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PROLOGS

Nolaista priekškara priekšā Līga saka:

Vai tava jaunība vēl tevī dzīva,

Ar zaļām sajūsmām un maldībām,
Ar acīm smejošām, tik jautrin-spīva,
Ar puķēm, dziesmām, raibām pasakām?

5 Tā pļavās rotājās, no rūpēm brīva,
Pa dzimtās sētas šaurām robežām/

Tad projām aizlidoja jaunin-skaista;
No tāles varavīksnēs starus laista.

Tā tumši juta, ka še cieš zem spaida,
1° Bet drīz aiz rotaļām to aizmirsa;

Tās mērķis miglā klīda . . . Nāc bez naida,
Bez dusmām: — lūk, te tava jaunība!
Lai tavas lūpas, viņu minot, smaida,

Lai saprot, piedod, bargi nesoda:
15 Tā smaidot meties jaunā, karstā cīņā,

Kur pērkons dārd, kur mākons īgni līņā.

Bet jums ar nebūs viņas gaust un žēlot,

Pēc vakardienas saules sēroties

Un mūžam senos sapņus mīļi tēlot:
20 Jūs līdz ar laiku esat vērtušies,

Un laiks jums jauno sauli sevim tēlot.

Še spoguls: «Tāds tu biji!» — lūkojies,
Vai ir tavs bērna sejs tev nepazīstams?
Un tava nākotne — vai šķiet kas bīstams?



25 Tu pāraugi pār jauno dienu būti,
Tev lielāks pasaulscīņas mērķis dzej;
Tik agrās liesmas lai tev silda krūti

Un straujo jūsmu sparu sirdī lej.

Tu gudro vīraprātu galvā jūti, ■—
30 Skat' vēlreiz šurp, tad stingri tālāk ej!

— Lai mana kokle atver slēgtās durvis.

Nāc, rādi jaunību mums, aktiers —burvis!

Līga aiziet uz skatuves kreiso pusi un, ar kokli

pieklauvēdama pie priekškara, nozūd.

Priekškars paceļas.



PERSONAS

ANSONS, saukts Andēls, turīgs saimnieks

MĀRIŅA, viņa meita

GRIETA, Ansona svaine

BRUNOVICS, saimnieks un brūtgāns

JĀNIS UPMALS, jauns inženiers

ANDREJS \

\ Ansona kalpi
JECIS J

VAIBSTIŅŠ, skroders

VECTĒVS, Ansona tēvs

KALPI, KALPONES, VIESI,

PASTNIEKS, ZEŅĶIS





PIRMAIS CĒLIENS

Pa labai rokai: skatuves priekšā lielās

istabas logi, piebūvē mazāki ķēķa logi;
starpā durvis, kuras ved namiņā; tanī

redzamas durvis pa kreisi uz lielo, pa
labi uz ķēķa istabu. Logu priekšā garš
dēlis par solu. Skatuvi ieņem pagalms.
Pakaļējā sienā redzams dārza gals, tad

lauki, aiz tiem pagastnams un ceļš. Pa

kreisai rokai: skatuves priekšā kalpu

gals, tā priekšā solīts, vairāk uz dibenu

vāgūzis, pieliekamais kambaris, pa-

grabs, tad dārzs. Gluži priekšā kupls
ozols; tam apkārt solīši.
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1. skats

(Gar vāgūzi, kalpu galu un pagalmu izkaisīti dažādi darba rīki,

zirgu lietas, rati, riteņi, ilkses utt. Pie ķēķa loga zemē suņu silīte,

apsegts grozs ar cāļiem. Caur vaļēju logu dzird garšīgu šņaksti-
nāšanu, meitas noņem galdu. Istabā pie loga stāv skroders

un lasa pantus priekšā. Pāris kalpu, nupat no brokasta nākuši,

mutes slaucīdami, sāk rīkoties pa pagalmu. Andrejs pagalmā
apskata sakas, vēlāk J ē c i s.)

(Kalpi strādā pagalmā.)

ANDREJS

(Pēc īsa starpbrīža pieiedams pie vaļējā ķēķa loga.)

Dzi, Jēci, steidzies! Laiks pie darba!

Liec mieru ar tām bačiņām
35 Un skroderkunga peršiņām;

Tam to gan atkal pilna tarba!

SKRODERS

(Ar smalku balstiņu. Ātri iebāž papīri kabatā; sapīcis, augstprātīgi.)

Ko manas peršiņas jums dara?

Lai dzied, kas dzīts no laika gara...

ANDREJS

No gara laika kas tiek dzīts.
40 Lūk, še! — vēl elkons nelāpīts, •—

(Pacēlis elkoni, rāda viņā caurumu.)

Sen solījāt.

SKRODERS

Kad teikts, tad būs. —

Ak, tautas dēlam daudz ko strādāt!

Vai prāts — tik kalpiem šūs un šūs.
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ANDREJS

(Uz vāgūzi iedams.)

45 Kā tad: priekš vispārības gādāt. ..

Kalt rīmes, rakstīt prašiņas,
Kautkā tik kādu dienu dīkot!

(Rīko kalpus.)

JĒCIS

(Iznāk iz ķēķa, vēl gremodams.)

Uh!

ANDREJS

Piekusi no ēšanas?

JĒCIS

50 Ko—a?

ANDREJS

Rīt jau būs tās priekškāzas —

Vēl viss ir jāsteidz sataisīt.

(leiet vāgūzī.)

JĒCĪS

Šiem žēl ir azaidā dot gaļu, ■—

Tik plikas putras liek mums rīt:

55 Strēbt piekūst, vēders pilns kā spaļu.

SKRODERS

(Iznāk no ķēķa, krāmējas pa kabatām ar papīra vīkšiem un drēbju

lupatām, dairīdamies uz Jēci.)

Jā, ko? Vēl sola siderbiksi!

Bet to es sak'! — Tad es — pašol!

(Grieta iznāk no saimnieku gala, rokās tievi skali ar virsū sa-

vērtām sveču daktīm.)

JĒCIS

Apžē — kur tādu biksi liksi!
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2. skats

(Tie paši un Grieta.)

GRIETA

Labs skroderam ...

SKRODERS

60 Ko? — Tas par doll!

(Dusmīgs iet uz kalpu galu.)

GRIETA

Nu reiz ies šūt!

(Uz Jēci.)

Ko tu še tarkšķi?

JĒCIS

Es? Jāsagremo tavi barkšķi.

GRIETA

Te visiem darba pilnas rokas,
65 Viņš tev gar barkšķiem tikai lokās!

(Kalpones iznes laukā sveču lejamo trauku.)

SKRODERS

Uja! nu paši lies sev sveces!

Nav diezgan bodē tādas preces?

JĒCIS

(Turpina savu runu.)

Kur lai priekš darbiem spēki rodas,
Kad dienām gaļas nav iekš bļodas ...

SKRODERS

(Starpā ar savu.)

70 Vai tautība var zelt un spirgt,
Kad tautiešbodēs neiet pirkt?
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Tur visi daikti tautiski, ■—

Še ņem — pat «Līgo» paprosi!

(Dod Jēcim vienu papirosu, piedāvā arī citiem.)

(Andrejs iznāk ar zirgu lietām uz rokas, skroders, viņu ierau-

dzījis, ieiet kalpu galā.)

JĒCIS

(Turpinādams.)

Viens putraims tavā putriņā
75 Ar trejiem zirgiem jādzenā.

GRIETA

Ej, čauna tāds!

(let drīz ķēķī, drīz pagrabā, šo to pienesdama un meitas rīkodama.)

ANDREJS

(Dod Jēcim širas.)

Še pielāpi, —

Tad putraimus gan panāksi
Ar trejjūgu.

JĒCIS

(Širas cilādams.)

80 Kopš pati mira,

Pats meties uz to tautību,

No Ansona ticis par Andēlu,

Tik prasts un skops, ka kauns vien ira,

Kas še nu vairs par kārtību?

SKRODERS

(Iznācis atkal ar šujamo, atsēžas uz solīša kalpu gala priekšā, pār-
dod Jēcim «Līgo» papirosu paciņu, J ē ci s maksā.)

85 Pats nesēj ne to zupuru,

Vēl ceļ par biedrīb's priekšnieku!

GRIETA

Šķend, šķend!



JĒCIS

Tik zirņu pladites,
Staks, sūtņi, nātres, skābenes ...

'90 Vai vīzes vien priekš mūsu kājām
Un maisa drēbe mugurā?

GRIETA

Pats saimnieks labāks nestaigā.

JĒCIS

...
Jā, visi suņi sāk jau smiet...

Kā sīkstuls grib, tā viņa vaļa, —

95 Mēs gribam iet, kā ļaudis iet;
Kas nopelnīts, tā mūsu daļa.

SKRODERS

(Starpā,)

Jā, maz še seko laika garam:
Vai kaulu miltus, siernīcas,

Vai dzelzsarklus še atrast varam?
100 Un vai viņš sacer dziesmiņas?

Tam savi murgi tikai rūp,
Viss cits lai viņam jūk un drūp,
Un, ko viņš grib, to aumaļām,

Viņš neprot tā pa bišķīšam.
105 Kad nelaiķe vēl bija dzīva,

Lūk, tad tik māja uzplauka!
Tik vecā bija atkal stīva,
Kur tautība bij kopjama ...

ANDREJS

Tā žūpot gan jums neļāva.

SKRODERS

no
... Kā tautai zelt, kad liegts bij mums

Pat vienkāršs balles rīkojums.

(Skroders licies aizrauties no savas runas un žestikulēdams aiz

diega paceļ gaisā visas bikses, kuras šuj.)

17
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ANDREJS

Jā, skroders, tas tik lietu zina,

Kā tautas karogs jāvicina.

GRIETA

(Atkal atnākusi.)

Pa daudz tie ļaudis palaisti,
H5 Kam prastiem puišiem balles valga!

ANDREJS

(Sit viņai pa muguru.)

Dun: tiksi drīz par saimnieci!

JĒCIS

Nu, tebe nu, tev visa klaiga.

GRIETA

Tad darbs gan kārtīgāki ietu.

(Aiziet atkal.)

ANDREJS

(Zobodamies.)

Jau vasarsvidū sveces lietu.

JĒCIS

120 Sev sveces lej, mums žēlo skalus.

SKRODERS

Kā tur lai prāta gaisma nāk?

ANDREJS

Un bārdu skūt dod izkapts galus.

JĒCIS

Lai pats sev skuj ar to, kad māk.

Kad ziepju putas žodā smērē,,
125 Tad tam jau lieki mantu tērē.
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ANDREJS

Kā senči ziepē siekalām,

(Vectēvs pielīdis klausās namiņa durvis.)

3. skats

VECTĒVS

Kas atkal te ma—mantu tērē...

JĒCIS

(Paklusu.)

Velns, klausījies pa nomaļām.

VECTĒVS

(let, uz koka atspiezdamies.)

Pū—pūlies dienām, naksniņām,
130 Lep—lepnība daudz pa—paģērē,

Tik uz tās lep—lep—lepnības!.
Ko jums to kaulu miltu, sveču,

To jaunmods — jaunmods velna preču?
Sen druvas krusas apsistas

135 Par grē—grē—

ANDREJS

Jūs jau visiem spēkiem
Tās apdrošināt aizliedzāt.

VECTĒVS

(Neklausīdamies.)

... Par mūs —un ne—nelaiķes grēkiem,.
Kas iedrīkstējās nicināt

140 \/e—ve—ve—ve—cus, vecus laikus,

Laist mājā tos ve—velna daikus ...

SKRODERS

Bet jāseko tak laika garaml
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VECTĒVS

...Jā, laida garām mācības,
I mēs, vai labāk, labāk darām.

145 Tik uz tās lep—lep—lepnības! —

(Uz Grietu.)

Ir skali, — nē
—, lej, — taukus šķērdē!

(Redz, ka meita caur ķēķa logu izlej suņu silē putru.)

Tik baltu, baltu putriņu.

(Steidzas atpakaļ namiņā, paceldams vēl kādu siksnas gabaliņu un

to nopurinādams un nogludinādams.)

JĒCIS

Nu, tas grib, lai mūs badā mērdē —

Kur siksna?

ANDREJS

īso Es tev iedevu.

SKRODERS

Tur vectēvs bāza sev ko ķešā.

JĒCIS

Tēvs, dodat siksnu.

VECTĒVS

(Namiņā.)

Siksniņu?

JĒCIS

Priekš sakām —

VECTĒVS

155 Sakām? Tās var bešā.

Ar diegiem.

JĒCIS

Lai nu saka kasi
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VECTĒVS

(Atmet Jēcim ar roku, siksnu mīļi braucīdams, ieiet istabā.)

Tik uz tās lep—lep—-lepnības!

SKRODERS

Jā, lep—lep—lep— bet pašu meita:

160 «Dzi, kalps, trīs soļus nostāk cita!»

(Ar rokām rādīdams, pirkstus tāļi izstiepis.)

JĒCIS

Kad vecā velna nebūtu

Un kad mūs labāk barotu...

ANDREJS

Pats lāga vīrs
...

4. skats

MĀRIŅA

(Tautiskā apģērbā.)

Vai nav še Grietas?

JĒCIS

165 Dzi, Marel, lai viņš atdod lietas.

MĀRIŅA

Ko? Kāda es tev Marele?

- ANDREJS

(Zobodamies.)

Vai nezin', kas cienjaunkundze?

MĀRIŅA

(Spītīgi uz Andreju.)

Man nevajg jūs kā aizstāvja!
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ANDREJS

Nu, protams, rīt jau vedama.

MĀRIŅA

170 Ko vectēvs atkal nodarīja?

JĒCIS

Te siksniņa, ko lāpīt, bija.

MĀRIŅA

Tūlīt.

GRIETA

(lenāk.)

Ko vajg?

MĀRIŅA

Nāc, palīdzi...

GRIETA

175 Jā, sit, pūt, atnes ūdeni!

MĀRIŅA

Kā tautiski kar ķiņķēziņus? ..,:

GRIETA

Ko es zin' jūsu kumēdiņus,
Būt' labāk man nākusi palīdzēt —

ANDREJS

(Zobodamies.)

Tos smalkos pirkstiņus apsmērēt!

MĀRIŅA

(Aiziet līdz ar Grietu.)
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5. skats

(A ndē1 s, ģērbies garos svārkos, pastalās.)

ANDĒLS

(Uz Jēci.)

180 ge siksniņa! — Bet, tautas brāļi,
Lai liekas ķildas ir mums tāļi.

Tēvs teic, jūs atkal kurnējot,
Jūs tautas maizi nicinot,

Ko senči ēda simtiem gadu,
185 Un vīzes, skalus, tauku sveces,

Kas tautai iedzimts, sirdij radu!

Jums labākas tās vācu preces.

ANDREJS

Bet tās jūs lētāk dabūjat
lekš bodes. Pats tur iepērkat.

ANDĒLS

190 Tik retumis! — lekš tautas maizes

Ir visas labas zālītes,
Kas dziedē visas sērgu raizes.

JĒCIS

Tik pelavas un balandes,
No bada maizes — vēdergraizes.

ANDĒLS

(Runā patētiski, bet ar zināmu humoru.)
195 Tu smalkās vācu riktes mīlē,

Bet tici, vēderu tās spīlē,
Tās vēderukā slepkavas
Tev sen jau būtu kāvušas.

Tu laizi ingverotu mērci,
200 Par dārgu naudu ligu pērci.

Pēc modes zaķeti tev šūn,
Bet mode kā vilks uz tevi glūn.

SKRODERS

Nekatris skroders ira prasts! —■
Kam gara gaišums, kas neparasts,

205 Tam ...
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ANDELS

(Viņu pārtraukdams.)

Svešas modes, ierašas

Dzelzs nagos mūs ir kampušas, •

Nav diezgan tām ārapuses vien,
Tās mūsu iekšās, zarnās lien!

210 Un zarnas grauž un dvēseli.

Jau šķobās tautas pamati.
Tik tautas senā pavārnīca,
Tik tautas garša spēj mūs glābt.
Kams, pūtēls, grūdens, pigarica,

215 Tad vien tik tauta nesāks slābt.

SKRODERS

... Bet to tik — raksta ...

ANDĒLS

Jūs nesajēdzat
Un tādēļ lieki dusmot mēdzat.

Kad senču ēdienus laikrakstos krātu

220 Un neēstu tos, kas būtu par prātu?
Jums trūkst tās pamatidejas
Pie pavārības un ēšanas.

JĒCIS

Pie ēšanas man gaļas trūkst.

ANDĒLS

Ak, brāl, tavs prāts pret senčiem rūgst,
225 Tev tīk, kad tauki un krējums tek,

Bet ļaunums tiem uz pēdām sek.

Vai man tās gaļas būtu žēl?

Nē, sirds un dvēsele manim kvēl,

Kad redzu, kā jūs dzerat un ēdat,

230 Un maz ko gribat par tautu bēdāt,

Un vienprātībā mantu krāt.

ANDREJS

Priekš saimniekiem . * «

(Aizgriežas projām.)
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ANDELS

Tiklību stiprināt.

Tu, Andrej, projām aizgriezies.

ANDREJS

235 Man apnīk to pašu vien klausīties,

Tik mūs no darba kavējat.

(Uz kādu kalpu.)

Ej, Ans, pie kalēja!

ANDĒLS

Paspēsat!

ANDREJS

Plēst tiešām dzelžus no riteņiem nost?

(Andrejs kalpam Ansim rāda ar roku uz vāgūzi, kurp tas aiziet.)

ANDĒLS

240 Jo kāzām tik nekaltus ratus drīkst post.

Znots pagādās jaunus. — Bet uzklausāt:

Es ēdu un ģērbjos kā sentēvi

SKRODERS

Jā, jūs, bet skatāt to jaunkundzi,
Vai tā tās spaļu putras gan ēd,

245 Vai līdzās ar mums pie galda sēd?

ANDĒLS

Bet tautas brunčos viņa staigā,
Ko tu par ēšanu tā klaigā?
No turīga saimnieka meitenes

Lai neprasa, ka viņa ēstu

250 Uz mata kā agrāk kalpones,
Bet gan lai slāpes miestiņā dzēstu

Un negrieztu muguru ēdienam,

Ko senči ēda, kad labākas dienas.

ANDREJS

Mēs ar to ēstu.
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ANDELS

255 Starp saimniekiem

Un jums ir celtas zināmas sienas,

Neviens tās nespēj noārdīt,

Kur viņu nav, tur nekārtība,

Bet mūs lai saista vienprātība..
260 Kur vajaga tautas vagas dizlt,

Lai tauta laimē un mierā mīt.. s

SKRODERS

Jā, vagas dzīt: dzelzsarklu nava,

Ne kaulu miltu, ne zupuiia,,

Pats biedrīb's priekšnieks, — tik viena slava:

265 Dzied koris, tiem nedod malciņu,
Kā dziedāšana, lai uzplauktu?
Es saku, še neseko laika garam,
Še medted piemēru Keiājam baram.

īsts tautiets nežēlos miestiņu ziedot,
270 Lai tautiņa iet savu celiņu dziedot!

Tik tad var augsta® iaimiessaukt:

Es novēlu tantei zelt ura plaukt.

(Andrejs darbojas gar ratiem, kalpi atmetuši darbu, aizkūpinājuši

pīpes vai papirosus, kurus skroderis pārdevis. Papirosu smēķētāji

spļaudās par slikto tabaku; visi sēd jeb guļus izlaidušies.)

ANDĒLS

Nē, skroder, to tu nejēdzi,
Tev galvā tik diegi un zupuri.

275 Tu vari tik plānus galdiņus* urbt

Un žūpnīcas indeves bairītl skurbt.

Tu laika garam aizskrej, garām,
Jo laika gars ir tautība;

Pie senčiem tā bija visskaidrākā..,

280 Tik vecos laikos to atrast varam.

Tev jaunmodes preces,, tu skuķiem dod šmiņķi
Un pretī ņem vistas,, olas. un šķiņķi..
Bet tautai pie senčiem ir jāturas,
Mūsu visai dzīvei ir jāgrozās.

285 Un senču garam pāriet būs

Mums miesās un asinīs, — tad vien kļūs —
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Tad vien mūsu mīļā tautiņa
Kļūs vienprātīga un dižena,
Būs centienu centris un tautas gars,

290 Savs raksturs, savs uzvalks, savs apziņas svars,

Sava rakstniecība un pavārītoar
Prāts, manta, tiklība,, nākamība;
Rims nemiers un naids, ne skaudīs, ne šķelsies,
Kā žuburains ozols tautiņa celsies!

295 Rīt senciskas kāzas svinēsim,
Jaunu īsttautas dzīvi iesāksim.

Pats savu bērnu ziedam es dodu,
Lai tādēļ pie jums es atbalsi rodu!

Jūs izvēlētie, jums uzticēts,
300 Kā jāizved dzīvē šis uzdevums svēts:

Tik vīzēs staigāt, tik seadski ēst
~ , *

DA2I KALPI, JĒCIS

Ko? Kas? Tad labāk celmājus plēst!

ANDĒLS

Kuš! Es jums lasīšu līgumu priekšā,
Kur visa tautība salikta iekšā,

305 Es znotam mājas nododu,

Lai viņš tur piekoptu tautību.

(Izņēmis kontraktu, atloka t© un -grib lasīt. Daži kalpi mtzlēkuši

kājās, protestēdami.)

Lai esam tad visos centienos.
Visās kārtās un dzīves apstākļos
Tik savstarpā brāļi, brāļi, brāļi.

(Vectēvs ložņā, drusku streipuļodams, pa pagalmu, piegājis pie
groza ar cāļiem, tik ilgi ar nūju baksta, kamēr apgāž ;gEozn, tā ka

cāļi izskrien.)

(Grieta caur ķēķa logu izdzird un iekliedzas.)

GRIETA

(Izskrien iz ķēķa.)

310 Ej, dzirdat, ķerat — cāļi, cāļi,
Kā tie ir vaļā pasprukuši?
Ko sēdat, rokas salikuši?
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JECIS

Mums bij uz saimnieku jāklausās.

GRIETA

Vai tūdaļ pie darba neiesat!
315 Kur skrienat? Tos cāļus saķerat!

SKRODERS

Tur vectēvs ap grozu krāmējās.

GRIETA

(Uz vectēvu.)

. Kas jums te apkārt jāložņā,
Pie alus jums jāsēd pirtiņā.

(Grieta un Jēcis ķer cāļus.)

SKRODERS

Pie alus būs vectēvs alojies.

JĒCIS

320 Jeb vai ar misu misējies.

VECTĒVS

Cii—cilvēks vāri to—to alu,

Pū—pū—lies vai ne savu galu,
Šie cāļus —cāļus kauj un cep,
Es sak', es sak', tik uz tās lep—

325 Uz lepnības. —

(Ar nūju uz Grietu rādīdams.)

GRIETA

Vai neiesi!

Šis man!

(Atgrūzdama nūju.)

(Grieta aizraida vairākus puišus un skroderi uz dažām pusēm, tad

pati aiziet.)

ANDĒLS

(Uz vectēvu.)

Lai, tēvs, tie nemieri.



29

VECTĒVS

(Uz Andēlu.)

Jā, tev jau — tev jau ar tie prāti —i

330 Uz jaunmods ve—ve—velna stāti. —-

Ak lep—lep—<

(lenāk Brunovics. Viņš strīpainās biksēs, bet zābakos, ne

pastalās. Viņš ari saķēris vienu cāli.)

VECTĒVS

(Uz Brunovicu.)

Dod — dod man to cāli.

(Aiziet.)

7. skats

ANDĒLS

(Uz kalpiem.)

... Tad būsim draugi, kā brālis ar brālil —

Ak, līgavains strīpainās biksās nāk!
335 Rau, tautiets, kas sencību cienīt māki

(Paķer aiz biksām, rāda un velk uz priekšu pār visu skatuvi.
Brunovics pretojas.)

Bet kādēļ tev šodien ne pastalas,
Vai tā nāk īsts tautiets pie līgavas?!

BRUNOVICS

Nu, labrīt, sievastēv!

ANDĒLS

Sveiks, mans znots!
340 Teic «sveiks», jo «labrīt», tas vāciskots.

BRUNOVICS

Ē, ko! — Bet kalpus jūs palaižat,
Kas šie jums par brāļiem — tik bauri tāpat —•
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ANDELS

Es runāju viņiem par vienprātību,
Par senčiem, tiklību, rakstniecību

.

BRUNOVICS

345 Kas kalpiem tik daudz ir jāzina,
Lai zin tik, ka darbuspadara,,
Ka nedzer un nezog, par saimnieku gādā,
Ka neslinko, nelasa, tikai lai strādā.

ANDĒLS

Bet mācības tautiskās grāmatās? .««

BRUNOVICS

350 Tās var, bet, dievs pas', tik ne jaunākās,
Lai padzied mums biedrībā, teātri rāda

Ar vecākām lugām; lai bijīgi turas —

ANDREJS

Ka kalps grib būt cilvēks, tas acīs jums duras,
Grib dzīvot priekš sevis, grib domāt un zināt,

355 Grib attīstīt prātu, lai paceltos ...

BRUNOVICS

Kam kalpiem to vajga, kas viņiem to dos?

ANDREJS

Tad tautība tikai priekš saimniekiem?

ANDĒLS

Kurš kalps būs taupīgs, tas ietiks pie tiem.

ANDREJS

Bet visiem jau netikt —

(Māriņa skatās pa lielās istabas logu.)

ANDĒLS

360 Tik krietnākiem; —

Es tādēļ mācu, lai mantu krātu ...
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ANDREJS

Kas būs ar citiem?

ANDĒLS

Lai dzīvo ar prātu,
Dievs visiem ir nolicis robežas.

BRUNOVICS

365 Kas kalpiem ko prasīt, tiem jāklausās.

ANDREJS

(Draudoši — paiet soli tuvāk Brunovicām. Brunovics atkāpjas
aiz Andēla.)

Vai, saimniek, šim te ir jau vara?

ANDĒLS

Jā, viņam es mājas nododu— —

Par senčiem —

ANDREJS

Nu, tad es aizejul

ANDĒLS

370 Bet, brāli, kas tadtā nu dara?

Lai vienprātību piekopjam .. ?

BRUNOVICS

Lūk, spītē, bet algu es aizturu tam!

ANDĒLS

Brāl, Andrej. i g

ANDREJS

Es kalps, ne brālis jums.

(Aiziet lepni, viņam līdzi Jēcis, arī pēdējie kalpi aiziet.)

ANDĒLS

375 Bet pag .. i
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BRUNOVICS

Lai skrien, liels zaudējumsl
Mums leišos būs kalpi vēl lētāki,
I leiši ir tautas brālīši!

Kāds tas nu kalps, tāds grāmatnieks,
380 Tik gudris.

ANDĒLS

Bet labs bija darbinieks.

BRUNOVICS

Ko palīdz, ka neklausa^

ANDĒLS

Neklausa gan,

Un sencība! — acīs viņš smējās man.. ?

{Grieta atkal ienāk no ķēķa, kur redzējusi augšējo skatu.)

GRIETA

385 pats strīpainais brūtgāns, kas tā par laimil

Kā vepris joslains!

BRUNOVICS )
ko tu tā kliedz?

ANDĒLS

Kā krietnis tautiets!

GRIETA

(Uz Brunovicu.)

Vai runāt man liedz?

390 Vai tu jau saimnieks? Tu rīko jau saimi?

Jau aizdzini vienu.

BRUNOVICS

Par spītību.

ANDĒLS

(Nemierīgs.)

Nāc, apsveiksim labāk līgavu.
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GRIETA

Pag, paliec.

ANDĒLS

.(Uz Brunovicu.)

§95 Ej vien, es atnākšu.

GRIETA

(Noved Andēlu pie malas, kamēr Brunovics ieiet pa namiņu

lielajā istabā.)

Pats darbs, tu Andreju projām dzen

Par labu šim ķēmam.

ANDĒLS

Nē, Andrejs jau sen

Pret tautību ceļas.

GRIETA

400 Viņš labākais strādnieks.

ANDĒLS

Nūja. —

GRIETA

Tu pats ne saimnieks, ne gādnieks,
Tik istabā sēdi un pārdomā vien

Par senčiem, lai citi priekš tevis skrien.

405 Dien — naktīm es raujos, ko jaudāju,
Kā saturēt nelaiķes krājumu.
Tu sprediķo citiem mantu krāt,
Pats māki tik sakrāto putināt
Uz ballēm un senčiem.

ANDĒLS

410 Tā ideja liek,

Tai ziedoju visu.

GRIETA

Kas tev tur tiek?
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ANDELS

Tur ideja ...

GRIETA

Manis ja nebūtu,
415 Tu sen jau par nabagu staigātu.

ANDĒLS

jNia lai. .Mans .dzīves prieks ir miris,
Kopš izdzisa Anniņa — Praurima,
Man paliek tik vienīgi ideja.

GRIETA

Jā, Anniņa mīļa — bet miris ir miris.
420 Tev paliek vēl tava Māriņa,

Tai mātes trūkst.

ANDĒLS

Bet tu taču še.

Un rīt jau tautietim aizdošu viņu!

GRIETA

Šais mājās es esmu tik svešniece.

425 Vai še kas notiek ar manu ziņu?
Tu vien un vectēvs. Tu meitu spied
Pret gribu pie baura un nelieša iet.

ANDĒLS

Bet saimnieks un tautiets, un vienīgais vīrs,

Kas ira no svešiem iespaidiem tīrs.

430 Kas nekaunas strīpainas "biksas maukt,

Lai tauta un sencība varētu plaukt.

GRIETA

Ar biksēm viņš sencību apvilcis,
Velc nost tam tās bikses, būs švindleris.

ANDĒLS

Viņš atkal grib koka ecēšām ecēt
435 Kā senči.
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GRIETA

Jo neprot labāki.

ANDĒLS

Tev vairāk tīk skrodera zupuri.

GRIETA

Tas balmuts! — jums abiem tiepenlertr
Tik Andrejam darbi — viens vajdzīgs tev: — precēt

440 Ņemt krietnu sievu, kas virčapti prot,
No krāpniekiem sargā,, liedz aplamot.

ANDĒLS .

Man ceļā ne mirtes, ne rozes vairs aug,

Es neprecos — vecs jau.

GRIETA

E, kāds tu, nu raug!
445 Gan tādas nav otras kā Anniņa,

Tā bija kā pavasars vēsmiņa,
Tik spirgta un mīļa, un tāda gudra.
Tev jāņem, kas krietna saimniece,
Kas tevi prot apkopt.

ANDĒLS

450 Kas tautiete. —

GRIETA

Ne pārāk jauna, bet stipra un mudra.

ANDĒLS

Jā, mīļo Grietiņ, kā tu, —

(Saņem viņu aiz rokas.)

Bet senči —

Tu necieni tos!

GRIETA

(Uzliek viņam roku uz pleca, smiedamās..))
455 Ko nu tie plenči —-
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ANDELS

(Izbijies.)

Ko? Kas?

GRIETA

(Nopietnāk.)

Tu ar senčiem starpā vis bāzies,
Kad runā par lietu —■

ANDĒLS

Tu virsū tam gāzies,
460 Kas svēts man, jo senči —>.'

GRIETA

Lai velns viņus rauj!

ANDĒLS

(Atlec atpakaļ.)

Tu, tu, tu, —

GRIETA

Nerrs, tfu!

(Nospļaujas.)

ANDĒLS

Uz senčiem tu spļauj!
465 Ak, pērkons!

GRIETA

Tie mēsli vis ceļā man stājas arvienu.

ANDĒLS

Ai, Prāmšans, pret senčiem tāds naids pašu mājās!

GRIETA

Ko plāties te, nost!

(Atgrūž viņu un aiziet ķēķī.)
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ANDELS

(lepakaļ bēdīgi, patētiski.)

Arī tu, arī tu?

470 Kad visi ceļas pret tikumu,

Es viens būšu uzticams, stiprāk tik vēl

Man jāturas idejā — Grietas man žēl.

8. skats

(Žanis ienāk.)

ŽANIS

Labrīt!

ANDĒLS

Nē, sveiks! tā latvietis saka.

ŽANIS

475 Nu, sveiki!

ANDĒLS

Ko teiksi? — Kas tev tāda smaka?

ŽANIS

(Puķu pušķi glabā aiz muguras.)

Nekas.

ANDĒLS

Sveša štāte, — vai senči tā oda? —

ŽANIS

Es neesmu apodis sentēvus,
480 Tie tagad jau odīs pēc trūdiem.

ANDĒLS

Pie joda!
Liec sentēviem mieru.
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ŽANIS

Lai trūdTm dus!

ANDĒLS

Tie netrūd, bet mostas,, tu nelatvis]

ŽANIS

485 Es latviets un — inženiers — ķīmiķis —-

ANDĒLS

Ne tautiets — melns sirtuks un elšķins klāj krūti

(Pieķer pie svārka un elšķina.)

2ANIS

Es vizītē — diplomu ieguvu —

ANDĒLS

(Smejas ņirgājoši.)

Būt' vizītēs nācis — tad iegūtu —■
īsts tautiets nu — ieguva jau tavu brūti.

ŽANIS

490 Kas?'

ANDĒLS

Brunovics — Brūnais.;

ŽANIS

Tad vēlu daudz laimes.

ANDĒLS

Jā, līgavains ira, tu lieks prieks šīs saimes.

Ej vesels un sentēvus nenievā.

ŽANIS

495 Ardievu!
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MĀRIŅA

(Caur logu,, ptakšima rokām.,)

ī, — pagaidi, pagaidi, 2'ani.

Nāc aši šurpu un paņem še mani!

(Uzkāpj uz loga. Žanis piesteidzas un izceļ iz loga. Nodod

viņai buķeti.)

ANDĒLS

Bet, Mariņ, caur logu — kas darīs nu tā!

MĀRIŅA

Tēt, paši senči, dsziedi
500 Sātībiņa, gausībiņa,

Nāc caur logu pagalmā.

ANDĒLS

Ne pagalmā — istabā.

BRUNOVICS

(Iznācis arī caur namiņu.)

Lūk,; ko tā dara!

ANDĒLS

Nu, bērns vēl. Kā putniņš tā laidās no zara.

BRUNOVICS

505 Labs putniņš, kā pūce pret brūtgānu.

MĀRIŅA

Kas tu! — Tāda strīpbikša negribu,
Lūk, še mans Žanis,

ANDĒLS

Tas spickuedziņš —*

MĀRIŅA

Labs tautiets, augstskolu nobeidzis viņš —-

ŽANIS

510 Jā, Ansona kungs. —->
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ANDELS

Man Andēis ir vārdā,
Tu nedrīksti saukt mani vāciski,

Tu nelatvis tāds.

BRUNOVICS

Šim nedīgst vēl bārda,
515 Grib precēties, jemaizasts.

ŽANIS

Labāk jums bārdaiņi,
Jums pūrā bārda, — cief stMas vietā? —

MĀRIŅA

Pie mantas krāšanas ar var likt lietā:

Lūk, sakrāti salmiņi.

(Rāda uz salmiņu bārdā. Brunovics pārbrauc ar roka un tie-

šām izkrīt salms.)

ANDĒLS

520 Meiene, klus'!

BRUNOVICS

Tāds jemaizasts —

ŽANIS

Students, vai dzi!

(Smejas abi ar Māriņu.)

ANDĒLS

(Uz Māriņu.)

Met ķivinus!
Bērns, nejoko, rīt jau pie vira še iesi.

MĀRIŅA
525 Nekad un ne

r;- cl.

ANDĒLS

Jau salūgti viesi —
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MĀRIŅA

Lai ēd, dzer tāpat — es nu neiešu.

ANDĒLS

Nāc, Mariņ,

(Gabaliņu pagājis, saka uz Brunovicu.)

ej iekšā uz brītiņu.

(Brunovics aiziet iekšā.)

MĀRIŅA

(Uz Zani.) -

530 pie Andreja gaid'l

ŽANIS

Šel

(Pasniedz viņai buķeti un met ar roku bučiņu.)

(Žanis aiziet, svilpodams kaut ko iz kādas jaunākās operas.)

9. skats

ANDĒLS

Dzi, ko viņš svilpj?
Kā latviešu ausīs šīs skaņas lai tilpj? —

Met.

(Uz buķeti rādīdams.)

MĀRIŅA

535 Nnn.

(Aizgriezdamās.)

Drīz to uzvedīs latviski.

ANDĒLS

Gaid' vien! Met. —■

(Ar roku rāda, lai met.)

MĀRIŅA

Nnn.
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ANDELS

(Noskatās ilgi, atsēstas pie ozola.)

Tu manis vairs nemīli*

MĀRIŅA

540 Tēt, tēti

(Krīt viņam ap kaklu.)

ANDĒLS

Māns bērnsI

(Palaiž viņas roku vaļā, atglauda viņai sprogu no pieres.)

MĀRIŅA

Mans mīļais tēt,
Kā tevi, tik mīļu, var nemīlēt?

(Nometas zemē pie viņa kājām, nolaiž pušķīti zemē.)

Tev sirds tik mīksta, tik labs tu, tik cēls,
545 Tu esi kā teikās karaļa dēls.

Tik sapņos tu dzīvo pie sentēviem —

Tev sveša ir mirstīgā pasaule.

ANDĒLS

Kaut varētu atgriezties atkal pie tiem!

(Roku uz viņas galvas.)

MĀRIŅA

(Uz augšu lūkodamās.)

