai netaisās līdzi!

Gailis. Ja, to es vienmēr esmu teicis, latvietis

paliek latvietis. Krievs ir revolūciju nemācēja iz-

taisīt. Urā, lai dzīvo vidzemnieki!

Zelmenis (mīligi sēstas Gailim klāt). Redz, bezdvē-

sele, ko es teicu. Tu mani nemācisi. ledzer un tad

runā. Brauc pa tiltu pamazām. Pazīsti savu mai-

zes devēju. Es esmu raudzējis visos laikos. Bez

laika nevajaga neko pasākt. Lai dzīvo mūsu brāliba.

Dzeriet, švauksti. Kamēr Zelmenis dzīvos, Vec-

Rumbās būs pilniba.
Jundzis. Tas labākais jau nu ir un paliek brā-

liba un satikšana. Kad tik nāktu vecie labie laiki

atkal atpakaļ.
Ķiļķenboks. Lai dzīvo vecie labie laiki! Urā!

Gailis (piecēlies tura runu). Lai dzīvo buržuju ķē-
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niņš Vec-Rumbu saimnieks un viņa saimniece un

skaistā meitiņa! Urā!

Jundzis (uz Marijas). Vaj zini, šodien vajaga ko

labāku uzkost. Nu kusties, kusties. Atnes to žā-

vēto šķiņķi! Izcep pankūkas. Lai meitas strādā!

Gailis (sakampj Mariju). Lai strādā visa pasaule
mums par labu. ledzer, sievas māt, iekamp to ru-

puci ! Visi vienā lielā komūnā šodien un mūžigi.
Lai dzīvo brīvā mīlestiba!

Zelmenis. Kad tāda komūna, tad debesīs ne-

būs labāk. (Uz Gaili.) Urā! Tu, pasaules ģēģeris, dzer

un piemini Zelmeni. To es tev saku, pats vācu ģe-
nerālis Piperliņš, kad bija baudijis, teica: Zelmen,
tev ir jānāk nach Berlin priekš kaiser šito all brūvēt!

Gailis (iereibis). Mīļais brāli, lai dzīvo visa ta

padarišana. Jauki dzīvot tēvijā! (Apkampj Zelmeni.)

Ķiļķenboks (viņiem klāt). Brāļi! Nost ar iero-

čiem un tribunāliem! Apvienosimies šodien brīvā

mīlestibā. Lai dzīvo šitā komūna un Zelmenis kā

viņas prezidents!
Zelmene (uz Gaili). Redz nu, kundziņ, ka tu ar

savu plinti neka nevarēji izdarit. Dzīvo brāligi, tad

ies labi, karsta putra tāds!

Gailis (glāzi rokā). Nāc, mamiņ, sadzersim tu brā-

libas. Kas mums ko tēvzemi dalit. (Grib viņu apkampt.)
Jundzis (gadās starpā). Sveiks, mīļais Gailit. Es

pirmiņ gluži vaj nobijos, domāju, ka gals klāt. Bet

pašu cilvēks vien esi. Dzīvosim kā brāļi, mums neka

netrūks.

Ķiļķenboks. Urā, brāļi! Šodien mums pieder
pasaule!

Jundzis (apkampj Gaili). Tagad mēs visi proletari
kopā satikušies. Kad mēs kopā, kas mums ko var

padarīt. Gailit, mīļais, es tevi... Tu būsi mans

znots, es tev mājas atdošu, nudien atdošu. Kad tu

gribi, ņem to skuķi, traka gan viņa ir. Lai iet viss

vienā kamolā.
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Gailis (pakāpies grib turēt runu). Lai dzīvo mūžigi
pelēkais barons Jundzis un viņa ģimene! Es esmu

pasaules komisārs un es to gribu. Tušu! Tušu!

Muzikantus! (Visi pieceļas un glāzes paceldami sauc urā!
Liela orģija. Zelmenis pilda glāzes, sievieši liek ēdienuuz galda.)

Zelmenis. Tad lai uzdziedam. Neviens vēl nav

manu alu dzēris, kas nebūtu dziedājis. (Rāda uz Gaili

un sāk dziedat:)

Kur tu teci, kur tu teci, gailiti manu,

No rltiņa agrumā ...

(Visi stāv apkampušies: Gailis ar Jundzi, Zelmenis ar Ķiļķen-
boku. Sievieši ari pulkā. Lapotņikovs pēkšņi nosviež savu

kažociņu un sāk dejot kazaciski iekliegdamies un plaukstas siz-

dams. Citi dzied glāzēm un ēdieniem rokās.)

Mirdza (ienāk no savas istabas, paliek stāvot no brīnu-

miem, tad sāk skaļi smieties). Šķiru cīņa nu ir galā. Ko-

mūna danco!

(Priekškars.)

Trešais cēliens.

Dažus mēnešus vēlāk. Turpat.

Mirdza. Zelmene.

(Mirdza sed pie galdiņa un raksta vēstuli, doma, sapņo.)

Zelmene (pieiedama). Jāpaskatās, ko tad nu tur tā

raksta. Vaj vēstuli, vaj?
Mirdza (aizsedz ar roku). Nav, nav priekš tevis.

Neskaties labāk.

Zelmene. Aha, tad jau būs vaj... Bet kur

tad tu zini rakstit. Kurt šis ir tagad?
Mirdza (noslēpumaini). Vaj zini, tantiņ. Man tāda

priecigaka sirds. Ko domā, te atbraucis esot kāds ko-

munists šķūtnieks, no Alūksnes. Stāstijis, ka Jaun-

Rumbu Kārlis tur karojot latviešu pulkā pret šitiem

brāļiem. Savu nodaļu komandējot. Esot jau pie

pašas Alūksnes. Nu, tad saproti, gribu ziņu pa-
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dot. Lai glābj mani ja var. Un ja nevarēs — tad,
nudie bēgšu prom pie viņa. Te jau mani tā kā tā

grib atdot kaut kuram. Lai tik ta vecā nauda dzīva

paliktu.
Zelmene. Ja, bērniņ, tā jau ir gan. Šitie brāļi

paliek arvien trakāki. Konpiscē vien tik, to vien

tik zina. Zelmenis jau ari nevar vairs neko ierau-

dzēt. Ņem nost tos produktus, pagani. Laikam gan

gribēja, lai katru dien tā iet kā toreiz, kad ta prie-
cigā nakts bija.

Mirdza (raksta). Ja, kad labi uzņēma, tad bija
brāļi. Tagad atkal tikai par šķiru naidu vien runā.

(Beidz rakstit.) Tā, tagad es aizskriešu pameklēt to

šķūtnieku. Varbūt, ka varēs aizsūtit kaut kā. (Taisās
iet; pie durvim klauvē.)

Zelmene. Diezi, kas tad tur tā grābstās apkārt.
(let atvērt un ielaiž Vilciņu, kazaku. Mirdzaaiziet savā istabā.)

Vilciņš (viņam sīka balss). Nu, labdien, Vec-Rum-

bās, labdien! Nu ko tad dariet?

Zelmene. Ko nu daudz var darit. Tagad tik

skaties, ka nenāc pie tribunāla.

Vilciņš. Ja, ja, viegli vis nav. Tagad pat tāda

traka lieta. Trīsdesmit gadus, kā saka, esmu mēro-

jis tos valsts ceļus kamēr amatā esu, bet tādas lie-

tas vēl neesu dzirdējis.
Zelmene. Kādas tad?

Vilciņš. Vaj tu nevarētu saimnieku dabūt. Vi-

ņam pašam jāparaksta.
Zelmene. Ka tad. (Tūlit pieiet pie otras istabas un

sauc.) Saimniek, nāciet, nāciet saņemt ziņas.
Jundzis (un Marija ienāk). Nu, kas bij? Ak tu,

Vilciņ. Ko tad teiksi?

Vilciņš. Jāsaka vien ir. Tad nu tāda ta pa-
vēle ir: atdod naudu vaj mirsti.

Jundzis (izbīstas). Ko tu runā, cilvēciņ!

Marija. Vai, vai, mīļie!
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Zelmene. Nebaidi ļaudis, Vilciņ. Kad sakāms,
saki klāri!

Vilciņš. Ak tad neesiet vis vēl dzirdējuši? Te

būs tad ta pavēle no kumisara. (izvelk papiri.) Tad

nu izlasiet un parakstiet ar.

Jundzis (drebošām rokam). A, es tur neka nevaru

izlasit, tādi savadi raksti.

Vilciņš. Kas nu tur ko izlasit. Septiņu dienu

laikā visiem pilsoņiem, teiksim, jāaiznes visa zelta,
sudraba un cara nauda pie kumisara, lai apmaina
ar padomiem un kerenkam. Kas neizpildīs, tiks

nauda atņemta un pats pie tribunāla. Tagad jau

ņem bez cimdiem ta jaunā valdišana. Viens divi —

beigts, tāpat kā ek Sempeters. Lai dieviņš žēlo.