Jā, brīnišķi jauka ir senatne,
550 Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistās,

Ik skaņa tur dziesmās un saskaņās saistās,

Tur saulīte rotā trijkrāsaina,
Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana.

Pār pļavām, pār mežiem tur meitenes līgo,
555 No kalna uz kalnu jāņugunis spīgo,

Visapkārt kā noslēpums drūmi guļ sils,

Tur glāžu kalns mirgo, tur ūdens pils.
Iz niedola nāras saldsērīgi smejas,
Un laumas tur mēnesnīcā vij dejas.
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560 Bez saulītes vakarā bāri tur dzied.
Tie bargu kungu gaitās iet;

Bet melna čūska maļ jūrā miltus;

Tos jāēd tiem, kam vara un viltus.

Tur karā jāj bāliņš, aust asiņains rīts,
565 pret ienaidnieku ass zobens trīts.

Un augšā kāpj pilskalns iz senseniem laikiem.

Iz simtsgadu miega caur dūmiem un tvaikiem.;

ANDELS

(Priecīgi rokas izplezdams, uzlēkdams un Māriņu apkampdams.)

Mīļš bērniņ, tu jūti, tu saproti,
Tu dzīves prieku man atdodi.

570 Viss tukšs bij un mēms, un kurls ap mani,
Šī balss skan kā grimušās karaļpils zvani.

Pie kalpiem nav sencības sajēgas,
I Andrejs, pat Grieta jau aizgriežas.

(Vectēvs nolīdis, ar nūju rāda.)

ANDĒLS

Es sāku jau pagurt, tu atkal dod sparu -—

575 Ved galā šo darbu ar jaunības garu.
Es vecs, un mans sākums nav senciskis,

Jūs senciski sāksat — tu — Brūnaitis.

MĀRIŅA

(Pārsteigta, dusmīgi.)

Tas prastais — dzeja mums daiļa un smalka,

Ko jēdz tāds, kas rupjš kā netēsta malka.

ANDĒLS

580 īsts tautiets ir vienkāršs.

MĀRIŅA

Tad Jānis jau labāks.

ANDĒLS

Šim tautiska vīze, tam svešzemju zābaks.
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MĀRIŅA

(Uzlēkdama, atiedama no tēva nost, šķelmīgi.)

Tas nejauks un netīrs, tās vīzes man riebj,
Un, tētiņ, tev pašam viņš nepatīk arī.

(Tuvodamās atkal, smīnēdama.)

ANDĒLS

(Kaunīgi.)

585 Vai katrreiz pēc tikšanas skatīties vari,

Vai tautiete ģīmi par nieku lai viebj?
Ko ideja liek, to bez pretrunas dari. —!

MĀRIŅA

Tēt —

(Glaimojoši, lūdzoši.)

Man riebj viņš, man riebj, es to nevaru,
590 Ja spiedi, — es žēlabās nomiršu.

ANDĒLS

Bērniņ mans, augstākā ideja,
Tā nepazīst cilvēku žēluma,

Kas viņas ugunīs iededzies,

Tas neprasa, vai viņš bojā ies;
595 Ne sevis, ne citu tas nevēro,

Tas ziedo tai savu visdārgāko;
Tas neskatās sānis, bet iet un iet.

Tu vari to teikt vai pelt, vai smiet,

Tik vienu vizošu zvaigzni viņš redz,
600 Bet visu visapkārt tam tumsība sedz.

MĀRIŅA

Tev tīk, ka es raudu? —

ANDĒLS

(Jautrāk.)

Mī]meitenīti:

Krīt lapiņa griezdamās,
let meitiņa raudādama.

605 Raud', raud' kā pie senčiem, tas piestāvēs glīti
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MĀRIŅA

(Ar kāju uzsperdama.)

Es negribu raudāt, lai velns viņus rauj/

ANDĒLS

(Uzlec gluži bāls, stāv stīvi, tikai rokas dreb, runā kā aizsmacis,

saraustīti, zem sevis.)

Tad idejai, — visam sabrukt lai ļauj?

(Viņš ar roku atbīda Māriņu nost.)

MĀRIŅA

Tēt, kas tev kait?

ANDĒLS

Nekas, nekas.

(Viņš cīnās ar sevi.)

MĀRIŅA

(Ar žēlumu viņu uzlūkodama.)

610 Tad svini ar tās priekškāzas. —

ANDĒLS

(Atdzīvodamies.)

Jā? jā?

MĀRIŅA

Bet tāļāk —

ANDĒLS

Viss ies, viss ies.

Ar laiku gan pieradīs, aprimsies.

MĀRIŅA

(Stingri.)

615 Nē, tālāk ne soļa.

ANDĒLS

(Jautrāk.)

Gan kļūs, gan kļūs.



46

MĀRIŅA

{Pārmainītā balsī.)

Vai zin', tēt, kur īstenas kāzas būs?

(Nostādamās viņa priekšā.)

Prec' Grietuj

ANDĒLS

(Negriboši.)

Ņau tautiete^

MARINA

620 les gan, viss ies.

Ar laiku gan pieradīs, aprimsies.

ANDĒLS

Tev blēņas tik galvā.,

10. skats

PASTNIEKS

Kāds pārītis še?

ANDĒLS

(Neredzēdams pastnieku un domādams to par vectēvu.)

Ko, vectēvs? == Gatava ķibele.

PASTNIEKS

(Atlec atpakaļ.)

625 Sveiks, saimniek, -— Es avīzes atnesu jums.

(Skroders pabāž galvu no istabas.)

ANDĒLS

Dod šur.

PASTNIEKS

(Nedod, izstiepj sauju pretim.)

Priekš jums še svarīga ziņa.
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ANDELS

(Izstiepj atkal roku.)

Kas? Kas?

PASTNIEKS

(Bāž savu roku.)

Par biedrību ziņojums. —

630 Garš ceļš bij — slavē — par priekšnieku miņa*

(Māriņa iegrūž sānos Andēlam.)

ANDELS

Tad, ziņnesi, še, es tev iedodumārku.

(Krata viņu acu priekšā.)

PASTNIEKS

Ka centīgs, —

ANDĒLS

Še pimberi!

(M ari ņ a aiziet.)

PASTNIEKS

Nu, pimberil

(Andēls dod, bet nedod.)

635 Nāk garmantu krājējs.

ANDĒLS

Ko? — šurp? Kad? Kad?

(Izrauj avīzi iz rokām un sāk šķirstīt.)

PASTNIEKS

Tik švaka dūša —

ANDĒLS

Vai šurp?
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PASTNIEKS

Šurpat.

ANDĒLS

640 še vesela orts. —

PASTNIEKS

(Ņem, bet Andēls atkal nedod.)

Paldies, še skat.

(Saņem avīzi un rāda.)

SKRODERS

(Atskrien, vēl drēbju gabals rokā, ņem to kājstarpi, kad padusē
nestāv, jo sāk plātīties.)

Vai manas peršas?

(Ķer pēc avīzes. Pastnieks aizstājas priekšā. Skrodera

kustas apkārt.)

SKRODERS

Dod — dabūsi mārku.

ANDĒLS

Ko maisies! —■ vēl nebeidzi sencisko svārku.

SKRODERS

(Paklusu, iegrūž pastniekam naudu.)

645 še!

PASTNIEKS

(Saņem naudu un iedod lapiņu iz avīzes. Uz skroderi.)

Lūk, kur •—

(Skroders sāk meklēt pa avīzi.)

ANDĒLS

(Uz skroderi.)

Liec mieru — ar blēņām tu nāc.

(Svarīgi, uztraukts.)

Te tautas garmantu krājējs —



SKRODERS
Nu, prāts,

650 Tur tautas, te manas garmantas. —

PASTNIEKS

Klau —

(Lasa burtodams,)

Brauks nākamu sestdien. —

ANDELS

(lekliedzas.)

Tad šodien iau

Kur brilles —

(Skrien uz istabas pusi.)

PASTNIEKS

655 Man jāiet.

ANDĒLS

Ej, ej —-

PASTNIEKS

Bet par ziņu -

ANDĒLS

Liec mieru. —

PASTNIEKS

A paskat...

11. skats

MĀRIŅA

(ledod viņam dzeramnaudu.)

660 še būs. —

PASTNIEKS

Paldies.

(Aiziet.)

49
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ANDELS

(Uz Māriņu.)

Jau šodien, — nāc ašāk — tā laime, mans dievs!

(Uzmaukdams brilles un tās noņemdams slaucīt.)

Kur biji tik ilgi?

MĀRIŅA

Es meklēju —

ANDELS

665 Tik tumšas —

MĀRIŅA

Jā, podā tās atradu —

ANDĒLS

Kur?

MĀRIŅA

Barkšķos.

SKRODERS

(Lasa no avīzes.)

Tad dzirdat nu un klausaities:

670 «Jau govis pieniņu sāk raut

Un aitiņas pēc staļļa bļaut,
Dažs drebot tupeņus vēl mauc,

Ar suķiem saimnieks Rīgā brauc. —»

ANDĒLS

Klus', neplāties tik aplami.

(Brilles grozīdams, lasa.)

675 Brauks — se—sestdien — kur tas? — parādi —

MĀRIŅA

Se.
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ANDELS

Ā — tās brilles.

(Nokrīt, lasa, avīzi tāļi nost atlicis, skroderam priekšā aizlikdams.)

SKRODERS

Bet, jaimkundz, šos,

Tie sirdi un prātu jums ielīksmos:

680 «Tur tai jaukā lejā
Puķes plūca viņa,

Staigā daiļā sejā,

Ņipra un maziņa.»

MĀRIŅA

Es zinu, zinu — vai tas nu reiz drukāts?

SKRODERS

685 Vēl ne ■—

MĀRIŅA

Kā tad lasāt?

SKRODERS

No galvas. — Drīz nāks,
Jau drukā ...

Še «Rudens dziesma».

ANDĒLS

(Atgrūž skroderi nost.)

Tas plūkāts!

(Lasa.)

690 «Mēs ceram, ka centīgais priekšnieks»

SKRODERS

(Deklamē.)

«Drīz sāks» —

ANDĒLS

«Ka centīgais priekšnieks» —
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SKRODERS

«Drīz sāks» —

ANDĒLS

Vai beigsi? —

695 «To pabalstīs — protams, ar prieku —>>

MĀRIŅA

(Uz Andēlu.)

Ko teiksi?

Te Vardeķim atbildēts —

(Uz skroderi.)

lasījāt?
«Ar suķiem saimnieks Rīgā brauc ■—

700 Vai līdzi vests jūs nekļūsat?»
Kā liekas, tad jūs še par suķi sauc.

SKRODERS

Ko niekus! Tie vēlas iepazīties
Ar tautieti— dzejnieku — klausāt:

«Drīz sāks» —

ANDĒLS

705 «Krāt naudas, muzeju pildīt»

(Skroders grib atkal deklamēt.)

Klus', dāks!

Skriet! saukt! lai visi sanāk še!

Lai visi dzird! — Skriet, kopt un post —

(Plātīdams rokas uz visām pusēm, aizskrien ķēķī. Māriņa stel

dzas ari projām.)

12. skats

SKRODERS

Pag, paklausāt vēl, jaunkundze:
710 «Drīz sāks jau salna lapas kost.»

(Skroders aiziet, deklamēdams un žestikulēdams pa pagalmu.)
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MARINA

Brrr! —

(Apstājas, pieskrien pie loga kalpu galā, plaukšina rokas.)

2ani!

BALSS

Ū!

MĀRIŅA

Nāc aši vien!

(Žanis iznāk. Māriņa, viņu saķērusi, izvelk aiz rokas ārā.)

2ANIS

715 Kas ir?

MĀRIŅA

Ko prasi — kad sauc, tad skrien.

Ķer, ķer!

(Žanis ir saīdzis, negrib; noķer viņu pie paša ozola; viņa atlie-

kusi galviņu, Žanis stāv auksti.)

E, kāds tu — ķer mani, ķer!

2ANIS

Tu tikai rotāties, ko tas viss der!

720 Ko vecais teica?

MĀRIŅA

Tu saīdzis?

2ANIS

Tas Andrejs tāds filozofs palicis —

Mums, mācītiem, tauta nerūpot,
Un kalpu kalps tikai saprotot —

725 Ko kalps nu saprot!

MĀRIŅA

Viņš domā daudz—*
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ŽANIS

let projām — lai saimnieks tā jūtas saudz,
Un kalps vien ir.

MĀRIŅA

Viņš lepns.

ŽANIS

730 Uz ko?

Es inženiers. — Tēvam tu teici par to?

MĀRIŅA

Es nespēju teikt, lūk, viņš tāds bēdīgs,
Ka posta tam sapni sen loloto:

Es solīju priekškāzas. —

ŽANIS

735 Lūk, cik tas blēdīgs —

Krāpt mani un tevi.

MĀRIŅA

Žan, nerunā tā!

Viņš mīļš un cēls, viņš ideālists,

Tēvs dara to labākā apziņā.
f

ŽANIS

740 Lai saka to tāds, kas no muļķības sists,
Kā Andrejs —

MĀRIŅA

Tas teica to?

ŽANIS

Jā. — Kā tad nu būs?

Es lieks še, un Brūnais par saimnieku kļūs.

MĀRIŅA

745 Nē, nē —
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ŽANIS

(Rupji.)

Nu, inženiers nelūgsies —•
Ar prieku pie manis vislepnākā ies, —*

MĀRIŅA

Fui, kāds tu —1

2ANIS

(Apķerdamies.)

Bet es tevi mīlu —

MĀRIŅA

750 Tad dzirdi:

Bij pastnieks: šodien še piebraukšot
Kāds garmantu krājējs.

ŽANIS

Nu —?

MĀRIŅA

(Šķelmīgi.)

Padomu dot?

ŽANIS

755 Nu?

MĀRIŅA

Aizsteidzies priekšā un tēva sirdi

Kā garmantu krājējs sev iemanto.

ŽANIS

Vai man par garmantu krājēju ģērbties?

MĀRIŅA

Jā, tautiskos svārkos un strīpbiksēs tērpties
760 Tu teātri spēlēji?
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2ANIS

Mīļāko,
Lūk, šā, (Nometas ceļos.) manu cielaviņ, sirdspuķīt,
Tavs mīļākais tev pie kājām krīt.

MĀRIŅA

Vai nu tu vari — bet tikko tik vēl
765 Tāds saīdzis biji —

2ANIS

No sirds man žēl.

MĀRIŅA

Tad — še — še —

(Dod nobučot roku, tad locītavu, tad elkoni, plūc viņu aiz ūsiņām.)

2A.NIS

(Jautri.)

Jā, tiešām to varam!

Še rīdznieki aktieri taisni brauc garām, —

770 Man pazīstami. —

MĀRIŅA

Tad steidzies, tik trauc

Un, pārģērbts kā garmantu krājējs, šurp brauc.

Ej, rādi, ko spēji! Un to ņem sev omā,

Jo tautiskāks būsi, jo labāks šai lomā.
775 Un pārgrozi balsi — ņem krietnāku bārdu —

Tēvs uztraukts, tas nepazīs —

(2 ani s grib viņu apkampt, viņa izvairās un aši aizbēg, ar pirk-
stu draudēdama. Žanis aiziet pa pagalmu.)

13. skats

(lenāk Jēci s ar otru kalpu iz ķēķa.)

KALPS

Kas te nu nāks?
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JĒCIS

Nu, senči! Vai viņš gan uz prātīgu vārdu,

Uz alu un miestiņu kopā mūs vāks?

(lenāk pulks meitu no pagalma puses.)

KALPS

(Uz meitām.)

780 Kā zostiņas aplokā sadzina.

JĒCIS

Klau, gāganu karš, kā kladzina!

1. MEITA

(Uz kalpu.)

Tavs deguns ass kā zobentiņš,
Priekš kara īsti noder viņš.

2. MEITA

(Uz Jēci.)

Un šis tāds resnis uzpampis, —

785 Tur karam būs pulvertoveris.

JĒCIS

(let meitām virsū, rokas plātīdams.)

Tad eida ar meitām karu vest —

2. MEITA

Tev smagi būs vēderu — raņicu nest.

14. skats

(lenāk Andē 1 s, Māriņa un daži kalpi un kalpones.)

ANDĒLS

Kur vectēvs? — Mariņ, — pēc vectēva ej.
Vai visi?
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JECIS

790 Nav Andreja.

ANDELS

Skrej pēc tā, skrej!

(Aiziet viens kalps.)

Bet aši! — (Patētiski.) Nu, baltie bāleliņi
Jus kviešu druvas arājiņi,
Un meitiņas, jūs malējiņas —

795 Jūs dzirdējāt jau jaunās ziņas:
Šis nams tiks šodien godināts
Un cilāts mūsu sirds un prāts.
Brauc tautas gara mantu krājējs,
Pats tautas seno gaitu gājējs,

800 Pats laba teicējs, ļauna rājējs.

JĒCIS

Man sen jau deguns niezēja.

ANDĒLS

Tā laba senču ticība. —

Lai viesi godam saņemam,

Lai senču drēbes apvelkam.

(Uz meitām, kuras slapstās viena aiz otras.)

805 Lai mazgājam un skujam ģīmi —

Par šmiņķiem labāks ūdentiņš,

Par pamādēm — sviesta gabaliņš,
Jo stingri uz tautību skatīsies viņš.

JĒCIS

(Apslapina pirkstu un ķer meitām pie vaiga.)

Viņš meklē, vai kura nav šmiņķētu ģīmi.

2. MEITA

Bio Vai kurš nav pārāka resnuma.

ANDĒLS

Mums viesojums par labu zīmi:

Ja kāzās senčuzinis nāk,
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Lai jaunie sencisku dzīvi sāk!

Kas sen jau man domās, to tagad lai darām,

815 Lai tautas vārdos saucamies,

Pret pārsvešošanu tā varam

Viskrietnāk apdrošināties.

JĒCIS

(Pa jokam.)

Tāpat kā potējot pret bakām.

ANDĒLS

(Nopietni.)

Un zāles šļācot pret ļaunām smakām.

820 Tad stāsim tā priekšā skaidri un tīri:

Pēc svārkiem un sirdīm senlatvju vīri.

Tik latviski kā sentēvi,

Tik nevainīgi kā bērniņi.

JĒCIS

Vai, saimniek, mūs ūdenī mērcēsat?

ANDĒLS

825 Nē, senciski pārsauksim tāpat.

JĒCIS

Bet taču uz pādiņām ēdīsim, dzersim,
Trim jēriem kaklu lauzīsim,

Trim mučelēm dibenuārā spersim?

ANDĒLS

Ej, ko nu — rīt kāzās jūs mielosim.

1. KALPS

(Atnāk atpakaļ no Andreja.)
830 Andžs neiet — tas nākšot tik atvadīties.

ANDĒLS

(Uz citu kalpu.)

Ej, teic, ka kristām, lai nāk tūlīt,
Ja viņā kaut dzirkstele tautības mīt!
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JECIS

I mums tad pēc pēdiņām nav ko dzīties!

Kad dotu vēl ēst.

ANDĒLS

835 Nu došu, — bet iesim

Pie senču ozola —: pārsaukties.
Tur senlatvju ziedu vieta, tā viesim

Mēs cienīgi varēsim rādīties,

Tad stājaties rindā, tur puiši, te meitas,
840 Nu tā ■— (Uz divām meitām.) jūs tālāk — jums

svešzemju kleitas —

Tad klausāt — es senāk jau pārsaucu
Savu vārdu Ansons par Andēlu,

Bet nelatviski bij priekšā vēl vārdi,
Nu tagad es saukšos par Barvedi,

845 Par Tautvaldi, Tautslavi, Tautmīli

Un Vijtauti, Gintauti, Gaštauti, —

Šimbrīžam to tiks. — Nu, Jēcīti, nāc,

(Izņem no kabatas kalendāri un pašķirsta.)

Tu sauksies Vargribis, Kariats

Un Aļģirds, Mažuls un Varibuls.

1. MEITA

850 Vai, maišels ir brangi!

JĒCIS

Ko, skuķi, vai duls!

2. MEITA

Tam vēders kā maišels, pats varens kā buls

1. MEITA

Tik Vargribis neder, bet Ēstgribis.

JĒCIS

(Uz Andēlu.)

Dzi, nerro.



61

ANDELS

855 Nu, muļķes — ko tur lai saka —

Tad saucies Akons.

2. MEITA

Jā, vēders kā aka.

JĒCIS

(ledod otrai meitai dunku sānos.)

Tik tad ļaušos saukt tā, ja rubulis

Par katru vārdu.

1. MEITA

860 Un kliņģeris.

ANDĒLS

(Atmet ar roku.)

Tu, Kriš, būsi Lizdeiks un Radagaiss

1. KALPS

Ak Jēziņ, kungs un pestītājs!

ANDĒLS

Un Tikums, un Likums, un Kaributs,
Un Narimunts, Tarimunts —

1. KALPS

865 Turimuts?

ANDĒLS

Klus'! Kas te par jokiem.

CITS KALPS

Vēl dos tev ar zuti,

1. KALPS

Nu to jau es saku, lai tura tik muti,
Kad dod mums vai suņu vārdus.
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GRIETAS BALSS

(Caur logu.)

870 Ahū!

Līz, Līz!

(Meita metas skriet.)

ANDĒLS

Kur skriesi, še vārds

GRIETA

Nāc šu!

ANDĒLS

(Ātri skaitīdams.)

Tu Nijola, Balmona, Pakonta, Birta.

JĒCIS

(Tura meitu aiz lindrakiem, otra meita izraujas un skrien arī līdz.)

875 c, še tev nu balmute, pijolel

ANDĒLS

(Uz citām, tāpat ātri.)

Tu Ringala, Sveikata, Gaiva un Ģirta,

Pag, paga — tu Jaunuta, Ļaudmīle

(Nu bēg visas meitas projām ar baru, puiši viņas ķer, izraujas un

atkal noķer.)

Un Zieduša, (Uz otru meitu.) Prasuna, Prazunata.

JĒCIS

Kā, saimniek, par suni pārsunāta?
RBO Ko tā godīgā skuķe jums darīja?

Ka viņa par suni tā jālamāl

(Palaiž vaļā savu meiteni un apglauda, jo tā sākusi raudāt.)

Tas ilgāk nav izturams 1



63

ANDELS

(Arvien vairāk uztraucas.)

Nav jau tā!

Nav lamāts, — tas vārds tā stāv grāmatā.
885 Te, septembrī, trešā.

JĒCIS

Kas man tur daļas,

Bet aizskārt to meitu jums nedošu vaļas.

(Jēcis aiziet ar raudošo meiteni pie rokas.)

ANDĒLS

Ak, pasaules neprāts! Nu pārsauksim jūs,

(Ar pirkstu katram piedurdamies, atkal iz kalendāra lasīdams.)

Tu Jaunsgads, Miervalds, tu Radimins.

1. KALPS

890 Es Jaunsgads, un Ansis tad Trejkungs būs.

ANDĒLS

Ak, pagaid', man misējās:

(Uztraukumā grāmatā skatīdamies, saķēris kādu kalpa sievu.)

Ģedimins,

Viligails, Svidrigails, Karigails, Kēruns.

2. KALPS

Kungs, viņa jau vista.

ANDĒLS

895 Ko iejaucies te!

(Pamana, ka tā ir sieva.)

Nu, Zervila, Zemina, Malone, —

Ej, aicin' šurp Grietu un atved ar bērnus*
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15. skats

(lenāk skroders ar kalpu. Skroders tura kalpu aiz svārku pogas

un lasa priekšā.)

3. KALPS

Laid mani vaļā, šiem palasi!

(Uz baru rādīdams.)

Kā jāpiemin godam sentēvi.

(Skroders palaiž to vaļā un saķer citu aiz pogas.)

SKRODERS

900 Tad klausāt:

Senči gaudo, ļaudis dejo,
Tik par laim' vēl zaļā lejā
Jauneklis zem koka sēž,
Asaras tam birst virs sejas,

905 Lielas bēdas sirdi plēš,
Sēri sauc viņš: «Sentēvi,

Skāde, ka jūs miruši!»

ANDĒLS

(Uz skroderi.)

Šo dziesmu es klausos ar patiku,
Tik koka vietā liec ozolu.

910 Bet tagad nav laika, mēs vārdus še dodam —

Vai dzeja liela?

SKRODERS

Nē, — lielāka

(Izvelk un rāda olekti garu strēmeli papīra, arī jaunais avīzes

numurs rokās.)

Ir manim uz senčiem mīlība.

ANDĒLS

Tad pataupi to kāzu godam.

SKRODERS

915 Tur man trīs citas.
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ANDELS

Mums jānobeidz
Ar vārdiem, lai viesis mūs nepārsteidz.

SKRODERS

(Rūgtā pārmetumā.)

Viss cits jums rūp, tik ne tauta un dzeja.

ANDĒLS

(Dusmīgi.)

Klusi pag — tu jau saucies par Vardeķi.

SKRODERS

(Aši.)

920
— TJn Alfonsu, Rolandu, Zutori

Un Dēmonu, Kaimiņu, Labvēli —

ANDĒLS

(Nicinoši.)

Tas ziņotājam jau nestāv pie seja,
Bet priekšvārdos ■—■

SKRODERS

(Uzpūtīgi.)

Priekšā vai pakaļā —

925 Tā es saucos tautiskā laikrakstā.

16. skats

(lenāk Māriņa, kura ved vectēvu negribošu.)

VECTĒVS

La—laid — laid — meit, da—darbs gar alu —

ANDĒLS

Nāc,_tēvs, tevi saukšu par Vidvutu,
Par Uziņu, Pērkoni, Prāmšanu,
Kā dievus senos —
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VECTĒVS

930 Gar ie—ie—salu —

ANDĒLS

Nāc, Prāmšantēvs, še zem ozola —

VECTĒVS

(Rāda svecīti, bodē pirktu.)

A pas—pas —

ANDĒLS

Mariņ, tu Karaluni,

Tu mana Laimiņa, Dailiņa,
935 Tev vārdu jau daudz, še vēl; Mīlģeda,

Še Daņuta —

GRIETAS BALSS

(Caur logu.)

Jēci, nāc pakur man guni!

KALPI

Nav Jēča.

GRIETA

Vēl tejātri nebeidzat?

(Pāris kalpu ieskrien ķēķī.)

ANDĒLS

940 Nāc, Grietiņ, nāc ašāk!

(Uz aizskrejošiem kalpiem.)

Jūs pagaidāt,
Daudz krietnu vārdu vēl paliek pāri, —

KadPērkons man dēlus būt' piešķīris,
Es sauktu tos: Jasbutis, Zimbutis.

MĀRIŅA

945 Tēt, atstāj, vēl daudzi pēc vārdiem būs kāri
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ANDELS

Jā, varbūt Andrejs atgriežas,
Tam Jagails un Šķirgails lai paliekas.

MĀRIŅA

Bet Strlpgails un Vīžgailis — Brūnaitim —>

ANDĒLS

Tam ir jau, bet tos ar vēl pieliksim,
950 Tik Strīpgaiļa nav še.

(Uz kalendāri rādīdams.)

MĀRIŅA

Kas liela bēda?

1. KALPS

(Paklusu.)

Bet kalpus tā var, tos par gaiļiem lai mēda.

MĀRIŅA

Tēt, pādiņas vajaga dancināt,
Tā mūsu sentēvu ierašas māca.

ANDĒLS

(Skatās uz logu.)

955 Jā, jā, bet Grieta.

MĀRIŅA

Ko t' pārdomāt,
Tas rakstīts no tiem, kas garmantas vāca,

(Māriņa danco ar vectēvu.)

Nāc, Prāmšantēt.

VECTĒVS

(Svecīte rokā.)

Xo—ko — nu — mc—me—meit,
960 Ve—ve—ve—velna skuķis — uh!

(Tiek atsēdināts, smejas.)
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MĀRIŅA
(Uz Andēlu.)

Tētiņ, še stājies

(A ndē 1 s danco gravitātiski.)

Lec, pādiņ, lec, pādiņ!

GRIETA

Ko darāt jūs šeit?!

Vai gluži jau — dulli!

MĀRIŅA
965 Nu, Grietiņ, ko rājies,

Mēs pādiņas dīdām, nāc, danco ar mums,

Mēs skaistākos vārdus tev dosim kā rotu.

ANDĒLS

(Ātri, pielabinādamies.)

Jā, Zandoru, Aldu un Varidotu.

(Māriņa ķer Grietu un danco.)

GRIETA

(Uz Māriņu.)

Met mieru. (Uz Andēlu.) Un tu! —

(Andē 1 s nokaunas.)

VECTĒVS

(Pacēlies karina svecīti pretī Grietai.)

970 A — jums — a jums,
A jums, lūk — jāpērk — jāpērk preces,

Šķē—šķērdēt uz tās lep—lepnības.

(Grieta izrauj viņam svecīti, tas paņem citu.)

Pa—paši lej.

GRIETA

Dod šur tās sveces.

975 Tfju! Kad tev!

(Aiziet.)
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17. skats

(lenāk kalpa sieva ar ganu zēnu. Zēns tiek atvests, bries'

mīgi bļauj, turas pretī, krīt gar zemi.)

KALPONE

Vai klusēsi! sukās a pas!
Kā kumeļi aizlaidās, kur tu tos ķersi —

Šo vienu tik grābu.

ZĒNS

Anuliņ, lai •—

ANDĒLS

980 Nu, dosim tam, dosim.

(Šķirsta kalendāri.)

KALPONE

(Sāk pērt puiku.)

Vai tu man vēl spersi.

ZĒNS

Vai, nedarīšu vairs mūžam, vai, vai —

KALPONE

Nu, ko tad darīji?

ZĒNS

Au—au—auzās.
985 Vai, — lopi.

ANDĒLS

Tu Ausveitis, Butgaidis.

KALPONE

(Uz puiku.)

Dzi, saimnieks kā baras! Šie diez kur tev dauzāsl



MĀRIŅA

(Uz kalpa sievu.)

Jel neper, ne perams viņš atnācis.

ANDĒLS

Jā, perams gan, senči tā bērnus pēra,
990 Kad robežas vilka un kupicas bēra,

Lai būtu, kas robežas atminas,
v

Tā šis lai neaizmirst kristības,

Nu, (Viegli iesit puikam.) piemini vārdus!

PUIKA

Vai, nedarīšu,

(Sāk atkal bļaut.)

"5 Vai, vai man, ne mūžam —

(Izraujas un aizskrien.)

ANDĒLS

Tu liegsies man tīšām.

(Grib vēl sist.)

OTRS PUIKA

(leskrien.)

Brauc! brauc! No valsts nama! Lielceļš put vien!

VISI

(Cits caur citu.)

Ķer! kop! nes! grāb! skrien! skrien! skrien! skrien!

(Liela skraidīšana un kliegšana, izskrien ari Grieta un kalpo-

nes. Andē 1 s, pats nekā nedarīdams un citiem maisīdams, tikai

plāta rokas.)

(Priekškars.)



OTRAIS CĒLIENS

Lielā istaba, ierīkota kā turīgu saim-

nieku mājās, —
Pa kreisai logi ar gar-

dīnēm un puķu podiem, pa labai, vai-

rāk uz skatuves priekšpusi, aizbultēja-
mas durvis uz dzīvojamām telpām.
Skatuves dibenā platas dubultdurvis,

kuras aizkārtas gardīnēm. — Istaba iz-

greznota puķu vītnēm, meijām; gar sie-

nām piekārtas dažādas veclaiku lietas,

pa griestiem izstieptas aukliņas salmu

ķiņķēziņu piekāršanai, bet ķiņķēziņu
vēl nav. Viss istabas izpušķojums vēl

nepabeigts. Šur tur uz galdiem un krēs-

liem izmētāti darba rīki: cirvis, āmu-

riņi, nazis, aukliņas utt. Pie sienas, pa

labi, starp logiem dīvāns ar galdu, ap-

kārt krēsli, gar sienām vairāki lielāki

un mazāki galdi, krēsli, kumodes utt.
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1. skats

(Grieta, Māriņa, kalpones uzkopj un pušķo istabu, mēž,

slauka putekļus, uzklāj jaunus galdautus utt., darbs tuvojas bei-

gām. Vēlāk Andrejs.)

KALPONE

(leskrien steigšus pa lielajām durvīm, dzirdams, ka piebrauc rati.)

Brauc! brauc! — Jau tūdaļ būšot klāt!

MĀRIŅA

(Uzbudināta no gaidīšanas.)

1000 Kā? Kas tad piebrauca tur priekšā?

KALPONE

Tas kazaks, — steidzies sludināt.

GRIETA

(Dusmīgi.)

Āksts: sludināti

(Uz kalponi.)

Nes krēslus iekšā!

2. KALPONE

Jau visi.

GRIETA

1005 Tec tad, palīdz' man!

(Uz blakus istabu rādīdama. Uz Māriņu.)

Tu pabeidz še.

(Kalpones aiziet.)
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MĀRIŅA

Jā, Grietiņ, beigšu.

GRIETA

(Kad kalpones izgājušas.)

Tu pie tā Strīpaiņa iesi gan?

MĀRIŅA

(Jokodamās.)

Jā, tik vēl vīzes nopīt steigšu.

GRIETA

(Līdzcietīgi, nopietni.)

1010 Bērns, precēties tev liekas joks.

MĀRIŅA

(Uzbudināta, nebēdīgi.)

— Un neprecēties bīstams spoks.

GRIETA

(Dusmīgi paskatās un aiziedama sparīgi atrauj durvis uz dzīvoja'
mām telpām.)

MĀRIŅA

(Viņai pakaļ mīļi nosaukdama un gribēdama to atturēt.)

Bet, Grietiņ —I

(lenāk pa tām pašām durvīm Andrejs.)

ANDREJS

(Skarbi un skaļi.)

Saimnieka še nav?

MĀRIŅA

Nē.

(Starpbrīdis; kad Andrejs taisās aiziet, — mīkstā balsī.)

iois Andrej, *— prom— jūs ejat jau?
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ANDREJS

(Auksti.)

Es jūsu kungam būšu liekā?

MĀRIŅA

(Jautri.)

Es redzēju: — jūs atteicāt.:. ?

ANDREJS

(Nosarkdams.)

Jūs redzējāt...?

MĀRIŅA

(Smiedamās.)

... Kā likāt niekā
1020 To strīpkungu, — kā uzstājāt —

(Izrāda to ērmoti, lepni atmezdamās atpakaļ.)

ANDREJS

(Nepatīkami aizskārts, aizvēršas uz iešanu.)

MĀRIŅA

Jūs tēvu mīlat?

ANDREJS

Mīlu, cienu, —

Bet —

MĀRIŅA

(Priecīgi, rokas plaukšķinādama.)

Jā, es to zināju, zināju,
1025 Nu, paliekat vēl vienu dienu!

(Paņem viņu aiz rokas.)

Var Prāmšans dot vēl pārmaiņu.

ANDREJS

(Smiedamies.)

Vai vectēvs? —- Tas nu Prāmšans saucas,
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MĀRIŅA

(Šķelmīgi, noslēpumaini.)

Nē. — Daudz var vērsties ~.

ANDREJS

(Zobojoši.)

It nekas,
1030 Kopš staks un sentēvi še jaucas.

MARINA

(Jautājoši, uz priekšu paliekusies, rokas uz muguras saņēmusi.)

Bet nu pie — jaunās kārtības —?

ANDREJS

(Viņa seja noskaidrojas, tad, pēc starpbrīža atminēdamies, atkal

auksti un puszobojoši.)

A — inženiers! — es nevajadzīgs
Tad vēl jo vairāk — pats viņš nadzīgs .. *

MĀRIŅA

(Piepeši tiek nopietna.)

ANDREJS

(To pamanīdams, mīkstāki.)

...
Es gatavs palīdzēt ik brīd\

1035 Ja jūsu tēvs to grib, — bet dzīvi

Tā ilgāk nevar ciest, viss slīd

Uz leju, elpot nevar brīvi —

MĀRIŅA

(Pārsteigta, pusapbrlnodama.)

Ā! — Jūs —

(Atkal jautra.)

Bet viss jau iet uz labu,;

ANDREJS

1040 Priekš manis ne£
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MĀRIŅA

Priekš visiem.

ANDREJS

Nē, —

Tik dažiem.

MĀRIŅA

(Spītīgi, piesizdama ar kāju.)

Visiem pasaulē!
1045 Es gribu, lai visi līdz gavilē!

ANDREJS

(Zobojoši.)

Par jūsu kāzām?!

MĀRIŅA

(Taisās dusmīgi aiziet.)

Fui, ņirgas dabu!

ANDREJS

(Mīkstāk.)

Ak, nē

MĀRIŅA

Nu tad šodien vēl neejat,
1050 Vismaz šo vakaru nogaidāt!

(Aiziet.)

2. skats

(Andrejs. lenāk Andē 1 s, mugurā pusgatavus svārkus, ku-

rus uzmēģina, viena vien piedurkne vēl iešūta, aiz svārku paldēm,
kas sniedzas pāri par ceļiem, tura viņu skroders Vaib-

sti ņš, tam līdzi vina amata rīki. lenāk pa mazaiām durvīm.l

SKRODERS

(Uz Andēlu.)

Ko skrienat tā?
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ANDELS

(Dusmīgi.)

Tu dzird', ka dzen, —

Tur Grieta kopj un poš, un slauka.

SKRODERS

Nu, stāvat 1

ANDĒLS

1055 Svārks tev dots jau sen,

Vēl nebeigts! — Posts!

SKRODERS

Bet šnite jauka!