(Jundzis, Marija un Zelmene paliek atplestām mutēm, uzlūko

viens otru muļķigi.)

Jundzis. Jānodod
...

Tu saki septiņu — gadu
laikā?

Vilciņš. Septiņu dienu laikā. Tas ir no vakar-

dienas. Tā te stāv. Tad nu lūdzu parakstisiet,
saimniek.

Marija. Kungs tētit, vaj tad mums kāda nauda?

Kur to tagad lai ņem.

Zelmene (piekrīt). Ja, kur tu, nabags, ņemsi
naudu. Lai dod tie, kam ir. (Apķeras.) Vai die,
Zelmenis nāks mājās, man jāiet pusdienas taisit.

(Aši prom.)

Vilciņš. Ja, tā jau gan... Bet kas noslēps,
tam pie tribunāla; tad nu lūdzu parakstisiet.

Jundzis (negrib). Marij, man acis tādas tumšas.

Paraksti tu.

Marija (negrib). Ko es sievieša cilvēks tur zinu!

Vilciņš. Kad neparaksta, tad sods būšot gan,

tā saka.

Jundzis (raksta un dreb). Tad nu ej ar tālāk.

Mēs jau labprāt atdotu, kad tikai mums būtu. Val-

dibai jāklausa, lai kāda ari nav.

J. Akuratera kopoti raksti, VK.
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Vilciņš. Tad tā i ziniet. Nu, ardieviņu. (iziet.)
Marija (lūrē pa logu kamēr aiziet). Nu vaj tas ir

piedzīvots kamēr pasaule pastāvi Vai dieviņ, tavu

trakumu 1

Jundzis. Gatavs rīkļu rāvējs 1 Tu atdod, ko

esi tā sargājis un glabājis. Dieva vairs nav debesīs,
skaidra lieta.

Marija (dusmās kliedz). Tad turies pats. Lika

pagaidit! Labāk lai sapūst vaj sadeg, bet tā jau ne-

būs, ka tiem es nesišu. Atraduši muļķus, ko domā.

Jundzis. Nu, nu, nekliedz tik stipri, vēl kāds

sadzirdēs
...

Bet tas tribunāls
... Nupat, redz, kai-

miņu aizveda uz Cēsim par nepaklausību... Zinaj's
ar to pašu Gaili parunātos.

Marija. Tas tev ko darīs. To tik gaida, lai

dabūtu naudu rokā. Tas viņam kā suņam desa.

Jundzis Tad nu, vaj zini, vienigi vēl tas

skuķis.

Marija. Nu tad gan. Vienigi ta. Paga, drusku

aprunāšos. (Pieiet pie Mirdzas istabas, sauc.) Mirdziņ, mei-

tiņ, iznāc drusku parunāties. (Mirdza iznāk saģērbusies
uz iešanu.)

Jundzis. Tad nu zini, kas par lietu. Nauda

jānodod padomei. Viss mūsu mazumiņš.

Marija. Ta jau meitiņ visa tava manta. Vaj

mums kas vairs vajadzigs. Tev vien tik krājam.

Mirdza (ir saģērbusies uz iešanu). Nu tad jau labi.

Dodiet tik prom, nebūs jāsargā. Kas zin, vaj peles

jau nav nosmēķējušas.
Marija. Kam nu tā runāt, meitiņ. Tu jau vari

gan. Tik parunājies tā mīligi ar to Gaili. Tev pa-
šai tas labums paliks. Pūra nauda būs.

Mirdza (noskaitusies). Ja, ja, parunāšu gan. Bet

tad no visas tiesas. Tad mēs ar Gaili to ari paši
paņemsim, to pūra naudu. Es jau zinu, kur tas

naudas baķis stāv.
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Jundzis (skrien draudēdams viņai klāt). Ko tu te

muldi. Kas par baķi? Klusi tak.

Mirdza. Neizliecies nu. Visi varētu zināt, ja
tikai saprastu skatities uz jums. Velciet tik ārā un

nesiet apmainit. Ja ne, tad es tā labi mīligi pa-

runāšu ar Gaili un mēs paši izvilksim.

Jundzis. Traks bērns. Vaj tik drīz ta bausliba

un pravieši no tavas galvas ir izgājuši. Gan jāsaka:
tev vajadzētu iet par pasauli prom par tādu izturē-

šanos.

Mirdza. Esmu jau gatava. Tūlit iešu. Bet mans

pelnijums ari te ir un to es gan zināšu ņemt līdzi.

Ar visiem mani precinajiet, bet nu ir tas īstais, tas

sarkanais Gailis. Tas jums ar rādīs kā znotam jā-
dzīvo. Tagad es iešu aprunāties ar to tribunālu.

Ha, ha, ha. (Jautri smiedamās iziet.)

Jundzis (uz Mariju). Vaj tu nu dzirdēji ? Beigts
tā kā tā. Tīri vella bērns. Es nesaprotu, ko viņai

vajaga.
Marija. Tu jau zini gan, ko viņai vajaga. Tas

ir tas Jaun-Rumbu Kārlis — visu mūžu jau tīkojis,
to tik dabūt savā rokā. Tas trakais.

Jundzis. Nu tad, lai pērkons te dobi izsper, bet

tā nebūs
... Bet ta nauda — beigta gan ...

Marija. Nepūt nu, vecais muļķi. (Noslēpumaini.)
Vēl šonakt jāceļ ārā un jāiznes uz riju. Lai tad

svilpo. Gan es zināšu, kur nolikt. Vieta jau ir ga-

tava.

Jundzis. Klusāk. (Rāda uz otru istabu.) Tur tas

Ķiļķenboks ar Gaili var noklausities
...

Ak tu domā,
ka rijā drošāk?

Marija. Nu ja, drošāk. Var jau ari vecā klēts

vietā. Kas tur meklēs vaj krāmēsies. Bet te ir jā-

izņem. Kad tas skuķis nepalaiž tik mēli.

Jundzis. Jāņem, jāņem, kas tur ko saka preti.
Bet kā tu izņemsi. Visā mājā tagad biedri vien ir.

Ne brīdi nevar būt mierigs. leraudzīs un — amen.
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Marija. Lai tik paliek tumšs, gan aizies gulēt.
Vakar atkal Zelmenis bij pamielojis. Paga! Nolie-

cies gultā, es teikšu, ka slims esi, tad jau varbūt

neviens nenāks.

Jundzis. Nu tu domā, ka neesmu slims? Tagad
tā vien kā skudras pa galvu rāpjas. Kāds velis te

to kazaku ar nejauko pavēli atnesa! Paraksties tik

un atdod. Bet kas tev pelnīs. Oi, laiki, laiki! (No-
liekas gultā.)

Marija. Tā. Paliec vien mierā, gan es izdarišu.

(iededzina uguni.) Pēc septiņām dienam vairs smakas

nebūs.

Zelmene (pabāž galvu pa durvim). Es gribēju par

to pašu naudas nešanu. Nu jau gan laikam valdi-

šanas vairs nav. Ak tu Kungs un Dievs!

Marija (met ar rokam klusēt). Nekliedz, nekliedz

tik nejauki. Saimnieks slims. Nenāc iekšā ar', die-

zin vaj nebūs tas pats tips atkal.

Zelmene. Ak tad slims gan?

Marija. Nu pavisam beigts. Gribu labi izsvī-

det varbūt ka pāriet. Bet nu, ej labāk prom. Un

saki, lai neviens nenāk. Tāda slikta kaite rādās būt.

Nu, ej, ej! (Izvada atpakaļ.)

Jundzis. Paklausies, vaj tie biedri ir tepat ?

Kad tik neuznāk.

Marija. Nebaidies. Guli tik un slimo. Es iz-

darišu. (Iziet.)

Jundzis (guļ un vaid). Nolādēta sērga. Tēvu tēvi

nav tādu redzējuši. E, kad varētu — visus uz Sibi-

riju! Es jums — smilkstētu kā kucēni. (Uz publiku.)
Nu sakiet nu: zelta naudu apmainit. Vaj tur vairs

par vērdiņu taisnibas. Tad lai velis paliek jauns, bet

tā nebūs. (Trūkstas ar lielu sparu augšā un iet aplūkot pie

sliegšņa.) Tā! Paldies Dievam — labā vietā noliku.

(Nometas ceļos, apskata, domā.) Kad tik tie kustoņi. . .

Caurām naktim grauž un čaukstina. Tīri vaj salts
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man svīst. Neķer ne kaķis vairs. Jāizvelk aplūkot,
drošāk noguldit. Tad ir variet meklēt!

(Pie durvim grabina — Jundzis pietrūkstas aši, ielec gultā un

vaid atkal.)