ANDĒLS

(Dusmīgi.)

Bet nebeigts!

SKRODERS

(Svārkus uzmēģinādams, šur tur piediegdams, piesprauzdams, ar

krītu zīmēdams; iekaisis.)

Tā!? Kas tad dziedāja?
1060 Kas balli, kas teātri rīkoja?

Kas kuplejas kala?

ANDĒLS

(Nezinādams, ko atbildēt, uz Andreju, kurš smiedamies noskatījies

uz abiem.)

Ko tu te gaidi?

ANDREJS

Es nācu atvadīties.

ANDĒLS

(Pārmetoši.)

Tā!

1055 Pašlaik, kad še uzplaukstam tautībā,

Nāk viesis un sentēvu dzīve, un smaidi,

Tiek nomesti svešzemju aplamie spaidil
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ANDREJS

(Auksti.)

Man netīk tais ērmos skatīties,

Es eju no svešzemēm mācīties.

ANDĒLS

1070 Tā! — Labāk tev būtu gan atgriezties.
Es kristot tev atstāju Jagaili
Un Šķirgaili.

ANDREJS

Gluži veltīgi, —

Jums Jagaiļu diezgan, es saku: nē!

ANDELS

(Nemierīgs, uzbudināts, kustas, skroders visur viņam pakaļ.)

1075 Tev pretīgs viss, kas ir daiļš un cēls,
Pašu vārdi —

ANDREJS

(Starpā.)

Un spaidi —

ANDĒLS

(Turpinādams, vēl niknāk.)

Vai tautas tu dēls?!

SKRODERS

I paprosus «Līgo» viņš nepīpē,
1080 Bet «Lafermi».

(Uz Andēlu, kurš atkal pagājis uz priekšu.)

Pag!

ANDĒLS

(Uz Andreju.)

Tev trūkst ideāla,
Tu tautas naidnieks, kas kapu tai rok!
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ANDREJS

(Zobojoši, bet arī iekaisdams.)

Kam tautai kapa? Tā gaismai sok,
1085 Grib dzīvot, ne mirt, — nav elks no māla,

Jūs kankariem gaismu tai aizkarat,

Bet gaismā mēs nāksim tikpat un tikpat!
Tik visiem vērt durvis, tas spēku tai dos,
Tā saules mūžu tā piedzīvos.

1090 Nu sveiki!

ANDĒLS

Sveiks, mīļais mans Šķirgailil
2ēl, žēl, tu runā tik sirsnīgi.

(Apkampj Andreju, skroders, klupdams un pie paldēm turēdamies,
seko Andēlam. Andrejs aiziet.)

SKRODERS

(Paceldamies, sašutis.)

U, deivels, ko nevarat nostāvēt!

Kur tādam var svārkus pašūt spēt?

ANDĒLS

(Atpakaļ skatīdamies, sniegdamies pēc paldēm.)

1095 i viss vēl par īsu, — es neredzu paldes.
Tev teikts: laid garāk; vai drēbes žēl, ko?

SKRODERS

(Aizskarts, nepacietīgi cilā paldes un ceļ tās Andēlam pie acīm.)

Še! še! vai vēl garāk? vai slaucīsat galdus?

ANDĒLS

Gan drēbes bij —

SKRODERS

(Sapīcis, nicinoši.)

• Zags kas tik prastu kā šo!?
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ANDELS

(Arī skaizdamies, cilā svārku stūrus,)

1100 Tāds svešmodīgs, īss: suns ar nocirstu asti!

Lai svārki ir gari un cienīgi,
Kā senčiem pār ceļgaliem.

SKRODERS

Ak, kur tas prasti!

ANDĒLS

Ko? — gleznās tā tēloti sentēvi!

1105 Tā dziedamos svētkos viens staigāja Rīgā —

Tā liku tev šūt!

SKRODERS

(Augstprātīgi.)

Jūs man mācīsat,

Kā šuj un dzejo, dzied, vijoles čīgā!
Pats zinu. Pats pašuvu vēl nupat

1110 Priekš skrīvera paša, un teica, ka labi!

ANDĒLS

Ko tu? Vai tu tautisks skroderis,

Kā Berris un Kaķis, un Zaķītis?!
Jūs modes ģeķi man liekaties abi.

SKRODERS

(Pēkšņi uztraukdamies augšā aiz paldēm, kuras šūstīdams bija

tupējis.)

Kā? Modes ģeķi! Nu, tas ir par daudz!

1115 Mēs pagastā taisnības pīlāru stabi.

Viņš valda un soda •—

(Lieliskā pozē, sev pret krūtīm sizdams.)

Un es tas, kas saudz.

Glābj ļaudis caur prašiņām —!

ANDĒLS

Klus'! dzi! tur klaudz!

(Ratu troksnis, kāds piebrauc pie lielajām durvīm.)
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SKRODERS

(lekarsis, nevar beigt un apmierināties.)

1120
~.

Kas Stāķus un pargrāfus raksta, un dzejas .. ?

ANDĒLS

(Uzbudināts.)

Ak, klus' jel! Kā straume iz mutes tam lejāsi

(Izmisumā grib aizturēt skroderim muti.)

(Pa tam rati apturēti, dzirdas: «Tpru, tprul», vairākas balsis:

«Sveiki, sveiki!» Izšķirama Grietas balss: «Lūdzu šurp, mīļais cie-

miņ!» Aiz durvīm troksnis, meklē atveramo.)

SKRODERS

(Dusmīgi spiegdams.)

Ko? muti man aizturēt!

ANDĒLS

(Lielā nemierā bīda viņu projām.)

Viesis, bēdz! bēdz!

SKRODERS

(Tāpat.)

Ha! likumvīrs briesmīgi atmaksāt mēdz!

ANDĒLS

(Grūž viņu uz blakus istabu, skroders turas pretī.)

1125 Bēdz! ārā!

SKRODERS

Vēl grūstāt? Vai gribat vēl sist?

ANDĒLS

Ej! ej jel! Te gluži vai jāizsamist.

(legrūž skroderi blakus istabā, kaut gan tas atsperas pret stenderi

un vēlāk dauza pret durvīm, kuras Andēls aizbultē.)
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3. skats

(Tikmēr jau lielās durvis plaši atvērtas un ienācis Žanis, sen-

ciski apģērbies, vīzēs, rūtainās biksēs; liela sirma bārda; Grieta.

Māriņa, kalpi un kalpones; pēdējie panāk drusku istabā,
lielākā daļa paliek pie durvīm un aiz durvīm. Matiņa durvis atkai

aiztaisa, un kalpi un kalpones iziet.)

2ANIS

Sveiks, tautieti

ANDĒLS

(Patētiski, rokas cilādams.)

Tevi sveic šī sēta,
H3O Kut senčus augstā godā liek,

Kur senču dzīvošana svēta . . .!

GRIETA

(Ar nepatikšanu skatīdamās uz Andēlu, kurš ar negataviem svār-

kiem mugurā.)

Nu, svēta —! Kas tur trokšņots tiek?

(Uz durvīm rādīdama, kur skroders dauzās. Tad uz Andēlu, ap-

spiestā, bet tomēr diezgan dzirdamā skarbā balsī.)

Bet pats kāds rādies viesa vaigā!?
Ko tu vēl neapģērbies staigā?

ANDĒLS

(Tāpat, paklusu.)
1135 Jā, Vardeķis —■

SKRODERA BALSS

(Aiz durvīm dauzās atkal.)

Dzi, iekšā laid!

GRIETA

Vai liksies mierā? Gaid' tu man, gaid'!

(Skroders uzreiz apklust.)

ANDĒLS

(Atkal piegriezdamies Žanim.)

Sveiks! Miers ar tevi, tautiet...!
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GRIETA

(Tāpat apspiestā balsī.)

Taisies!

li4o Vēl viesi aizbaidīsi, — ko maisies?

(Atbultē durvis un iestumj Andēlu iekšā, skroders lūko iztikt ārā,

bet tiek atbīdīts atpakaļ. — Uz Zani.)

Kungs, atvainosat štieriņu!
Še sēstat — lūdzu —

uz soliņu!
Mums priekškāzas rīt,

(Rāda smaidīdama uz Māriņu.)

par to tās jukas.

(Pie durvīm parādās kalpone un māj viņai neveikli ar visu roku.)

t145 Man atkal jāskrien — vai gluži bez dukas,

Jums Māriņa laiku lai pakavē, —

Cik gadu augstās mācībās laidām.

(Aiziet pa mazajām durvīm, atbīdīdama ziņkārīgos un aiztaisīdama

durvis.)

4. skats

(Žanis, Māriņa.)

ŽANIS

(Tuvojas viņai.)

Mīļ-Mariņ!

MĀRIŅA

(Dikti.)

Tautiet!

(Klusu.)

1150 Mums uzglūnē.

(Dikti.)

No jums mēs senciskus padomus gaidām.

(Virzās no viņa projām ar muguru pret durvīm, aizstādamās bei-

gās durvju atslēgas caurumam priekšā.)
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ŽANIS

(Viņai sekodams, klusi.)

Bet mutītes mēs —

(Dikti.)

Daudz še garmantu būs?

(Klusi.)

Un mutīšu?

MĀRIŅA

(Dikti.)

11155 Daudz, ja tik saņemsat jūs,

(Sniedz viņam mutīti.)

5. skats

(Tie paši. lenāk Andē 1 s, pašaustos svārkos, pusgaros, pēc mo-

des šūtos, bet vīzēs, aiz viņa skroders Vaibstiņš — Var

d c ķ i s.)

ANDĒLS

Sveiks vēlreiz, tautiet!

SKRODERS

Sveiks!

ANDĒLS

(Uz Māriņu.)

Karaluni!

Tec, meitiņ, lai uzkost ko parauga,
1160 Lai miestiņu atnes, lai steidzas kurt guni!

Mans viesis — —-

ŽANIS

(Priekšā stādīdamies.)

Uluvirpuniķis.

ANDĒLS

Skaists vārds!
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SKRODERS

(Starpā, arī priekšā stādīdamies.)

Es dzejnieks: Vardeķisl

(Māriņa aiziet.)

ŽANIS

(Uz skroderi.)

1165 Man nedzirdēts.

SKRODERS

Dzirdēsat!

ŽANIS

(Uz Andēlu.)

Sirds mani dzina

Pie tevis, kas senčus tā godināt zina.

Par tevi no visiem man sen bij jau teikts,
1170 Kā slavens tautiets topi tu sveikts.

Tāds nadzīgs spalvas tecinātājs —
—

SKRODERS

(Atkal starpā jaukdamies.)

Tas es!

ŽANIS

(Negriezdams uz viņu vērības.)

Un gaismas secinātājs;

No laukiem dažkārt ziņas sniedzat

1175 Un slavējat biedrības darbību,

Un zagt un dzert, un šķērdēt liedzat —

SKRODERS

(Atkal, vēl dzīvāk.) v

Tas es, tas es! es rakstīju!

ANDĒLS

(Ļoti glaimots, atbīda skroderi nost.)

Bet es tos bairīšus maksāju.
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Žanis

Jūs nēsājat vīzes, sev pārsaucāt vārdu .. ?

ANDELS

(Apstiprinādams.)

1180.— No Ansona Andēls un Barvedis,

Un Tautmīls —

SKRODERS

— Es Rolands un Zutoris.

ANDELS

Bet skaistāk vēl Uluvirpuniķisl

ŽANIS

■ (Glaimots, galvu kratīdams.)

— Tik senelsku skābputru skaitāt jūs gardu,
1185 Ar koka ecēšām liekat jūs ecēt,

Bet tos, kas nav senciski, trijdekšņiem svecēt —

ANDELS

(Nopietni.)

Tik vārdiem —

(lenāk Marina ar alus zarakannu un alus butelēm, aiz viņas redza-

mas vairākas kalpones ar dažādiem ēdieniem, kuras kautrējas
nākt iekšā; durvis paliek pusviru, ļaudis skatās ziņkārīgi iekšā.)

MĀRIŅA

Še tautiešam alus un miests,
Un pakods.

(Noliek zarakannu Zaņa priekšā un sarīko uz blakus galda dze-

ramo un uzkožamo.)

ŽANIS

(No Andēla uzaicināts, dzer pirmais.)

Sveiks!
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ANDELS

(Dzer ari iz zarakannas, bet skroderim ielej sevišķā glāzē.)

Sveiks!

MĀRIŅA

(Uz kalponēm, kuras nenes uzkožamos.)

Nu!

KALPONE

(Durvis pavērusi, sniedz šķīvi.)

Še, Māriņa, šķīvi!

ANDĒLS

(Kas noskatījies uz šo kautrēšanos.)

Ne «Mariņ», bet «Karaluni»!

TĀ PATI BALSS

H95 Še sviests!

ANDĒLS

(Uz Māriņu.)

Ko Nijole nenāk?

MĀRIŅA

Bail vārda.

ANDĒLS

Nu, dīvi!

MĀRIŅA

(Smiedamās.)

Par pijoli sauc.

(Žanis smejas, skroders arī smejas, pazagšus skatīdamies uz 2ani;
abi pa visu skatu dzer. Ļaudis pie durvīm arī smejas, dzird kal-

poni baramies, tad aizbēgam.)

ANDĒLS

(Nopietni, dusmīgi.)

.1200 Tautas naidnieki!
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(Māriņa saņem no meitām šķīvjus un saliek uz galda, atnes ari

šņabi un vīnu līdz ar glāzēm. Arī kalpones sāk bailīgi nākt istabā

palīdzēt galdu sarīkot, bet tad skriešus atkal izbēg iz istabas. —t

Žanis noskatās kalponēs.)

ANDĒLS

(Uz Māriņu.)

Vīns, šņabis nav vajdzīgs, — mēs tautieši —■

(Māriņa aiziet, aiztaisa durvis.)

ŽANIS

Kad dzer, dzer vienu, nav maisīšana, —

Tā tautas miesas dragāšana!

SKRODERS

To tūdaļ redzi, kad mēģini,
1205 Lūk, tā —

(Viņš, ielējis šņabi glāzītēs, saskandina un izdzer; tāpat izdzer bez

kautrēšanās Žanis.)

ANDĒLS

(No brīnumiem par Zani pārsteigts, bet tad arī izdzer. Skroders

lej pa otrai.)

VISI TRĪS

(Saskandina glāzes.)

Sveiks! sveiks! — Sveiks! sveiks! — Sveiks!

sveiksi

ANDĒLS

Es lūdzu nu uzkost.

ŽANIS

(Sāk jau tikt jautrākā dūšā.)

Jā, ievaļģīt reiks!*

ANDĒLS

Cik skaisti tu teici!

* levalgit reiks — leitiski: vajga ēst,
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ŽANIS

(Tālāk leitlskodamfļ

Mi® Tā latuvji kalb*

SKRODERS

(Nesaprazdami,)

Kas? Ko?

ANDĒLS

(Uz Žani, nicinoSS radīdama us skroderi

Tas jau nesapmnt,* —adi tik valba.

ŽANIS

(Uz skroderi.)

Tā tagad īsts ozoldēls runāt sāfcs

(Uz Andēlu.)

Jāns Ūpmals, mans draugs, tas aft tā māk.

1215 jūs zināt to, viņš no šī pagasta?

ANDĒLS

(Ar nepatikšanu.)

Jā, zinu: tāds ārgals.

ŽANIS

(Grib iemantot sev Andēla labpatikšanu.)

Tā maldība:

Viņš krietnākais tautiets1

ANDĒLS

Man neliekas:

1220 Par ko tad jūs saņemt še nerādās?

ŽANIS

(Smejas viltīgi,)

Var būt, ka ar ira, tik apslēpjas?

* Leitiskots teikums; leitlski: sapruntu saprotu,
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ANDELS

(Ironiski.)

Viņš nav tik bailīgs! — Bet Brūnaitis, ■—

Mans znots, — tas tik cilvēks!

ŽANIS

Nav tautietis!
1225 Bez vīzēm!

ANDĒLS

(Aši.)

Tās būs.

ŽANIS

Vai tautdziesmas prot?
Vai jandāliņu māk izdancot?

ANDĒLS

(Manāmi apjucis, aizgriežas.)

Nē, neesmu jutis; var būt, ka viņš kaunas

SKRODERS

(lečukst Žanim ausīs.)

1230 Pats Andēls jau neprot.

ŽANIS

Vai dziesmiņas ļaunas?
Vai tautiešam jākaunas tautiski diet?

ANDĒLS

(Nokaunējies iet uz durvju pusi.)

Nez, kur viņš nu, — likšu pēc viņa iet.

(Paver durvis un sauc.)

Vai Brūnaiša nav?

VAIRĀKAS BALSIS

!235 Viņš būšot tūlīt.

(Paklusāk.)

Vēl ģērbjoties — vīzes vēl nebeigtas pīt —•
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ANDELS

(Uz skroderi.)

Tec šūt, lai svārki tiek gatavi rītī

(Skroders paceļas negriboši, grasās iet, paliek.)

ŽANIS

Mans draugs, Jāns Upmals, vis nekaunas,

Dej jandāliņu, dzied dziesmiņas —

ANDĒLS

(Ar nepatikšanu, lūkodams novērst sarunu uz citu priekšmetu,
uz Zani.)

1240 jūs dziesmiņas krājat —?

SKRODERS

(Aši bērdams, sāk deklamēt.)

Pag, uzklausāt:

It visu, kas ir tautisks,

Tver mana mīlība,

Kamēr šis miesas stāvēs

1245 Un krūtīs dzīvība —

(Žanis un Andēls iztrūkušies un uzlēkuši kājās, Andēls metas vi-

ņam klāt, skroders atkāpjas.)

ANDĒLS

Klus'! šūt! klus'!

ŽANIS

(Uz Andēlu.)

Muti aizturat!

(Andēls to tiešām grib izdarīt, skroders metas pa durvīm laukā.)

ŽANIS

(Atkal uzņemdams savu sarunu.)

Jā, Upmals, tas gan der par tautisku znotu.

ANDĒLS

Viņš netic, ka tautiņa nenīks nekad, —>
1250 Jā, jūs gan es ņemtu, jums mājas es dotu —
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ŽANIS

(Aši.)

Nu dodat!

ANDĒLS

Brūnaitim norakstīts.

Še līgums.

(Izņem no kabatas rakstu, kuru sāk lasīt priekšā.)

No viņa man apsolīts:
1255 Ka stingri senciski mājas viņš kops,

Būs sencisks pats, katrs kalps, katrs lops.
Ne ostfrīžu govis, bet dzimtenes,
Ne ēdiens, ne drēbes no svešatnes ...

Tā līgumā vārdu pa vārdam mēs sakām.

ŽANIS

1260 Tas slaveni tautiski! Rādāt jel šur!

(Andēls iedod rakstu. Lasa.)

Bet vārda «Brunovics» nav še nekur?

(Skroders lēni atkal ielīdis pa durvīm iekšā.)

ANDĒLS

(Rāda rakstā.)

Vārds nesenču; vieta še atstāta blakām,

Vēl jāatrod vārds, kas senciski skan.

SKRODERS

(Pienākdams tuvāk.)

Bet viņam pēc ruļļiem ir «Brunovics» vārdā,
1265 Tas tomēr ir jāliek.

ŽANIS

(Apdomājis jaunu plānu.)

Pēc ruļļiem gan, —

(Patētiski.)

Bet vai tad lai ruļļi mums sencību ārda?

Kas dižāks, vai zaļoša sencība

Vai sakaltis rullis? man jāprasa!
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1270 Kad zeltenītes un arāji dēli

Priekš sencības pūlas agri un vēli,

Krāj naudas un mantas, un ierašas,

Vai tiem pēc tiem ruļļiem gan jāskatās?!
Tie ziedo visu, tā svārkus, kā kleitas,

1275 ļjn līgo kā Rāmavā puiši un meitas, —>
Ir es krāju mantas. — Jūsu paraksts še ir?

(Skatās līguma rakstā.)

ANDĒLS

Ir.

Žanis

(Redzēdams Andēla parakstu.)

Ā! — Jūs vēl daudz kas no sencības šķir.
Vai tas jau viss, ko priekš viņas jau darāt?

1280 Bet ziedot sevi, — vai to jūs varat?

ANDĒLS

(Steidzīgi.)

Jā, jā, — mēs jau krājam ar dziesmiņas

Un naudas —

SKRODERS

(Jau pie galda klāt pienācis.)

Un taisījām dievības,

Kad nebij, kur ņemt —

ANDĒLS

1285 Vecas atliekas

Un māņus, un drēbes! — tec, Vardeķi, aši!

Nes šurp mūsu mantas! — pag! — veclaiku graši
Ir kumodē, augšā, pa kreisi, — tec, tec!

SKRODERS

(Steidzīgi.)

Vēl ceļa kāju, lai labāki sec!

(lemet atkal un aizsteidzas.)
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6. skats

(Andēls, Žanis.)

ANDĒLS

(Taisnodamies.)

1290 Mēs krājam sev muzeju; visu šo dzīvi

Es ziedoju tautībai, — cīnījos sīvi

Par viņu, pat reizēm pret savējiem,
Un tautiskāko no tautiešiem,

Kas turpinās sākto, par mantnieku ņēmu.
1295 šis noraksts —

(Grib paņemt no Zaņa rakstu, tas to attura.)

ŽANIS

Bet vārds jau vēl jāatrod —

ANDĒLS

Es lūgtu, ka garmantu krājējs to dod!

ŽANIS

Labprāt, tā pareizi!

(lebāž rakstu savā kabatā.)

Jūs tautiets, — to ķēmu
1300 Ar jums nevar līdzināt. — Jums ira sirds,

Kur sentēvu ziedu ugunis mirdz;

Jūs neesat vīrs, kas pusceļā stājas,
Kas senčiem pa pusei tik nodod šīs mājas.
Jo sen jau senči, sen ilgojas ■—

(Viņa runa top aizvien vairāk patētiska.)

1305 Pēc savas mājas, pēc Rāmavas,
Kur vaidelaiši lai vadītu,

Kur senčuziņi lai rīkotu;
Kur būtu tiem svētie ozoli

Un birzes, un upuru akmeņi,
1310 Trim torņiem latvju baznīcas:

Divi priekšā un viens uz pakaļas;
Tur muzejas mantas mēs kārtu gar sienām,

Tur pilskalnus celtu iz sentēvu dienām,

Tur koris būtu no burtniekiem
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1315 TJn skola, un patversme dzejniekiem:
Tie trinkšķinātu tur latvju koklēm

Un nepagurstošām dziedātu žoklēm;

Un ziģenoti tur ziņģētu,
Tur pulks būtu visādu daiļnieku,

1320 No vaidelaišiem līdz līgusoņiem:
Tā latvju dailes uzplauktu joņiem!

(Rāda aizgrābts uz ozolu pagalmā.)

Tur birze, te ozoliņš — zemzarīts,

Te senčiem priekš Rāmavas mājoklis glīts!
Te mostos tie atkal uz senlatvju dzīvi! —

1325 Pats saimnieks būtu par Krīvaiti-Krīvi!

ANDĒLS

(Klausījies, aizvien vairāk sajūsminādamies.)

Mans sapnis! mans ideāls nesniegtais!
Tu izteic to, pērkoņdēls mīļākais!
Nāc man pie krūtīm!

(Apkampj strauji Žani; Žanis sāk ar viņu dancot pa istabu. Tad

Žanis vedina viņu iedzert.)

2ANIS

Sirds ticīgi
1330 Man juta, ka radīs še atbalsi:

Šīs mājas tiks senču pilns īpašums,
Kāds pašmīlīgs Brūnīts tās neatņems mums,

Kas senciski dejot pat liedzas un kaunas!

(Andēls top uz acumirkli nopietns, tad atkal pārvar sajūsminājums.)

7. skats

(Tie paši. lenāk trokšņaini; skroders un vairāki kalpi,
visi apkrāvušies dažādām drēbēm, sieviešu sagšām un brunčiem,

palagiem, dvieļiem, vadmalas gabaliem, pastalām, vīzēm, svārkiem,

cepurēm utt., arī zirgu aizjūgiem no striķiem, ilksēm, riteņiem,
galdiem, mucām utt. Skroders noliek arī naudas.)

SKRODERS

Še būs, cien-garmanti, veselas paunas!

(Uz kalpiem.)
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1335 Nu, iedzerat puiši!

(Uz Zani.)

Sveiks!

(Uzdzer kalpiem arī.)

Veseli!

KALPI

Sveiks! sveiks!

ANDELS

(Uz skroderi.)

Tev vēl jāšuj! — gan! — nedzēri!

SKRODERS

1340 Ko — jāšuj? — Kad tautas druvā ir darbs?!

Pats jautrā dūšā, pret mums esi skarbs!

ŽANIS

(Kurš, no brīnumiem rokas sasitis, kad tika ienestas lietas, tagad

pārgalvīgi jautrs.)

Jā, jautri būsim! Nu priecīgā sejā

Ap senču greznību rotāsim dejā!

(Mēģina visus sastādīt ap atnestām lietām, liek viņiem sadoties

rokās, lūko visādi neļaut Andēlam apdomāties.)

Še senči sev jaunu Rāmavu cels,
1345 Kas vaidelaišu vadībā zels!

ANDELS

(Vēl bažīgi un pusšaubīdamies.)

Bet Karaluni — kur ņemsim tai vīru?

Bez naudas un mājas, kas precēs pēc tās?

(Kalpi sačukstas, brīnīdamies un galvas kratīdami. Skroders pa-
smīn viltīgi, bet ir jau iereibis.)

ŽANIS

(Patētiski.)

Ne mūžam tai netrūks kāzu un dzīru!

Viskrietnākie tautieši pulkiem vien jās
1350 Uz Krīvi pēc augstākās zeltenes rokas!
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ANDELS

Jā, jā, — lai tad tautības ideja sokas.

2ANĪS

Nu diesim!

SKRODERS

Jā, diesim!

KALPS

(Uz Andēlu.)

Kungs, kas tad te būs?

ANDĒLS

1355 Būs Rāmava, — priecīgi esat ir jūs;
Sauc Karaluni!

KALPS

Vai Māriņu?

(Aiziet.)

ANDĒLS

Jā, jā, visus ļaudis!

(Andēls, tomēr vēl pilns nemiera, staigā apkārt, pieiet pie dur*

vīm, paskatās pa logiem, vai kāds nenāk. Skroders laiž ap-

kārt alus kannu. Žanis lūko uzjautrināt Andēlu, ievilkt viņu
sarunā par atnestām lietām, kuras cilā un šķiro.)

'. BALSS

(Aiz skatuves sauc.)

Ē! Mariņ, ahū!

(lenāk kāds kalps un tuvojas skroderim.)

KALPS

(Paklusi.)

1360 Dzi, Vaibstiņ, nulks dziedātāju jau klāt.



99

SKRODERS

(lemet vēl.)

Nu labi, tad raudzīsim padziedāt.

(Aiziet.)

ANDĒLS

(Uz kalpu.)

Vai Brūnaiša nav?

KALPS

Jā, esot jau še.

(lenāk Māriņa tautiskā svētku apģērbā.)

ANDĒLS

(Priecīgi.)

Tu nāc, mana saulainā bitīte!

MĀRIŅA

1365 Tēt —

ŽANIS

(Jautri, nebēdīgi, staltā pozē, nometas Māriņas priekšā uz vienu

celi.)

Krīvaiša dukte*, tu jaunava,
Še tevi kā pirmo sveic Rāmava:

Šīs mājas top senču pilns īpašums,
Nāc svinēt svētkus, nāc rotāt ar mums!

(Ņem Māriņu aiz rokas un dejo ar viņu dažus taktus kādas tau-

tiskas dejas.)

MĀRIŅA

(Nesaprazdama.)

1370 Kā?

ŽANIS

Tauta še saimnieks, ne Brūnaitisl

*
Dukte — meita.
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MĀRIŅA

(Piesteidzas klāt Andēlam, kurš ir laimīgs par Žaņa uzmanību

un cienību pret Māriņu.)

Mīļ-tētiņ —

(Pieglaužas viņam.)

— tad Žanis —

(Grib steigties pie Zaņa, tas taisa atraidošu zīmi.)

ANDĒLS

(Saīgdams.)

Tas — nelatvis.

(Māriņa apķeras un saprot, saskatās ar Za ni.)

8. skats

(Tie paši. lenāk Brunovics, pastalas kājās. Līdzi arī

skroders.)

ŽANIS

1375 Lūk, te jau viņš nāk!

(Uz Brunovicu.)

Nu, stājies še klāt!

BRUNOVICS

(Apjucis, kaunēdamies.)

Labrī— sveiks!

ŽANIS

Senčus nāc sumināt!

īsts ozoldēls prieka jandālā lēks:

1380 No mantkāriem nagiem ir glābta šī sēta,

Tā turplikām latvju senčiem būs svēta!

Dej! rādi, ka senčiem ir ziedots tavs spēks!

(Parausta Brunovicu aiz svārkiem, tas bailīgi kāpjas atpakaļ

un kaunas dancot. — Uz Andēlu.)

Nu, redzi, viņš nedēj!
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ANDELS

(Uz Brunovicu, nopietni.)

Dej, Brūnaiti!

1385 Dej, nejokojies ar likteni!

ŽANIS

(Uz kalpiem un kalponēm.)

Šurp, brāļi un māsas, šurp, skatāties,

Kā Brūnaitis senčiem par godu še dies!

(Gribēdams Brunovicu vēl vairāk samulsināt, velk iekšā puišus
un meitas, ar meitām knakstīdamies. Skroders arī palīdz, mei-

tas pretodamās spiedz un bēg uz lielajām durvīm, kuras ari jau
atvērtas līdz pusei.)

MĀRIŅA

(Smiedamās apkar Brūnaitim kādus no atnestiem svārkiem.)

Pag, senciskā uzvalkā ietērpies.

BRUNOVICS

(Sāk jau dusmoties, skatās uz visiem jautājoši, bet, redzēdams, ka

Andēls ir ļoti nopietns pa visu laiku un nu arī Māriņa taisa

nopietnu seju, sāk tiešām neveikli dancot.)

ŽANIS

(Mauc viņam cepuri dziļi galvā.)

Še, latvju cepuri uzmauc vēl galvā!

BRUNOVICS

(Apstājas, sapīcis.)

1390 Kungs, ko jūs mani tā ķēmojat?

(Grib noņemt cepuri, Žanis uzspiež to viņam-pār acīm.)

ŽANIS

Kas? Ķēmo? Tev sentēvu mantas dod balvā!

BRUNOVICS

(Saskaities nomet cepuri un svārkus zemē un min ar kāju.)
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Žanis

(Patētiski, apsūdzoši.)

Viņš svētumu min pat ar kājām! skat, skat!

(Paceļ cepuri rūpīgi un noputina, skroders palīdz; Andēls

tam met ar roku, lai aizietu, skroders atvelkas uz.durvīm.)

ANDĒLS

(Skumīgi.)

Vai, Brūnait!

BRUNOVICS

(Dusmīgi.)

Ko blēņas! tie kankari!

(Uz Zani.)

1395 Es saimnieks, ko uzdrīksties, rakari!?

ŽANIS

(Cienīgi un zobgalīgi.)

Še senči ir saimnieki! Kontrakts ir man.

BRUNOVICS

(Arvien vairāk uzbudinādamies.)

Ko senči? Kāds kontrakts?

ŽANIS

(Tāpat.)

Tev pretīgi skan?

ANDĒLS

(Skumīgi un pārmetoši.)

Nīst senčus!

ŽANIS

(Uz Andēlu.)

1400 Pag, gribu tam pārbaudīt īkstis. —

(Uz Brunovicu.)

Vai mīli šo daiļāko līgavu?
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BRUNOVICS

(Nesaprazdams, lūkojas uz visiem, bet i Andēls, i Māriņa
skatās uz viņu jautājoši un gaidoši.)

Nu, protams!

ŽANIS

Tā. — Melis pats griež sevim rlkstis.

(Uz Brunovicu.)

Teic, vai tu bez mājas precētu?

BRUNOVICS

(Dusmīgi.)

1405 Bet ir jau tai mājas, — man norakstītas!

ŽANIS

(Uzstādamies.)

Teic, ņemsi bez mājas?

ANDĒLS

Nu, teic!

MĀRIŅA

Teic! teic!

BRUNOVICS

(Vēl nesaprazdams.)

Jūs muļķojat mani, — tās skolas nav glītas.

MĀRIŅA

(Izrādītā nopietnībā.)

1410 Tu šaubies? Vai brūtgāns tā līgavu sveic?!

Tev vairāk vērts mājas un zirgi, un lopi?

ZANīS

(Zobojoši.)

Ļauj, viņš tevi notaksē rubuļos.
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ANDELS

(Nopietni.)

Nāc, meitiņ!

(It kā Māriņu sargādams, paņem aiz rokas.)

ŽANIS

Teic drīz, jeb tu nosodīts topi!

BRUNOVICS

(Noprazdams stāvokļa nopietnību, lūkojas pēc skrodera.)

1415 Kur skroders? — Tu liecnieks, ka mājas man dos.

SKRODERS

(Panākdams uz priekšu.)

Kāds liecnieks? Kas velti tev laiku ies tērēt!

ANDĒLS

(Patētiski uz Brunovicu.)

Nē? — Nu tad —!

BRUNOVICS

(Uz skroderi.)

Ko maksāt? Tavs raksts; tev būs

zvērēt.

SKRODERS

(Augstprātīgi.)

Gan redzēs pie tiesas —

ANDĒLS

(Uz Brunovicu, patētiski un grūtsirdīgi.)

1420 Jā, — nu tad ej vien!

Nav māja, ja brūte par piedevu dien!

(Māriņa atgriež Brunovicam muguru, Brunovics saskatās

ar skroderi un sametas galvām.)

BRUNOVICS

(Vēl paskatīdamies uz skroderi, runā piespiesti uz Andēlu.)

Nu, ņemšu jau ņemšu!
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Žanis

Bez mājām?

BRUNOVICS

Bez mājām,,

ŽANIS

1425 Priekš tautas no mājām tu atsakies?

BRUNOVICS

(Ar nepatikšanu.)

Jā, jā jel!

MĀRIŅA

(Brunovicam roku dodama.)

Sniedz roku!

ŽANIS

(Jautri.)

Tad senči uz kājām!
Kad Brūnīts no mājām pats atteicies,

1430 Jo mīlestībā ir iededzies,

Tad senčiem vien tiesības ir uz šo mantu;

Es senču pilnvarnieks, kontrakts ir še!

(Izvelk kontraktu un rāda Brunovicam.)

BRUNOVICS

(Kurš ar ļoti skābu ģīmi izrādījis mīlētāja lomu, satrūkstas Ugliski
un skaļi iesaucas.)

Ko?

ANDĒLS

(Grib ņemt Brunovica roku un savienot to ar Māriņas rokuj^

Senčiem būs māja, tev zeltene!

BRUNOVICS

(Atgrūž Andēla roku, sašutis, trokšņodams.)

1435 Nost! — Krāpnieki! blēži!
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(Uz 2ani.)

Bet gan tu man, gan tu —!

Nāc, skroder!

SKRODERS

(Lepni.)
Nu!

BRUNOVICS

(Kliegdams.)

Nosist jūs velnus, jūs — jūs!

(Uz Andēlu.)

1440 Tu vecais muļķis! Kas tev tagad būs?!

Šis aplupīs tevi.

ANDĒLS

(Cienīgi, stingri.)

Prom!

BRUNOVICS

. (Draudēdams abām dūrēm.)

Prakosts, tu velns!

Tfju! — Pag, jūs!

(Dusmās spārda senču lietas, cepures un svārkus, tad aizsteidzas,
skroderi līdzi ņemdams.)

9. skats

(Tie paši, bez Brunovica un skrodera.)

ŽANIS

(Jūtas kā uzvarētājs.)

1445 No dusmām zils ir un melns!

Tā milē viņš tautu un līgavu!

ANDELS

(Noskumis un domīgs.)

Mans dievs, vai nava vairs krietnuma ļaudīs?!
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MĀRIŅA

(Mierinādama.)

Ak, nenoskumsti, mīļ-tētiņu!
Tas atmests, kas sevim grib labumu,

3450 Tik tagad tautai liktenis audīs

Visspožāko nākotni laimībā

Un vienprātībā, un līdzībā,

Būs viens priekš visiem un visi priekš viena,
Viens dzīvinošs mērķis kā gaišākā diena,

1455 ījn kritīs pēdējā šķirošā siena!

(Uz kalpiem.)

Nu, sniedzat mums rokas bez kautrības

Priekš jaunas, brālīgas vienības —!

KĀDS KALPS

(Kautrēdamies, puszobojoši.)

Bet kurš tad nu kungs?

MĀRIŅA

(Nopietni, sajūsmināta.)

Vairs Brūnaiša nava,
1460 Nav bargā ko baidīties!

KALPS

Dieviņam slava!

Bet kam tad nu papīrs?

ŽANIS

Lai papīrs, nu lai!

Mums jāceļas augstāk — līdz tautībai!

(Pūlas Andēlu vest uz citām domām un uzjautrināt ar savu jaut*
rību, kura tiek pavairota no uzvaras prieka un iebaudītiem dzSJ

rieniem; top aizvien pārgalvīgāks. Māriņa atkal pieglaužas
tēvam aiz līdzcietības.)

1465 Nu gaiss ir brīvs, nu tauta spēs ziedēt,

Lai traucam pēdējos mākoņus kliedēt!