Irma (ienāk). Tad nu tā, saimniek, es ar gribēju
reiz runāt. Ilgāk es negaidišu vairs. Redz, kā

nauda jānodod apmainit. Bet mums nolīgts cara

naudā. Tad izdosiet man ari manu algu, kā norunāts.

Jundzis. Vaj tu stulba. Ko tu ar naudu tagad
darisi ?

Irma. Jānes nodot un apmainit. Citādi tribu-

nālā iekšā. Es vis negribu, lai mani nobendē.

Jundzis. Ne man kādas naudas, ne cara rubļu.
Ja gribi, saņem kerenkas; es varbūt salasišu. Liec

tu mani mierā!

Irma. Neka, saimniek. Norunāts cara naudā,
tad maksā ari. Ko tur tik daudz tiepties. Runā

jau, ka jums neesot trūkums.

Jundzis (ātri pacej galvu). Ko tu teici ? Kāds trū-

kums ? man neka nav — es neka nevaru dot, prūši
paņēma.

Irma. Ak tad tā ta lieta. Tad es iešu pie ko-

misāra. Tagad mūsu valdiba, nav vairs vecie laiki,
kad var muļķot cilvēkus. Tad redzēsim, vaj būs

vaj ne.

Jundzis. Vai dieviņ, ko tu mani moci. Man

jau tā karstumi un vēl naudu prasa. Dieviņ, vaj tas

ir redzēts. Vai, vai! (Atkrīt un guļ.)

Marija (ienāk, uz Irmu). Ko tad nu gribēsi ?

Jundzis. Grib kādu tur naudu atkal.

Marija. Uja trakā. Cilvēks mirst nost, vēl viņa

ar naudu uzmācas. Vaj neredzi, ka gals jau klāt.

Ej ārā!

Irma. Nudien, tad pie komisāra gan. Vaj nezi-

nāma lieta, ka naudu pūdējot, bet algu nemaksājot.
Te jau visa vella nauda esot nolikta. Nu tad, lai
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izšķir ar' tribunāls to lietu. Bet kamēr nebūs

nauda rokā, man ari nav nekas jāstrādā. Ardieviņu!

(Iziet aši.)

Jundzis. Traki, pavisam traki!

Marija. Kad tik iebāst drošākā vietā, tad būs

labi. (Aizkrampē durvis no iekšpuses un klausās.) Tagad

gan neviens nenāks. Abi tie biedri taisās gulēt.
Zelmenis, ko domā, savus rubļus jau nolicis drošā

vietā. Un tad —nu es zinu, kādēļ gribot apmainit —

nākot atkal kāda jauna valdiba. Tad kerenski ne

no vietas vairs — nekur nederēšot.

Jundzis. Ne, ne, to tik ne.

Marija. Tagad paliek pavisam kluss. Es jau

pieteicu, lai nenāk, sak', tāda lipiga slimiba ir. Nāc nu.

Jundzis (pieceļas lēnampieiet pie logapaklausās, palūrē).

Klausies, tā kā grabina.
Marija. Tas nekas. Žurku pievairojies bez

sava gala. Tas kaķis ar nekam neder vairs. Nu,

nāc, un sāksim.

Jundzis. Paga, palēnām. Tur ārā likās tā kā

Irma lūreja.
Marija. Ak, liela bēda. (Paņem lielo lakatu un aiz-

sedz visu logu.) Nu var lūrēt.

Jundzis. Kad tik nenomana vien, pagani, kad

tik nenomana; kad tik neuznāk...

Marija (klusām). Nāc tak, ko tu klimsti tik ilgi.
Kur stiens ?.. Vaj rītu gaidisi ?

(Vislielākā uzmanibā Jundzis paņem stieņu un pieiet pie dur-

vim, paceļ grīdas gabalu, zem kura ir nauda. Abi čukst klusām

un klausās, vaj kāds nenāk. Izvilkuši vīstokli sāk taustit un pētit.)

Jundzis. Aha! Vesels gan. Dzīvs gan!
Marija. Kad tik nebūtu ietrūdejis. Tāds kā ar

drēgnumu vien liekas.

Jundzis. Tas nekas. (Iznes naudas paku istabas

vidū.) Padod to uguni tuvāk. Paklāj kādu drēbi...

Tā, tā. (Marija izdara visu kas vajadzigs. Tad atraisa paku

vaļā un sāk krāmēties.)
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Marija. Te ir tie cara simtnieki vien. Tikai

Katrinas. Paskat cik skaisti.

Jundzis. Un ek, te man tie zelta gabaliņi.
Ā! Ā!

Marija. Klusāk! Ā! A! Kā bērns... Nu tad

sāksim skaitit; papriekš tos domes gabalus.
Jundzis. Ko tie. Papriekš cara simtniekus.

Marija. Te tie kerenski. Cik toreis bija ?

Jundzis. Nu tu tak nosvēri. Toreiz bij vien-

padsmit mārciņu. Ķo tur skaitit. (Kaut kas grabinās

istabā.) Pag. Klausies, kas grabinās. (Abi uzmanigi
pieceļas, klausās un tad atkal nometas pie naudas.)

Jundzis. Dod šurp simtniekus. Viņu reiz bija

piecdesmit divi gabali.
Marija. Ak tu gudrinieks. Un kur tie, kurus

saņēmi par veco speķi, no kurpnieka? Neka, gan es

zināšu. Būsi laikam Zelmenim aizlaidis par kandžu.

Jundzis. Ak, nu ir jau visi. Kad tik valgani
nepaliek, kad ieliksi bleķa bundžā.

Marija. Skat, skat, te tie ostrubļi. Tīri kā no

mašinas. Skaista naudiņa. A!

Jundzis. Nekā, māt, turēsimies labāk pie cara

naudiņas, ta būs un paliks mūžam ta riktigā.

Marija. Redz, te vēl piecsimtnieki. Šitādus

nest apmainit — tas tak traka lieta. Dod šurp. Cik

tad bij? (Sāk skaitit abi pēc kārtas.) Viens — viens, divi

— divi, trīs — trīs, četri — četri. (Atkal grabinās kautkur;
abi sastingst un klausās. Arā dzied Zelmenis dzērāju dziesmu.)

Jundzis. Nu atkal laikam pievilcies. Ir gan

dzīve tam Zelmenim.

Marija. Kad tik neuznāk kāds, kad tik neuz-

nāk. Man sirds tā vien trīc. (Abi skaita tālāk, arvien

skaļāk.) Pieci — pieci, seši — seši, septiņi — septiņi,

astoņi — astoņi.
Jundzis. Cst! Netik stipri, nekliedz.

Marija. Es? Tu pats kliedz.

Jundzis. Nudie' viens gāja kaut kur. (Noliek naudu,
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klausās, tad sāk atkal.) Deviņi — deviņi, desmit — de-

smit, vienpadsmit — vienpadsmit, divpadsmit — div-

padsmit, trīspadsmit (Liels brTkšķis pie krāsns; krīt

kāds koks. gāžas kāds krēsls.)

Marija (iekliedzas no bailēm skali). E! Vai!

Jundzis (vēl skajak). U! Ai!

Marija (apķerdamās). Nekliedz, nekliedz! Nav ne-

kas ! Kaķis!
Jundzis (bailēs uzkritis uz naudas papiriem virsū tur-

pina kliegt domādams, ka kāds ielauzies istabā. Oi, oi, oi!

Glābiet!

Marija (grūsta viņu). Nekliedz, pagāns, nekliedz!

Nav neviena, nekliedz, nekliedz. Izdzirdēs vēl.

Jundzis (apjucis). Glābiet, glābiet! Laupitaji ?

Balsis (aiz durvim). Kas tur ir ? Kas tur kliedz ?

Jāiet raudzit.

Marija (sauc preti). Nav nekas, nav nekas. Saim-

nieks slims. (Mēģina sagrābt naudu, kas vēl vairāk izjūk.)
Paliec mierā, trakais, ko kliedz. Vaj prāts ar ir vēl!

Jundzis (gulēdams ar vēderu uz naudas). Ne, ne! Ne-

viens lai nenāk klāt.

Balsis (aiz durvim dauzīšana). Laidiet iekšā, kas

tur ir? Padomes vārdā durvis vaļā ! Komūna pavēl!

Marija. Kungs, Jēziņ, nu ir gals klāt! Nolādēts

pagāns tavu bļaušanu. Nu, svied vaj zem gultas
vaj kur! Nu dod Šurp ! (Ķer un grib paslēpt. Taī pašā
brTdT durvis tiek uzlaustas. Gailis ar šauteni, Ķijķenboks, La-

potņikovs iebrūk iekšā. Irma un Janka ienāk vēlāk. Jundzis

uzgulst naudai virsū.)

Gailis. Kas te notiek ? Kas par kliegšanu ?