Lai šķīstām sevi un pārbaudām,
Un visu, kas ir mums, tai ziedojam!

Lai ziedu vietu še tautībai ceļam,
1470 Kā sentēvi ziedu akmeņus veļam!
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(Saceļ galdu uz galda, apklāj ar atnestām drēbēm kā dfapēfljanij
Māriņa palīdz. Andēls gan brīnās, bet ari piepalīdz drusku.)

Še būs tā vieta, kur ziedam mest,

Kas mīļš un dārgs mums, lai steidzam to nest!

Še metu es savu cepuri, ,

Lai guļ še šie vectēvu paltraki!

(Novelk savus garos svārkus un uzmet tos uz apzīmēto ziedu

vietu.)

1475 še veca nauda!

(Met turp arī naudu.)

ANDĒLS

(Melanholiski.)

Še guļ mana sēta —■
No tēvu tēviem —■

ŽANIS

Tev cīņa nav lēta,

Bet dotais devējam atdodas!

ANDĒLS

(Sajūsminājuma niknumā novelk arī savus svārkus un uzmet uz

kaudzes.)

1480 Še svārki!

MĀRIŅA

(Bažīgi.)

Kam tos?

ŽANIS

Tā tas pienākas!

(Uz kalponēm.)

Nu, dodat jūs arī!

(Ķersta meitenes, tās aizbēg pie durvīm.;

KĀDA KALPONE

(Kuru viņš notvēris.)

Kungs, laižat jūs mani!
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MĀRIŅA

(Nemierīga, iepīkdama uz Zani, piesizdama ar kāju.)

1485 Laid mieru!

2ANIS

(Palaizdams meiteni un piegriezdamies Andēlam.)

Par Krīvi šo ietērpsim;
Še mētels un cepure trejkārtīm!

(Apsedz Andēlam palagu un uzliek galvā trīs cepures, vienu pār

otru; pats arī ieģērbjas kādā garā sagšā un citās Grietas lietās.

Kādam kalpam dod divas tukšas buteles kopā saskandināt.)

Lai svētkus jundī nu priecīgi zvani!

Es senču pilnvarnieks, pērkoņu dēls,
1490 še senču vārdā šo līgavu ņemu.

(Saņem Māriņu aiz rokas un nostādina sev līdzās, tad pabīda
krēslu pie Andēla un liek tam uzkāpt uz tā.)

Tu, Krīvi, kāp augstāk, tu stāvi par zemu

Nu svētību dod mums, tu, Krīvaiša tēls!

ANDĒLS

(Visu uzņem nopietni, bažīdamies lūkojas uz Māriņu.)

Ko, Mariņ — ak — Karaluni, tu teiksi?

Vai tu gan par līgavaini šo sveiksi,
1495 Kas senču pilnvarnieks saucas?

MĀRIŅA

Ak, tēt!

Es atzīstu visu par dieviņa rīksti,

Ne manimto smādēt un izvēlēt.

(Kalpu starpā manāms nemiers, dzird čukstam: «Grieta», viens

kalps aiziet pa mazajām durvīm.)

ANDĒLS

(To arī pamanījis, atturīgāks, uz Māriņu.)

Viņš vecs ...

2ANIS

(Pārgalvīgi un dusmodamies.)
1500 Ko, čīkstuls, tik ilgi vēl čīksti?

Uzreiz tikšu jauns, darbs tik apprecēt!
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ANDELS

Nūja ...

ŽANIS

(Uzlec uz paša galda, drapējas ar sagšu, pieņem lielisku, pavēlošu

pozi.)

Lūk, še Pērkons, vai pretrunāt drīksti?!

Tev pavēlu līgavu upurēt!
1505 Ja ne, — tad mans Pērkons lai galvu tev spārda!

(Paceļ vecu trijdeksni, lai sistu pa cepurēm Andēlam.)

ANDĒLS

(Gluži apjucis, nobālēdams.)

Ka—ā?

MĀRIŅA

(lekaisdama.)

Zan — ak, žagus, es pārteicos, —•
Kauns, kauns priekš garmantu krājēja vārda!

ŽANIS

Ko tielas?

KALPI

(Smejas.)

1510 Lūk, lūk!

ŽANIS

(Uz kalpu.)

Pag, es tev!

(Met uz kalpiem ar brunčiem no ziedu vietas, Andēls satrūk-

stas, jo domā, ka tas viņam nodomāts.)

ANDĒLS

(Stostās.)

Es — es —
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10. skats

(Tie paši. Ātri iesteidzas Grieta, atlocītām rokām, nokarsusi

no darba un no dusmām, pavārnīca vēl rokā, viņai seko kalps,
kurš bija aizgājis, spiežas arī vēl vairāk ļaužu klāt: visi, kuri

jau sanākuši uz priekškāzām.)

GRIETA

Kas!! sviež manus brunčus un snātenes!?

(Uz Žani.)

Ko iedrīksties tu? — Ko sakāpāt galdā?
1515 Kā gaiļi!

(Andēls nolec no krēsla.)

ANDĒLS

(Nokaunējies, apmulsis.)

Es — es —

. GRIETA

Ko? Tu iedzēries!

ŽANIS

(Lieliski.)

Mēs tautību kopjam

GRIETA

(Sašutusi.)

Tu visus ved maldā!

MĀRIŅA

(Lūkodama Grietu apturēt.)

1520 Griet, Griet! Ko tu dari? Tu nesaprot'!
Klus'! Klus'!

GRIETA

(Atcērt Māriņai.)

Zog brunčus, brauc žūpojot!

(Grasās dzīt prom 2ani.)
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ANDELS

(Izsamisis.)

Vai! Vai! tu aizdzen man senci un znotu!

(lečāpo istabā pa mazajām durvīm vectēvs, pilns ar miegiem
un paģirām, uztraukts par pazudušo naudu.)

VECTĒVS

(Drīz Andēlu, drīz Grietu saķerdams un aiz svārkiem raustīdami.)

Kur mani dā—dā—dālderi ?

1525 ļjn gra—gra—graši, un paltraki —??

GRIETA

(Uz Andēlu.)

Lai nāk tik, es mielošu viņu ar slotu!

Kāds znots tev? Tas blēdis! Vai neredzi vēl?

Tu atdotu visu, nekā tev nav žēl,

I pēdējos svārkus, i mājas —

ANDĒLS

(Sagšu bij nometis un tātad palicis vienās krekla piedurknēs, bez

svārkiem. Pieminot «mājas», apjūk vēl vairāk.)

1530 Mā—mājas??

GRIETA

(Satrūkdamās, purina Andēlu.)

Kas ir ar mājām? Ko stosties tā: «mājas»?

ANDĒLS

Jā — kontrakts —1

GRIETA

Kur kontrakts?

ANDĒLS

Tur —

(Rāda uz Zani.)

1535 «— kabatā ■—



113

GRIETA

Kam kabatā? Teic jel! Tam blēdim?! Vai tā?

Ko āksties te? Kur tu tāds ieradies?

Kāp zemē!

(Grib vilkt Zani zemē.)

ŽANIS

(Ar trijdeksni vairīdamies.)

Ej nost!

GRIETA

(Pazīst uzreiz savu sagšu, ar kuru Žanis apsedzies.)

1540 Tās jau manas ir lietas!!

Tu blēdis! dod atpakaļ viņas uz vietas!

(Rauj sagšu nost un sit Žanim ar pavārnīcu, tas lūko gaiņāties
ar brunčiem; Grieta izrauj viņam brunčus iz rokām, viņš ķer pēc
citiem gaiņādamies, Grieta dzenā viņu pa istabu apkārt, gribēdama
ārā izdzīt, viņš neatrod izejas, jo visur sastājušies skatītāji, beigās
metas ārā pa lielajām durvīm, kur stāv dziedātāji, izspiezdamies
tiem cauri. — Pa visu šo skata laiku dzied dziedātāju koris, kurš

neļaujas ne traucēties, ne apturēties ne no kādiem notikumiem.
—

Turpmāko sarunu daļa notiek pa uztraukuma laiku un tiek vesta

vienā laikā ar dziedāšanu. Dziedāšanu vada skroders, kurš

dzied un diriģē, acis aizmiedzis.)

KORIS

(Dzied meldiņā: «Tad paliec sveiks, tu, klusais nams!»)

Sveiks, sveiks, tu, dižais tautieti!

Mēs sveicam tevi priecīgi!
Sveiks! nāc, mēs tevi mielosim!

1545 Sveiks! senču svētkus svinēsim!

Priekš tevis mūsu dziesmas skan,
Lai tava sirds ar prieku man',

Lai tev šī diena piemiņā:
Kā mīļus viesus godina!

GRIETA

(Pa dziedāšanas laiku uz Zani.)

1550 Tas krāpnieks, tas zaglis! Tas nelietis!
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ANDELS

(Metas vairāk reizes velti starpā.)

Viņš krājējs,—Griet — Uluvirpuniķis!

GRIETA

Ko krājējs?! Tik krāpnieks! — Tu pintiķis.

ANDĒLS

Ak, ak!

(Pagalmā dzirdams troksnis, rati aši aizbrauc projām.)

GRIETA

(lekliegdamās.)

Ak, razbainieks! ķerat! vai dzi!

ANDĒLS

(Skumīgi.)

1555 Tu aizdzen!

GRIETA

Ej, nerrs, nu mēs aplupti!

VECTĒVS

(Visu laiku meklējis pa izsvaidītām mantām.)

Kur ma—ma—mani — dā—dālderi?

Kur — pal —pal—paltraki — kur graši?

GRIETA

(Atgrūž vectēvu, kurš jaucas pa viņas lietām, un sarauš dažus

savus drēbju gabalus.)

Tā glābšu vismazāk šo vīkšķīti.

(Uz kalpiem.)
1560 Skrien! Ķer to blēdi! Ans! Pēcīti!

(Skrien aši, grābj aiz rokas kalpus, kuri stāv nekustoties.)

KALPS

(Vienaldzīgi, puszobojoši.)

Ko mēs tur skriesim? Skrienat jūs paši!
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GRIETA

Tu, diedelnieks, neklausīsi, vai re!

KALPS

(Tāpat.)

Nu, tu jau vairs neesi saimniece.

GRIETA

(Rausta Andēlu, kurš stāv gluži sagrauzts, kā sastindzis.)

Kļaus'! Mosties jel!

KALPS

1565 Nebe viņš saimnieks še ira!

Pats rīdzniekam atdeva kontraktu.

GRIETA

(No pārsteiguma iekliedzas un pēkšņi atkrīt krēslā, aizklāj acis

rokām.)

Ā, dievs!

KĀDS ZEŅĶIS

(Uz otru tādu.)

Ko nu stāvam?

(Grib iet.)

2. ZEŅĶIS

Pag! skat, tur tā dzira!

1. ZEŅĶIS

(Skatās arī uz galdu ar pilnajām butelēm.)

1570 Tā laikam ir branga.

(Abi pa šo klusumu, kamēr citi savā starpā sačukstas, pielien pie

galda un ņem buteles. Nokrīt no galda glāze un sadūst, no trok-

šņa Grieta atjēdzas.)

GRIETA

(Uzlēkdama, metas zeņķiem virsū.)

Ā! nelieti tu!

(Zeņķi aizbēg.) (Uz Andēlu.)

Skrien pakaļ, tu, mirla!



(Andēls no kratīšanas atjēdzas, sāk mehāniski, bezjūtīgi salasīt

izmētātos ķiņķēziņus, prievītes utt. — Grieta drudžainā sparībā
metas nu virsū dziedātājiem, kuri atkal sākuši dziedāt.)

Sasodītie, beidzat!

Ko bļaustāties? Zagli jūs palaidāt!

KĀDA BALSS IZ DZIEDĀTĀJIEM

1575 Vai rīkles ko paskalot nedosat?

GRIETA

(Nikni.)

Pa kaklu es došu jums! pakaļ tam steidzat!

(Sit ar brunčiem uz dziedātājiem, kuri turpina pat, kad priekškars

jau nolaidies. — Andēls stāv sastindzis. — Ļaudis saplūduši

istabā.)

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

To pašu dienu; pavakars, metas krēsla.

Tā pati goda istaba kā otrā cēlienā,
tikai svinīgais izpušķojums galīgi pa-

beigts: gar griestiem viscaur sakārti

salmu ķiņķēziņi, gar sienām vecmodes

lākturi ar skaliem. — Krēslu un dīvāna

vietā gar sienām soli, gari dēļu galdi
apaļo moderno galdu vietā. Gar sienām

sakārtas veclaiku lietas, arī daži cirvji
un šķēpu gali. Nostādītas meijas, iz-

stieptas zaļas vītnes.

Lielās dibena durvis vaļā, viss pagalms
redzams, izpušķots meijām un vītnēm;
ozols piekārts pilns lampiņām, pie viņa

no velēniem un klučiem uzcelts ziedu

akmens. Kārtsgalā deg darvas muca,

visapkārt pa pagalmu aizdegti mazāki

darvas trauciņi.

Pagalms un lievens lielo durvju priekšā

pilns jautru ļaužu, kāzu viesu, kuri bija
saaicināti no tālienes, — pa daļai tie

dzer, pa daļai dejo un dzied pa visu

pirmā skata laiku.

Daži stāv pie durvīm istabā un dzer un

uzkož pie galdiem, kas pie pašām dur-

vīm. Andēls un Grieta, no lie-

lajām durvīm aiziedami uz skatuves

priekšmalu.
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1. skats

(Andēls, ģīmi vēl atgriezis pret viesiem pagalmā; viņš ir gara-

jos svārkos. Grieta arī tautiskā apģērbā, bet jauna aube galvā.)

ANDĒLS

(Sajūsmināts, pusdziedādams.)

Lai dzīvo sentēvu tikums!

GRIETA

(Ved viņu uz priekšu, raustīdama aiz piedurknes, dusmīgi.)

Vai dzi!

KĀDS VIESIS

(Jautri.)

Mums miestiņš sāk aptrūkt, kā atdzīvos tikums?

GRIETA

1580 Vai dzērāju rīkles gan pieliesi!?

(Uz Andēlu, viņu ātri projām vilkdama.)

Sirds mirkst manim bēdās, — ne maizītes krikums

Man mutē nav nācis, — šie plītē un dzied!

Kas viņiem? Mēs varam sev bojā iet —!

ANDĒLS

(Ar fanātismu ieēdies sava idejā.)

Viss jāziedo, Saldul, — ij sentēvi dzēra.

GRIETA

(Dusmīgi.)
!585 Bet vecie zēnus par dzeršanu pēra,

1 tagad tā vajdzētu: dzērājus dzīt! •—
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Kā siseņi sabruka pēdējo rīt,
Jau mājas pagalam, vēl apēd, kas bija — —

ANDELS

(Tāpat viscaur, aizvien fanātiski.)

Bet kāzas —!

GRIETA

(Nikni, izsmiedama.)
1590 Ko kāzosies? Brūtgāna nav!

ANDĒLS

Jā, Pērkons mani gan nosodīja,
Caur tevi znotus paņemdams.

GRIETA

(Nemierīgi pie loga pieskriedama.)

Klau!

Vai nebrauc, lai liktu mūs laukā iz mājas?

ANDĒLS

(Sajūsmināts, cienīgi un cēli.)
1595 Lai brauc! — Vienu mirkli šīs miesas bij vājas,

Es žēloju svešam dot Māriņu,

Savu pēdējo pasaules dārgumu —•—
Lai ņem arī to! (Maigi.) Viņa ziedojās
Bez šaubām, bez žēluma, — smiedamās,

1600 Kā senlaiku varoņi! — Es biju gļēvs, —

Ne velti no tautvīra nievātais tēvs.

Viņš tagad ij bērnu ir atmetis, —

Es liku, vismaz lai nāk Brūnaitis.

GRIETA

(Nolūkojas ar nožēlošanu uz Andēlu, kamēr tas runā sajūsminātus

pārmetumus, pakrata galvu, atmet ar roku, —
tad atkal ironiski.)

Tas nāks tev, kad māja ir zaudēta!

ANDĒLS

(Piepešs izmisums pārņem viņa māksloto vienaldzību un viņa zie-

došanās kāri, caur kuru izlaužas mīla un rūpes par Māriņu.)

1605 Ko darīt? Ko darīt? Teic, Grietiņa!
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GRIETA

(Veikaliskā balsī, bet nikni.)

Ko darīt? — Nāks švindlerš, — aiz kakla to grābt
Un papīri izraut, un mājas tā glābt!

ANDELS

(Gluži izbijies.)

Vai, Griet! Ko tu saki?! Dievs pasargi!
Tā krimināli vēl kritīsi, —

1610 pats tiesnesis biju, es zinu to labi.

GRIETA

(Griezīgi.)

Nē, nē! labāk iesim übagot abi!

2. skats

(Andēls, Grieta. Pagalmā pie lieveņa parādās skrodera

Vaibs t iņ š, aiz viņa daži ka 1 p i.)

SKRODERS

(Vēl pie lieveņa, uz viesiem.)

Kur saimnieks?

KĀDS VIESIS

(Ironiski.)

Kāds saimnieks?

CITS VIESIS

(Smiedamies.)

Ko rūp tev tāds

nieks,
1615 Kad ir tikai saime un alus, un prieks?!

GRIETA

(Uz Andēlu.)

Vai dzi, kā mūs izsmej!
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ANDELS

(Dusmīgi uz skroderi, kurš tuvojas.)

Ko skroders še meklē?

Vai gatavi svārki? Ja ne, tad brauc peklē!

SKRODERS

(Uzstājas augstprātīgi, pusdraudoši.)

Tad redz kāds! — Es labu tev gribēju,
1620 Kā māju paglābt — dot padomu, —

Tu lādies! nu, pag! — Ja tūkstoti dosi,

Būs mājas, ja ne — rit übagosi!

ANDĒLS

(Auksti un cienīgi.)

Šīs mājas tautai ir ziedotas,
Un tautai tās paliek!

SKRODERS

(Kaulēdamies.)

1825 Nu, simtu!

GRIETA

(Piegrūž Andēlam.)

A, pas*! m

Vai dzirdi?

(Andēls krata galvu un aizgriežas.)

Teic, kā tad.

SKRODERS

(Ar īkšķi uz delnu rādīdams.)

Pirms uzskaiti naudui

GRIETA

1630 Kas dos tev?

SKRODERS

Ņu, desmit:



123

GRIETA

Teic!

SKRODERS

Gribat, lai draudu?

ANDĒLS

(Nicīgi.)

Šis draudēs!? — Kur svārki? vai gatavi jau?

SKRODERS

(Pievilts savās cerībās, kodīgi.)

1635 Nu, labi! — Par svārkiem še zicungas nav.

(Svarīgā pozā un balsī.)

Te paragrāfs citāds.

(Sauc uz pagalma pusi, kur panākuši ziņkārīgi tuvāk vairāki

kalpi, ar papīriem rokā.)

Ē, partes! šurp iekšā!

Ans, Pēc, Brenc, Jur, — liekat še sūdzības priekšā!

(Skroderis izturas kā aizstāvis tiesas priekšā.)

ANDĒLS

(Uz saviem iesauktiem kalpiem.)

Ko gribat?

KALPS

(Sniedz papīra loksni, savu sūdzību.)

1640 Še būs —

3. KALPS

(Sniedz arī savu.)

Un še mans.

ANDĒLS

(Nomet papīrus zemē.)

Ka tev' jods!
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SKRODERS

(Gavilēdams, pieraksta ko grāmatiņā.)

Jūs, liecnieki, redzat! Nu būs viņam sods!

(Salasa zemē nosviestos papīrus un lasa.)

«Jur Kociņa rēķins par kostēm un skādi

1645 Pret Anson Jān, saukto Andēlu.

Ka lamāts un nerrots gan šādi, gan tādi:

Par «maišeli», «ķērni», par «kašķautu»,
Un grūstīts, un staipīts — ■—»

ANDĒLS

(Rokas sasizdams no pārsteiguma.)

Ak dievs, paršo tautu! —•
1650 Es tautiskus vārdus jums gribēju dot.

Ne «kašķauts», bet «Gaštauts», bet «Mažuls», —■ vai

prot'?

SKRODERS

Ko liedzies? Ir liecnieki.

GRIETA

(Nevarēdama ilgāk savaldīties.)

Velns lai jūs rautu! —• —

SKRODERS

(Uz kalpiem, priecīgi, pieraksta.)

Vai dzirdat, kā lamā?

GRIETA

1655 Tu sātans, tu suns! — —:

ANDĒLS

(Cienīgi.)

Klus', Grietiņ!

GRIETA

Kad zvelšu, iz acīm skries guns!
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SKRODERS

(Bailīgi izvairās un atkāpjas, bet priecīgi lēkā un pieraksta.)

Tas brangi, tas brangi! Jūs dzirdat, grib sist,

Par trīsdesmit rubļiem tai sodā būs krist.

1660 «Velns» — desmit, «suns» — pieci un slepkavas
draudi —»

Vēl piecpadsmit! 1

GRIETA

(Sabaidīdamās un atiedama nostāk; uz Andēlu dusmīgi un pār-?

metoši.) . „j

Lūk, tu tos sentēvus paudi —■

Mūs visus grūž postā tie pagāni,
Tūlīt es tev teicu, vai klausīji? —

SKRODERS

(Lasa citu sūdzību priekšā.)

1665 «Ans Stilbiņ — par «gaili» un «bulli» ir lamāts, —»

KALPS

(Starpā.)

Jā, «Smirdigailis» un «Varabuls».

ANDĒLS

Ne «Smirdi» — bet «Svidrigailis», — tu duls!

KALPS

Lai, lai! mūs nerrot jau ir jūsu amats, —.

Par gaili un bulli es nedienu jums.

GRIETA

.1670 Nolād —

(Bet apķeras.)

SKRODERS

(Vērīgi.)

Ko?
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GRIETA .

(Grābj pēc papīra, kas skroderam rokā.)

Nolāpītais skrodera smērējums!
Tas mait — maiksts i kontraktu rakstīja!

SKRODERS

(Lieliskā pozē.)

Siev, rimsties! Še likums un prašiņa!
1675 Ar varas darbiem tu netiksi tāli.

Mēs apsūdzam: es un šie tautas brāļi,
Kas tagad pie tautieša Brūnaiša

GRIETA

(Uz Andēlu.)

Redz!

ANDĒLS

(Paiedams draudoši uz priekšu, skroders atkāpjas aiz kalpiem.)

Kas šim ko sūdzēt?

SKRODERS

(Lasa.)

1680 Mans rēķins še klāti

«No senāka aizmirsts ir samaksāt.

Par tautdruvas celmu laušanu —

Divdesmit rubļu; tad sāpju tiesu

Par pļauku, tikpat kā jau iesistu —<
1685 Piecpadsmit »

GRIETA

(Atkal atdabūjusi humoru.)

Tai cenai tavs ģiltens par liesu!

SKRODERS

(Turpinādams.)

«Par traucēkli dzejiskai sajūsmai,
Kad neļāvāt dzejoli lasīt līdz galam,
Man turējāt muti »
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ANDELS

1690 Ai, pērkoni, ai!

SKRODERS

(Turpinādams.)

«Trīs rub »

GRIETA

(Uz Andēlu.)

Ko ļauj ākstīties? Traks viņš pagalam!

(Kalpi brīnās par skrodera paša rēķinu, krata galvas un, atmez-

dami rokām uz skroderi, aiziet.)

GRIETA

(Uz skroderi.)

Pa ceļu!

KĀDS VIESIS

Bēdz, skroder, tev greizi vēl ies!

(Visi smejas, skroders bailīgi lūkojas apkārt un, neredzēdams

kalpu, sāk atkāpties.)

SKRODERS

1695 Viss kopā ir piecdesmit rubļu

ANDĒLS

(Patētiski, paceļ rokas gaisā.)

Dievs! Dievs!

SKRODERS

(Domādams, ka roku pacelšana zīmējas uz viņu, nobīstas un aiz-

mūk, nepabeigdams teicienu.)

ANDĒLS

Vai tāda tā pateicība man tautā, —

Ka es to uz laimību gribēju vest,

Tai sentēvu garu dvēselē dvest —?
1700 Jeb vai tā tik nesaprot —?
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GRIETA

Ko tu vēl jautā?
Visapkārt tik blēži un krāpnieki, —

Tie sentēvi! — Pag, es gan zinu, ko daru,

ANDĒLS

Uz tautvīru jācer un Brūnaiti.

GRIETA

1705 Jā, ceri! — Pret varu vajga ar varu.

3. skats

(Grieta, Andēls. — lenāk divi vecāki saimnieki;
viesi jau pagalmā viņus apstājuši, un daži nāk viņiem līdzi is-

tabā. — Abi saimnieki runā, viens otru pārtraukdami.)

PIRMAIS VECIS

Tas Brūnīts tev nenāk —■

OTRAIS

(Viņu pārtraukdams.)

Vēl izsmēja mūs,

Ka mēs ar varu jums brūtgānus ķerot —■

PIRMAIS

— Lai stiprākus vedējus atsūtot jūs ■—

OTRAIS

1710 — Lai meitai kur lētāku brūtgānu derot —

ANDĒLS

(Lepni un dusmīgi saslejas.)

Klus'!

PIRMAIS

(Turpinādams.)

— Logā tā lecot pēc brūtgāna —
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OTRAIS

— Svešs krābants tai šķietot vēl partija —

ANDĒLS

(Lieliskā sašutumā.)

Klus'! — Izgaisti, neģēls!

OTRAIS

(Sabijies.)
1715 Nu, ko tad es vainīgs?

PIRMAIS

Tas neķītrais Brūnīts, tas precībās mainīgs
Mēs paldies no jums vēl cerējām,

(Abi veči aiziet.)

4. skats

(Andēls, Grieta, Pagalmā parādās Andrejs ar Jēci;

kalpi viņus apsveic ļoti draudzīgi, Andreju ar zināmu cienību,
viesi saimnieki bijīgi dod Andrejam ceļu, kaut gan naidīgi noska-

tās uz viņu. — Skroders izgāž krūtis un uzkrītošā kārtā aiz-

liek roku aiz muguras, bet tad tomēr slapstīdamies līdzi ielien

istabā.)

ANDREJS

(Atklāti, droši.)

Sveiks!

ANDĒLS

Sveiks!

ANDREJS

1720 Mēs nākam uz mīkūnām.

ANDĒLS

(Vēsi.)

Ko gribi?
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ANDREJS

Jums strādāt gribam no jauna.

JĒCIS

(Runā skaļi un plaši.)

Mēs dzirdam, ka visi nu atstājot jūs.

KĀDS VIESIS

Jau mājas tutū!

ANDREJS

5725 Jo vajdzlgāks būs

Jums padoms un palīgs. —

(Uz Andēlu.)

Vai pieņemšot mūs?

ANDĒLS

(Sirsnīgi, bet atturīgs.)

Mans Andrej — par vēlu —■

GRIETA

(It kā viņai piepeši iekristu kas prātā.)

Nav palīgs no ļauna. —•

1730 Nāc, tev ko teikšu.

(Grieta paved Andēlu drusku nomalis, Andrejs un Jēcis atkāpjas.
Jēcis atkāpdamies tīši uzmin uz kāju skroderim, kurš tuvu pielīdis.
Skroders grūž viņu nost, bet Jēcis nekustas. — Grieta ierunā ko,
Andēls krata galvu.)

SKRODERS

(Kliedz.)

Vai, vai!

JĒCIS

(Sapīcis.)

Ko šis spiedz?!
Vēl grūstīsies!
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SKRODERS

(Žēlīgi.)

Vai! tu man varžacis miedz!

JĒCIS

1735 Ej, apsūdz tās vardis!

SKRODERS

(Vaimanādams aši aizklibo projām.)

Vai! vai man! vai, vai!

JĒCIS

(Dusmīgi un zobojoši, paskatīdamies uz citiem kalpiem.)

Ar «Līgo» šis krāps mūs! Lai līgo pats, lai!

(Uz skroderi.)

Dod atpakaļ kvartu un neņaud: vai, vai!

(Uz ļaudīm.)

Tas tautiskais tabaks tik pikts kā pats jods!

ANDREJS

(Uz Andēlu, kurš, pabeidzis sarunu ar Grietu, atnāk atpakaļ.)

.1740 jjz laiku, līdz jūs vēl še rīkotājs mājās,
Mēs paliekam —

ANDĒLS

Man še tik devēja gods.

GRIETA

(Uz Andreju.)

Ņem mājas nost, visi pret viņu ir kājās.

ANDĒLS

(Pēc sarunas no jauna fanātiski eksaltēti runā vairāk pats par sevi,

uz augšu acis pacēlis.)

It visu es tautai atdodu,
1745 Lai saprot un ciena tik ideju —!
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ANDREJS

Kas ir šī tauta? — Mēs darbnieki!

Mums dodat šīs mājas: būs tautas nams,

Kur tautas vairums būs attīstāms,
Ne dziedot, bet ejot uz nākotni!

ANDĒLS

1750 Bet senči —?

(Ļaudis ziņkārīgi un ieinteresēti, sačukstas.)

GRIETA

(Starpā, uz Andēlu.)

Nepalaid gādību garām. —

Nāc!

(Uz Andreju un Jēci.)

Nākat, es teikšu jums, ko lai mēs darām!

(Uz Jēci.)

Tev spēks kā zirgam.

JĒCIS

(Smiedamies.)

1755 Tik iebaro vien.

GRIETA

(Smiedamās.)

Būs speķa un gaļas, un raušu, cik lien.

JĒCIS

(Sabrauka rokas un pacilā vesti.)

Davai tik!

GRIETA

Nu, nāc tad!

(Aiziet pa mazajām durvīm ar Andēlu, Andreju un Jēci.)
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5. skats

(Vairāki kalpi, sanāk skroders un daži viesi.)

KĀDS VIESIS

A, paskat to Grietu!
1760 Kāds tai gan ir nodoms?

CITS VIESIS

Es manu to lietu,

Tā grib likt piekaut to rīdznieku,
Ja nāktu pēc mājas ar kontraktu.

KĀDS KALPS

Tas Jēcis, tas ir gan ellinieks!

OTRAIS

(Šķielēdams uz skroderi.)

1765 Kad grābs tev kaut kuru, tas tūdaļ kvieks.

SKRODERS

(Vēl aizvien klusi kunkstot.)

Es viņu pašu vēl kviecināšu

Pie strāpes tiesas, ka uzmina man.

(Visi ironiski smejas par skroderi.)

KĀDS VIESIS

(Uz skroderi.)

Kļaus', to tu liec mierā, tas nesaprot spāšu!

SKRODERS

(Lieliski.)

Tāds varvērze! Ē, es tam rādīšu gan!

OTRAIS KALPS

(Piegājis pie durvīm pa labi.)

1770 Dzi! rīb! nāk Jēcis!
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SKRODERS

(Steidzīgi prom klibodams.)

Turi ciet tās durvis!

KĀDS VIESIS

(Smiedamies.)

Ek, varžacis beigtas, — tas Jēcis ir burvis!

PIRMAIS KALPS

(Ironiski, uz skroderi rādīdams.)

Lūk, tas mūsu aizstāvs!

OTRAIS KALPS

(Uz citiem.)

Vai dzirdējāt,
1775 Ko Andrejs teica, lai mums dodot mājas?

PIRMAIS KALPS

Tas gan mūs vis mudina vienkopus stāt.

CITS KALPS

Mums Ansons jau nedos.

6. skats

(T i c paši. Pagalmā parādās Žanis; viņš nav vairs senciskos

svārkos, rūtainās biksēs un vīzēs, bet melnā modernā apģērbā,
tomēr vēl ar sirmu bārdu. Viņš klanās pagalmā uz visām pusēm;

viņu tāpat apsveic ziņkārīgi kā svešnieku. Žanis ienāk pa lieveni

istabā.)

Žanis

(Visapkārt klanīdamies.)

Sveiks! sveiki! Kā klājas?
Kur saimnieks?

SKRODERS

(Glaimojoši, līdoši.)

1780 Jūs pats tas, cien-tautieti!
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ŽANIS

Es domāju Andēlu Tautvaldi.

(lenāk pa mazajām durvīm Grieta, Andēls, Jēcis un

Andrejs. Pēdējais iet projām uz lielajām durvīm; viņam ne-

griboši un lēni seko Jēcis, raudzīdams viņu atturēt. Tikmēr pa

lielajām durvīm no pagalma ienāk Māriņa, kura priecīgi pār-
steigta, ieraudzīdama Andreju; viņa attura to no aiziešanas, un

viņš turas nomalis, domīgā un nogaidošā stāvoklī, ironiski noska-

tīdamies uz notiekošo.)

GRIETA

(Paklusi uz Jēci, rādīdama uz Zani.)

Tas ir viņš!

JĒCIS

(Tāpat klusi, rokas braucīdams.)

Tas bārzdains?

ANDĒLS

(Pirms uzliesmo sajūsminājumā, tad uzlūko brīnīdamies un šaubī-

damies Žaņa svārkus, zābakus un bikses, bet beigās sajūsminājums
tomēr pārvar.)

Ā, tomēr tu nāci!

"1785 Vai nenievā mani, ka šaubījos
Tev dot savu pērli? Ak, tu mani māci,

Kā pats lai sevi es aizliedzos! —

Ja ir vēl tavs prāts — es dodu — še viņa —

(Paņem Māriņu aiz rokas un pieved viņu Žanim.)

• Jo Brūnaitis, brūtgāns, no mums jau mūk.

(Jēcis pa visu laiku lēni un glūnēdams staigā ap Žani. Žanis atkal

tāpat vairās, skatīdamies uz Grietu un Jēci.)

Žanis

(Pārgalvīgā jautrībā, patētiski.)

1790 Vai brūtgāna dēļ lai kāzas jūk?!
Vai nelieša dēļ lai tautība brūk?

Es vietā stājos! Nāc, līgaviņa!

(Paņem Māriņu aiz rokas.)
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ANDELS

(Ekstāzē.)

Tu apkauno mani, tu diženais vīrs!

No pašlabuma tu vien esi tīrs!

(Metas Žanim ap kaklu. Šo acumirkli nomanījuši Grieta un Jēcis.

Jēcis apkampj piepeši no muguras puses Zani, kurš Andēla dēļ

nevarēja uz viņu uzmanīties un izvairīties; līdzi apkampts ari

Andēls, kurš, tāpat kā Žanis, velti rauga atsvabināties. — Ziņkā-
rīgo saskrien vairāk istabā, smejas un sarunājas.)

JĒCIS

1795 Pag, putniņ!

BALSS IZ ZIŅKĀRĪGAJIEM

Arē! vai es neteicu?!

ŽANIS

Ē, ļaudis!

GRIETA

(Uz Zani.)

Ko ļaudis! Dod papīru!
Tu krāpnieks!

ANDĒLS

1800 Laid vaļā! Ko darāt! Ak dievs!

JĒCIS

(Palaiž Andēlu, uz Zani.)

Tu nepaspruksi, stāv', neplosies!

MĀRIŅA

Laid, laid jel!

(Jēcis palaiž no apkampiena, bet tura vēl rokās.)

Žanis

Ko gribat? Man papīra nav ■—.
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ANDREJS

(Kurš visu laiku vērīgi nolūkojies, pazīdams Zani.)

Laid vaļā, Jēc!

JĒCIS

(Palaiž Zani vaļā.)
1805 Skāde! ek, tāds tu, rau!

2ANIS

Sen kontrakts guļ tiesā —

SKRODERS

(Uz Zani.)

Še varas darbs!

Jums jāliek tie ķēdēs,

(Rāda uz Grietu un Andēlu.)

jo sods par to skarbs. —

1810 Man dodat vest lietu, cien-tautieti.

ANDREJS

(Atbīdīdams skroderi.)

Tas bija tik joks, klus', tu, cupliķi!

(Uz Zani.)

Jūs, kungs, man liekaties redzēti —?

(Žanis parausta tik plecus. Māriņa māj Andrejam un skatās uz

viņu lūdzoši. Andrejs atiet un nostājas pie kāda galda.)

SKRODERS

(Paklusi.)

Brangs joks, kad svešnieku aplaupīt taisās!

JĒCIS

(Tuvodamies skroderim.)

Ē, atdod man kvartu!

(Skroders steidzīgi aizlien uz durvju pusi.)

JĒCIS

(Uz ļaudīm.)

1815 Šis pulkā te maisās!

(Arī citi aiziet uz durvju pusi un sastājas uz lieveņa, Jēcis paliek

pie durvīm, un citi nu baidās nākt iekšā.)
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ŽANIS

(Ar augstprātīgu, ironisku labvēlību.)

Kaut dīvains še bija mans saņēmums
Un kļuvu par strauju apkampts no jums, —

Es negribu tomēr šais svētkos, — tūlīt

Tam tiesziņu padomam paklausīt.
1820 Es laipni jums visu piedošu

Un ņemšu māju un līgavu.
Mans vārds jau ir ierakstīts kontraktā,
Un mājas ir manas, viss kārtībā.

GRIETA

(Izsamisumā, nikna.)

Ņem, ņem tad ar! aplaupi mūs tad līdz galam!
1825 Ņem, atstāj bez pajumtes ziemai un salam!

MĀRIŅA

(Saķer viņas roku, labinādama.)

Bet Grietiņ —!

(Grieta atgrūž viņas roku.)

ANDĒLS

(Uz Grietu.)

Klus', Grietiņ, mums norunāts

Tur līgumā telpas un deputāts;
Cits ziedots priekš tautas un sencības <

(Grieta, rokas nolaidusi, apātiski apsēstas un aizgriežas, aizklāda

mās ar lakatu. Andrejs pieiet pie viņas to mierināt.)

ANDĒLS

(Uz Grietu, vēlāk uz Zani.)
1830 Viss ziedots priekš tautas un sencības,

Pēc tās tur ik soli būs jāturas ■

(Uz Zani.)

Man tādēļ, tautiet, ir jābrīnās,
Ka neredzu vīžu un tautisku bikšu.

ŽANIS

(Pavirši.)

Nav līdzi, — es pēc tās še, muzejā, likšu.
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(Uzstājas ciešāk, pieķer pie Žaņa svārkiem.)

1835 — Bet melni svārki, — balts kaklautiņš —?

ŽANIS

(Dusmīgi, juzdamies pilnīgi drošs.)

Nu, — tiklīdz būs pabeigts tas kumēdiņš —

(Māriņa iegrūž viņam sānos.)

Ak, pārteicos — tiklīdz būs izvestas

Pēc kārtas tās kāzu parašas:
Pirms sadzeršanās, tad mičošana,

1840 Tad mielošana, vēl aizbēgšana, —

Tad jārādās būs mums bez krikumiem,
Tā ģērbtiem kā mācītiem cilvēkiem;

Man tādēļ jau apakšā pavilkts ir fraks

(Andēls sasit rokas, Andrejs smejas.)

Un čabās ir kamašas —

MĀRIŅA

1845 Dievs, vai tu traks?!

ŽANIS

(Augstprātīgi, pārsmejoši un pamācoši.)

Ko? Kāzas ir drošas, un mājas ir rokās,

Kam ilgāk lai izliekos, slapstos un lokos?

Gan negribu traucēt šo izrādi,

Bet tad taču jārunā nopietni.
1850 Ikvienam savs untums, — tā, sievas tēv, jums

Šis praktiski aplamais tautiskums.

(Andrejs ironiski pasmejas par Zani, Māriņa to pamana un sa-

kustas.)

ANDĒLS

(Satrūcies, dziļi uzbudināts.)

Nav praktisks? — untums? — Tas neticams!! —*

(Ar spēcīgu patosu.)

Tam ziedots mans mūžs, viss mans spēks, viss mans

nams!

139
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Līdz galam viss praktiski jāizved cauri!
1855 Tas ir mans mērķis!

2ANIS

(Augstprātīgi, filistrozi.)

Caur sienu ar pauri!

ANDĒLS

(Aizturētā kaislībā.)

Par to es cīnījos mūžīgi, —■
Es cerēju jūs sev par vadoni.

Es nesaprotu jūs Mariņ, teic tu!

MĀRIŅA

(Pilna iekšēja augoša nemiera.)

1880 Es, tētiņ, ticu to daiļumu,

Kas senās teikās tik burvīgi laistās,

Bet — ak, vai dzīve un ideāls saistās?

Tie nav vairs viens, tie vairs nesaskan, —

Kā vienot tos, tētiņ, — ak, palīdzi man!

(Viņam uzticīgi un bailīgi pieglauzdamās.)

ANDĒLS

(Tāpat aizturēti, bet spēcīgi.)

1865 Ar varu griezt dzīvi vecajās sliedēs!

Tā noklīda vien, gan atkal tad ziedēs.;

MĀRIŅA
(Maigi, nemierīgi.)

Bet vara jaunos asnus var lauzt,

Kas nākotnei zēla —?

ANDĒLS

(Skatās nopietni, gaidoši uz Māriņu, skarbā balsī.)

Lai lūst, — ko gaust?!

ANDREJS

(lekšēji darbodamies, seko sarunām.)

1810 iz dzīves pašas tās mērķis lai dīgst,
Ne dzīve lai lokās pēc mērķa un līkst.
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ZANIS

(Buršikozā augstprātībā.)

Lūk, filozofs—bauris!

ANDREJS

(Viegli pavīpsnājot.)

Tik turaties lomās!

(Māriņa lūdzoši paskatās uz Andreju.)

MĀRIŅA

(Uz Andēlu.)

Vai, tēt, tev nav žēl?

ANDĒLS

(Sākumā vēl tāpat aizturēti, tad, redzēdams, ka Žanī maldījies,

rūgti, sparīgi, patētiski, pret pašām beigām stipri paceltā balsī

ļauj izplūst aizturētam sajūsminājumam un kaislībai.)

1875 Es, bērns, savas domas =

Tev teicu, — es grozīt tās nespēju,
Bet es redzu, ka aplami cerēju, — —<
Mans ideāls paliek tukšs un velts.

Viņš nebija vis uz mani vien celts,
1880 Man pašam visu būs turēt un nest,

Caur paša spēkiem to galā vest:

Jums citi ceļi, — nu, ejat jūs tos,

(Uz Māriņu un Zani.)

Jums tēvs visu mantu priekš tautības dos

Man šķita, ka tauta jau gatava
1885 Priekš jaunotas dzīves, — bij maldība,

Tā ir vēl mācāma, mācāma.

Es pats no mājām uz mājām iešu,

Es remdenās sirdīs tautību liešu,

Kā ziedu liesma, — tās kvēlos un dzels,
1890 Iz plēnēm jaunotu dzimteni cels! —

ANDREJS

(Stipri sakustas, paklusi atkārto.)

•— Iz plēnēm jaunotā dzīvība zels —
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ANDELS

(Atkal klusā, skumīgā balsī.)

Tad sveiki!

(Māj Andrejam ar galvu.)

Mīļ-Mariņ un Grietiņ! — es eju —

GRIETA

(No Andēla pirmītējās skaļās runāšanas uztraukusies iz savas vien-

aldzības, skatās uz Andēlu, kurš aizskar viņas plecu, viņa runā

lēnā, neparasti gurdenā balsī.)

Kur iesi? — Ko raugies tik savādu seju? —

1395 Vai dzen jau iz mājām?

ANDĒLS

Es aizeju pats —

GRIETA

(Steidzīgi uzceldamās un salasīdama savas lietas: lakatu, ar ko bij

apsegusies, un mutautiņu, ar otru roku aiztura Andēlu.)

Es eju tev līdzi!

Žanis

(Kurš visu laiku noskatījies pusnicinoši, pusnaidīgi Andēlā.)

Priekš kam viss šis skats?!

Neviens jau jūs nedzen!

MĀRIŅA

(Vēl zem tēva vārdu iespaida.)

1900 Mīļ-tētiņul

ANDĒLS

(Priecīgi, jūtīgi.)

Tu, Grietiņ, tu, Grietiņ! — es domāju,
Tik mājas tev rūp —

GRIETA

(Klusi, tāpat.)

Jā, mājas man rūp —

Tu vairāk man rūpi, viss kopā nu drūp.
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1905 Es mājas priekš tevis nespēju glābt,
Un prāts un rokas jau sāka man slābt.

Priekš tautas tu visu sev nolaupīt devi,
Tu esi kā bērns, — man jāapkopj tevi.

Šīs rokas spēj strādāt, priekš abiem mums tiks,
1910 Tu nebūsi izsalcis, neiesi pliks.

(Grieta ņem Andēlu pie rokas, pamāj ar galvu Andrejam un tai

sēs iet. Māriņa stājas viņai ceļā; Andēls pats apstājas.)

ANDĒLS

(Dziļi aizgrābts.)

Lai dievs tevim, Grietiņ, to atmaksā, —

Bet vienam man jāiet, jo tautībai

Tu netici; — tauta man uzturu dos

GRIETA

(Ciešā balsī.)

Es tevi ticu, ij übagos
1915 Tev līdzi es eju.

MĀRIŅA

(Izplūstošā nemierā.)

Tēt, neej no mums!

Tēt, neej, tu būsi mums lolojums,
Tu labais, tu skaidrais! — es palieku viena —

(Nometas ceļos viņa priekšā un, rokas izplezdama, nelaiž.)

ANDĒLS

(Lēni, uz Žani rādīdams.)

Mans bērns, starp mums ir cēlusies siena:
l§2o Nedz upurēt tevi, nedz locīties —

Es nespēju, — atliek tik: atkāpties
Un tiekties pēc mērķa pa grūtāko ceļu.

(Uz Zani.)

Jūs jautājāt reiz: vai es iespējot
Pats sevi ziedot? — Es vājš, bet es smeļu

1925 iz tautas sev spēku jums atbildi dot:

Jā, — ziedoties spēju es! tautā es eju:
Mēs pūrā krāsim tās garu un dzeju
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ANDREJS

(Viņu pārtrauc, tomēr runādams vairāk pats uz sevi.)

Jā, krāt, bet vajga tai reiz ir ko nest,

Tai spēku un apziņu krūtīs dvest!

(Māriņa pieceļas un. lūkojas uz Andreju šaubīdamās un cerēdama,
it kā ko meklēdama. Andrejs top mierīgāks, un viņa seja pieņem
stingras noteiktības un apņēmuma izskatu, viņš no galda malas,
kur sēdējis, paceļas.)

ANDĒLS

(Paskatās uz Andreju, tad turpina.)

1930 Ne mūžam nebūs Latavai zust,

Ne mūžam latviešu valodai klust!

Reiz māsām līdzi tā nostāties spēs,
Reiz saules mūžu tā pieredzēs!

ŽANIS

(Smejas nicīgi nekaunīgi.)

Aha! jūs būsat īsts vaiclelots:

1935 Pus-übags, pus-burtnieks, pilns Donkihots!

Jūs iesat kā baptistu kolporters —

ANDĒLS

(Patētiski, nožēlojoši.)

Vai zini, ko smejies? •— ne es esmu nerrs:

Tu pats, — tu smejies par ideju,
Par mūsu tautības mūžību.

ŽANIS

(lekaisdamies.)

1940 ijja! kas tā tāda mūžība? —

Nekas nav mūžīgs. Tā ideja

Ir gluži tukša, ir līdzeklis vien,

Kas turīgo aprindu nolūkiem dien.

ANDREJS

(Kodīgi, bet nopietni.)

Tas noder jums aizklāt tik dziļās plaisas,
1945 Kad tās jūsu intreses izārdīt taisās.



ŽANIS

(Atklāti.)

Jā, jā, tā ir tikai līdzeklis,
Raibs vizuls un garlaika kavēklis.

Manas aprindas — tautas kodols un spēks,
Iz viņām celsies tas pārcilvēks —

ANDREJS

(Ironiski.)

1950 Viss miljons latviešu bojā lai iet,
Kad vietā viens latviešu miljonārs ziedi

MARINA

(Bij atkāpusies no Zaņa, tagad lūko viņu apturēt, bet Žanis

jūtas še kā pārvaldošais gars un liekas aizrauties pats no savu

domu konsekvences, ari Andreja mierīgi zobgalīgais skatiens

dzen viņu tālāk, nekā pats gribējis.)

ŽANIS

Vai latviets, vai nē, — kas daudz pēc tā prasa?

ANDREJS

(Mierīgi, ironiski.)

Nu, jā: jums krīt svarā tik rubuļu masa,

Mums tautas masa.

ANDĒLS

(Izsamisis, vēlāk klusi.)

1955 Vai latviets, vai nē!

Tas arī, tas arī vēl jāzaudē!

(Uz Zani.)

Un tu to saki?

ŽANIS

Nu, kas tad?

ANDĒLS

(Vēl klusāk.)

Tu pats! —

1960 Man galva griežas kā ugunīgs rats —

145
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MĀRIŅA

(Bažīgi, mīļi.)

Tēt! tēt!

ANDĒLS

(Atbīda to lēni nost.)

ŽANIS

(Redzēdams, ka ir par tāļu gājis.)

Nu, kas tad? Es neesmu pretī, —

Es piekopju pats to, labprāt un ne reti,
Tā ļaudis visvieglāk ir vadāmi,

1965 Bet kam tad jūs ņemat to nopietni?

ANDĒLS

(Sāk piepeši raudāt, aizklādams ģīmi.)

Jā, jā, es ņēmu to nopietni —

GRIETA

(Kura stāvējusi visu laiku nomalis vienaldzīga, nepacietīgi gaidī-
dama, kamēr varēs iet ar Andēlu, piesteidzas viņam klāt, apskauj
viņu un mierina.)

MĀRIŅA

(Uz Žani, kurš ņem viņu aiz rokas.)

Ej! tēvu tu nemīli.

ŽANIS

(Arvien buršikozi-filistrozi, māksloti, — necik nenojēgdams Andēla

nopietno cīņu.)

Vairāk gan tevi,

(Uz Andēlu.)

Tad jūs — un tad tautu, es latvju dēls!

(Tuvojas Andēlam.)

ANDREJS

(Nopietni un īgni uz Zani.)

1970 Jel dod viņam mieru! — Tu mīlē tik sevi.

Tev tauta — tukšs vārds, nekas tev nav cēls:
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Ne mirušais daiļums, ne darbnieku tauta,

Kas dzīvības joņos uz priekšu tiek rauta,

ŽANIS

(Pārsteigts, tad tuvodamies.)

Ko uzdrīkstaties?!

GRIETA

(Piepešā sašutumā, pieskrien Žanim klāt.)

1975 Tu neģēlis!
Tu visus postā mūs iegrūdis!
Kauns baltai bārdai!

(Aizskar to aiz bārdas, bārda nokrīt, viņa iekliedzas.)

Ak kungs un dievs!

MĀRIŅA

(Piesteidzas klāt un arī iekliedzas.)

ŽANIS

(Apjūk, tad ātri atjēdzas un sparīgi nomet garos svārkus un no-

mauc lielās čabas, tā ka nu stāv gluži modernā frakā un apavā,

ar baltu šlipsi, kā brūtgāns.)

ANDĒLS

(Izbrīnējies lūkojas uz Zani, runā lēni, kā salauzts.)

Jānis Upmals — kā tas še ir ieradies!

GRIETA

1980 Tas garmants!

ANDĒLS

Jā, balss man kā dzirdēta šķita.

(Uz Māriņu.)

Un tu?

MĀRIŅA

(Stāv šaubīdamās.)
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ŽANIS

(Glauni, laipni, klanīdamies,)

Viņas rokas es izlūdzos.

GRIETA

Nu, roka tev tagad būs jāmeklē cita.
1985 Ej vien!

ŽANIS

(Brutāli, bet tad nebēdīgi.)

Ko? Es lai nu atsakos?!

Ne domāt!

(Viņš uzliek lieko bārdu un svārkus.)

Es paģēru komis'jas vārdā
Šo Karaluni par līgavu!

GRIETA

1990 Ko ķēmojies svešos svārkos un bārdā!

ŽANIS

(Pārgalvīgi, jautri.)

Šos svārkus un bārdu es nēsāju,
Kad amata darbus izpildu. —

Nu: meitu-vai māju!

GRIETA

(Uz Andēlu, pusjokojoši.)

Tad dod viņam meitu,
1995 Ņem mājas! Dievs meitu tev citu var dot,

Bet mājas ne mūžam! — Nu, Māriņa, ej tu!

ANDĒLS

(Skumīgi.)

Ak, Māriņa! to man bij piedzīvot!

ANDREJS

(Uz Māriņu, sarkastiski.)

Jūs tagad pilnīgi uzveicāt.

Vai visiem nu gavilēt pavēlat?
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ANDELS

(Gandrīz mierīgi.)

2000 Ej, bērniņ, tad ej!

MĀRIŅA

(Paskatās sāpīgi uz Andreju, tad uz tēvu, galvu nolaizdama.)

Es palikšu, tēt.

ANDĒLS

(Nesapratis.)

Es neliedzu, ņem to.

Žanis

(Jautri.)

Nu, Māriņa, aidā!

(Izpleš rokas, kā gribēdams viņu saņemt. — Kad viņa stāv,

galvu nodūrusi, pēc brīža, piepeši apņemdamies.)

Tu domā, es nespējīgs upurēt?
2005 Jāns Upmals, tu domā, uz mājām tik gaida?

Ne mājas man rūp, tu vienīga vien!

(Viņš teatrāliski nometas viņas priekšā uz vienu celi; Māriņa

pieiet viņam klāt un saņem viņa galvu savām rokām, tad paliek
atkal stāvot. Žanis brīnīdamies skatās, tad aši izrauj iz kabatas

kontraktu un nosviež to zemē. — Grieta metas uz kontraktu

un min to kājām.)

ŽANIS

Še atpakaļ līgums, es ziedoju viņu!

ANDĒLS

(Bailīgi uz Grietu.)

Ko, Grietiņ, tu —? Pacel jel rakstu ar ziņu!

GRIETA

(Plosa rakstu gabalos.)

Ar ziņu?! Uz postu viņš visiem mums dien,
2010 Tik lupatās saplēst!

ANDĒLS

Ko dari?.
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ŽANIS

(Uztrūkstas kājās.)

Ko dari?!

ANDĒLS

Tas iet man caur dvēsii —

GRIETA

Nu uzelpot vari.

JĒCIS

(Uz ļaudīm aiz durvīm.)

2015 Ē, kuntraks pagalam, dzi, ļautiņi!

(Troksnis, ļaudis ieplūst istabā, dzīvi sarunājas, smejas. — Žanis

tuvojas Māriņai, kura arvien vēl stāv domās. — Andrejs

pasmaida, aizņemts dziļākām domām.)

BALSS IZ ĻAUDĪM

Es skrienu paziņot Brūnaiti.

ANDĒLS

(Pacēlis gabaliņu saplēstā raksta.)

Ij tas nu zudis —!

GRIETA

(Mierinādama.)

Ko? mājas jau rokās?

ANDĒLS

(Gurdeni, sērīgi.)

Jā, mājas, — bet mērķis un ideja,
2020 Viss sapnis —

GRIETA

(Rokas sasizdama.)

Ak dievs, ko tas cilvēks nu mokās!

Tā laime! Tev paldies tik jāsaka.
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ANDELS

(Tāpat.)

Mans sapnis — glābt tautu iz atvara —

Lauzt ceļu — tās kāzas uz jaunoto dzīvi —?

MĀRIŅA

(Atsvabina savu roku no Zaņa, nokrata enerģiski galvu, it kā no-

mezdama no sevis šaubas, pārbrauc ar rokām pār vaigiem, paņem

tēvu aiz rokas. No sākuma sāpīgi — klusi, tad gandrīz jautri.)

2025 Laid! — ilgāk šīs šaubas es nenesu —

Man sāp, tevi redzot tik bēdīgu.
Mīļ-tētiņ, tavs sapnis ir izpildāms brīvi —

ANDĒLS

(Nodarbodamies ar sevi.)

Ko, bērniņ?

MĀRIŅA

— Tās kāzas uz jaunoto dzīvi.

ANDĒLS

(Nesaprazdams, uz Zani radīdams.)

2030 Jā, ņem viņu.

MĀRIŅA

(Smaidīdama paņem Grietu aiz rokas un pieved viņu Andēlam.)

Ņem šo un precējies pats!

JĒCIS

(Skaļi un priecīgi.)

Jā, riktīgi, Grieta, es būšu tev brats.

Še mājās sen jau tās saimnieces trūka,

Te netika gudris ne suns vairs, ne cūka.

GRIETA

(Kaunīgi aizsedzas ar lakatu un aizgriežas, stipri sakustināta.)

ANDĒLS

(Viņai mīļi piegriezdamies un viņu aiz rokas ņemdams, bažīgi.)

2035 Ko, Grietiņ, vai raudi?
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GRIETA

(Aiz lakata.)

Tāpat.

ANDĒLS

Nu, jel beidz!

GRIETA

(Pusdusmīgi, pusžēli.)

Jā, tu jau nu atkal postā iet steidz.

ANDĒLS

(Mīksti, aizkustināts.)

Tu, Grietiņ, tu uzticīga man biji,
2040 pie manis līdz pēdējam turējies,

(Atkal pārmetumu balsī.)

Bet sentēvus, tos tik tu necienīji,
Par vispārību maz rūpējies ■

GRIETA

(Jau gluži dusmīgi.)

Tai biedrībā dzer tik un danco, — ko ies?

Kad mācīs ko krietnu, ko prātīgu lasīs,
2045 I sievietes ies, bet, lai nežūpo, prasīs.

ANDĒLS

(Nepacietīgi.)

Ak, nē jel —!

GRIETA

(Piekāpdamās.)

Nu, biedrībā dar' sev, ko prot,
Bet mājās manim ļauj saimniekot.

Ne koka grausti, bet dzelzsarkli,
2050 Kas bija jau Anniņas ievesti.

MĀRIŅA

(Uz tēvu.)

Ar dzīvi tavs ideāls nesaderas,

Tēt, biedriskā dzīvē tev darba lauks veras —.
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GRIETA

Jā, biedrībā visu viņš šķirtin tev šķir
Un runā tik skaisti, ka jāraud vien ir.

MĀRIŅA

(Turpina.)

2055 Ņem cīņu par sātību savos plecos,
Ej izskaust ļaudīs tos ļaunumus vecos!

ANDĒLS

(Dzīvāk, tad bažīgi.)

Jā, tiešām! — Bet tu —?

MĀRIŅA

(Klusi, domīgi.)
Es nezinu, —■

Es šodien tik ieskatos nopietnā dzīvē.

2060 Viss jaucas un grūst, ko es ticēju,
Un nemiers domas uz domām man blīvē. —

ŽANIS

(Visu laiku nemierīgi staigājis šurpu turpu, lūkodams Māriņu
ievilkt sarunā un nicinoši pasmiedamies par Andēlu un Grietu. —

Tagad Māriņai laipni tuvodamies un rokas viņai pretī sniegdams.)

Tad tveries pie manis!

GRIETA

(Uz Andēlu.)
Nāc, atstāsim tos.

(Aiziet.)

(Viņiem līdzi aiziet arī ļaudis atkal pagalmā, tāpat Jēcis.)

7. skats

(Žanis. Māriņa. Andrejs taisās aiziet, pie durvīm uz pa-

galmu vēl daži ziņkārīgie.)

ANDREJS

(Paklanīdamies pret Māriņu.)

Ij es tagad lieks, — es atvados.
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MĀRIŅA

(Uztraukdamās.)

2065 Tu, Andrej —?

ANDREJS

Man jāiet.

MĀRIŅA

(Pilna nemiera un uztraukuma.)

Jūs ejat no tēva?

ANDREJS

Viņš labās rokās.

MĀRIŅA

(Piemīlīgi, ar uzsvaru.)

Bet jūsu še trūks!

ANDREJS

(Mīkstāk.)

2070 Jūs paliekat viņam —■

MĀRIŅA

(It kā gribēdama apslēpt iekšējās bailes, — gandrīz lūdzoši.)

Bet pati es gļēva —

Es mulstu — zūd ceļš — jums jābūt — tēvs lūgs —>

ANDREJS

(It kā padodamies, uzliesmojošām jūtām, steigdamies uz priekšu.)

Ā, jūs —!

ŽANIS

(Augstprātīgi, zobgalīgi.)

Jā, kalpu gan lūgs tev, ej gaidi!

MĀRIŅA

(Lepni un sparīgi.)

2075 Tad pati es lūgšu! Vai mani tu baidi?
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ANDREJS

(Pats sevi pārvarējis, aizturētā, bet reizēm pret gribu izplūstoša

sajūsminājumā par kādu dziļāko svētumu, ko sirdī glabā un kas

ir pārāks par jūtām priekš Māriņas.)

Nē, Mariņ! 1a i viņš, viņš nenojēdz.
Man jāiet, visapkārt mūs šaurums še slēdz;

Ij tev trūkst brīves un plašuma,
Kur krāšņi uzplauktu dzīvība —

MĀRIŅA

(Izbijusies, pus-laimīga par Andreja jūtām, pus-nesaprazdama, ka

viņš tomēr grib aiziet.)

2080 Tev jāiet —?

ANDREJS

(Kaislīgāk, bet aizvien aizturēti.)

Es nespēju ilgāk še ciest.

Tur pašos dziļumos dzīvība briest,

Tā meklē sev ceļu uz augšu lauzt,

Uz augšu, kur saule priekš visiem aust.

2085 Man jāiet šis ceļš, man jāmeklē,
Un kaut tas ar novestu nevēstē!

MĀRIŅA

(Sāk viņu saprast, lēnā protestā, ļoti klusi.)

Bet laime —?

ANDREJS

. (Tāpat klusi.)

Laime nav augstākais.

MĀRIŅA

(Tāpat.)

Nav augstākais —?

ŽANIS

(Skaļi, ironiski.)

2090 Nē j el, bet zilais gaiss!
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(Klusi, bet noteikti uz Andreju.)

Tad ej to ceļu, — es meklēšu arī.

ANDREJS

(Priecīgi uztraukts.)

Tur tiksimies!

2ANIS

(Smejas.)

Ilgi tu meklēt tur vari.

MĀRIŅA

(Pēc starpbrīža, nospiesti.) ■

Tev jāiet —?

ANDREJS

(Klusi.)

2095 Man jāiet.

MĀRIŅA

(Sēri.)

Vai saule tur silst?

ANDREJS

Vēl ne, vēl krūtis ar drebuļiem pilst —

Liec manim uz krūtīm šo rociņu,
Tā sildīs mani, līdz pārnāku,

2100 Līdz pārnāku, kad ceļš būs rasts

Uz tālo malu, kur saulains krasts.

MĀRIŅA

(Klusi iekliedzas, tad lēnāk.)

A! — — Andrej — —!

ANDREJS

(Klusi.)

Ko?

156
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MĀRIŅA

Neko (Lēnāk.) — neko —

2105 Tev jāiet

ANDREJS

(It kā atmozdamies, maigi, bet noteikti.)

Man jāiet — uz redzēšanos!

(Lepni un pilns drošības, galvu pacēlis, aiziet.)

8. skats

(Māriņa. Žanis.)

MĀRIŅA

(Domīgi.)

Uz redzēšanos!

ŽANIS

(Nosauc Andrejampakaļ.)

Nu, brauc, hallo! —

(Pēc starpbrīža uz Māriņu, kura palikusi domīgi stāvam.)

Ko klausies?

MĀRIŅA

(Sapņaini.)

21 10 Es klausos nākotnes zvanos —

ŽANIS

(Brutāli, jautri, smejas.)

Ha! ha! Kā to zēnu tu zoboji;

Viņš, nabadziņš, ņēma to nopietni.

MĀRIŅA

(Nopietni, vienaldzīgi.)

Tu arī to nopietni ņemsi.
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ŽANIS

(Grib visu griezt par joku un ar savu humoru pārvērst un pār-
valdīt situāciju.)

Kā tā? —

2115 Tu dusmo? — Nāc, salīgsim bučiņā!

(Grib viņu apkampt.)

MĀRIŅA

(Auksti.)

Tu? — Tu esi ticis man vienaldzīgs.

ŽANIS

(Brutāli.)

Vai re! — Ā, tagad ar kalpiņu līgs, —

(Smejas.)

Bet tas tev dod kurvi, tam mērķis ir ceļš —

MĀRIŅA

(Mierīgi.)

Uz brīvi, — tev mērķis ir zelta teļš.

ŽANIS

(Redzēdams, ka ir paspēlējis savu spēli, nebēdīgi, sarkastiski.)

2120 Jā! — Vesela, kalpa līgava! ■—

Man zelta teļš mīļāks, ne zostiņa.

(Ironiski paklanās un aiziet svilpodams, rokas bikšu kabatās, naudu

žvadzinādams. Māriņa stalti un nicinoši noskatās viņā.)

MĀRIŅA

(Viena, domīgi, sāpīgi.)

Nav augstākais laime? — nav augstākais? —

Bez saules, bez mīlas nedvašo gaiss —

Viņš maldās: tā darbs un dzīve stingst —

2125 Bet tomēr es iešu. —

(Saņem galvu rokās.)

Kā galva džinkst —■

(Viņa atsēstas uz krēsla, pēc brītiņa Andēls un Grieta;
Andēls parastos, ne senciskos, goda svārkos, Grieta jaunā aubītē,

jaunā, ne pārāk greznā svētku kleitē.)
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ANDELS

(Izbrīnījies.)

Bērns, ko tu tā sēdi? Kur palika viesi?

MĀRIŅA

(Paceldamās, lēni.)

Tie aizgāja.

ANDĒLS

(Vēl vairāk brīnīdamies.)

Aizgāja Upmalis —?!

MĀRIŅA

2130 Jā.

GRIETA

(Vēl nesaprazdama.)

Mārīte, kas tev ir noticis?

MĀRIŅA

(Mierīgi, grib aiziet.)

Es negribu viņa.

ANDĒLS

(Ļoti mīļi, it kā kaut ko apņemdamies.)

Mīļ-bērniņ, kur iesi?

MĀRIŅA

(Lēni kustēdamās, noskūpsta tēvu uz pieres.)

Sāp galva —

GRIETA

(Saprazdama, rūpīgi un mīļi iesedz meiteni savā lakatā, noskatās

viņai dziļi vaigā, noglauda un viegli nopūšas, viņu atlaizdama.)

2135 Še lakats, ej augšā, tur kluss.

(Māriņa aiziet. Uz Andēlu.)

Tas nabadziņš!
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ANDELS

(Bēdīgs un reizē laimīgs.)

Manis dēļ!

GRIETA

(Dusmīgi un nicīgi.)

Ej, ko tu zini!!

Pēdējais skats

(Andēls. Grieta.
—

lenāk Brunovics, aiz viņa vairāki

viesi jautrā un ziņkārīgā barā, durvis plaši atvērtas.)

BRUNOVICS

(Senciskā uzvalkā, skaji, jautri.)

Ē, kur tad tas sievas tēvs, miegā jau dus?!

ANDĒLS

(Priecīgi pārsteigts.)

2140 Mans znotiņ! /

BRUNOVICS

(Tāpat.)

Te ir viņš, ko projām tu dzini!

ANDĒLS

(No jauna iejūsminājas, aizmirsdams visu rūgto alošanos.)

Nāc manim pie sirds!

BRUNOVICS

(Lepni uzvaras cerībā.)

Vai tur neredzi?

ANDĒLS

(Paskatās uz pagalmu, Brūnaiša kalpi uzveduši koka ratus, nekal-

tiem riteņiem, ar eglīti pušķotus, ar piekārtiem zvārguļiem pie

ilksīm.)

Ai, pērkons! — rati!
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BRUNOVICS

2145 _Un nekalti!

ANDĒLS

(Arvien vairāk sajūsminādamies.)

Ai, Vidvud! Un eglīte!

BRUNOVICS

Rīt būs ko braukt —

Tais kāzās! Tik tās varēs senciskas saukt!

ANDĒLS

Tu, senčmīli Brūnait! tu dvēsli man laimo,
2150 Tu sentēvus balsti, kad visi tos zaimo!

Pats izsamist sāku! — Tu ideāls gars,

Tu svētumu sargā, — to nenomāks bars!

(Apkampj Brūnaiti vairākkārt, cilā priecīgi viņa svārku paldes

parausta bikses, iet pie ratiem, staigā ap tiem, gandrīz lēkādams,

parausta tos, pazvana pie zvārgulīšiem. Gluži kā no jauna atdzī-

vojies.)

ANDĒLS

(Turpinādams.)

— Un svārki tik gari, un bikses ar rūtēm,

Un vīzes, — tu līdzīgs senzudušām būtēm! —■
2155 Lai dzīvo rati, kas nekalti!!

(Iz ratiem piepeši atskan vaimanas, un viņos paceļas miegains, ne-

atjēgdams apkārtnes, vectēvs.)

VECTĒVS

(Ratos.)

Ve—ve—ve—vec—ve—vec—■

ANDELS

(Sabijies.)

Kas tas ir?!

BRUNOVICS

(Smiedamies.)

Tas vectēvs, mēs grāvī pacēlām viņu.:
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KADS KALPS

Viņš: veci laiki bij labi — grib teikt,
2160 Tik nevar tos jaunlaiku liķierus veikt.

VECTĒVS

Ve— veci laiki — ve— veci — laiki —

KALPS

Nu, dzirdat, bet nomāc tie jaunmodes tvaiki.

ANDĒLS

Ved gulēt!

KALPS

(Pūlas ap vectēvu, kurš ķepurojas pretim.)

Jā, ved!

ANDĒLS

(Ratus aplūkodams.)

2165 I zvārguļi klāt.

(Vada Brunovicu aiz rokas atpakaļ istabā, līdz ar viesiem. — Uz

Grietu, kura palikusi istabā un no tālienes noskatījusies ratos.)

Lai līgava steidz viņu sumināt!

(Grieta atmet ar roku un aizgriežas. Uz Brunovicu.)

Jā, Māriņai senču gars atteikties lika

No vīra, kam sirdi tā devusi tika.

. BRUNOVICS

(Pašapzinīgi.)

Nūja, es jau saimnieks, viņš švindleris.

ANDĒLS

(Jautri tērzēdams.)

2170 pēc bēdām dievs prieku man piešķīris —

(Grietu pie rokas paņemdams.)

Nāc, Grietiņ, — še sieviņu manim viņš balvo,

Un tu manim dēls, kas par tautību galvo —
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BRUNOVICS

(Izbijies.)

Ko? viņu tu precē?! Un kontrakts —?

ANDĒLS

(Mierīgi.)

Tas beigts
2175 Kā radi mēs dzīvosim —

BRUNOVICS

(Rupji.)

Tas tik tā teikts, —

Man kontrakta vajga!

ANDĒLS

Mums tautība ziedēs,

Bez līguma ķildas un nemierus kliedēs,
2180 Mans dēls —

(Apkampj viņu, tas izraujas.)

BRUNOVICS

(lekaisis.)

Dod kontraktu!

GRIETA

(Mierīgi smiedamās, rāda viņam garu degunu.)

Še tev!

BRUNOVICS

Velns rauj!

(Sašutumā nospļaujas.)

Tfju! tfju!

(Aizskrien, liek ratus grūst atpakaļ.)

ANDĒLS

(Nesaprazdams.)

2185 Ko viņš piktojas? Ko viņš tā spļauj?
Jo nu taču uzvar reiz tautība.



GRIETA

Nē, tevim paliek tā uzvara,

ANDELS

(Uz viesiem.)

Ē, saucat, lai dzīvo sentēvi!

Lai dzīvo tie nekaltie riteņi!

ĻAUDIS

(Sauc: «Urrā!»)

2190 Lai dzīvo saimnieks ar saimnieci!

(Priekškars.)



UGUNS UN NAKTS

SENA DZIESMA —

JAUNĀS SKAŅĀS
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PROLOGS

Pāri upei mēness meta

Tiltu zelta stariem:

Pārnākt sapņu gariem
Miglai līdz no tumšiem mežiem,

5 Staru tilts, no liegiem soļiem
Lēni trīsot, zvīgo,
Dzirkstēs viļņi līgo,
Zvaigznes mirgas met kā zivis.

Balsis izšķiras iz tumsas

10 Neskaidras un baigas:
Dziesmas, vaidi, klaigas,
Saldas skaņas, kara troksnis.

Lēni atnāk sapņu gari
Baltos miglas svārkos:

15 Melnos ēnu zārkos

Atnes senos varoņtēlus.

Nespēj nāves miegu dusēt

Karā kautie tēli,

Pusnakts laikā vēli
20 Ilgas dzen tos nākt iz tumsas.

Nepabeigtas senās cīņas,
Uzvara nav gūta,

Atkal, atkal sūta

Niknums kareivjus iz kapa.

25 Katru nakti nāk tie laukā

Pusnakts laikā vēli,



Modrās ausis žēli

Noskan mūža cīņas atbalss.

Nāk iz tumsas, kāpj iz zārkiem

30 Karot garās cīņas:

Šķēps un bruņu zvīņas
Mēness gaismā auksti spīgo.

Kopš pret nakti uguns cīnās,

Vērās naida plaisma:
35 Naktī tapa gaisma,

Dzīve izlēca iz nāves.

Reizi miers tiem gariem solīts;

Mēness staru tilti

Ved uz jaunu cilti,
40 Kas to cīņu vedīs galā.
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Pāri upei mēness meta

Tiltu zelta stariem:

Pārnākt sapņu gariem
Miglai līdz no tumšiem mežiem —

Miglas lēni plūst; tik silta maija nakts, tik maigi mirdz

mēness ūdenī! — un tur jau viņi nāk atkal — mani maija
nakts sapņi! —

Cik sen liekas pagājis tas klusais gaidu un ilgu laiks,
tas maijs! Gandrīz vairs nepazīstu tās mīļās ainas no vi-

ņām dienām; tāds jonis kā vētraina jūra visā tiešamības

spilgtumā iegāzās man dvēselē, tik dedzinoši liesmoja
saule, ka dvēselē gandrīz vairs neatstāja telpas citām

ainām.

Bet līdz ar kluso mēnesi un citu gaidu un ilgu pilnu
laiku jūs atkal nākat: garš ēnu gājiens kā bēres, zārks

pēc zārka nebeidzamā rindā, — bet nē, tās nav bēres: at-

kal kā senā dziesmā tie zārki atveras, un atkal kāpj laukā

vīri, milzeņi varoņi ar bruņām un šķēpiem, iznāk staltas

sievas, seko pulki pulkiem... Tuvu ir gājiens, un mēnes-

nīcā es redzu, kā pamazām savelkas izplūstošie tēli un

pieņem veidu; jau es varu saredzēt katru seju: kā vaibsti

izceļas, pamostas gars, lai dzīvotu atkal savu neizsmelto

dzīvi un cīnītu tālāk neizkaroto cīņu.