Ko tu tur guli, buržuj ?

Marija (priekšā viņiem). Slims, slims; pagalam
slims!

Jundzis (vaid). Vai, vai! Nevar celties; nenā-

ciet klāt I Es
...

man ir slikti. Vai, vai, vai! Mm,
hm

...

Marija. Slims gan, Gailit. Nevar celties.
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Ķiļķenboks. Es palīdzēšu. Nu celies.

Marija. Nevar, nevar. Jau vakar bija tāds švaks.

Nudien būs tas pats tīps! Ejiet tūlit ārā, kā nepie-

līp citiem. Ta ir dikti slikta un lipiga kaite. Ejiet
tik prom!..

Gailis (pabaksta Jundzi). Nu celies, celies veci!

Jundzis (vaid). Nevar, nevar, lieciet mierā. Tīps

gan, tīps, kas cits.

Gailis. Kas tev te par papiriem pa zemi ? (Uz

Ķiļķenboku un krievu.) Ņemiet to buržuju un lieciet

gultā!

Marija. Neaiztieciet, tad nebūs labi! Nudie'

nebūs labi!

Gailis. Mierā, vecen! Vāciet pie malas !

Jundzis (sper ar kājām). Nost! nost, nenāciet tu-

vumā! Sātani!

Irma. Nu tad dzirdiet, kamēr nav nomiris. Viņš
man nav samaksājis algu kā nākas. Trīs simti cara

naudā.

Janka. Tad man ar vajaga. Man ar cara naudā.

Gailis. Nu aši; stiep prom!

(Lapotņikovs un Ķiļķenboks saņem Jundzi aiz abiem galiem un

novelk nost no vietas. Tiek redzama nauda.)

Gailis (ierauga naudu un grābj cieti). Skaties, spe-

kulants ! Ak, nolādēts cara kalps! Kur tu ņēmi to

naudu!

Ķiļķenboks (pamet Jundzi un sāk uzlasitnaudu). Tas

viss no mūsu vērtības. Tas viss pieder komūnai.

Vot sabotažņiks!
Jundzis (pietrūkstas viegli un klūp naudai virsū). Nost!

Ta ir mana manta, ko Dievs man devis. (Grābj un bāž

kabatās ko var.)

Marija (tāpat). Nudie' godigi pelnita. Ķiļķenboks

var liecināt, ka nav zagta.
Gailis (grābj tik cieti). Mantas kopiba. Kas tavs,

tas mans. Visiem vienlīdzigi!
Lapotņikovs (metas klāt). Grabi nagrabļennoje!
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Gailis (grābdams papirus). Lai dzīvo revolūcija!
Nāve spekulantiem!

Irma (grābj cieti naudu). Nudie', nav maksājis no

pērnā gada ne kapeikas. Dod tik šurp!
Janka (pa vidām). Man ar, man ar!

(Liela kņada. Marija ieķērusies Ķiļķenbokam svārkos, velk to

nost no naudas. Jundzis tiek grūstits no visām pusēm.)

Marija. Liecies nu mierā, lops gatavais! Vaj
tu to pelniji? Vaj no pašas pekles esi izlīdis. Nu

diezgan, diezgan!
Gailis (redzēdams ka naudas vairs nav, iesaucas nikni).

Revolūcijas vārdā— stop! Kas par kliegšanu ! Mierā!

Visi ārā, tad mēs redzēsim, kas jādara. (Svinigi.) Par

neatļautu naudas glabāšanu un spekulāciju pilsonis
Jundzis tiek nodDts tribunālam. Rītā mēs sastādīsim

protokolu, tagad visi gulēt! (Visi aši izklīst ar naudu uz

visām pusēm un pazūd. Uz Jundzi.) Pilsoni Jundzi, rītā mēs

runāsim tālāk. (Aiziet.)
Jundzis (atkrīt gultā un vaid). Pagalam visa ta

mantiba. Vai, vai! Mm
...

mm
...

tie skaistie

ostiņi!

Marija (otrā istabas pusē vaid tāpat). Vai, vai, vai!

Tik vien tās kara peļņas bija. Tās skaistās Katriņas !

Jundzis (dusmigi). Kas velis tevi dīdija bļaut...

Vai, vai, vai!

Marija. Vaj es — pats tu bļāvi. Skaidri pēc
negudra. Vai dieviņ, vai dieviņ!

Jundzis. Nebrāķē vēl tik lielu muti, muļķe.

Vai, vai!

Marija. Neaiztiec tu mani, lempis tāds. Vai,
vai! (Abi atkrīt gultā un uz krēsla un vaid.)

Zelmenis (nāk iekšā ar alus krūzi rokā un dzied omu-

Hgā vaļibā streipuļodams). ledzer, brāli, laiki grūti, dzī-

ves ērkšķi nikni dur. ledzer, mazāk sāpes jūti, jaunu
dzīvi alus bur. Tā. ledzersim, saimniek. Es savu

jau noliku drošibā. Nedabūs ne graša. ledzer, saim-

niek. Ak tu Dieva dāvaniņa cik salds! Mana sirds
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nenes vienam pašam baudit. Lai iet uz tas jaunas
paradizes valstibu. Nu paņem nu šito lāsiti. (Sniedz
krūzi.)

Jundzis (trūkstas un ķer krēslu un lielās dusmās nāk

Zelmenim virsū). Es tev iebrūvešu tādu, kādu tu ne-

maz neesi baudijis.

(Zelmenis lielās bailes metas ārā, Jundzis viņam pakaļ.)

(Priekškars.)

Ceturtais cēliens.

Dažas dienas velak. Turpat.

Jundzis (guļ gultā slims).

Marija (sēd ar apsietu galvu un lāpa zeķes).
Zelmene (viņai preti uz krēsla). Nu, vaj paliek ar

labāk? Vaj ta iņģvēre nemaz nepalīdzēja?
Marija. Ko nu līdzēs. Kā padomāju par to

lietu, tā sāk atkal sāpēt.
Zelmene. Ko nu vairs bēdāties. Kā bij, tā

bij. Nu jau ir prom. Es jau teicu: cik ilgi tādas

trakas lietas ies, reiz tā kā tā lauzīs kaklu. Ko tu

domā— atnāks tāds komisārs un tu tik dod viņam
visu kā ķeizaram. Redz, kā nu vajadzēja bēgt. Esot

tā skrējuši, ka vaj deg. Nākot uz pēdām tie baltie

vaj zaļie ar veseliem diviem miljoniem. Tad nu aiz-

laida i mūsu Gailis ar. Nu varēs atvilkt varbūt elpu.
Tad nu Zelmenis iebrūveja vakar jaunu porciju. Nu

kerenkam gals klāt. Dabūs riktigu naudu. Ko tad

ar tādām biļetēm darīs. Vaj ceļus bruģēs ? (Paskatās

uz saimnieci.) Ak tad neka nepalika no visa krājumiņa ?

Marija. Kur nu, mīļā, paliks. Tik labi, ka tos

zelta gabaliņus vēl mutē iegrūdu. Kad nav man,

lai nav tev ar.

Zelmene. Nu ko tad, mīļā. Tas ir labi. Lai

tad nav ari.
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Jundzis. Rij tavu rīšanu. Kur tu nu dabūsi

rokā. Bet klausies, Zelmene, vaj tas Ķiļķenboks vēl

tepat?
Zelmene. Nu tepat, kurt' šis ies. Pašu cilvēks

vien ir. Saka, ka esot pārskatījies.
Jundzis. Nu tik es viņam labu pārskatišanos

iedošu. Blēžu būšana. Kas to šķiņķi izvilcis no

zirnājiem uz klētsaugšas ? Viņš ēd kā Sibirijas vilks.

Uz to vien tik dzīvo. Lai tik nāk ta jaunā valdišana.

Marija. Traks vaj esi ? Ja nu nāk atkal at-

pakaļ, tad tevi nokniebj kā nieku. Ko tagad var

zināt. Vēji sagriezušies kā peklē.
Zelmene. Tā jau gan teikuši, ka pēc divām

nedējam nākšot atpakaļ un tad visus kā aitas ap-
kaušot. Traki laiki gan ir.

Jundzis. Nu ko tad dzird par to jauno valdi-

šanu. Kāda nauda tagad iešot?

Zelmene. Tā runā, ka paši vien nākot. Mūs

muižas barons, Kalsnavas Niedra, Volps un vēl tādi

landvērķeni. Lai Dievs žēligs! Bet Zelmenis neko,

priecigs. Gan būšot, kas patērē to Dieva dāvanu.

Jundzis (mēģina celties). Vaj zin, jāiet būs uz

kaimiņiem aprunāties, kas ta par valdišanu ir, baltā

vaj zaļā, vaj sarkanā?

Marija. Nu tik paliec uz vietas. Dzird ka te-

pat jau jādelējot pa ceļiem. Vēl kāds nošaus. Vaj

tagad ko vērtē cilvēku vairs.

Zelmene. Jāiet nu palīgā Zelmenim; pašlaik
gribēja saliet mucās. (Taisās iet. Dzirdama Zelmeņa dzie-

dāšana.)

Zelmenis (nāk iekšā un dzied, alus trauciņš rokā).

Lai Dievu visi līdz —Nu teic tas visās vietās —

Spēj darit kas tam tīk — Tik lielas augstas lietas.

Marija. Uja, Zelmen, kas tad nu! «Vaj tu pie

Dievgalda taisies, ka tādas dziesmas sāc dziedat?

Zelmenis. Saņemiet visi dziesmu grāmatas,
ļautiņi, un dziediet. Nu nāk baronu un mācitaju
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valdiba. Kas neprot dziedat baznicas dziesmas, tam

gals klāt.

Jundzis (pieceļas sēdus). Nu, nu, kas tad nāk?

Zelmenis. Ir jau klāt. Riktigi tāds kā Peļu-
Kalna barons. Zaldāti ari tādi zili pelēki ar katli-

ņiem galvās. Dziediet, dziediet, ļautiņi!

Marija (pie loga raugoties). Ja nu pasaules gals

nebūs, tad vēl dzīvosim. Nāk gan ...

Zelmenis. Man šitie ari nepatīk. Vēders tam

liekas kā govij. Esot solījušies atkal art ar latvie-

šiem.

Jundzis (jau piecēlies no gultas, priecigaks). Kad ba-

rona lielskungs nāk, tad ir labi. Es to vienmēr saku:

bez labas valdišanas nekust. (Ņem cepuri no naglas.)
Tad tik jāmanās pastāstit par manu naudu. Var-

būt, ka vēl dabūjam rokā. (Uz Mariju.) Nāc tu ari

par liecinieci. Varbūt, ka dabūjam noķert tos Gaiļus.

Ta, ta, ta. Nu tik sāksies vienreiz pucešana. (Grib
iet ārā— atlec atpakaļ.)

Barons Dachs un landvērists (nāk iekšā.

Abi apbruņojušies ar šautenēm, baronam vēl revolveris rokā.)

Rok' augšā, tu lump! Vis' rok' augšā! Kur ir to

nolādēt raker, to boļševist, mordbrenner! Nāk priekšā!

Jundzis (locidamies). Cienigs žēligs lielskungs,
te nav vairs neviena. Projām visi. Apzaga mani,

aplaupija, apžēlojaties par mums nabadziņiem!
Dachs. Kas tu ir?

Jundzis (bučo roku baronam). Es esmu saimnieks

Jundzis. Pēteris Jundzis, lielskungs, es esmu bijis

par draudzes pērminderi pie baznicas.

Marija. Tā gan, lielskungs, apzaga, aplaupija.
Palīdziet mums nabadziņiem, ķeriet tos Gaiļus.

Dachs. So, so! Un tu nezin, kur viņ ir, to lu-

pat buntavniek!

Jundzis. Redzējām gan, redzējām. Kamunā

vien turēja visu laiku. Un ta vakar aizgāja, kā no-

putēja vien.
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Marija. Tādi elles siseņi, lai dieviņš pasargā!
Dachs (uz Zelmeni). Un kas tas virs ir būt ?

Zelmenis. Es esmu pavisam riktigs vīrs. Es

esmu amatnieks un protu savu darbu.

Zelmene. Kā tad, lielskungs, viņš jau Jaunās

muižas brūzī ir mācijies.
Dachs. So! Būs sasaukt uz viet visus mājļaudis

und es grib viņiem noprasit iekš to protokol, jo te

ir dzīvojš to komisārs Gail. Aber papriekš būs tād

ontlig pusdien priekš mums. (Landvērists iziet.) Unt

tad jums visiem lump būs zināt, ka iekš Vidzem ir

jauna valdišan. Mēs ir nākuši jūs glābt no to bolševik

unt jums uz mata būs pakļausit to landesvēr. Vaj

saprot, ko es sak?

Jundzis. Paldies, žēligs lielskungs, paldies!
Kā ne

— saprotam gan, lai Dievs jūs pasargā un dod

jums augstu laimi. Es vienmēr esmu teicis, kad ba-

ron lielskungs valdija, tad tādu dumpinieku nebija.
Marija. Bet sakiet, lielskungs, kāda nauda ta-

gad ies?

Dachs. Muļķa cilvēks. To vāc nauda būs riktig
un mūs vis piederēs pie Prūšu ķēniņa. To ir to

vislabākā nauda.

Zelmenis (publikai pudeli rādidams). Neka, kun-

dziņi. Ta labākā nauda ir te. Ta der visos laikos

un pie visām valdišanam.

Dachs. Ko tav saka, lump ?

Zelmene (rausta viru pie piedurknes). Vaj neklu-

sēsi trakais. Dabūsi vēl cietumu.

Dachs (uz Zelmeni). Tav nebrūķē muti. Also, to

jums būs zināt, ka tie veci labi laiki ir nākuši klāt,
kad visiem būs darit, ko muiž pavēl. To bolševik

būs uzdot, lai var likt plintes galā. Es būs tagad
jūs valdit un jums būs dot tagad labib un zirg un

lop priekš mūs armij. To cēnig tēv Niedra būs mūs

augst prezident. Unt visiem jums būs kļausit savu

cienigtēv un par jūsu grēkiem būs iet tūlit pie Diev-
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galda un katr svētdien baznicā. Speķ un sviest būs

nonest muižā, kur jūs dabūs par to samaksāt. Un

vis jaunas meitas būs nākt uz muiž div dien par

nedēļ pie man uz darbiem. So.

Marija. Paldies, lielskungs, paldies. Bet mums

nav neka vairs. Mūs aplaupija.
Landvērists (ieved Mirdzu, Irmu un Janku). Te ir

to cilvēk, Herr Baron!

Dachs. Also. Un kas jūs būs ? Vaj jūs nav to

flint turejuš pie sev?

Marija (uz Mirdzu rādidama). Šitā, lielskungs, ir

mana meitiņa, vienigais bērns. Mirdziņa, godigs
bērns, vēl jauniņa.

Dachs (aplūko). A! Fein Madei. Na. (Stiepj roku

bučošanai.) Labdien, labdien!

Marija. Bučo nu, bērns, roku lielkungam. Ta-

gad būs atkal labi laiki. Nu, nāc nu!

Mirdza (stumj Irmu). Pabučo tu, Irma, es neprotu.
Irma (raujas atpakaļ). Vī die', man bail. (Uz Janku.)

Janka, ej tu šoreiz.

Janka (skatās, skatās un pēkšņi izskrien ārā). Briesmigs
deguns!

Dachs. Ā! To Madei ir spītigs. Būs viņu mā-

cit. Aber tagad vis forwārts! Sajūdz zirgus, jūs vis

amatniek un saimniek un lēk labib ekš vāģiem priekš
mūsu landesvēr un vis provijant. Na! (Visi iziet, pa-
liek vecie saimnieki un barons. Uz Mirdzu, kura ari grib iet.)

Tu paliek. Man ar tevi runāšana. (Uz Jundzi.) Also

ta ir tava meita? Ontligs skuķs. Man ir vajadzigs
iekš pils ven saimniec un vien friš kamber jumprava.

Viņai būs pārnākt uz muiž pie manim strādāt. Viņ
dabūs lab samaksāt un vis kost no manim.

Jundzis. Labprāt, mīļais lielskungs. Lai mācas

ko prātigu darit un godigi dzīvot. (Uz Mirdzu.) Nu ej,

pabučo lielkungam roku.

Mirdza (aizgriežas; īgni sev). Pēdigais kandidāts!
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Marija. Viņa vēl tāda bailiga, lielskungs. Gan

pieradīs, kad viņu pamācisiet.
Dachs. Nu nekas, nekas. Man to jaunu meitu

spītiba labi pazīstama. Man to patīk. Es viņu pa-

mācīs. Bet tagad jūs mums gādās lab pusdien, lab

šķiņķ un cepet. Un to freilein lai uzvelk lab skaist

kleit un ienes man to ēdien. (Uz landvēristu.) Wir

WOllen hier speisen. (leiet abi Mirdzas istabā.)

Marija. Paldies Dieviņam, kas mums tādu ne-

gaidītu laimi devis. Nu ko vēl te gaidi?
Mirdza. Kas tad man būtu jādara?
Jundzis. Taisies uz muižu. Tur tevi lielskungs

par cilvēku izmācis. Tad tev izies no galvas tas

trakais Kārlis.