Tas tu esi, Lāčplēsi! Es tevi pazīstu no augsti pa-

celtās galvas un mirdzuma, ko apsedz vaigs, kā pelni ap-

sedz ogļu gailēs; tas ir Lielvārda dēls, lielais virsaitis!

Viņam līdzās viņa biedri kareivji, viņa draugs
virsaitis Koknesis, viņa dzejnieks un tautas kareivis

Pumpurs.

Tur abi vecīši virsaiši Aizkrauklis un Liel-

vārds, tur vecais, gudrais Burtnieks.

Zili sudrabainā gaismā, kā pēc lietus vasaras laikā, nāk

Laimdota; aiz viņas biedrenes un kalpones.

Savrup, lepnu kareivju bara priekšā, sarkani zeltainā

spožumā iet pati valdošā Spīdola ar spīdošām acīm.
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Notālēm iet ar ņirdzīgi saviebtu seju virsaitis X a ci-

gārs, aiz viņa tumšs bars. Bet tos visus un raganu
meitas, un veco raganu, un velnus savā

priekšā baidīdams, nāk Melnais bruņinieks. Sānis

gājienam, plašās baltās segās tinies, iet lēni Laika ve-

cis ar savām trim Baltām meitām, kā vērodams

un apcerēdams un svešs savā vidū.

Straujums un niknums kareivju vaigos. leroči skan te-

pat manā priekšā, — bet skaņas liekas nākam no kapa
tāluma. let pulki spēji, steigšus traukdamies, bet aizvien

viņi tepat manu acu priekšā, es kustību redzu, bet viņi
netiek uz priekšu; iet spēcīgiem soļiem, bet kājas neskar

zemi un spēcīgie soļi slīd kā dūmi vējā. Kā viņi visi tik

stīvi skatās, kā spiežas uz priekšu no neturama spēka!

Vienīgi Lāčplēsim es redzu tagad acis zvērojam no iek-

šēja uguns, un tas liekas visus līdzi velkam; tikai Spīdola
iet brīvi, bez spaida un sapņaini.

Ej, Lāčplēsi, ej atkal cīņā! par maz tu uzvarēji, uzva-

rētājs! uzvari atkal un galīgi, dari savu lielo darbu, iztīri

zemi no mošķiem!
Vai tu dzirdi tālās balsis? Tie zemes gari, viņu vaidi jau

skan tik tuvu, ka mēs viņus sadzirdam; klau, klaudzieni,

kas nav vairs vaidi!

Tie visvairāk apspiestie ir vistuvāk uz-

vara i!

Dzirdi! Viņi Daugavas klēpja dziļumos sargājuši tavu

brīvības atslēgu, viņi to spodrinājuši ar savu asaru sū-

rumu un savu asiņu sāļumu, kas tecējušas Daugavā. Jau

spīd atkal tava atslēga, — mēs viņu cilājam, bet vēl mūsu

rokas ir par vājām, ej un ņem viņu, un atslēdz mums

gaismas pili!

Lāčplēsis iet bez vārda, tik viņa acis zvēro.

Atskan balss kā iz ārpasaules, tas ir Laika vecis:

«Netraucē Lāčplēsi nāves gaitā! Viņa cīņa lielāka, nekā

cilvēki redzējuši, viņš iet sevi piepildīties. Ko jūs izjutāt

nesakāmās briesmās, ir rīta pirmais svīdums, lielā cīņas

diena vēl priekšā; modrējaties, lai nerod jūs gulošus, kad

nāks laiks un Lāčplēsis vedīs jūs galējā kauja. lekš jums

ir tā atslēga un tā pils. Bet, kad arī pils bus atslēgta, vel

nebūs beigta Lāčplēša gaita un sāksies

skaistā cīņa bez asinīm Spīdolas valstība.»

Kad noskanēja vārdi iz ārpasaules un man nodrebēja

miesas, es ieraudzīju Lāčplēša uguns acis man pamājam



ar smagiem plakstieniem, un Spīdolas lūpas likās man

smaidām. Es gribēju uzlēkt, gribēju runāt, saukt, ka mēs

iesim, iesim, — bet miglas sajaucās, Laika vecis stāvēja

paceltām rokām, baltās segas plati izpletis, gaisma sāka

šaubīties, svešādas balsis tuvojās —: gari gāja dzīvot

atkal savu dzīvi —

Pusnakts laikā vēli —

Modrās ausīs žēli

Noskan mūža cīņas atbalss
..

Kur es esmu? — Tā jau ir atkal mana dārgā dzimtene!

Es dzirdu dziedam nebēdīgas dziesmas... vāci ir sākuši

nākt, bet vēl latvji ir brīvi... Tur ceļas senā, brīvā lat-

viešu pils —

1907.



Noskan mūža cīņas atbalss
~ sj



PIRMAIS CĒLIENS

Aizkraukļa pils pie Daugavas; liela

istaba senlatviešu garšā, bet fantastiski

izgreznota. Galds ar krēsliem; gulta;

pirmatnēja veida aužamās stelles; vis-

apkārt gar sienu soli; krāsns.

Sāk vakarot.
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*

Spīdola, Aizkraukli s; deviņas meitenes kārš

vilnu, vērpj un auž. Trīs ģērbušās melnas, trīs dzeltenas, trīs

sarkanas.

AIZKRAUKLIS

(Noskatīdamies meiteņu darbā.)

Cik naski skraida mazās rociņas,

Kā baltas pelītes!

KĀRSĒJAS

Kārs, kārs, kārstuve,

■ Villaino vilniņu,
5 Pūkas pārslo,

Vāliem vāļojas;
Būs villainīte

Bāliņu apsegt.

AIZKRAUKLIS

Priekš bāliņa, jā gan — tā brangi, bērni!

10 Un jūs te?

(Uz vērpējām.)

Arī gan priekš bāliņa?

VĒRPĒJAS

Riti, riti, ratiņu,
Teci, spolīti,
Velc sīku, smalcinu

15 Baltu pavedieniņu:
Būs manam bāliņam
Balts linu krekliņš.
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AIZKRAUKLIS

Būs krekliņš, villaine! — Un, kā vēl trūktu,

(Uz audējām.)

To laikam auž šie čaklie pirkstiņi?

AUDĒJAS

20 Cir, skrien, šautuve,

Sit, sit, sistava,

Mijas meti,

Diedziņš pie diedziņa,
Būs manam bāliņam

25 Brūni goda svārciņi.

AIZKRAUKLIS

Nu viss papilnam, prieks vien noskatīties!

Bet nu i ganabūs. Laiks visai vēls,

(Uz Spīdolu.)

Ko, meitiņ, caurām naktīm strādāsat?

SPĪDOLA

(Pie loga atslējusies, raugās tālumā: mēness gaismā atspīd viņas

tērps sarkanās, melnās un zelta krāsās.)

AIZKRAUKLIS

Jau ļaudis, Spīdoliņa, runāt sāk,
30 Ka es tev esot pārāk stingris tēvs,

Tev liekot strādāt līdz pat pirmiem gaiļiem.

SPĪDOLA

Ak, ļaudis nezin, tētiņ, cik tu labs.

AIZKRAUKLIS

Tas nav vēl ļaunākais!
Vēl gluži citādas iet baumas:

35 Pa pusnaktīm tev esot īstais darbs,

Tu esot ragana — ar visām meitām.

MEITAS

(lekliedzas un nostāj strādāt.)
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SPĪDOLA

(Ātri apgriežas.).

AIZKRAUKLIS

Nē, nē, jūs bērniņi! ko nobīstaties ...
Es taču nesaku ... Mīļ-Spīdoliņ,
Man tādi nieki stāstīti jau sen,

40 I ausu es dēļ tādiem nepacēlu.

SPĪDOLA

Tad arī tagad, tēvs, to nedari.

AIZKRAUKLIS

• Nu, nesirdies vien, mana drostaliņa,
Es tik tā iebildu ...Bet lai tās tenkas

Reiz nobeigtos, met mieru darbam, lūko

45 Sev bāliņu — tavs pūrs nu pilns līdz malām

SPĪDOLA

(Atkal pie loga.)

Priekš tā vēl laika, tēvs.

AIZKRAUKLIS

Arvienu tu tā saki

Un visus projām raidi, — redzēsi,

Tie nenāks vairs.

SPĪDOLA

50 Lai iet!

Es esmu čūsku cilts, to neaizmirsti!

AIZKRAUKLIS

Jā, skaidrai jābūt mūsu čūsku ciltij.
Lai pasarg dieviņš, — kā tev acis zib!

Tik dari vien, kā tevim tīkas, dūjiņ,
55 Tu mīļāka man nekā miesīgs bērns.

SPĪDOLA

Es zinu, tēvs, tu manim esi labs,
Bet atstāj mani manā patvaļā,
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Jo vētru nevar lapsas cilpā ķert
Un zvaigzni nevar gudri pamācīt, —•

60 Es esmu skaistākā par visu,

Kas zemes virsū,

Ej pats pie miera, tēvs, un atstāj man;
Man vēl ir laika,

(Sapņaini.)

man ir laika daudzi

65 Es varu noskatīties, kur pār kalniem

Riet sarkans mēness; aust un atkal riet -

AIZKRAUKLIS

Jā, jā, jau eju; kauli miera grib;
Lai dievs jums palīdz, mīļie bērniņi.

(Aiziet.)

*

MEITENES

(Uzreiz jautri, nebēdīgi, nomet darbu.)

PIRMĀ

Viņš prom ar dievpalīgu, hihi!

OTRĀ

?o Mums velni labāk palīdzēs nekā dieviņš

VISAS

Hihi! hihi!

TREŠĀ

Velns mums, un mēs atkal viņam.

VISAS

Hi, hi, hi, hi!

PIRMĀ

Spīdoliņ,
75 Vai nebij laba mūsu dziesmiņa?

Ko vēl tu esi nejautra?
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CITAS

Un mēs, vai ari dziedāt nemākam,

Kā nākas lāga ļautiņiem?

SPĪDOLA

Bij latai, labi —

80 No jūsu trokšņa visa māja skan,
Ka saskries labie ļautiņi.

MEITENES

Mēs tiem! Mēs pūķi viņiem uzlaidīsim!

CITAS

Mēs dūmus pūtīsim tiem acīs!

SPĪDOLA

Māsiņas, māsiņas,
85 Lai dziedam atkal mūsu dziesmiņas!

PIRMĀ MEITENE

Lai vērpjam mūsu diedziņus!

OTRĀ

Lai aužam atkal mūsu audumus!

TREŠĀ

Lai saucam mūsu palīgus!

VISAS

Kur vecene? Kur vecene?

90 Ko tā aizkrāsnē snauž?

VECĀ RAGANA

(Tiek izvesta no meitenēm iz aizkrāsnes.)

Ū! Ū!
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SPĪDOLA

(Uz veceni.)

Vecene, ragana, lec!

Savu sedzeni sedz!

Burvju mākslu māci,
95 Sāci, sāci!

*

VECENE

Hehe, būs!

Vai mana manta lai rūs?

Hehe, būs.

(Uz meitenēm.)

Kas tie par vārdiem, kurus vecim teicāt
100 Par baltiem krekliņiem un villainītēm?

Ja gribat, lai man uguns krāsnī kuras,

Tad sakāt savus vārdus.

(Tekalē, kurinādama burvju krāsni. Nobīda uz istabas vidu bluķi,

izklāj savu sedzeni un noliek cirvi klāt.)

KĀRSĒJAS

Kārs, kārs, kārstuve,
Karstām kaislībām,

105 Sarausti, saplosi
Dzīvi kā vilnu:

Dvēselēm putēt
Kā vilnas pūkām.

VĒRPĒJAS

Riti, riti, ratiņu,
no Sarkans pavedieniņš,

Kā asins svītriņa

Tek pa krūtīm;

Būs labiem ļautiņiem

Šerpuļu krekliņš.

AUDĒJAS

115 Cir, skrien, šautuve,

Sit, sit, sistava:
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Metos mežģās
Lēkmes un likstas:

Būs labiem ļautiņiem
120 Mūža nāves svārciņi.

VISAS

Darinām, darinām,

Vērpjam un aužam,

Labiņiem ļautiņiem
Darām mēs gaužām.

125 Tīmekļu tīklā

Nācēju tinam:

Zūd, zūd — ne mīklā

Zudušo minam.

(Vecene bur krāsnī, iz kuras velk ugunīgus pavedienus: meitenes

šos pavedienus izkar krustām šķērsām pa istabu pie griestiem
līdzīgi spīdzenītēm, pakāpdamās uz soliem.)

VECENE

Uguns, kuries!

130 Burvība, turies!

Liesmu dzīparus velc.

Kas viņus skar, tam smeldz;
Dzirkstēs lai dzirkst,

Dzirkstēs lai dzirkst,
135 Švirkst, švirkst!

MEITENES

Spīdoliņ, sauc, Spīdoliņ, sauc!

Lai nāk, kas jautri,
Lai nāk, kas nav kautri,
Velna skuķiem velna zēnus sauc,

140 Sauc, sauc!

VECENE

Nekauņas, nekauņas, tikai trakot!

Nopietnus darbus priekš Līkcepura kavē,
Nemāk, kā bur, kā zavē,

Ka elles uguni šķiļ,
145 Tikai kā puišus viļ!
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MEITENES

Bur, bur, bur, bur,

Mums precniekus šur, šur, šur!

SPĪDOLA

Lai acis pirms dara jums redzīgas.

VECENE

(letrin meitenēm acīs burvju zāles.)

Elles indeve, od,
150 Dienas gaismu kod!

Ko tumsa sedz,

Acis lai redz!

(Aizskar meitenēm ari ausis.)

Elles indeve, smird',

Ausis lai dzird
155 Caur durvīm un mūriem,

Aiz sienām un stūriem!

MEITENES

Ā, ā, ā! Lūk, je! palūk!

Viņi nāk!

SPĪDOLA

(Kura, kā pēdējā ietrinusies acis, redz nākam Melno bruņi

nieku, kurš vēl uz skatuves nav redzams.)

Ko redzu? — Melnais bruņinieks pats!
160 Ko nāk viņš, tas aklais, mūžam nopietnais?

Es rotaļām negribu to.

Vai ellei tik maz ir dažādības,

Ka labākais tas? — Es aizgriežos nost.

(lerauga tāpat vēl neredzamo Lāčplēsi.)

Ā, ā, ā!

165 Kāda vara! Liels un spēcīgs!
Pilns ar dzīvi līdz malām;

Jauns, kā zaļojošs ozols;

A, tas būs prieks, tam zarus lauzt!

Pa šķiesniņai saplūkāt to, kā puķi!
170 Tas dižāks daudz par tevi, mans Koknesi.

Uguns, mans tēvs, dod man zarus, ko degt!
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VECENE

Ciri, ciri, cērt!

Vārtus tev būs vērt!

Melni dūmi kūp,
175 Čāpj, čāpj, čāpj,

Rāpj un kāpj.

(Zem bluķa un sedzenes sāk kūpēt un dunēt.)

MEITENES

Ļauj nu cirst, ko niekus vārdo.

*

VECENE

Tiš, cāļa knābis, trakā bize!

Pa kārtai, pa rindai!

KĀRSĒJAS

(Viena pēc otras cērt ar cirvja pietu pa bluķi.)

180 Šodien cērtu pirmā, rītu nepazīšu —

(Izlec trīs velni, samta svārkos, trijstūru cepurītes galvā,

garās zeķēs, viscaur melni. Sāk deju ar kārsējām.)

VĒRPĒJAS

(Visas trīs, viena pēc otras.)

Šodien cērtu pirmā, rītu nepazīšu —

(Izlec trīs dzelteni velni un dejo ar vērpējām.)

AUDĒJAS

(Viena pēc otras.)

Šodien cērtu pirmā, rītu nepazīšu —

(Izlec trīs sarkani velni un dejo ar audējām,)

SPĪDOLA

Šodien cērtu pirmā, rītu nepazīšu ■—

(Iznāk lēni, smagi Melnais bruņinieks, akls, atspiedies
uz vedēja. Deja piepeši nobeidzas; meitenes ar velniem bailīgi
atvelkas sānis.)
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MELNAIS BRUŅINIEKS

(Uz Spīdolu.)

Es atnāku tev uzdevumu nest.

SPĪDOLA

185 Es pati sevim uzdevums,
Man cita nav.

MELNAIS

Tev vēlēts iegūt spēku priekš tumsas valsts,

SPĪDOLA

Es pati vien sev vēlētāja,
Es zemeņogu apēdīšu,

190 ja vien man tiks.

MELNAIS

Es tevi būtu cēlis

Pār zvaigznēm pāri līdz pat gala tumsai,

Kur valda neminamā, pārvarīgā,

Mūžīgā, nesāktā nakts.

SPĪDOLA

195 Tā tava valstība, ko man tur darīt!

MELNAIS

Tavs spēks ir liels un valdošs, — vērts

Tās neminamās nakts.

Tu viņas valstij vairotāja būtu, —

Tā tu tik pārejošas zvaigznes spožums.

SPĪDOLA

200 Es esmu brīva un pati sev.

Tu kalpo pats un kalpot liec.

Tu manim rieb!
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MELNAIS

Liktens liek, un viņš notiks.

Arī tu viņam esi padota,
205 Tev viņa lēmums jāizpilda.

SPĪDOLA

Ko tas man liek? Kas man ir jāizpilda?

MELNAIS

Tev postīt būs to, kas nāk —

Kas jutīsies tik stiprs un tik pārdrošs,
Ka kustināt sāks tumsas pamatus,

210 Kas iekurs pretestības uguni
lekš tumšas nakts pret viņas vareniem,

Kas augšā trauks no dziļa miega vergus,

Tos, kuriem mūžu mūžos nolemts snaust —

Tiem teiks, ka viņu asins straume augot
215 Spēj sagraut mūža stipro tumsas pili

To postītāju būs tev postīt, —

To būs tev nomākt pašā pirmā dīglī,
Tā liktens tevim liek.

SPĪDOLA

Ja tas tik stiprs — kā saki —,

220 Ka salauž visus tumsas ieročus,

Kā es lai stājos viņam pretī?

MELNAIS

Tev citi ieroči un cita vara:

Tu esi skaistāka par visu,
Kas zemes virsū — un ko zemais spēks

225 Nav spējīgs sniegt ar savām rupjām rokām,

Ne veikt un lauzt, un likt sev talkā;
Ko dod tik pārpilnība, laime, miers,

Kas pacēlušies ir pār zemo vārgu, —

Ko dod tik gala aprimšana naktī:
230

— Tai laimē velc to agri, liec tam rimt

Ar pirmo uzvaru, kad izkāpis
Iz zemuma.

Liec cieši nosēsties un maldus nosviest,
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Mest cīņu cīņas dēļ un nemierību

235 Spiest atpakaļ pie zemes, —

Bet baudas dzert,
Jo ārpus laimes nava skaistuma.

SPĪDOLA

Lūk, kā tu manu varu saproti!

MELNAIS

Jā, zemes virsū dod jau viņam laimi

240 Un atver visus zemes daiļumus,
Lai viņam mūžam pietiek:
Baudīt un dzīvot, un taupīt sevi,
Un neziedoties, bet citus ziedot,
Līdz visu, kas dzīvs ir, nodos un pārdos

245 Un beigās kļūs gatavs priekš mums,

Un vedīs visus pie kūtrās nakts,
Kas spiezdama guļ pār visu pāri
Un nekustas.

SPĪDOLA

Es kustos pati,
250 Man klausa visi; jūs vāji bez manis; ej!

Ej, viņš nāk.

Es esmu skaistākā par visu,

Kas zemes virsū un zem zemes ellē.

MELNAIS

Nakts tomēr reiz aprīs saujiņu gaismas!

(Nozūd, Tāpat arī velni viņam pakaļ nozūd; aiziet ari vecene.)

PIRMĀ MEITENE

255 Brr, kāds tas auksts;

Ne elles liesmās nevar sasilt.

OTRĀ MEITENE

Un visiem apkārt uzdzen drebuļus.
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SPĪDOLA

Māsiņas, dziedat un pušķojat mani,

Saņemsim manu viesi.

VĒRPĒJAS

260 Riti, riti, ratiņu,

Sarkans pavedieniņš,
Kā asins švītriņa ...

Diedziņš pie diedziņa,
Būs manam bāliņam

265 Balts linu krekliņš

(Dziesma, kura bija sākusies raganiski, Aizkrauklim un viesiem

ienākot, top lēna, ar mazu raganisku pieskaņu. Visas sēd tikli

un strādā.)

(lenāk vecais Aizkra v k 1 i s, vecais Lielvārds, Lāčplē-
sis, Koknesis un pavadoņi.)

AIZKRAUKLIS

Še, dārgie viesi, mana Spīdola,
Kas strādā tikuši ar biedrenēm;
Mēs viņas pārsteidzām pie paša darba.

Mums, meitiņ, mīļi viesi, tavas ģintis,
270 Tik trešā augumā no mātes puses,

Mans kaimiņš Lielvārds līdz ar savu dēlu,
Tas lāci pušu pārplēsis, lūk, tā —

Jā, jā — un nu to sauc par Lāčplēsi,
Tādēļ, ka lāci plēsis, to tā sauc.

KOKNESIS

275 Es arī tevi sveicu, Spīdola!

SPĪDOLA

Sveiks, Koknesi!

LIELVĀRDS

Mēs naktī vēlu pie jums pieklauvējām,
Jo nodomājām, pirms kā tālāk ejam,
Pie skaistās kaimiņienes iegriezties.
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280 Mans dēls, lūk, doties grib uz Burtniekpili,
Tur rakstos mācīties un kara mākslā.

Tam liktens lēmis tapt par varoni,
Kāds nav vēl redzēts latviešos. Mans dēls

Tik stiprs, ka tam pretinieka nav,
285 Mans dēls — —

SPĪDOLA

— Tik labs, ka jāuzņem vēl labāk.

Mēs it kā paredzējām dārgos viesus

Un spīdzenītēm posām istabu.

(Uz Lāčplēsi, kurš stāv kā sastindzis, uz viņu skatīdamies.)

Sveiks, varons nākamais! Mes gribam censties
290 Pa prātam iztikt tevim, lai tu mūs

Kā lāci nesaplēstu. — Tekat, meitas,

Ko viesi uzņemt pāraugat. — No ceļa
Gan būsat noguruši.

MEITENES

(Nokopušas projām ratiņus un darba rīkus, atnes sudraba un zelta

dzeramos traukus.)

LIELVĀRDS

Es atkal mājās dodos, Aizkraukli,
295 Mans dēls lai paliek vēl un paviesojas,

Un tad lai iet ar dieva palīgu
Uz Burtniekpili. —

(Uz Lāčplēsi.)

Esi tikls, dēls,
Un klausi manus padomus, tie labi.

300 No liktens lemts, — tā teica vaidelots,

Kas tevi mežā rastu atnesa, —

Tev karot būs pret visu ļaunumu,
Vai naidnieks rietumos vai austrumos.

Mums dzimtukungu nav, mēs paši vēlam

305 Sev mierā soģus, karā vadoņus,
Bet pārāks nav neviens par otru;

Tas mūsu spēks. — Ej, sargi Latviju
Un pacel viņu citu zemju starpā.
Bet cieti turies tēvu ierašā,

310 Mēs — arāji, tas arī mūsu spēks.
Ardievu, mīļais dēls.
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LĀČPLĒSIS

(Ka no sapņa atmozdamies.)

Jā, tēvs, es eju.

(Piesit uz grīdas ar garo zobenu.)

AIZKRAUKLIS

Tad vēlreiz, Lielvard, tukšosim šos kausus! —

LIELVARDS

Dievs veselību dod šī nama tēvam

315 Un skaistai zeltenei, lai dievs ar jums!

AIZKRAUKLIS

Mes, vecie, iesim; paliekat jūs še.

(Aiziet ar Lielvārdi un pavadoņiem.)

SPĪDOLA

Nu, jauno varon, tu tik kluss?

Vai tev še netik? Meitenes, cienājat viesi. —

Vai še par vienkāršu? Tu vēlies karaļpils?

MEITENES

(Atnes ēdienus, augļus un puķes; palīdz gultu uztaisīt, krēslu ap-
sedz zeltainām segām un sēdina Lāčplēsi.)

LĀČPLĒSIS

320 Še brīnišķi! Ak, neredzēti!

SPĪDOLA

Vai esi noguris? Es taisīšu

Tev pati gultu; baltu paladziņu
Tev paklāšu un virsū zvaigžņu segu ■—
Vēl stāvi mēms — vai mēs tev netīkam?

LĀČPLĒSIS

325 Ak, tu tik skaista!
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SPĪDOLA

Tad nac jel tuvāk, aplūko jel mani!

LĀČPLĒSIS

Man acis žilbst.

SPĪDOLA

(Paņem kausu un, no savām acīm noņemdama burvību, kaisa to

vīna kausā, kuru dod Lāčplēsim.)

Še, dzer šo vīnu, acis tiks tev skaidras,

Tu redzēsi, cik skaisti ir visapkārt;
330 Dzer otru: redzēsi, cik tālēs skaisti;

Dzer trešo: redzēsi visskaistāko,

Ko vēlies sapnī skatīt, skaistāko —

Kas zemes virsū un zem zemes ellē —

LĀČPLĒSIS

Es esmu sūtīts karotājs pret elli;
335 Tas man no Laimas lemts.

SPĪDOLA

Ak, — sūtīts arī tu! Ne pats tu ej?
Tad dzer ir tā; tu redzēsi to sapnī,
Kas skaistākais tev sūtīts, Laimas dots,
Kas visuskaistākā par visu,

340 Kas zemes virsu un zem zemes ellē.

LĀČPLĒSIS

(Dzer trešo reizi.)

Es gribu redzēt to ar acīm,

Ak, kada līksme man caur kauliem līst!

Es jūtu tevi, vara mīlīgā.

(Atsēžas uz gultas, atzveļas spilvenos.)

Uz tevi visas ilgas mani velk

345 Ar liegām, maigām saitēm,

Tik leni, leni —

Viss stingums raisās, acis nežilbst,

Baltā, rāmā gaismā atpūšas acis.
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Miers, miers, — kā kūstoša vēsma —

350 Salda laime,

Tu, Laimas man dotā, Laimdota!

(Viņš pamazām iemidzis; līdzi arī istaba pamazām aptumsusi, un

tagad gluži tumši. Tumsā atspīd balsans gaišums, kurā beidzot

parādās Laimdota, zilā un baltā tērpā, apspīdēta no sudrab-

gaismas.)

SPĪDOLA

(Pārsteigta.)

A, ā! — tu un ne es!

Tu būtu skaistākā, ne es! ne es?

Lāčplēsi, tujnanis neilgojies?
355 Bet viņas! A, nožņaugt tevi!

(Piesteidzas viņam klat, bet apstājas klausīties Laimdotu.)

LAIMDOTA

Nac, nac, nac!

Es tevis ilgojos sen —

Mani dienu sēras māc,

Mani nakti sapņi dzen,
360 Sen, sen!

Caur mežiem un siliem,

Caur laiku un telpu
Klīst, aizturot elpu,
Pa debešiem ziliem

365 Mans gars pie tevis, pie tevis —

Sen, sen!

Es tevi sapnī redzu,
Es nāku, es tevi sedzu,

Nāc, nāc, nāc!

(Parādība tuvojas Lāčplēsim un aizskar viņa segu.)

SPĪDOLA

370 Nost! ej nost!

Izzūdi, sapņu tēls, viņš mans.

(Parādība nozūd. Lāčplēsis uzmostas un uzlec, pakaļsteigdamies

parādībai.)
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LĀČPLĒSIS

Ak, kur tu izgaisti, laimības zieds?

Tu, mīļotā, sen ilgotā, neredzētā!

Tu, zilā debess, tu, dvēseles prieks! —

375 Mana baltā diena!

Laimesmāte, no tevis tā dota, —

Es steidzos tev pakaļ, ved mani, zvaigzne!

SPĪDOLA

Atmosties, atmosties, jauno varoni!

Par tavu sapni skaistāka
380 šī patiesība!

(Istaba izgreznota kā burvju pilī; visa pārlieta ar sarkanu gaismu.)

LĀČPLĒSIS

Ak, kur es esmu? Kāda burvība!

Šī nemierīgā liesmu jūra bango
Pret visiem maniem prātiem.
Miers, kur tuaizbēdzi?

RAGANU MEITENES

(Sāk ap Lāčplēsi diet burvīgi kairinošā dejā.)

LĀČPLĒSIS

385 Man grīda zem kājām grīļojas;
Kā viss vijas, kā mijas,
Viss neizprotamā saskaņā saistās.

Sapnis, sapnis!

Uguns un dzīvība laistās,
390 Ak debess, cik skaistas!

Nē, nav debess!

Man dzīslās kvēlo —

Acis spilgtākas ainas tēlo —

Žēlo, žēlo!

SPĪDOLA

395 Vai tavas acis nu gaišākas top?
Vai redzi plūstošo dailes greznumu

Pār visu, kas zemes virsū un zem zemes ellē?

Lūk, manā rokā viss dots!
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Es turu mēnesi ar visām zvaigznēm,
400 Es laimei atveru vārtus, es aizveru —

Esi mans, esi mans!

(Nemierīgās liesmas nodziest; parastā gaisma; meitenes nozūd.)

LĀČPLĒSIS

Es esmu Pērkona, es viņa sūtīts.

SPĪDOLA .

Es esmu es, es pati nāku..

Es pati aizeju, es nezinu, kurp, •—

405 Kurp tīk —

Es spīdu pati iz savas gaismas,
Es Spīdola,
Uguns mans tēvs,

Iz zemes iekšas mūžīgās liesmas,
410 Visas dzīvības degošā dvēsle, •—

Nāc man līdz, kur skaistums kaist!

LĀČPLĒSIS

Es sūtīts cīņā.

SPĪDOLA

Es visu zinu, varu tev palīdzēt:
Es varu vēlēt vējiem pūst,

415 Iz savām rokām krusu kā graudus sēt,

Ka tavi pretnieki rindām grūst;
Es sniega mākoņus spēju kaisīt,
Visus debess spēkus raisīt

Par palīgu tev.

LĀČPLĒSIS

420 Man nevajga palīga;
Man pašam spēks, lielāks par tavu,

Kā lācim.

SPĪDOLA

Pats lācis esi

Ar savām pinkainām lāča ausīm.
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LĀČPLĒSIS

425 Tu, dzi, manas lāčausis neaizskar!

Jā, dēls es lāčumātei

Kā visas latviešu varoņuciltis,
Un lāčausis viss mans spēks,
Par kuru nav lielāka vairs

430 Ne visām raganām kopā,
Kas uguni pūš un sniegu laiž;

Es sūtīts iztīrīt zemi no netīriem mošķiem.

SPĪDOLA

Pats tu netīrs un rupjš kā maiss,

Tu, lāča bērns, ļempis,
435 pagf zināšu — lāčausīs tavs spēks, ■—

Bet es, lūk: vijīga, smalka čūskas meita

Ar čūskas zobiem.

Es visuskaistākā par visu,

Kas zemes virsū un zem zemes eliē,
440 Man padots viss, un es vaidu.

LĀČPLĒSIS

Mans sapnis skaistāks par tevi, —

Tā Laimdotas aina,

Kuras es ilgojos, kuras es dzenos, —

Ne tevis, tu, liesma.

SPĪDOLA

445 Tad jūti manu spēku!

(Uzliesmo atkal liesmu gaismā.)

Es varu nīst!

Caur visu pasauls ēku

Tev būs bez elpas klīst

Pēc manis, Spīdolas, kas spīd,
450 Kas tev mūžam iz rokām slīd.

(Dziestošos staros, kas uz viņas kavējas, viņa atkāpjas no Lāč-

plēša uz logiem; aiz viņas meitenes; liesmu gaisma pamazām
nodziest, tumst.)

SPĪDOLA

(Pakāpusies pie loga, tiek apspīdēta no mirdzošas gaismas, kamēr

apkārt tumšs, — līdzīgi Laimdotas parādībai.)

Pēc manis tev slāpt un salkt; —
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Un, kad būsi aizelsies, smacis: —

Pacel acis, pacel acis!

Pēc manis vēl karstāk tev degt un alkt.
455 Spīdola mūžam spīd,

Bet tu ceļos krīt'!

(Viņa nomet melno segu un stāv mirdzoši baltā tērpā.)

Ā!

(Aizspiež ar rokām acis.)

SPĪDOLA

Spīdola spīd, Spīdola spīd,
Par tumšiem priežu mežiem slīd,

460 He, raganas, ne, he, he!

LĀČPLĒSIS

(Kā atgaiņādamies, acis ar vienu roku aizturēdams, cērt ar zo-

benu, noraudams spīdzenītes, bet viens spīdošs burvju pavediens
paliek pie viņa zobena pielipis. No griestiem spīdzenītes kā uguns

dzirkstis krīt uz Lāčplēsi, kurš pakrīt zemē.)

SPĪDOLA

(Nozūd. Zelta gaismas stars apdziest.)

RAGANU MEITENES

(Pēkšņi visas iekliedzas.)

Ai! Ai! Ai!

(Iz āras pa logiem iespīd tumši sarkans spīdums.)

RAGANU MEITENES

He, raganas, he, he, he!

Ceļamies jau, jau!

(Lāčplēsi apstājušas.)

PIRMĀ

Mēnesis sauc,
465 Vilks silā kauc —



VISAS

Klau! Klau!

OTRĀ

(Uz Lāčplēsi.)

Ej, lāci, lāci,

Ej, kur tu nāci!

TREŠĀ

Raganas tevi žņaugs!

CETURTĀ

470 Laimdota velti sauks!

PIEKTĀ

Tu cīņā celsies!

SESTĀ

Dzelmē tu zvelsies!

SEPTĪTĀ

Nespēks tavu spēku lauzīs —

ASTOTĀ

Smiltis tavas acis grauzis.

DEVĪTĀ

475 Mēnesis sauc,

Vilks silā kauc —

VISAS

Raganas, he! Raganas, he!

Augšā!

(Viss nodziest un satumst, Lāčplēsis paliek pakritis guļot.)

(Priekškars.)





Augšā!



OTRAIS CĒLIENS

Burtnieka nogrimusī pils ezera dibenā.

Pils lielā goda istaba; stikla sienas; pa

labi lielas durvis, pa kreisi mazas.

Greznuma lietas, ieroči, rakstu tīstokļi,
krēsli, galdi, atzveltne.

Nakts. Uguns deg apgaismojamos trau-

kos. Aiz stikla sienām viļņojas ezers;

garām redz šaujamies dažādus ūdens

dzīvniekus un čūskas; stiepjas ūdens-

augi.
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SPĪDOLA

Tev bij dota Burtnieku pils;
480 Tu varas vārdiem to lejā vilki.

Nu spiežas še iekšā vecais Burtnieks

Un aukstā līdēja, Laimdota, līdz.

Tu lūgdamies lūdzies Līkcepuri,
Lai nedod vēl algu tev pūķa rīklē,

485 Lai laiž vēl tev dzīvot, un solījies tam

Pret Pērkoni karot un burtniekiem,

Ka mūžam iz tumsības neceltos ļaudis.

KANGARS

Es zinu. Ko atgādini, ka lūdzos?

Tu arī tamkalpo;
490 Viss darīts tiks, kā gribi.

SPĪDOLA

Tu elles kalps, tu neesi līdzīgs man,

Es kalpoju tikai sev,

Viss, arī tu, ir man rīks.

Ko stāvi dīks,
495 Dari, ko tev liek,

Še iespiedies Burtnieks un Laimdota līdz.

KANGARS

Es ievīlu pats tos priekš Līkcepura.

SPĪDOLA

Un pakaļ nāks drīz pats Lāčuplēsējs,
Iz pūķa rīkles tev, nelga, izplēsīs pili.
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500 Sauc kopā še kalpu garus,
Lai saraujas klints, lai saspiež eju uz pili,
Ūdens pāri lai šļāc un priekšā gāž
Kūtrās smilšu kaudzes.

Kalpo nu Līkcepurim, tu, tumsas kalps,
505 Kas lūgdamies līdi pie viņa kājām.

KANGARS

Ko tu mani nievā?

Priekš tevis šo kaunu nesu,

Priekš tevis gribēju godu un varu gūt.
Un ļaudis jau ciena mani, man tic;

510 Es visus vadu kā tautas vadons,
Es padoma devējs un vienīgais gudrais.

SPĪDOLA

Un kāds tad tavs padoms, hana!

Kurp viņus ved? Uz tumsu, haha!

KANGARS

Jā gan, es kalpoju tumsībai
515 Un ļaudis turp vedu,

Lai varu tev likt pie kājām,
Un kas tad ar liels, ka ļaudis vedu uz tumsu?

Tumsa tomēr reiz uzvarēs saujiņu gaismas ~ s

SPĪDOLA

Cik laipni tu atvaino sevi.

KANGARS

520 Nedaru es, darīs cits un paņems godu;
Tumsa uzvarēs arī bez manis

SPĪDOLA

Tik vien sevi cieni: ka iztiks arī bez tevis?

Jā, iztiks bez tevis,
Bet līgts, tad kalpo.

KANGARS

525 Es zemojos tavā priekšā, bet varu gūšu,
Ne strauji kā tu, bet lēni lienot,
Es vedu uz tumsu, bet ļaudis nemana to.
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Es tikšu liels pie Līkcepura.
Mes Rīgā uzcelsim tumsības varu,

530 Pie Romas pievilksim vienu pēc otra,

Jau Koknesi pierunāju braukt turpu līdz,

Kad būsi tam laipna.