Mirdza. Ne un ne! To baronu variet ņemt paši,
ja vajadzigs, jo baroni tagad nav cenā. Kas par
muižu vaj jūsu lielkungu dod tagad grasi, tas ir

muļķis. Un tad par to Kārli ar' jums nav daudz

ko rūpēties. Padomājiet tikai, ka jums neiet kādreiz

par grūtu, kad viņš dabūs zināt. Es vēl pagaidišu,
gan laika pietiks apdomāties.

Marija. Uz ko tad gaidīs? Vaj neredzi, ka tiem

trakajiem laikiem gals klāt un valdišana atkal mājās.
Mirdza. Redzu gan, bet vairāk, kā jūs. Vēl tas

īstais gals nav vis klāt. Vēl jau kautkas būšot.

Jundzis un Marija (abi reizē). Nu, nu, kas tad

vēl varētu būt?

Mirdza. Kad nebūtu tā iemīlējuši savu baronu,
tad gan redzētu, kas nāk. Nāk vēl viena īstāka

valdiba. Bet akls jau neka nevar saskatit.

Jundzis. Četras valdibas jau ir bijušas un vēl

nāk viena. Tu esi traka palikusi ar visu pasauli.
Parauj velns visas tās valdibas, kad lielskungs val-

dīja, tad bij labi.

Mirdza. Ak tā. Nu to mēs redzēsim. Es jums

saku, ja jūs gribiet prast godu, tad parīdiet to ba-

rona kungu ar suņiem. Un ja viņam vajadzigs, kas



305

to apmīļo, tad pagādājiet viņam labu kaņepāju kakl-

autu.

Jundzis (saslien rokas gaisā kā dievlūgšanā). Vaj tas

ir dzirdēts! Tāds trakums!

Marija. Jukusi, jukusi. Pagalam prātiņš! Tas

viss no tiem trakiem laikiem.

Mirdza. Skaitiet tik nu kā pātarus abi divi ar

to baronu. Man nav vairs vaļas. Man ir jāgaida
precinieki. Nu drīz būs, bet tad galigi. (iziet aši ārā.)

Jundzis. Traka būšana.

Marija. Dievs tēvs lai stāv klāt!

Jundzis. Tad lai nav ar. Šito stūrgalvību es

lauzišu reiz. Tūlit. Ej taisi lielkungam pusdienu
un es jūgšu zirgu un likšu to meiteni vāģos, lai

brauc barona lielkungam līdz. Mācibu vajaga dabūt,

gan tad zinās, kā vajaga uzvesties.

Marija. Tā, tā. Lai tad ar' notiek. Nudien aiz

tās mēles nevar vairs nekur glābties, (iziet ārā.)

Jundzis (sāk ģērbties, klauvē pie durvim). Na, kas

tad atkal tur dauzās?

Zelm c n i s (uz Vilciņu, nākdams iekšā). Nāc vien, nāc

un runā, kas vajadzigs. Te jau tas lielskungs ar

nav tālu.

Jundzis. Ko teiksi, kazak?

Zelmenis. Prasi, ko šis teiks. Lai tik nāk.

Pašā laikā. Man ir labi norūdzis. Lai tik nāk.

Jundzis. Vaj abi piedzērušies esiet? Kad sa-

kāms, tad sakiet klāri.

Vilciņš. Tā gan, saimniek. Tūlit jāsūta šķūtes,

ar ko provijantu aizvest. Valsts mājā jau ir iekšā

tas opiciers.
Jundzis. No kurienes?

Vilciņš. Saka, ka latviešu valdišana vien esot.

Ko es tur zinu. Mūsu pašu ļaudis vien bija. Meklē-

jot baronus un landesvēri rokā. Bet tūlit jādod šķū-
tes: kas ne, tam atņemšot mājas.

J. Akuratera kopoti raksti, VIII.
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Zelmenis. Uz šito, Vilciņ, es tev iedošu vienu

biķeri. Nāc pie manis uz mazmājiņu.
Jundzis (apstulbis). Baronus meklējot, tu saki?

Baronu? Vai, Dieviņ! (Pieskrien pie istabas, kur barons.)

E, lielskungs, lielskungs! Nāciet nu mudigi ārā, es

jums ko pateikšu. E
...

ē
...

Dachs (pabāž galvu). Ko tev kliedz, saimniek? Būs

dot man pusdien, es teic.

Jundzis. Barona lielskungs, tur ta jaunā valdi-

šana gribot jūs satikt.

Dachs (satrūcies). Ko tev runā? Kas par valdi-

šan? Es vien te ta valdišan. (Uz Vilciņu.) Ko tu

saki, bendes maiss!

Vilciņš. Ta jauna latviešu valdišana. Saka, ka

baronus meklējot rokā. Pulka zaldātu tur ir.

Dachs. Ta nolādēt suņpurn! (leskrien savā istabā

un pēc brītiņa izskrien abi ar landvēristu un vāc kopā savas

lietas.)

Zelmenis (pie loga). Skaties, jau no lielceļa no-

griežas. Nudie', nāks laikam šurp ari.

Marija (ienāk ar ēdienu un liek uz galda). ŽēligS liels-

kungs, lūgtu nu baudit kādu kumosiņu.

Dachs (uzkliedz). Nost pie malas, tu muļķ sievišķ!
Man ir jājāj prom. Aber jums būs klusēt par to,
ka man ir redzejuš. To jūs man pieminēs. (Abi ar

landvēristu steigšus ārā.)

Zelmenis (sauc pakaļ). Ehe, barona kungs, iedzer-

sim ceļa kāju!

Vilciņš. Tad nu ardieviņ; iešu tālāk. Ka būtu

ar šķūtem laikā klāt. Šitie jaunie jokus netaisa.

Grib jau visu zemi iztlrit no mošķiem. Jaun-Rumbas

jaunākais dēls jau ari tur pulkā par kara kungu ir.

Nu, veseli nu! (iziet.)

Jundzis. Man galva riņķi vien iet, kā aitai. Es

neka nesaprotu. Bet tāda vien kā nelaba dūša. Vaj
tas ir dzirdēts, ka ķers pašu barona lielkungu rokā.
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Marija. Kad tik neaplaupa vien. Un diezin,
kāda nauda tagad ies atkal.

Zelmenis. Nu tik ies ta riktigā nauda vaļā.
Kas prot taisit, tam ir. Bet ko nu drebiet kā bābas.

lešu atnesišu drusku ko stiprāku priekš sirds.

Irma (ieskrien). Saimniek, saimniek, nu nav labi.

Nāc skatities. Ka skrēja tas barons no istabas —

tā taisni pār dārzu un krūmos iekšā. Abet kā zaķis.
Un tas otrs pakaļ... No lielceļa pašlaik nāk tādi

manigi karavīri. Nudie, man tā vien liekas, ka ķers
šo rokā, kad tik ieraudzīs. Viens jātnieks nāk jo-
ņiem vien šurp.

Marija. Tā ka klusētu par to lielkungu.

(Visi izsteidzas ara.)

Mirdza (ar Zelmeni ienāk no Mirdzas istabas). Kur tu

dzirdēji tādas lietas? Kas teica?

Zelmene. Nu, lūk še, Vilciņš, pats redzējis esot —

Jaun-Rumbu Kārlis gan. Jankam ari šorīt Jaun-

Rumbu māte teikusi, ka dēls nākot ar savu kara-

spēku uz šejieni.
Mirdza (prieciga). Nesaki tik nevienam. Gan es

pati zināšu tagad, ko darit.

Zelmene. Kas man ko teikt, (ieskatās pa logu.)
Vej, vej, kā skrien. Nu ir klāt. Vij, kad tik nesāk

Šaut. Visi ar bisēm vien. (Abas skatās; ārā dzirdami

komandas saucieni, kliedzieni, tad klusums. Pēkšņi istabā iebrūk

leitnants Kārlis Rumba ar revolveri rokā.)

Rumba. Kur ir tie blēži ? Paliekiet visi uz vie-

tas ! (lerauga Mirdzu, pēkšņi apstājas un paliek kā neziņā.)

Vaj te ir ienaidnieks?

Zelmene. Kas nu te par blēžiem. Pašu ļaudis
vien ir. Tas lielskungs jau sen krūmos.

Rumba (laimigs). Mirdzas jaunkundze! Nu ska-

ties, kas par brīnumiem.

Mirdza (sasit rokas no prieka). Kārlis! Nu ko tu

tā skaties. Vaj nepazīsti vairs?

Rumba. Un sveika, vesela! Tas ir lieliski!



308

Zelmene (gudri). Nu vaj tad es varu kustēties

no sitās vietas prom? Vaj varu iet?

Rumba. Ej vien, ej. Bet tūlit.

Zelmene (iziedama). Nu jau varēsi grābt cieti to

ienaidnieku. To jau tik gaidija.
Rumba (aši saķer Mirdzu). Ak, tad atradu gan? At-

radu gan!
Mirdza (vairas). Ak tad atnāci gan. Ne, ne, ne!