SPĪDOLA

Nē, līdzi tam Laimdota brauks

Tā aizvilks Lāčplēsi prom.

KANGARS

535 Nē, nē, Laimdota ne.

SPĪDOLA

Sev tīkodams, laidi to pilī iekšā,

Bet aizies i viņa, i pils.

KANGARS

Man Laimdota tava vietniece būs;

Tu pati jau nenāc pie manis;
540 Tu viņa, neveiklā lāča, tīko,

Ko viņš gan paraks par mani?

Mēs bijām abi jaunības biedri,

Viņam tik spēks bij, bet prata necik

Ne burvības iemāka, pats esot stiprs
545 Ar to tas domā sev pasauli iegūt.

Bet es,

(Uz Spīdolu.)

Priekš tevis es nodevos peklei —

SPĪDOLA

Ak, ne priekš manis,
Priekš naudas.

KANGARS

550 Un nu tu Lāčplēša dzenies; kam taisni viņa?
To nīst katra dzīsliņa manās miesās!

Es tev būtu devis visu.
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SPĪDOLA

Ko tu, kalps, vari, kad tavs kungs pat to nespēj?
Tu man neesi vajadzīgs, ej.

KANGARS

555 Priekš tevis viss, viss kauns, viss nākošais sods!

(Viņš luko tuvoties Spīdolai.)

SPĪDOLA

Nost!

KANGARS

Ko tu tik lepna!
Neveiklis lacis par tevi smejas.

SPĪDOLA

Vergs, kalps, suns! Ko tu uzdrīksties?

560 Tu pazemotais pat par apsmieklu ellei!

Šurp, sīkie velni!

(Saskrien septiņi velni,)

SPĪDOLA

Sakāt šim, ko viņš ir pārdevis
Par elles kunga naudu un godu pie muļķiem.

PIRMAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,
565 Ka savu tautu nodos nerokās, — fuil

(Spļauj uz Kangaru.)

OTRAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,
Ka tautas varoņus samaitās, — fui!

[Tāpat.)
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TREŠAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,
Ka ļaudis varmākiem klausīt pierunās, — fui!

(Tāpat.)

CETURTAIS VELNS

570 Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,
Ka brīvības kareivjus kaus un spīdzinās, — fui!

(Tāpat.)

PIEKTAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,
Ka visus vergu važās kaldinās, — fui!

(Tāpat.)

SESTAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,
575 Ka katru brīvu garu nomaitās, — fui!

(Tāpat.)

SEPTĪTAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,

Ka katru dzīvu dvēseli mērdinās, — fui!

(Tāpat.)

KANGARS

2ēlo mani, žēlo!

(Pakritis uz zemes, rāpjas Spīdolai klāt.)

SPĪDOLA

(Uz velniem.)

Tiš! Tis!

(Velni piepeši pazūd. Uz Kangaru.)

580 Pacelies!
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(Spīdola, Kangars.ļ

KANGARS

(Šņāc.)

Tu negantā, tu negantā!

SPĪDOLA

Ko tu šņāc? Es ugunīs tevi sadegšu.

Kalpo, dari, ko liek.

(Kangars grib aiziet.)

A, ko dzirdu? Kas tas!

585 Tu tūļa, nekrietnais kalps!
Stāvi klusi!

(Klausās un skatās pa logu.)

Zivtiņas lec un zeltā spīd,
Ūdens smiedamies sit pie glāzes —

A, ā, viņa nāk, — Laimdota!

KANGARS

(Skaļi iesmejas.)

SPĪDOLA

590 Klusi!

Kas vēl tur nāk?

Liels, ka ūdens dreb;

Zalkši nerimus šaudās,
Dzelmēs meldri līkst,

595 Dūņas plok,
Jūras zāles kā slēpdamās lodā —

Lāčplēsis!
Par vēlu aizsargāties!
Sauc pusnakts pekli uz cīņu, tec! *-

600 Tu slastā ienāci, lāci,

Slastā ūdeņi tevi žņaugs!
Kurini visus cepļus, kalps!
Mēs svilināsim tam spēka ausis!

KANGARS

Vai lācim spēka ausis?
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SPĪDOLA

605 Lai dzelžus karsē, zārku lai nes. ■—

Es tevi ieslēgtu ņemšu sev līdz! — Tec!

(Viņa skatās pa lielo durvju pusi.)

KANGARS

Hahaha!

SPĪDOLA

Klusi, vergs! —

(Viņu atkal aizturēdama.)

Skati!

6io Bez krāsas gludi linu mati —

Bez krāsas ūdenszilganas acis,
Un pēc tādām viņš ilgās smacis! —

Bez krāsas pienabālgani vaigi,
Un tie viņam likās tik mīļi, tik maigi!

615 Kāda auksta un garlaicīga, un stīva —

Ne sprikst, ne kvēl, ne glaima, ne spīva!

KANGARS

Nāk, — aši, bēdz!

SPĪDOLA

Klusi!

(Stāv, aplūkošanā nogrimusi.)

KANGARS

Bēdz! Klau, kā ūdens vaida!
620 Ko viņš visu dzelmi tā baida?

Zuši pie glāzes mutes grūž —■

Vēži rāpjas, sami dūņas pūš —

li! — neomulīgi top manim — nāc!

Udensčūskas tīstās un šņāc —

625 Un kas tad šā lielums? Tik gāzt, ka viss šķaidās —

Nu viss tam piekrīt, to mīl, tā baidās!

Cieta piere no kaula,

Bet tukša kā rieksta čaula!

Pag, es tevi lēnām izpētīšu,
630 Kur tev tas spēks.
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Es tevi nodošu, uzrādīšu,

Tu, varon, tu! Kas man vairs grēks?! —

Bēgsim, Spīdola, bēgsim!

SPĪDOLA

(Kā atmozdamās, savus melnos matus purinādama.)

Lūk, šīs melnās čūskas kā dzirkst —

635 Tavi lini lai asaru mārkā mirkst!

(Abi aizsteidzas.)

(Vispārīga kustība aiz sienām, tad nozūd visi zvēri. Starpbrīdis,

ezera šņākšana, vētra, zivis sitas.)

*

(lenāk Laimdota, paspīd zelta zivtiņas, ūdens viegli laistās;

kad vēlāk ienāk Lāčplēsis, viss apkārtnē pieņem skarbāku

krāsu. Viņš durvīs paliek stāvot, aplūkodams ieročus un greznuma

daiktus.)

LAIMDOTA

Ezers stāv baigi, drūmi,

Retas zivtiņas spīd,
Velkas kā birga un dūmi,

Kas gaismu nenovīd.

(Uz Lāčplēsi.)

640 Nāc, nestāv' kā bērns, kas brīnās ik skatam.

Es vedu tevi šai galējā dziļumā,

Kur jūtu i sevi no trīsām kratām,

Kā liktens tuvumā,

Man jārāda tomēr tev i vispēdējais.

LĀČPLĒSIS

645 Laimdota, kāds še nospiedošs gaiss!
Tāda pekles smaka,

Dziļš un tumšs kā bezdibens aka.
■ ■ •

LAIMDOTA

Nāc, stājies man ciešāk klāt, —

Tas nāk no bezdibens liesmām;
650 šī vieta un stunda ir pilna briesmām.
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LĀČPLĒSIS

Ļauj mūžam man tevi tā apsargāti
Kāda laime turēt tevi, tu dievišķā.

LAIMDOTA

Ak, nē, nē, nē; nevēlies še tā!

Tais tīstokļos rakstīts: kas mani gūst,
655 Tam sirds no vienām bēdām lūst. —-

Skat, jel skat, kas tur spīd!

(Aiz glāžu sienām spīd divas dzirkstis.)

LĀČPLĒSIS

Kāda zelta zivtiņa garām slīd.

Bet teic, ko mani šurp atvedi,

Mācīt vai dot kādu pavēli?

LAIMDOTA

(Cīņā ar sevi.)

660 Man vajaga tev tomēr teikt! ■

Ja nesaku, pils vēl dziļāk grims,
Tad mūžam vairs gaisma neatdzims —

Tad dzirdi — šausmas! — ātrāk tik beigt!
Pa visu pagātni liku tev izstaigāt,

665 Visu viņas godību rādīju,
Viņas gudrību mācīju,
Tā paliek aizvien tā pati;
Sevi pilnīgu darīt, sevi citiem ziedot,

Lauzt gaismai ceļu, verdzību kliedot, —

670 Droša sirds, stipra roka un gaiši skati, —

(Bailīgi lūkodamās.)

Lūk, lūk, kādas kvēles tur mirdz!

LĀČPLĒSIS

Tās ezera zvaigznītes, mana sirds —

Bet teic, ko mani šurp atvedi?

Vai še kādi slepeni naidnieki?

LAIMDOTA

675 Ak šausmas! —
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(Uz Lāčplēsi.)

Es teicu, ko zināju:
Nav vairāk burtniekiem mācību.

Viss dots tev, kas ir mūsu tīstokļos,
Tevi vedu šurp, lai atvados —

LĀČPLĒSIS

680 Bet es negribu iet, tik darbu rodi,
Kur mākslu un spēku pielikt dodi.

LAIMDOTA

Man tev darba nav —

Vai! vēls top, jūra viļņo jau —

LĀČPLĒSIS

Nav darba? Tas viss, ko mācīji?
685 Kā? lai man sarūst šie locekļi?

LAIMDOTA

Es vedu tevi, cik varēju,

Nu staigā pats tālāk •—

Nē, nē — pa mierīgu ceļu, pa laimīgu.

LĀČPLĒSIS

Ko, negribi, ka man tiek uzvara?

LAIMDOTA

690 Ak, arī tā būtu briesmīga.

Ej vien, — še gaita man iesākas,

Še lai mans liktens izbeidzas, ■—

Es ilgojos tevis, zieds saules tvīkst, —•
Nu redzēju tevi, nu viss lai nīkst, —■

695 Varbūt, ka tad briesmas tev garām iet

LĀČPLĒSIS

Tu mīļā, tu baltā, es negribu iet,
Es tevi mūžam turu ciet.

LAIMDOTA

Tad bēgsim tūdaļ!
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,
Ak, briesmas, briesmas!

'700 Vai redzi, kā draud tās divas liesmas?

(Divas dzirkstis aiz logiem pieaugušas kvēlē.)

Bēgsim no liktens, kas baida,
Dzīvosim klusi, lai gaismas pils gaida!

LĀČPLĒSIS

Ko mani vil: drīz soli, drīz liedz?

Ko vedi šai peklē,
705 Ja ne cīņas priekš manis meklē?

Nomaļas laimīti sniedz?

Vai tu jel tā, ko es cerēju,
Kas vestu uz gaismas augstumu?

LAIMDOTA

Ak, briesmas, briesmas tev draud!

710 Lielākas, nekā tu iedomāt jaud.
Tevis veikti visi nezvēri,

Tu laimīgi izcīnījies ar igauni:
Še tumsas patvaldnieku sastapsi;
Še šodien pie liktens svariem tu stāvi, —

715 Ņem sev klusu laimi vai — varoņa nāvi;
Caur mokām un briesmām tev iet ir lemts,

Priekš manāmacīm tu man tiksi ņemts.
Es redzu, ka tavs zobens lūst,

Es redzu, ka asins no auss tev plūst,
720 Tu krīti un nebeidz cīnīties,

Mūžam vienās mokās aizelsies —

Šķīst uguns, un ūdens šļāc —

Glābies, pie manis nāc —•
Manas rokas tevi slēdz —

725 Vēl liktens vēršams, ja cīņu bēdz —

Bēdz, nāc, bēdz!

LĀČPLĒSIS

Ho, varons, ho! Kādas briesmas, teic?

Es jūtu, iz briesmām darbs mani sveic,

Teic, jel teic!

LAIMDOTA

730 Es nevaru, bēdz!
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LĀČPLĒSIS

Ne reizes nebija, ka tu tā bijies;
Kāda pils? Ko baidi? Ko tā vijies?
Es sūtīts pret visu ļaunu, to ārā dzīšu;
Vai tu to slēp? Tevi runāt piespiedīšu!

735 Vai tu viltus tēls, —

Kaut arī cēls?

LAIMDOTA

Ak, nē, jel nē — cik ļauni tās acis mirdz!

Tevi atdodu viņām, kaut asiņo sirds.

Tadkļaus':
740 Tur visam guļ pēdējā atslēga,

(Rāda uz mazajām durvīm.)

Tur visa dzīves gaisma guļ apburta,
Tā guļ un gaida,
Lai spēks un drosme to augšup, ļaudīs, raida

Kas spēj še pusnakts briesmas ciest,
745 Tas spēj manas tautas verdzību kliest,

Kas paliek pusnaktī še un nenomirst,

Tas vergu važas spēj pušu cirst,

Tad gaismas pils iz ezera nāk.

No jauna rīta
750 Es līdzi tieku atpestīta,

Es tevi kā līgavaini sveicu

LĀČPLĒSIS

Ho, ho, vai nu tevi veicu!

Tu gribēji manim laimi liegt,
Likt sīkā ikdienībā stiegt,

755 Tu ļaunā, labā!

Ho, nu tu būsi mana,

Nu, nerunā, nu gana —

Kur niknākais pretnieks, ho?

(Sit pulkstens.)

LAIMDOTA

Ak vai! jau pusnakts sit,
760 Divpadsmit!
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LĀČPLĒSIS

(Viņu skūpsta.)

Hoho, hoho, lai sit,

Es paspēšu skūpstīt divreiz divpadsmit.
Ho, ho! hoho!

(Atbild uz pulkstens sitieniem.)

LAIMDOTA

Tur atslēga guļ, kas brīvību slēdz —

765 Ak, nē, nē, bēdz!

LĀČPLĒSIS

Kur? tur?

(Metas ar zobenu uz mazajām durvīm.)

LAIMDOTA

Ak, gaidi, ap pusnakti
Tu viņu spīdam redzēsi,
Bet briesmas to sargā —

LĀČPLĒSIS

770 Visam par spīti!

LAIMDOTA

Bet, mīļais, vienīgais, ja tu krīti?

LĀČPLĒSIS

Hoho! es nemāku krist,

Tikai sist!

Hoho!

LAIMDOTA

(Dod viņam spoguli.)

775 še, manu dvēseles spoguli ņem,

Pret slepeniem spēkiem tas sargu lem,

Ja lūsti tu, lai līdzi lūst,
Mana dvēsle ar tavu kopā plūst.
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LĀČPLĒSIS

Pēc stundas mēs būsim vienoti,
780 Pils jaunā gaismā laimoti.

LAIMDOTA

Es aizeju, lai tu man netieci .ņemts,
Tā bija liktens burtos lemts —

Kā tās acis tur ellišķi mirdz,

Kā čūskas zobus ņirdz!

(Aiziet.)

(Pamazām aiz sienām atkal salasījušies zvēri.)

LĀČPLĒSIS

785 Hoho! Ej, mana līgava!
Nāc laukā, brīvības atslēga!

(Atspīd atslēga, Lāčplēsis metas tai klāt. Tad elles troksnis; sa-

ceļas viesuls; zvēri šaudās; šņākšana; visapkārt sienas kvSL)

*

(Lāčplēsis.)

(Saskrien velni ar sarkani kvēlošām dakšām, kapļiem un citiem

ieročiem.)

VELNI

Kruķus karsēt, krāsnis kurt,

Dzelžu dakšām vīru durt:

Čuš, čuš, puš!
790 Rituļos tam rokas raukt,

Stiprās dzīslas stīpās žņaugt,
Džinkš, džankš, žvankš!

Karstiem kapļiem krūtis plēst,
Zaļiem gabaliem to ēst,

795 Švirkš, šņirkš, čirkš!

(Lēkā Lāčplēsim apkārt, zobus ņirgdami nn šņirkādami.)

LĀČPLĒSIS

Hoho! žvirkš!
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(Ar roku atmezdams,)

Vāmulēni, kovārnēni, žvirkš!

Vai jums lielāka velna nava,.

Ar ko kauties būtu slava?

VELNI

(Apjukuši, burzmā, viens caur otru: saukdami.)

800 Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir?

Visuss melnos velnus kā kovārņus šķirt
Kur tik vien dveš,
Visas liesmas dzēš;
Kurš nāk klātu kost,

805 Tas atsprāgst nost:

Rokā tik viens šķēps,
Kur tas tāds spēka klēps?
Notālēm projām mūs sper,
Neredzamas dzirkstēs ber!

SPĪDOLAS BALSS

(Aiz sienas.)

810 Jums, gļēvuļiem, rīkstes kals,

Karsta vara riteņiem muguras mals!

VELNI

Au, au, au, au!

(Uzbrūk atkal Lāčplēsim.)

Kruķus karsēt, krāsnis kurt,
Dzelžu dakšām vīru durt,

815 Čuš, čuš, puš!
Rituļos tam rokas raukt,

Stiprās dzīslas stīpās žņaugt,
Džinkš, džankš, žvankš! — au!

Karstiem kapļiem krūtis plēst,
820 Zaļiem gabaliem to ēst.

Švirkš, šņirkš, čirkš!

Au, au, au!

LĀČPLĒSIS

Hohoho!

Lecat, lai kūp vai tvaiks,
825 Būs īsāks man leiks!
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VELNI

Au, au, au, cik ciets!

Au, au, au, stāv kā miets!

Au, au, au!

(Piepeši nozūd.)

(Viss apklust; liesmu kvēles nodziest, tik Spīdolas acis vien vēl

mirdz.

Tad apmetas bāla, spokaina gaisma; krīt retas sniega pārslas, logi
apledo, salas sprādzieni.)

*

(Lāčplēsis. lerit vaļējs zārks ar mironi.)

LĀČPLĒSIS

Kas tev te ko nākt?

MIRONIS

(Dobjā kapa balsī.)

830 Man vajga tevi līdzi vākt.

LĀČPLĒSIS

(Atvēzējas ar zobenu cirst.)

Še tev tava alga!

MIRONIS

Tu netiec vaļā no mana valga.

(Mironis nomet līķa autu, un Lāčplēsis redz sevi pašu zārkā.)

LĀČPLĒSIS

Ā, es! Tas es!?

Kurp ved? — Man dairs!

MIRONIS

835 Pa gludo ceļu. Dod spalvu no ausīm:

Bez moku mūžu kā visiem tev ļausim.
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LĀČPLĒSIS

Es moku nebaidos vairs I

Nav pagātnei varas, mans ceļš ir jauns.

MIRONIS

Tavs ceļš ir bargs, tavs gals ir ļauns,
840 Es dodu tev mierīgu daļu.:

LĀČPLĒSIS

Es gribu sevim un citiem vaļu «a

Tu brīvībai ceļā man nestāsi,

Nozudi, izgaisti!

(Zārks nogrimst.)

Atslēga, atslēga,
845 pils vārti vaļā tev jādara!

(Metas atkal pēc atslēgas; viņam cērtot, pretī atdarās durvis

redzams liels pūķis; tas izpūš uguni, kas apgaismo skatu.)

(Lāčplēsis; pūķis; vēlāk Spīdola.)

LĀČPLĒSIS

Hohohoho!

(Cērt, bet pūķis atraujas.)

SPĪDOLA

(Parādās aiz pūķa: čūskas pār pleciem, odzes matos.)

Stāvi, mans tēvs, tu pavēlnieks, stāvi!

Vai šis pirmais, ko kāvi?

LĀČPLĒSIS

Hoho!

(Cērt, bet pūķis atkal atraujas.)

SPĪDOLA

850 Spīdola mūžam spīd,
Lāčplēsi, ceļos krīt'!
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Lūk, mani melnie mati dzirkst,
Tavs zobens lūstot šņirkst;
Mani melnie mati šņāc,

855 Lāci, tevi māc, tevi māc!

(Viņa krata matus un sviež vienu odzi no matiem, un Lāčplēša
zobens nokrīt,zemē.)

LĀČPLĒSIS

(Izrauj spoguli un tura viņai pretī.)

Tu negantā, brīnišķā!
Ko čūskas tā krati?

Šurp spoguli skati!

SPĪDOLA

(Nozūd.)

LĀČPLĒSIS

(Nocērt pūķim, kroni, no galvas un, nosit pašu; tas beidzas šņācot
un rūcot.),.

(Saceļas viesulis, pūķa uguns apdziest, Atspīd atkal gaisma no

atslēgas. Lāčplēsis to paņem un atkrīt noguris uz ceļiem.)

*

(Lāčplēsis viens, vēlāk Baltās meitas.)

LĀČPLĒSIS

Laimdota! Laimdota!

SPĪDOLAS BALSS
i

(No tālienes smejas.)

860 Haha, hahahaha!

LĀČPLĒSIS

Tumsa, bēdz!

Atslēga, slēdz!

Kāp augšā, brīvības pils!
Kur zelta saule, kur debess zils.
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865 še, ņemat! Gaisma, laime visiem, visiem!

Es noguris.

(Atlaižas uz sūnām un meldriem apaugušas cints.)

(Pa sapņiem.)

Laimdota, Laimdotai

(Krēslā parādās spožs gaišums, no kura Iznāk trīs Baltās

meitas. Viņas apstāj Lāčplēsi, ar baltiem plīvuriem tam miegu

vēdinādamas.)

(Lāčplēsis un Baltās meitas.);

PIRMĀ

Caur tevi jauna diena aust;
Dusi pats, tagad dusi!

OTRĀ

870 Nevienam nebūs vairs sērot un gaust.
Tu vien spēji tumsības varu lauzt,

TREŠĀ

Roka tev piekususi,
Dusi, nu dusi!

PIRMĀ

Jūt jaunu dienu elpojot,
875 Dusi šo brīdi, vēl dusi!

OTRĀ

Ne ilgos mūžos sev mieru rod,

Kas visiem mums gaismu un laimi dod.:

TREŠĀ

Lai sirds tev nav piekususi,
Dusi, vēl dusi!

(Viņām lēni aizejot, parakās Laika vecis "Videvuds.)



220

(Lāčplēsis; Laika vecis.)

LAIKA VECIS

880 Tev manas meitas mieru vēdināja,
Vēl dusi, mans dēls, vēl dusi.

Tu pārspēji visas ļaunuma varas,

Pašu ļaunuma patvaldnieku;
Tu ziedoji sevi, tu pārspēji sevi,

885 Tu esi brīvs un dari brīvus. —

Gaismai tu atslēdzi grimušo pili,
Nu viņas gaisma pa visu zemi staros.

Ļauj Latvijā gaišiem tapt visiem prātiem,

Ļauj visām sirdīm laimību just,
890 Ļauj visām vaimanām klust.

Vai visi vienādāpilnībā staigā:
Lai visiem darbs, lai visiem dusa,

Lai katram vaļa pēc saules sniegties,
Lai dīgļi dvēslē un galvā nav jāapspiež,

895 Lai visi var zelt, tad tauta augs,

Kā puķu dārzs, tāļu smaržojot, plauks.
Es vecais tautas tēvs, es stāvējis
Pie viņas šūpuļa,
Pils brīvības atslēgu es tai kalu,

900 Tā grima dzelmē, kad tumsai ļāvām mūs mākt

Ar tumsu mūžam cīņa iet;
Kaut uzcēli gaismu, bet neatlaidies,

Ar tumsu mūžam cīņa iet;
Nesniedz tai roku nekad,

905 Pats neierobežo gaismu piekāpdamies.
Brīvības atslēgu paturi rokās.

Ja viņa grims, grims pils un tu.

(Laika vecis nozūd līdz ar gaišumu.)

LĀČPLĒSIS

(Pa sapņiem.)

Laimdota, Laimdota!

Nu mūžam tu mana līgava.
910 Tu nāc, mani silti glaudi.

Saki: mans mīļais, ko ilgi snaudi? tss
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Klau, liegas skaņas skan,
Ved manu līgavu man. —*.

(Gaismas pils kāpj augšā iz ezera, no viņas baltajiem tor-

ņiem atskan zvanu skaņas; top arvien gaišāki rīts.)

(Saule uzlec.)

(Sanāk Burtnieka ļaudis, kareivji, zemnieki, sievietes, bērni.)

KORIS

Iz tumsas baismas,
915 iz pekles plaismas

Pie dienas gaismas
Pils augšup zvīgo.

Iz važām šķeltā,
Pie saules celtā

920 Mirdz tīrā zeltā,

Pār tālēm spīgo.

Un stalti, spīvi,

Visapkārt brīvi,

Jaunspirgtu dzīvi
925 Kā starus stīgo.

Kā mīļās glaime
Zied laime, laime, —

Kā viena saime

Cilvēce līgo.

ĻAUDIS

(lenākuši atrod Lāčplēsi guļa

PIRMAIS

930 Kāds negants pūķis!

OTRAIS

Viņš blakām guļ saldi!
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TREŠAIS

Lūk, salauzts zobens!

CETURTAIS

Bet tomērveicis!

VĪRI

Celies, Lāčplēsi, mēs tevi sveicam!

935 iz bezdibens akas dziļumiem,
Iz verdzības briesmu perēkļiem
Tu cēli pili, mēs varoni teicam!

Mēs tevi redzējām nezvērus,

Tautas spiedējus, varmākus,
940 Rītos un vakaros naidniekus veicam,

Tu vīriem paraugs, mēs tevi teicam!

KĀZENIEKI

Dūcat, visas dūkas!

Dūdu, dūdu!

Pils iz miega trūkās,
945 Dūdu, dūdu!

Zaļa vara grīda,
Dimdi, dimdi!

Kāzas tevi mīda,

Dimdi, dimdi!

950 Rībat visām bungām,
Ribu, rubu!

Varu dauzāt rungām,

Ribu, rubu!

Kas būs māsai pūrā?
955 Mini, mini!

Pils, kas bija jūrā,
Zini, zini!

Rībat visām bungām,
Ribu, rubu!

960 Varu dauzāt rungām,
Ribu, rubu!

(Gājienā atnāk līdzi vecais Burtnieks.)



LĀČPLĒSIS

Tēvs, mīļais tēvsl

BURTNIEKS

Mans dēls, mans varoni1

Tu pili gaismā uzcēli,
965 Nu tava ir daiļākā līgava —

LĀČPLĒSIS

Kur Laimdota? Kur Laimdota?

BURTNIEKS

Mēs cerējām viņu pie tevisl

Visās mājās tās naul

LĀČPLĒSIS

Tēvs, tēvs, kur tu viņu liki?

970 še tev pils, dod man Laimdotu.

BURTNIEKS

(Plēš sev matus.)

Nav, nav, nav!

LĀČPLĒSIS

. Es atpakaļ sviedīšu atslēgu =s

Dod man manu Laimdotu1

BURTNIEKS

Skrienat meklēt!
975 Koknesi, tec, sarīko ļaudis!

BALSS IZ BARA

Kokneša nav,

Nav redzēts kopš pusnakts.

(leskrien kāds zēns.)
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Ap pusnakti es redzēju:

Pūķrati aizveda Laimdotu;
880 Es skrēju pakaļ, kur viņa kliedza,

Mana rokā viņas nesasniedza;

Es bēdīgs atpakaļ pārnācu,
Mēs neredzēsim vairs Laimdotu.

LĀČPLĒSIS

Man jāredz, man viņa jāredz ir,
985 Lai pasaule mani no viņas šķir;

Tēvs, es viņu meklēt aizeju,
Es dabūšu savu Laimdotu.

(Priekškars.)





Es dabūšu savu Laimdotu.



TREŠAIS CĒLIENS

Jaundibinātā Rīgā — Daugavas krastā.

Priekšā Spīdolas valdnieces telts, liela

istaba, bagātīgi izgreznota: senlatviešu

izdaiļota barbarība un Eiropas kultūra

no 12. gadu simteņa.
Pa kreisi Spīdolas troņa sēdeklis, tam

gar malām un pretī virsaišu krēsli.

Vidū lielas durvis, aizsegtas ar sar-

kanu priekškaru. Pa kreisai rokai ot-

ras durvis uz Spīdolas mazākām ista-

bām; pa labai durvis uz kareivju
istabu.

Atverot lielās durvis, redzama jaun-
ceļamā Rīga un Daugavas krasts ar

vācu kuģiem un latviešu laivām; viņ-
pus upes mežiem apauguši kalni.

Gaiša, saulaina diena.
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(Spīdola stāv pie telts lielajām durvīm, kuras plaši atsegtas, un

noskatās uz Daugavas krastu, kur sapulcējies liels pulks ļaužu:
latviešu, lībiešu, zemnieku, kareivju, virsaišu, pa starpām arī

vāciešu; meistaru un- uzraugu. Ļaudis palaiž kuģus, kuri ar

Kaupu un pavadoņiem sataisās braukt uz Vāczemi.)

ĻAUDIS

(Dzied atvadīšanās sveicienus; pār visu nomanāmas baigas sajūtas.)

Ardievu, ardievu, laimīgi braucat!

Lai dzīvo Kaupa, brāļi, saucat!

990
— Vai, vai, mūsu mīļie!

Lai bagātas mantas ved viņš mums,

Lai laimīgs ir viņa atbraukums!

— Vai, vai, mūsu mīļie!

Mūsu māsas un brāļus ved atpakaļ drīz!

995 Mums Roma svētību atnesīs

— Vai, vai, mūsu mīļie!

SPĪDOLA

(Liek aizvilkt priekškaru teltij, aiziet no durvīm smiedamās.)

Jūsu brāļus un māsas ved atpakaļ drīz —

Jums Roma verdzību atnesīs!

(Pieskandina pie vairoga. lenāk kāds kareivis.)

*

SPĪDOLA

Sakāpa kuģos?
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KAREIVIS

sooo Jā, Kaupa ar pavadoņiem jau sakāpa;
Tev, kundze, godu atdot nāk virsaiši.

SPĪDOLA

Gūstītie kuģī?

KAREIVIS

Nē, viņus vēl kārto, drīz vedīs.

Tos kāda sieviete gumda
1005 TJn saceļ rūgumu un pretestību.

SPĪDOLA

Ziņas no Burtniekiem?

KAREIVIS

(Smiedamies.)

Nav vēl, tev nav ko Lāčplēša bīties.

SPĪDOLA

Baidies par sevi, ka līdz tevi neņem.

(Sit pie vairoga; ienāk kareivji.)

SPĪDOLA

Šo kuģī vest līdzi!

KAREIVIS

1010 Ak, žēlo, žēlo, kundze, kundze, kundze!

Mana sieva, mani bērni! -——:

SPĪDOLA

Prom!

(Kareivis tiek aizvests.)
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(lenāk Kangars un virsaiši. Kamēr: viņi, sanāk un sastādās, pa

atvērtām durvīm dzird atvadīšanās dziesmu un darba troksni no

ceļamās Rīgas; āmuru klaudzienus, uzraugu saucienus, pa starpām
iekliegšanos un vaidus. Durvis tiek aizslēgtas.)

KANGARS

Kundze, še vedu tev mūsu priekšniekus.
Mēs palaidām Kaupu uz Romu.

1015 šie krietnie Romai pārdeva Rīgu,
Lai pili ceļ mūsu sargātāji
Pret ienaidniekiem no iekšas un āras.

Tie godu tev parādīt grib un padevību;
Tiem. dziļi žēl, ka pretestība bij no dažiem

1020 Pret vareno Romu, mūsu labdari;
Tie solās katris savā daļā gādāt,
Ka tas vairs nenotiek ne mūžam.

VIRSAIŠU RUNĀTĀJS

Mēs izdosim tev vainīgos,
Sodi, kā patīkas, tos;

1025 Par atkārtotu pretību
Tev nodevām Laimdotu.

Kas drīkstēs saukt un brēkt,

To — liksim dzelžos slēgt;
Tev, Romas valdniecei, kalposim,

1030 Tev sevi pašus atdosim.

SPĪDOLA

(īsi un nicinoši.)

Kalpojat, dabūsat algu.

VIRSAIŠI

Sveika! sveika! sveika!

(Troksnis ārpusē. lenāk kāds kareivis un pieiet pie viena virsaiša.)

VIENS VIRSAITIS

Tur, kundze, gūstītos pašlaik ved.
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LAIMDOTAS BALSS

{Pati vēl neredzama.)

Skatāt, bāliņi, skatāt, māsas,
1035 Ļaujat, lai rit jūsu asaru lāsas,

Ļaujat, lai rit, uz dzelžiem līst,
Lai dzelži mīksti top un rīst.

ATBALSS NOTĀLĒM

Vai, vai, mūsu mīļie!

SPĪDOLA

(Liek atsegt priekškara: garām ved gūstītos uz kuģiem. Viņu
starpā Laimdota važās, saplosītām drēbēm.)

LAIMDOTA

Ko jūsu gaudas tik gausas?
1040 Vai jūsu acis jau sausas?

Vai asru lāsu jums ir tik vien?

Simts gadiem jums jāraud būs vēl ik dien.

ATBALSS

Vai, vai, mūsu mīļie!

LAIMDOTA

Šīs rokas bij brīvas, nu varā kaltas,
1045 Asinīs drēbes, un bij tik baltas;

No soļiem dzelžu sprādzes man skan.:
Jūs, brāļi, savas vēl nemanāt gan.

ATBALSS

Vai, vai, mūsu mīļie!

SPĪDOLA

Hahahaha, nāk Laimdota,
1050 Izrotāta kā līgava.

LAIMDOTA

Smej, uguns acs, — cik ilgi tu spēsi,
Cik tu pret gaismu uzvarēsi?
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Nāks Lāčplēsis, tevi saplēsīs,
— Steidz drīz! steidz drīz! —

1055 Bet tu bailēs trīs'!

SPĪDOLA

Gaidi vien

Vēl dažu labu dien'!

Saplēsts tiks tavs lāčplēsējs pats,
Arī pār viņu ies dzelžainais rats.

LAIMDOTA

1060 TJn, kaut tu spētu ar viņu mākt,
Tu nespēj kavēt, kam jānāk, nākt;

Aiz mums stāv citi...

SPĪDOLA

Tu domā tos vergus tur?

LAIMDOTA

Es domāju cietējus še un visur,
1065 Kas panes spaidus un varmācību.

SPĪDOLA

Un tos tu gumdi uz pretestību,
Tiem gribi tu iedot vīrestību,

Priekš sevis un citiem lai ziedotu

Savu dzīvību?

1070 Vergs paliek vergs!

LAIMDOTA

Smej vien un nicini,

Nāks laiks — un vergi kļūs varoņi.

SPĪDOLA

Nāks laiks un — laika spaids.

LAIMDOTA

Mums neļaus
1075 Dusēt mūsu naids.
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SPĪDOLA

No naida jūs cerat pestīšanu?
Nav dzenuļa jums cēlāka?

LAIMDOTA

No naida mēs ceram atriebšanu,
Viscēlākais s apraktā brīvībai

SPĪDOLA

1080 Hahahaha!

LAIMDOTA

Skatāt, māsiņas, skatāt, brāļi,
Mēs savus dzelžus nesam tāļi;
Mēs ejam tāļi, mēs pārnāksim —«

Jums cerēt, tiem drebēt i iztālim.

SPĪDOLA

1085 Vest prom! Liegt runāt tamsieviētim.

f '(

(Atskan bungas, aiziet ar gūstītiem.)

LAIMDOTA

(Caur bungu troksni cauri.).

Jums cerēt, tiēm drebēt i iztālīm.;

ATBALSS

Vai, vai, mūsu mīļie!

KOKNESIS

(Iz aizbraucēju vidus.)

Ardievu, sveika, Spīdola,

Dēļ tevis šī gaita man uzņemta,

SPĪDOLA

1090 Nes Romas gudrības gredzenu,
Tad laipni tevi apsveikšu.
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JAUNEKĻI AIZBRAUCĒJI

(Puķēm appuškojušies.)

Dēļ tavu acu liesmām

Mēs jūras pārpeldam,
Caur bangām un caur briesmām

1095 Tās redzam spīgojam.

Kaislāk jūra neputo
Nekā vīns iekš kausa,

Dzersim tev šo pēdējo,
Jūra būs mums sausa.

lioo Romu mēs tev atvedam —

Būs tev vaiņags galvā,
Vēl ikviens pa pilsētām,
Būs tev saktas balvā.

Dēļ tavu acu liesmām
1105 Pār jūrām pārpeldamu

Caur bangām un caur briesmām

Tās redzam spīgojam.

ĻAUDIS

(Iz attāluma.)

Mūsu brāļus un māsas ved atpakaļ drīz, ■

Mums Roma svētību atnesīs. —<

nio Vai, vai, mūsu mīļie!

(Durvju priekškars tiek aizvilkts.)

SPĪDOLA

Hahaha! visi vērtībā vienādi,
Ūz tiem jūs cerat, fantasti!

Haha!

(Uz virsaišiem pagriezdamās.)

Jūs ejat pie darba!

(Pati aiziet projām.)
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(Virsaiši un Kangars.)

VIRSAIŠI

1115 Ko? Kā? Vai kundze nav mierā ar mums?

Vai izdarīts kāds misējums?

KANGARS

Nē, nē, nekas, tik esat nu stingri,
Lai ļaudis klusi un strādā vingri*

(Aiziet.)

VIRSAIŠI

(Atrauj priekškaru vaļā, uz ļaudīm, kas strādā pie būves, bet

tagad žēli noskatās uz aizbraucējiem.)

Ko skatāt? Pie darba! Klau, citi kā kaļ!
1120 Kas projām, tas nenāks vairs atpakaļ.j

BALSIS
.

Vai, vai, mūsu mīļie!