Rumba. Kara gūstekni, ne no vietas! (Saķer un

bučo.) Nu skaties. Un kāda skaista vēl tikusi. Nu

kā gāja? Tādi traki laiki!

Mirdza. Traki gan, mīļais! Vai, kad tu zinātu.

Prasi, kā vēl dzīva esmu palikusi. Viss iet kūleņu

kūleņos.
Rumba (milinadams). Nu vaj tik ļauni jau bij, mīļā

bitite. Nu ko vecie? Spaidīja gan?
Mirdza. Mīļais! Vaj simts preciniekiem mani

piesolīja. Gan krieviem, gan prūšiem, gan sarkana-

jiem un melnajiem. Es saku, kurš tik valdinieks,
tam tūlit taisa klāt. Beidzot pie ta paša barona vēl

par jumpravu dzina.

Rumba. Traki ļaudis. Bet tas Dachs man ne-

izbēgs. Manijpuiši prot tādus ķert. Bet nu nāc,
lai apskatos. Sito garo laiku, gandrīz pusotra gada!
Vaj stipri gaidiji?

Mirdza. Katru dienu. Pa naktim tik sapņos
vien dzīvoju. Ak, kā te gāja. Bet tagad ir labi.

Nu var nākt vaj jodi, mani neviens neaiztiks. Vaj ne ?

Rumba. Protams, protams. Nu stāsti, stāsti.

Neieredz manis vecie?

Mirdza. Nikni kā pūķi. Bet vairāk aiz muļķi-
bas. Nu, bet dabūjuši viņi ari ko ciest. Ko domā,
tie biedri bij pārsteiguši pie naudas skaitišanas un

izvazāja visu, gan vecos, gan jaunos krājumus. Es

smējos bez gala: visa ta bagatiba vējā. Nu nav

vairs ko glabāt.
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Rumba. Nu ko, vaj tagad viņi tevi laidīs pie
manis ?

Mirdza. Ne dzirdēt. Tad lai ejot labāk vaj
übagos.

Rumba. Nu, nu. Tik traki jau nebūs. Tagad
mēs varam runāt ari citā valodā. Tagad man ir

drusku vara rokās.

Mirdza (aplūkodama). Patiesi. Bet saki, kur tu

tādu uzvalku esi dabūjis ? Skaisti! Tādu es neesmu

redzējusi. Un saule pie cepures. Vai, kur jauki!
Rumba. Vaj nu nezini. Pašiem mums tagad

sava valsts, sava brīviba. Tagad mēs padzīvosim

pa Latviju. Un tos zirnekļus un mušas — visus iz-

slaucisim ārā. Kā pelavas vējā.
Mirdza. Lieliski. Tā, kā mēs pērnajā gadā ru-

nājām. Tas ir jauki. Bet tagad es līdzi vien —

nekur vairs nepalikšu bez tevis.

Rumba. Es domāju — mēs varēsim palikt tepat
Vec-Rumbās. Es to lietu izdarišu. Papriekšu tāpat
kā kāralaukā: uztaisišu tik plānu un pēc plāna
piespiedisim to ienaidnieku. lelenksim viņu un būs

jāpadodas. — Tad saki, vaj te bija tie biedri ar

padomēm ?

Mirdza. Kā ne, bija. Tepat dzīvoja tas komi-

sārs Gailis. Tas pat mani gribēja nacionalizēt.

Rumba. Un ko Jundzis? Vaj pa draugam ar

viņu nebija?
Mirdza. Reizēm par traku. Vienreiz pat visu

nakti dziedāja un bučojās kopā un noslēdza mūžigu
brālibu.

Rumba. Draudzibu? Aha. Tas ir labi.

Mirdza. Ja, tas Zelmenis ar savu brūvējumu
visus apvienoja. Citādi jau diezin kas būtu noticis.

Tu jau zini, kādu Zelmenis brūvē.

Rumba. Tā. Bet nu tālāk. Nupat te bija ba-

rons Dachs ? Nu ko vecais — vaj ari pa draugam ?

Mirdza. Vai, mīļais! Tas tik bija ko redzēt
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Nupat jau kā aizbēga, kad dzirdēja, ka jūs nākot.

Nu Jundzis gan rokas bučoja, gan mani par jum-

pravu uz muižu solija. Visu, visu. Tā ka brīnums

bij redzēt. Tepat Zelmenis bija un citi mājnieki.
Rumba (priecigs). Labi. viss ļoti labi. Plans ir

gatavs; tagad sāksies uzbrukums. Tu man piepa-

līdzi, bet ne par karstu. Un es tev varu zvērēt, ka

nebūs nevienas vēlēšanās no tavas puses, uz kuru

Jundzis neteiktu ja. Es viņu ņemšu tā stingrāk.
Mirdza. Es esmu gatava līdz galam. Bet saki,

ko tu domā uzsākt?

Rumba. Kaujas noslēpums iepriekš nav izdo-

dams. Bet to tu laikā redzēsi. Tagad man drusku

jāiet. Man jāizdod pavēles par tālāku rīcibu.

Mirdza. Na, na, tik nepazūdi. Šoreiz tevi tā

nepalaidišu.
Rumba (smiedamies). Papriekš tos lielos pienāku-

mus un tad tos mazos.

Mirdza (zīmigi). Na! Tos mazos ? Bet Kārli!
Rumba. Nu saprotu, saprotu, būs labi. Nāc

šurp. (Saķer un bučo.) Tā, tā! Un vēl un vēl; tā,

un Vēl. (Turpina bučot.)

Marija (ienāk no āra, paliek stāvot, brinas un skatās,

viņi abi to nemana). Uja, ūja, vaj tad nemaz i kauna

nav! lenācis istabā un nu tik ņemties meitēnam klāt.

Rumba (atskatās, sarauc seju). Tagad jūs, mamiņ,
drusku pagaidiet. (Skūpsta atkal Mirdzu.) Vēl un vēl

un vēl. Tā.

Mirdza (paskatās uz māti). Pagaid, mamiņ, gan
drusku. (Apķeras Rumbām ap kaklu.) Tā un tā un vēl.

Nu tagad ej.
Rumba (sveicina militariski, ironiski Mariju un iziet).

Es nākšu tūlit.

Marija. Tad tā! Tāda ta liegšanās, ko katru

dienu mums skaitiji. Vaj kauns ari vēl ir? Kas

tad tas ir?

Mirdza. Ta ir kontribūcija. Tagad kara laiki
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un ienaidniekam jāmaksā, ar ko kurš var. Es esmu

ar savu nomaksu cauri. Redzēsim, kā jūs ar tēvu

tiksiet galā. Te nav joki vairs.

Marija. Muldoņa. Kas ta par kontribūciju?
Mirdza. Tagad dabūsiet dot rēķinu par saviem

darbiem. Nu ir laiks klāt! Nu ta pastardiena ir

klāt, kuru gaidijat.
Marija. Ko tu gribi teikt ?

Mirdza. Kas man. Tas komendants zinās.

Prasi viņam, tur jau viņš ir.

Rumba (ienāk). Tā, viss kārtibā. Mēs varam

iesākt. (Uz Mariju.) Kur ir saimnieks?

Marija. Tepat jau bij.
Rumba (sauc pie durvim). Peter, nāc šurp!
Pēteris (kareivis). Ko pavēlēsiet, leitnanta kungs!
Rumba. Tūlit apliec ķēdi ap māju un lai ne-

vienu neizlaiž. Un visus vīriešus pasauc iekšā pie

manis, man vajaga tos nopratināt.
Pēteris. Tiks izdarits, leitnanta kungs! (iziet.)

Marija. Vai die', vai! Kas tik nu atkal būs.

(Sanāk Jundzis, Zelmenis, Ķiļķenboks, Janka.)

Rumba (sēd pie galda un raksta). Nāk tik iekšā! Ne-

viens nekur netiks, kamēr nebūs teikta visa taisniba.

Latvijas valdibas vārdā — neko neslēpt. Par nepa-

tiesu liecibu bargs sods. Sapratāt?
Zelmenis. Kas tur ko nesaprast. Es esmu

iebrūvejis; veselu pūru iesala ieliku. Bet nudie'

tikai priekš saviem ļaudim. Lai iet kaut vaj tūlit

vaļā.
Rumba. Tu pagaidi. (Uz Jundzi.) Sakiet, vaj jūsu

mājā bij tas komisārs?

Jundzis. Bija gan, jaunskungs, bija. Aplaupija,
visu naudu izrāva, lūgtu to norakstīt protokoli.

Marija (starpā gaudigi). Nu kā tad, — visu, visu

līdz kreklam...

Rumba. Pagaidi tu, klusu! (Uz Jundzi.) Un jūs

brāligi dzīvojat ar viņu. Ja?
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Jundzis. Es ... es
... Nudie', neka nebija.

Rumba. Brālibu sadzērāt? Ja?

Zelmenis (starpā). Nūja. Vienreiz gāja gan labi.

Pamatigi.
Rumba (uz Jundzi). Nu, kā tad bija? Nevariet at-

minēties? Labi. Bet sakiet, kas te nupat šodien

bija iekšā?

Jundzis (nobijies). Šorīt... šorīt. Nekas. Ne-

viens nav bijis. Es
...

es ...
Rumba. Nevariet atminēties? Labi. (Uz Zelmeni.)

Barons te nav manits?

Visi (kā taisnodamies). Barons, kā tad. Barons

Dachs. Bij, bij!
Rumba. Labi. (Uz Jundzi.) Tā tad jūs nevariet

atminēties ? Vaj jūs ari ziniet, kas jums par to pie-
nākas ? Ta ir slepena ienaidnieka pieturēšana. Jūs

to gribējāt te apslēpt, lai mums var uzbrukt.

Jundzis. Es
...

es
... Nudien, mīļais jauns-

kungs, es neko ļaunu ...

Rumba. Es neesmu vis te nekāds jaunskungs,
es esmu rajona komendants. Lai paliek. Lieta

gluži skaidra. Jundzis ir uzņēmis pie sevis Latvijas
valdibas ienaidniekus un mēģinājis tos noslēpt. Jūs

nāksiet man līdzi.

Marija. Vai, apžēlojaties, komendanta kungs!
Rumba. Es tur neka nevaru. Sajūdziet zirgus,

lai saimnieks var braukt līdzi. Beigas. Tagad jūs
variet iet.

Marija. Ak tā. Lai tad iet vēl viens. Lūk,

(Rāda uz Kijķenboku.) šitas ir tas komunistu brālis.

Palīdzēja mums to naudu atņemt. Tad ņemiet to ari.

Ķiļķenboks (nāk uz priekšu). Es nudien, gatavs
biju ar viņiem karot. Bet toreiz es tikai palīdzēju
Jundzim to naudu salasit, kad bij izbirusi. Neka

jau tur nebija, tādi vien nederigi gabali — nekur likt.

Rumba. Šitādu puisi es varu lietot. Ja pieša-
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kies labprātigi par kareivi, tad nav izmeklēšana.

Jāķer tikai landveristi cieti.

Ķiļķenboks (kā lauva). Es janudie... Es viņus

ar vienu reizi izsitišu, slapjums vien paliks tai vietā.

Es uz baroniem
...

Es viņus plēsišu kā lauva, (izrāda.)

Rumba. Labi. Tad ej, tev iedos šauteni un

parādis, kas jādara. (Pieceļas.) Tagad visi pie darba.

Bet Jundzis — uz tiesu. Nu — aši, aši. (Visi iziet,

paliek Rumba, Jundzis, Marija un Mirdza.)

Marija (lūgdama). Vai, kam tā vajadzēja. Kaimiņi
vien esam. Soreiziti gan varējāt pažēlot. Mirdziņ,

nu palūdz tu Kārli.

Mirdza. Ko es tur varu teikt. Jums jau Kārlis

vienmēr tas sliktais bijis. Grūti nu vairs ko iesākt.

Rumba (parausta plecus, auksti). Kas man par sve-

šiem cilvēkiem. Es jūs varētu gan glābt, ja mēs

nebūtu tik sveši. Ne, ne, Jundzim jāiet cietumā un

viņš zaudē mājas.

Jundzis (izmisis). Mājas ar! Esiet žēligi, augstais

kungs. Vaj es to varēju paredzēt.
Rumba (Mirdzai mirkšķina ar acim). Ja, ja. Pēc li-

kuma valsts ienaidnieku pabalstitaji zaudē mājas —

visus savus īpašumus. Lai iet pēc likuma, ko es

tur varu darit.

Marija (raudādama). Ak, Dieviņ. Kas velis to

baronu te dzina. Uzkūlās kā pats nelabais. Mīļais

Kārli, pažēlojiet šoreiz vēl. Vaj mēs nevarētu te

dzīvot kopā kā labi kaimiņi, kā savi cilvēki.

Rumba. Kā savi cilvēki ? Runājiet skaidrāki.

Marija. Nu es jau zinu. Mirdza jūs tik stipri
gaidija. Kā saka, vaj nu mums kas preti. Jauniem

ļaudim tagad pašiem sava noteikšana, mums veciem

tik jāpiekrīt vien ir. Ko nu tur vairāk.

Jundzis. Tā jau ir. Vaj nu es ko kādu reiz

ļaunu esu teicis. Dzīvosim vien kā viena ģimene.
Ja jūs Mirdzu gribiet, es jau neko, lai iet vien. Pa-
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līga ar vajaga — es esmu jau vecs un beigts. Tie
trakie laiki. (Grib bučot roku Rumbām.)

Rumba. Liec mierā, es neesmu barons. Ja nu

tā tās lietas ir, tad mēģināšu palīdzēt. Bet tad ar

vienu norunu. Mēs ar Mirdzu taisām kāzas.

Marija (priecīga). Vaj es neteicu, un kaut vaj rīt

vaj šodien. Nu runā tu, Mirdziņ.
Jundzis. Nu runā, runā.

Mirdza. Tad tā paliek? Kārlis jūs mēģinās

glābt, kad jau rados esam. Bet par to es runāšu ar

viņu viena pati. Tu, mama, varēji gan pagādāt
mums tagad pusdienu.

Marija (priecigi). Nu protams. Tūlit, mīļā, tūlit.

(Uz Jundzi.) Ej pie Zelmeņa, lai dod to labāko, ko nu

vairs bēdāt, (iziet.)
Jundzis (izmetas ārā). Tūlit, tūlit.

Rumba (apķer Mirdzu). Urā! lekarots ! lekarots!

Bet ta ta mēs dzīvosim! Dzīvosim. (Apķeras.) Bet

vēl drusku tev jāpagaida. Es gribu izķert tos mel-

nos baronus. Un tad un tad tā. (Bučo uz lūpām.)

Zelmene (ienāk). Nu, Mirdza, ko es teicu. Kad

ir solijis, tad būs. Lai Dieviņš dod laimi. Savi cil-

vēki pavisam cita lieta.

Zelmenis (nāk ar alus kannu). Lai dzīvo jauna
valdišana Vec-Rumbās! Te būs mana svētiba, bez

tās, mīļie, tālu nekur netiksiet. (Lej alu krūzē un dod

abiem.)

Jundzis un Marija (ienāk ar dažādiem ēdieniem.

Irma atkal klāj galdu un smejas). Na, bērni, lūdzam

pie pusdienas.
Mirdza (ņem Rumbu pie rokas, jautri). Nāc nu ! Ta-

gad man ar' pirmo reiz pēc ilga laika smēķēs!
Zelmenis (lej alu un nes abiem). Neaizmirstiet šito.

Tas ir labāks, mīļie, nekā tur tas ar lūpām kad jā-
šmaukstina. Es jums saku. Tas ir tas īstais in-

ternacionāls — pie visiem vējiem un visām

partijām derigs.
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Pēteris (ienāk un sveicina). Leitnanta kungs, tas

Dachs ir noķerts, ko ar viņu darīs ? (Visi brīnās.)
Rumba. Aha! Es teicu, ka neizmuks. Labi,

Peter. Saki, lai ieliek rijā, es tūlit iešu aprunāties
ar viņu.

Pēteris. Kā pavēliet, leitnanta kungs?
Zelmenis (dzer omuligi). Tad sveiki visi vecie un

jaunie! Tagad tik sāksies brūvešana! Es gan zi-

nāšu, kas der un kas ne. Skaties, pie mums gada
laikā vaj visi pieci vēji ir sagriezušies, bet šis pa-

liek no mūžibas uz mūžibu.

Rumba (draudē ar pirkstu). Zelmen, tu ar to brū-

vešanu tagad pamazām. Pie mums tādas lietas ne-

ies. Bet uz kāzām vēl sataisi gan. Tik skaties, ka

labi norūgst.
Jundzis. Vaj nu Zelmenim pirmā reize. Tam

ir nags!
Zelmenis. Kas jūs visi bez manis būtu. Te

ir malciņš, kas kā saka, vētru un jūras apklusina.
Tagad tas trakums ir pāri. Tagad varam iebaudit.

Lai dzīvo abas divas internacionāles! (Visi ir sagājuši
ap viņu apkārt.)

Rumba. Nu, nu? Zelmen!

Zelmenis (omulibā). Ja! Miestiņš un mīlestiba.

Sveika mīļā pasaulit! (Paiet uz priekšu, paceļ kausiņu.

Uz publiku.) Sveiki, draugi!

(Priekškars.)
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