VIRSAITIS

Tik esat klusi un strādājat,
Kas citu ko saka, tamneklausāt.

(Virsaiši iziet, tikai divi paliek atpakaļ; priekškars tiek* aizvilkts.)

PIRMAIS VIRSAITIS

Viss labi, — bet pati tā drusku -*

OTRAIS VIRSAITIS

1125 Jā, barga un burve, bet ko? — Nekā —*
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PIRMAIS

Un briesmonis, nelietis Lāčplēsis,
Ja tas vēl nāk,
Tad mūsu mierīgo laimi vēl postīt sāk.

OTRAIS

Bet Kangars tiešām prātīgs vīrs —

PIRMAIS

1130 Tik gudra otra vairs latviešos nav —

OTRAIS

Cik rāmi nu ļaudis strādā priekš mums —-

PIRMAIS

Mums nav ko baidīties, Roma mūs sargā.

OTRAIS

Cik drīz viņš izoda stipro un piespiedās klāti

PIRMAIS

Būs austrums stiprāks, viņš pielīdīs arī tam.

OTRAIS

1135 Ak, vai tu re, tad viņš visus —
•—

PIRMAIS

— Pieviļ.

(Ārā troksnis.)

ĻAUDIS
Kas tur žib, — kas tur mirdz?

Saule lec, — lec mana sirds!

— Mūsu glābējs steidzas,
1140 Visas bēdas beidzas, —

— Pili viņš cēla pie gaismas,

Viņš aizdzīs mūsu baismas. —*
— Lāčplēsis nāk, nāk,

Vārgu ar roku vāk. —
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LĀČPLĒSIS

1145 Kur tie neģēļi, sakāt?

ĻAUDIS

Tur iekšā, tur iekšā.

(Priekškars tiek atrauts vaļā.)

LĀČPLĒSIS

(Uz virsaišiem.}

Kur nelietis?

OTRAIS VIRSAITIS

Vai Lāčplēsis? Tas tālu.

LĀČPLĒSIS

Nē, tuvu, tu Kangara kalps.
1150 še, ņem savu algu.

(Nosit virsaiti.)

Hoho! Nākat laukā, laukā! m

VIRSAIŠI

(Aiz skatuves.)

Vai! vai! vai! vai! vai!

ĻAUDIS

(Pamet savu darbu, uztraukti pulcējas, uzrattgi sauc.)

Kā tas žib, —kā tas mirdz!
,

Saule lec, — lec mana sirds.

1155 -— Viņš tumsoņus dzīs,

Spīdēs saule drīz. ■—

KANGARS

Kas še par troksni? — Ak vai!

ĪBēg.)
t.

LĀČPLĒSIS

Pag, stāvi, nebrēc!

Gan brēksi, kad tevi kaušu.
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1160 Kur, nelieti, liki Laimdotu?

KANGARS

Ko? Laimdotu?

Es neesmu vainīgs. Es nezinu.

LĀČPLĒSIS

(Viņu sagrābj un krata.)

Saki!

KANGARS

Laid mani, es tavs jaunības draugs
1165 Tā, tā tur vainīga,

Lūk, tur nāk Spīdola!

LĀČPLĒSIS

(Atgrūž viņu nost.)

(ienāk Spīdola visā godībā.)

SPĪDOLA

Ko manus ļaudis sit un baidi?

(Uz Kangaru.)

Ej slēpies, ko trīci un gaidi!

KANGARS

(Atiet atpakaļ.)

LĀČPLĒSIS

Kur liki manu Laimdotu?

SPĪDOLA

1170 Vai tu vēl sauc to par savēju?
Vai visus prātus pie viņas sēji?

LĀČPLĒSIS

Kur Laimdota? Teic!
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SPĪDOLA

Lai teic tev vēji,
Tie pavada tavu meiteni.

1175 Tu nabaga lielo varoni!

Par lielu tava vara,

To nenes būtnes, kas maza gara.
Mans nabaga varons, tu nesaprasts. —

LĀČPLĒSIS

Ko runā? Ko nožēlo?
1180 Es negribu, žēlums man neparasts.

Kur Laimdota? Teic, kur Laimdota?

SPĪDOLA

Neprasi, nav vairs še rodama.

LĀČPLĒSIS

Ko mani vil tu, čūskas meita?

Kur viņu liki? Teic tūdaļ!
(Izrauj zobenu.)

SPĪDOLA

1185 Baidē vergus, kā Kangaru,
Ne mani, valdnieci Spīdolu!

KANGARS

(Iznāk iz nomaļas ārā.)

Tā, Lāčplēs, pie visa vainīga,
Tā ragana,varmāka Spīdola!

SPĪDOLA

Jā, lielais varon, tik uzklausies,
1190 Par glābiņu vergam pateicies.

KANGARS

Es neesmu tavs vergs, tu ļaundare,
Tu zīlniece, tu, tu.

LĀČPLĒSIS

Klus', kalps.

(Sit viņu.)
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SPĪDOLA

Tu esi cēls un karalisks!

1195 Vergs, skūpsti viņa kājas!

KANGARS

(Šņāc aiz dusmām.)

Tu, tu, tu, es tev! es jums abiem!

Jums nebūs vienam otru gūt!

(Aiziet.)

SPĪDOLA

Vai dzirdi, ko viņš visvairāk baidās?

Ka mēs viens otru gūtu.
1200 Un viņam taisnība.

& Mēs būtu nepārvarams pasauls spēks.

LĀČPLĒSIS

Laid, laid, lai paliek!
Kur liki manu Laimdotu?

SPĪDOLA

Jautā labāk, kur tā lika tevi?
1205 Tu nabaga varons!

Tās laiva tur liegi viļņos līgo,
Bet vēl jo liegāk viļņojot līgo
Pie mīļā krūtīm viņas krūtis,

Neatraujami piesliegušās ——-

LĀČPLĒSIS

1210 Sērs un mēris!

Tu zobens neesi vērta.

(Nosviež dusmās savu vairogu.)

SPĪDOLA

Ejat visi laukā! Tā es tevis baidos.

(Visi iziet; durvju priekškars tiek aizvilkts cieti.)
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SPĪDOLA

Nāc cīņā ar sievu! Nāc!

Tu netici man?

1215 Ar Koknesi viņa aizbrauca.

LĀČPLĒSIS

(Atmetas atpakaļ.)

SPĪDOLA

Tas nebij tik pārāk varons kā tu;
To viņa saprata, ne tevi.

Tik līdzīgs lieliskums spēj tevi saprast
Brīvs un valdošs gars:

i 220 Es viena!

Es esmu visskaistākā par visu,
Kas zemes virsū un zem zemes ellē.

(Arvienu maigāk.)

Mēs divi vientuļi kalnu gali,
Pār mežiem caur tālēm saredzamies.

1225 Viens zilgans debess plīvuris
Mūs abus sedz,

Un vieni mākoņi žēlīgi aizklāj
Ar baltu segu mums zemes zemumu

Un viņas vājās būtnes.

1230 Lai līdzi plandās pār mums

Šis dailes plīvurs un sāpes sedz.

Nāc, Lāčplēs, pie manis!

(Planda pār viņu savu plīvuru.)

LĀČPLĒSIS

(Atmostas iz domām.)

Kāds dīvains spēks man pretī smaršol

SPĪDOLA

Es, daile, arī esmu spēks;
1235 Tu spēks, es daile, mēs saderam kopā,

Mums mērķis viens ir; pilnība.
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LĀČPLĒSIS

Bet ceļi mums mūžam šķiras.

Tu acis apstulbo kā saule,

Tu karsē un dzel, un saldē reizē,

1240 Un mainies tūkstots krāsās un skaņās,
Vil un spīgo, un turi mūžīgā trausmā,

Bez miera, bez mērķa un smejot neziņā ved

Bet man ir ceļš un mērķis.

Tu nepastāvi, mans spēks ir mūžīgs.

SPĪDOLA

(Vieglā ironijā, tad aizraujošā runā.)

1245 Es nepastāvu, es esmu kā saule,

Es tūkstots krāsās pār zemi laistos —

Bet manā vizumā spīd un dzīvo viss,
Kas skaistā zemē zaļo un debesīs mirdz

Un kas iekš tumšiem klēpjiem guļ briestot.

1250 Es esmu dailes saule, kas visumu gaismo:
Es visam tēlu dodu un veidu.

Unkatra būtne caur mani nošķiras
Un pati top par sevi, un, greznās ainās

Atjaunodamās, attīstās mūžam.

1255 Caur mani zāle zaļa un puķes sārtas,
Caur mani zeltaini kukainīts spīd,
Un tavas lielās acis tik zilas,
Kā dziļas akas man pretī veras

Aiz brīnumiem platas.

LĀČPLĒSIS

!260 Jā, tu, — tu esi brīnišķa!
Kā burvība, — kā sapnis ...

Tu teicies daile... saule ...

Te esi, te zūdi...

SPĪDOLA

Es esmu valdošā daile.

1265 Es nepastāvu, es esmu kā saule,
Mūžam mainos, bet mana daile

Mainoties paliek caur visiem mūžiem,

Līdzīgi tavam spēkam.
Tavs spēks ir lauzts bez manis, tu viens!
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LĀČPLĒSIS

1270 Ak! — —

SPĪDOLA

Nāc, Lāčplēs, pie manis, tu mans,

Es valdošā daile!

(Uzsedz viņam plīvuru, uzliek roku.)

LĀČPLĒSIS

(Sākumā lēni.)

Tu valdošā daile!

(Tad straujāk un arvien straujāk, beigās saraustītā un nesavaldītā

valodā.)

Par agri sev valdību domāji uzcelt!
1275 Visapkārt vēl tumsība valda,

Vara un nešpetnums viešas,

Visu žņaudz riebīgām rokām,

Pūķi un jodi, un čūskas

Tosainu dvašu pūš,
1200 Kur vara skar, tur zaļums bālst —

To vajga veikt, tik tikla to spēj:
Mācēju mākt, spiedēju spiest,
Lai brīvu elpu varētu atvilkt,

Tu pati daile, un apkārt tev nedaiļums,
1285 Tu pati ar daili riebumu zeltī,

Redzi un dzirdi:

(Atrauj priekškaru: redz Rīgas cēlējus darbā, dzird viņu nopūtas.)

PIRMAIS

(Iz ļaudīm.)

Rokam, vedam un veļam,

Jaunu cietoksni ceļam.

OTRAIS

Beram vaļņus, tik beram,
1290 Kādu sev patversmi ceram?

TREŠAIS

Sitam akmeņus, sitam,

Pamats un nams būs citam.
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CETURTAIS

Rokam mēs, pagrabus rokam,

Paši vēl iekšā tur smokam.

PIEKTAIS

1295 Cērtam mēs, kokus cērtam,

Nedzīvot pašiem pa ērtam.

SESTAIS

Kaļam tik, grūžam tik, tēšam,

Salkumu, slāpes kad dzēšam?

LĀČPLĒSIS

(Aizvelk atkal priekškaru.)

Redzi un dzirdi:

1300 Līki pleci, nopūtas, brūces.

SPĪDOLA

(Ar ironiju.)

Man apkārt nedaiļums daili ceļ,
Bet Laimdota ar Koknesi

Vienā skaistumā līgo.

LĀČPLĒSIS

A! — — Es tos gabalos sacirtīšu!

1305 Kur viņa ir? Kur ir?

Vēl tumsas vara nav veikta,
Tā visu maitā,

Ij Laimdotu!

Te pati tikla top negantība,
1310 Baltās puķes pūst un smarša top nāvīga

SPĪDOLA

Par augstu tu viņu vērtēji.

LĀČPLĒSIS

Un vienīgi viņa līdzēja tumsu vārēt,

Gaismas pili celt augšā.
Es viņu grābšu vai pasaules galā.

1315 Lai jūrā tveras vai pašā nāves salā!

(Viņš iet uz durvju pusi projām.)
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SPĪDOLA

Kur, Lāčplēs, iesi?

Vai vērts viņu meklēt?

Vai vērts ir atriebt? Tā pati sevi atriebj
Tā nogrims sīkā ikdienas laimē,

1320 Aizgriezdamās no lieluma projām;
Ar skaistu sparu ies savu gaitu,
— Es viņu mīlu kā daļu no sevis: —

Bet, sniegusi mērķi, tā plok.

LĀČPLĒSIS

Ja mīli to, ko šķīri no manis?

SPĪDOLA

1325 Tā daļa no manis, tev vajaga visa.

Es esmu visa.

Mums liktens viens;
Paliec pie manis.

Tev vairāk nav ko rast.

1330 Mēs abi pasauli rokās tversim:

Es esmu skaistākā par visu,

Kas zemes virsū un zem zemes ellē.

LĀČPLĒSIS

Man ceļš ir savs —

Zemi skaidru mēzt —

1335 ir Laimdotai nebūs būt —

Visam ļaunam būs zust, —>
Tik tad man būs miers!

SPĪDOLA

(Nopietni, biedinoši.)

Lai nav ir tad!

No miera sargies!
1340 Bez manis tu noslīksi mierā

Un nesasniegsi ne sava mērķa.

LĀČPLĒSIS

Haha! Es smejos tavu draudu.

Tu nemierīgā un mainošā,
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Pielūko tu, ka uz skaidrību mainies

1345 Pati ar savu daili!

SPĪDOLA

(Vēl baigāk, biedinoši, paredzoši,)

Lāčplēs, Lāčplēs, mainies ir tu uz augšu!

(Lūdzoši.)

Paliec pie manis, paliec.

(Apskauj viņu.)

LĀČPLĒSIS

Hoho! Es eju.

(Atgrūž viņu nost.)

SPĪDOLA

(Citā balsī.)

Lāčplēs, tu Laimdotu nevari rast,
1350 Es viena zinu, kur viņas ceļš.

LĀČPLĒSIS

A, neizbēgs man!

SPĪDOLA

(Lepni un svarīgi.)

Lāčplēs, Laimdota nebēga,
Caur manu varu tā aizvesta:

Tevi gribēju glābt, no viņas šķirt.

LĀČPLĒSIS

(Atvēzējies.)

Ī355 Ā — negantā, tad tev būs mirt!

(Izstiepj rokas viņu grābt.)

SPĪDOLA

(Izsmejoši.)

Vai mirt? Vai gribi šo spožumu dzēst?

Skat' šurp! Es liku tiem laivā sēst,

Vienas bēdas ciest, vienus priekus just,
Tālā ceļā dvēselēm kopā kust



LĀČPLĒSIS

1360 Ā! !

SPĪDOLA

(Smiedamās.)

Un, mirstu es, mirst Laimdota līdz,
Ko tad gan viss tavs pūliņš līdz?

Tā manās rokās nodota,
To vada mana burvība. —

LĀČPLĒSIS

1365 Tu viltīgā!
Es mērķi tomēr sasniegšu,
Es atpestīšu Laimdotu.

Hoho! Hoho!

(Aizsteidzas projām.)

SPĪDOLA

(Paliek dziļās domās, lēni.)

Mainošā, mainies uz skaidrību!

(Priekškars.)





Mainošā, mainies uz skaidrību!



CETURTAIS CĒLIENS

Jūras Erasts Nāvessalā.
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(Spīdola atbrauc pa gaisu un nolaižas zemē baltu gulbju ratos,

saules apzeltītiem mākoņiem; viņas pusē jūra gluda un saulē

vizoša; pūš lēns vējiņš.)

SPĪDOLA

1370 Vēsma pār jūru šņāc.
Mākoņus projām vāc,

Klaidā, klaidā;
Vizumā jūra spīd,

Spīdola pāri slīd

1375 Liegi liegā laidā,

Liegā laidā.

KANGARS

(Atbrauc no otras puses, pūķu ratos, melnos mākoņos, jūrai viļ-

ņojoties, vētrai krācot.)

Vētra pār jūru kauc,

Mākoņus kopā trauc,

Aurā, aurā!

1380 Tumsu un negaisu dveš,

Visu spīdumu dzēš

Jūras zaļā maurā,

Aurā, aurā!

SPĪDOLA

Ko Lāčplēsi šurpu dzen
1385 Nolādētā salā,

Kur ļaudīm par akmeņiem jātop?

KANGARS r
r

Tu liki še samaitāt Laimdotu?

Kur Laimdota, tur Lāčplēsis,
Tiem liktens viens, viens vējš tos dzen.;
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SPĪDOLA

1390 Viņš manā varā, ne tavā;
Liec vējiem to projām dzīt.

KANGARS

Par vēlu, viņš še jau.
Vai velti viņš stiprākais saucas?

Lai glābj pats sevi šis citu glābējs.

SPĪDOLA

1395 Cilvēks pats sevi nespēj glābt
No apburtās Nāvessalas briesmām.

KANGARS

Nu, lai tad nīkst, tu taču to nīsti.

SPĪDOLA

Bet lielā naidā, ne tā kā tu.

KANGARS

Nu, tad tev būs prieks, ka tas akmens nav tapis,
1400 Bet nokāvis raganu, tavu māti,

Kā Burtniekos nokāvis tavu tēvu.;

SPĪDOLA

Ai!

KANGARS

Viņš nokāvis trejgalvi jodu
Un pašlaik cīkstas ar deviņgalvi. —

1405 Klau! — Vai jau neskan tur gaviles?
Tās jodu balsis, man liekas, nav! —- ?p

I deviņgalvi viņš pārvarējisl
Visur viņš pārspēj !

I tavu augsto brāļu vairs nav,

1410 Nav viņam vairs pretnieku zemes virsū,

Viņš tevi, lepno, kā verdzeni grābs!
Tu spītēji man un spēji to veikt

Caur manu spēkuJ
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SPĪDOLA

Ho! — Caur vergiem neveic.
1415 Tu manai dzimtai neesi līdzīgs,

Ne manas valdošās sugas un cilts.

Šai saulē ir tik vienīgs

Lāčplēša pretnieks, kas viņa cienīgs —
•

Es viena, es skaistākā par visu,
1420 Kas zemes virsū un zem zemes ellē. =s

Nāc, Lāčplēsi, nāc,

lekš manis ir spēks, kas tevi māc:

Man skaistuma āboļi.
Tu manu valdošo dzimtu kāvi,

1425 Ja negribi dzīves ar mani, ēd nāvi,
Mans Lāčplēsi!

KANGARS

Tu, tu, par visu skaistāka,
Vairāk viņu pievelk Laimdota!

Tu valdošā daile, ne tu viņu veiksi,
1430 Bet es, tas mazais un nicinātais,

Es visus jūs novilkšu zemē

Zem sava papēža spiest,, ka spiegsat!

SPĪDOLA

Ha, ha, ha!

(Aizbrauc uz savu pusi savos gulbju ratos. Baltie saules mākoņi
nozūd: viss aptumšojas.)

KANGARS

Ha, nāvē tos grūzt vēl nepietiek man:

1435Tiem nebūs ar slavu kā varoņiem krist,

Ar ikdienību tos gribu sist,
Tiem lepnajiem būs man līdzīgiem kļūt,
Zemes pīšļos grūt!
Celies, mans mākons, debesīs,

1440 Kangars viņu gaitu noskatīs,

(Paceļas uz augšu; melnie mākoņi, viņu pavadīdami, aizvelkas

projām, top atkal gaišs.)
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(lenāk Lāčplēsis ar saviem biedriem, kuri nes nokauto

pūķu galvas, spārnus, kas laistās visādās krāsās, un tam līdzīgas
uzvaras zīmes.)

LĀČPLĒSIS

Ho, bija grūta cīņa,
Bet pūķi nu beigti!
Nu, biedri, gavilējat! Ho, ho!

KAREIVJI

Hoho! hoho!
1445 Deviņas galvas

Nocirtām nost, —

Šiep nu zobus,

Nu nevari kost!

Ho, ho!

LĀČPLĒSIS

1450 Skaļāk dziedat jūs man!

Gaviles nospiesti skan.

Dvaša krūtīs plok,
Nemiers man dvēselē rok.

Diezgan to dēku un uzvaru.

1455 Bet te mums vēl jāatrod Laimdotu

VIENS KAREIVIS

Nolādēta ir šī sala;

Mēms klusums un migla bez gala;
Gaišā dienā putniņi guļ,
Uztraukti: spārniņus kuļ

1460 Un atkal guļ.
Pulkiem še svešie kuģnieki

Guļ sastinguši kā akmeņi.

Ne vilnīts jūrā šļāc,

Ne lapa kokā kust,
1465 Kā miegs un tvaiks visu māc, —■

Vai dūša grib zust! —

Ak, tēvija!

CITS KAREIVIS

Viss pilns ir: ko dzert un ēst,

Zeltu uz ielām var mēzt,
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1470 Visur redz pilnību,
Kad miegs tik nemāktu!

Ak, Lāčplēsi,
Ved mūs atkal uz dzimteni!

Še bija mums atrast Laimdotu,
1475 Kad nav, laid mūs jel uz tēviju!

LĀČPLĒSIS

Ne saulei nav spīduma,
Ko līdz mana uzvara?

Taisnība, taisnība

Tev, Spīdola!
1480 Man svešas ilgas ceļas,

Smagums uz sirdi veļas,
Nav man, kā vajaga,
Kur izeja?
Vai es to gribēju,

1485 Ko sasniedzu?

Vai tad zobens še nelīdz vairs?

Nost, gaisti nost, tu burvju dairs!

(Viņš cērt ar zobenu, un piepeši viss pārvēršas.)

(Atdarās miglas priekškars un spīdoša, bet palsā dzeltenā gaismā
redz ābeli zelta āboļiem; viņas priekšā caurspīdīga kristāla aka.)

KAREIVJI

A, ā, ā, ā!

Mirdzoša gaisma
1490 No ābeles spīd,

Uz dzidru aku

Stari krīt!

Pēc karstas cīņas kā gribas dzert!

Nāc, sulainos zelta āboļus tvert!

(Daži dzer no akas un saldi aizmieg.)

VECĀKIE KAREIVJI

1495 Lēnām, lēnām,

Neļauj aku aiztikt tam zēnam!
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Diezin, vai iekšā kas nav?

Klau! — Vai tur neskan kas, klau!

DZIESMA

(Atskan iz ābeles, lēnās skaņās.)

Dzer manu dzidrumu

1500 Avotā,

Plūc manu mirdzumu

Ābolā!

Kas mani dzer,

Pats sevi tver,
1505 Sev jaunai saulei logu ver.

Viss tavs nemiers aizlidos

Vieglās vakarvēsmās,

Sirdī smagums izgaros
Vaidu dvēsmās;

1510 Visas ilgas apklusīs
It kā rudens dziesmas, —

Mieru tevim atnesīs

Saldas liesmas.

Dvēsle grib tev liegi tvīkt
1515 Raisītajā kvēlē:

Izdvašot un gaist, ūn nīkt —

To sev vēlē.

Dzer manu dzidrumu

Avotā,
1520 Plūc manu mirdzumu

Ābolā!

Kas mani dzer,
Pats sevi tver,

Sev jaunai saulei logu ver,

(Aizvelkas migla, un parādās klāti galdir bagātīgi apkrauti ēdie-

niem, vietas atdusai, un apkārt lido mīlīgi ēnu tēli ļaunu meiteņu
veidā, ar puķu vītnēm.)

VECIE KAREIVJI

1525 Cik mīļa dusa!

Nu pabeigts darbs!
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Viss nemiers klusa,

Viss rima, kas skarbs!

JAUNIE

Salds, kaislīgs maigums
1530 Caur dzīslām līst,

Mirdz dailes zaigums,
Un ilgas rīst!

DZIESMAS BALSS

Nāc, veldzi dzer,

Sev mīlu tver,
1535 Sev jaunai saulei logu ver!

(Rāma, miegu nesoša mūzika. Kareivji sēstas ap galdiem, bet

ēdot un dzerot lēni aizmieg; jaunie piesliedzas pie ēnu meitenēm

un aizmieg viņu rokās.)

DZIESMAS BALSS

Nāc, Lāčplēsi, dzer,
Pats sevi tver,
Sev jaunai saulei logu ver!

LĀČPLĒSIS

Kā saldās skaņas
1540 Velk mani liegi

Bez visas maņas!
Saule stāv dienvidos,

Es drusku apsēstos.

BIEDRIS

Visapkārt miers un saskaņa valda,
1545 Maza pavaļa ir tik salda, —

Uz brīdi atsprango bruņas,
Aizmirsti bargās kararuņas:
Kā viss še saista!

Cik dzīve ir skaista,
1550 Cik skaista!

DZIESMAS BALSS

(Atskan vēl maigāk.)

Lāčplēsi!
Vaimanis vēl nedzirdi?
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Tu zemju zemes klīdi,

Dusi še mazu brīdi!
1555 Priekš citiem tu vienmēr cīties, —

Tu dzinies un noguri dzīties,
Vai to tu sasniedzi,
Ko gribēji?
Lāčplēsi,

1560 Vai manis vēl nedzirdi?

LĀČPLĒSIS

Kāda brīnumjauka balss!

Vai te vēl viņas varai nav gals? —

Spīdola!

SPĪDOLAS BALSS

Es esmu skaistākā par visu,

1565 Kas zemes virsū un kas zem zemes ellē,
Visur skan mana balss,

Vistālākā laimīgā malā, —

I Nāvessalā

Vēl manai varai nav gals.

1570 Dzer manu dzidrumu

Avotā,

Plūc manu mirdzumu

Ābolā!

Kas mani dzer,
1575 Pats sevi tver,

Sev jaunai saulei logu ver.

LĀČPLĒSIS

Es neredzu tevis, brīnišķā;
Vai sapnī esmu, vai nomodā?

SPĪDOLA

Es nomodupar sapni daru,
1580 Es sapni par nomodupārvērst varu, —•

Tavs nomods skaists kā sapnis būs,

Tavs skaistākais sapnis patiess kļūs:

Dzer manu dzidrumu

Avotā!
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LĀČPLĒSIS

1585 Vai tu runā tur avotā?

Parādies acīm tu, brīnišķā!

SPĪDOLA

Tam, kas mani dzer,

Velgums acis ver,

Sapnī visu tas redz,
1590 Ko tava nakts tev sedz.

LĀČPLĒSIS

Kas tevi dzer,

Tos nogurums tver:

Lūk, manus varoņus,
Kā viņi dus!

1595 Tie aizmirst darbu — —

SPĪDOLA

■ Un visu skarbu,
Un visu nemieru,

Un ilgas, un riebumu.

Še klusā Nāvessalā

1600 Līdzīgu daļu visiem dala:

Aizmigt mūžīgā nemaņā,

Noslīkt visuma skaistumā —

LĀČPLĒSIS

(Lēni.)

— Aizmigt mūžīgā nemaņā,

Noslīkt visuma skaistumā — -

SPĪDOLA

1605
— Aizmirst visu, kas ir,

Visu, kas mūs vēl šķir,

Sāpes un ilgas beigt,
Mūžīgā vienībā steigt:
Nāc, Lāčplēsi!

LĀČPLĒSIS

!6io Es mūžam no tevis vairījos,
Mēs bijām nāvīgos naidniekos,
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Bet svešas ilgas, <— kas viņas zina,

Tomēr uz tevi mūžam dzina;
Ko mūžam negribot gribēju,

1615 še Nāvessalā lai sasniedzu:

Dusēt un rimt,

Mūžīgā nemaņā grimt —■

Es nāku, parādies, Spīdolai

BALSS IZ TĀLIENES

(Lēni.)

Laimdotai

LĀČPLĒSIS

1620 Vai nedzirdi, Spīdola, nedzirdi?

SPĪDOLA

Nāc, Lāčplēsi!

LĀČPLĒSIS

Mans mērķis nav sniegts,
Man atstāties liegts,
Man jāatrod Laimdota!

SPĪDOLA

1625 Vai tad tava gaita būs izbeigta?

LĀČPLĒSIS

Kad laimīga, brīva būs Latvija,
Tad mana gaita būs izbeigta.
Pēc Latvijas—Laimdotas ilgas spiež,
Iz manām acīm asaras riež.

1630 Riebj dēkas, kaut šinī Nāvessalā

Jau mana gaita būtu galā!

SPĪDOLA

Tik brīva un laimīga Latvija?
Ne mūžīga?
Vai tas ir viss?

1635 Vai Lāčplēsis
Tad nedzīsies vairs kvēlojot?
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Šī Nāvessalā to visu spēj dot.

Vai ilgas tev sniedz tik līdz Laimdotai?

Ne tālāk caur laiku līdz mēžībait

1640 Ne mūžam vēl tas tavai* gpiiaai mmi gafe,:
Ja tevi tālāk sauc mana balss —

Nāc, Lāčplēsil

LĀČPLĒSIS

Es gribu galu, tu solīji:

Aizmigt mūžīgā nemaņā,
1645 Noslīkt visuma skaistumā.

SPĪDOLA

Kas sevī sniedz lielā miera brīvi,

Tik tas spēj ieiet uz lielo dzīvi.

Tu uzdevumā tik cīties,

Tādēļ tu noguri dzīties,
1650 Tik manā skaistumā atrastu

Tu mūžīgu spēku un pilnību.
Laime bez gala tur līst,
Saite pēc saites rīst,

Mūžība spārnus sit,
1655 Tālāk, tik tālāk rit

LĀČPLĒSIS

Vai mūžīga esi,,, tu brīnišķā?
Ko viii turp svešā valoda?

SPĪDOLA

Es, mūžīga esot, izgaistu
Un izgaistot sniedzu mūžību,

1660 Tik stiprākais pasaulē spēj mani veikt,

Ja es viņam gribu palīgā steigt.

LĀČPLĒSIS

Tu mīklām runā,, Spīdola.

SPĪDOLA

Es mīkla mums abiem minama,

Ne jāsaprot tev, bet jādara.
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1665 Caur sava stiprākā naidnieka varu

Es sevi brīvu un mūžīgu daru,
Un tevi veicot es paceļu
Par visu pāri uz mūžību.

LĀČPLĒSIS

Vai mūžība man sniedzama?

1670 Es sniedzos tik pēc likteņa.

SPĪDOLA

Še liktens pats tevi sasniedzis,

Tu mūžīgais spēka viesulis.

LĀČPLĒSIS

Tu zini liktens lēmumu:

Teic, kas es un kurp es aizeju?

SPĪDOLA

1675 No mūžības tu, tāpat kā es,

Mēs viena celma atvases,

Mums kopā pieder uzvara,

Caur mums mūsu vara ir laužama.

LĀČPLĒSIS

Vai esmu mūžīgs, tas nav man teikts,
1680 Bet zinu, ka mūžam netikšu veikts.

SPĪDOLA

Tu tikšot veikts caur pēdējo spēku,
Caur pašu zemāko zemes grēku.

LĀČPLĒSIS

Tad netikšu veikts, tik nebaidies.

Kurš akls gan pretī man nostāsies?

1685 Dzelzszobens vietā kurš mīkstu zeltu

Pret mani kā nāvīgu ieroci celtu?

Ja ausis tik sveikas man paliekas,
Tad man nekā nav jābaidās. —■
Hahahal
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BALSS IZ TĀLIENES

(Klusi.)

1690 Hahaha!

SPĪDOLA

Klau, Lāčplēsi,
Vai smejamies tu nedzirdi?

LĀČPLĒSIS

Es smējos pats, ko izbijies?

SPĪDOLA

Tevbriesmas draud, nāc pasargies!

LĀČPLĒSIS

1695 Haha, tu, mana Spīdola:
Kas mīl, tas baidās, teic Laimdota,

SPĪDOLA

Ko mini to vārdu? Tas pretīgs man.;

LĀČPLĒSIS

Ak, man viņš tā tik ausīs skan.

SPĪDOLA

Tam nebūs skanēt nekad, nekādi

1700 Es esmu skaistākā par visu,
Kas zemes virsū un kas zem zemes ellē!

Dzer manu dzidrumu

Avotā,

Skati manu skaistumu

1705 Augumā, —

Tev manis būs slāpt,
Tad varu tevi glābt:
Dzer manu dzidrumu

Avotā!

LĀČPLĒSIS

1710 Es nāku, parādies, mīļākā!

(Dzer no avota.)
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SPĪDOLA

(Parādās ābelē visā spožumā.)

LĀČPLĒSIS

Debess un saule!

Dievišķā, mūžīgā!
Tu mani biedē savā zaigumā.
Es tevi panest nespēju!

(Nokrīt ceļos.)

SPĪDOLA

(No ābeles nokāpdama.)

1715 Nāc, mīļais, lai tevi apskauju —•

(Skūpsta viņu.)

Pēc tevis dedzu mūža kvēlēs,

Nu liktens reiz tevi manim vēlēs.

Es tevi sedzu sargājot —

Šis mirklis par visu man atmaksu dod!

1720 šai mirklī mūžības saspiestas,
Priekš mūžiem pietiks šīs laimības,

Un bezgala laiki mums priekšā veras,

Plešoties, augot degs mīlas ceras!

LĀČPLĒSIS

(Uzlecot.)

Kā smiltis viss nogurums nobiris,
1725 iz zemes jūtos izkāpis,

Un ilgas ceļas un tālēs dzen;

Šo spēku nejutu sen, jau sen.

Tu, dievišķā, tevi es pielūdzu —«

Es tevim pieskarties nedrīkstu!

SPĪDOLA

1730 Nu mans tu esi,

Tu zemes stiprākais!
Kā spēks caur pasaulēm skaistumu nesi

Caur tumsas tumsumiem,

Caur krēslas dziļumiem,
1735 Mēs dimantakalnu atšķelsim,

Kas pats savā gaismā viz iztālim,
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Krūtis ar bezgala laimību pilda!
Ar brīnuma varu pie sevis viņš rauj,

1740 Kas sniedz to, to skaistums uz mūžu skauj,
Viss, kas šai zemē, ko mīl un nīst,

Viss rupjš, viss zems no tevis klīst,

Tev matos sauli kā rotu spraudīs,
No baltiem stariem tev svārkus audīs —■ —

LĀČPLĒSIS

1745 Hoho! es eju!

SPĪDOLA

Vēl tas nav gals,
Vēl tevi tālāk sauc mana balss:

Līdz zemes malai mēs aiziesim,
Kur zeme sakūst ar debesīm,

1750 Kur saules dārzi, kur debess vārti,
Kur saules meitas zied rožu sārti,
Kur pērkoņdēli zeltu kaļ,
Kur ziemas milži sniegu maļ,
Kur saule vakaros atgulstas

1755 iekš sarkanzelta laiviņas —

LĀČPLĒSIS

Ved mani turp, ved drīz, ved drīz!

SPĪDOLA

Vēl tas nav viss, tas ceļš vēl īss:

Aiz zemes malas, aiz debess malas

Vēl plešas jūra, kur nav ne salas,
1760 jsje viļņu, ne vētras, ne dienas, ne nakts,

Kur beidzas viss un stāv briesmas uz vakts

Vai ir tev sirds,
Kas tumsai cauri vēl drosmē mirdz?

Plūc manu mirdzumu
1765 Ābolā!

LĀČPLĒSIS

Tur visam beigas, —

Kādēļ turp tādas steigas?

267
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Tas ceļš iet uz nāvi —-

Kam tu

1770 Tur stāvi?

SPĪDOLA

Vai zemes nāves baidies?

Tu, mani dzerot, nāvē laidies.

LĀČPLĒSIS

Vai esi nāve?

SPĪDOLA

Es mūžība;
1775 Mana zemes gaita drīz izbeigta.

LĀČPLĒSIS

Vai zemei tu atrauj skaistumu?

SPĪDOLA

Līdz saulei es to paceļu.

LĀČPLĒSIS

Bet zemes spēku tu tam atņemsi,
Tik sapņi būs tev lielie centieni.

SPĪDOLA

1780 Tu zemes spēks esi, Lāčplēsi,
Tu stiprākais viņai palieci;
Bet sapni es par nomodu daru,

Es nomodu sapnī pārvērst varu, —

Tavs nomods skaists kā sapnis būs,
1785 Tavs skaistākais sapnis patiess kļūs,

LĀČPLĒSIS

Es zemē esmu stiprākais,

Spēks aizzemē man zūd kā gaiss,

SPĪDOLA

Tu stiprākais,
Tu visu veic,
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nio Vai zeme, vai gaiss,
Tevi mūžība sveic;

Tev krūtīs sirds,

Kas tumsai cauri vēl drosmē mirdz:

Mēs, mūžība, sniegsim tevi šo brīdi,
1795 Spīdi, Spīdola, spīdi!

Plūc manu ābolu

Mirdzumā!

LĀČPLĒSIS

Es nesasniedzu, ko gribēju,
Dod man savu nāves ābolu!

1800 Kā vīns iekš manis spēki rūgst,
No stipruma man krūtis tūkst.

(Plūc zelta nāvesābolu un iekož viņā: iz viņa put pelni laukā.

Viņš nodrebas, iesaucas «pū!», tad lēni aizmieg Spīdolas rokās.)

SPĪDOLAS DZIESMA

Miedzi, aizmiedzi,

Stiprais varoni,

Manu roku skauts,
1805 Sevi aizmirsti!

Visas mūžības

Tevim atveras,

Tālēs projām rauts,

Spēks tev izplešas.

181° Lielā mierībā,
Dzīves pilnībā,
Viss, kā dzinies, gauts
Mūžu skaistumā.

(Starpbrīdis.)

Un tu, manu dvēseli,
1815 Vai visu nu sasniedzi,

Kā kvēlot kvēloji

Mūžīgi, mūžīgi?

Uz mūžiem pārspēji
Šīs saules likteni?

.1820 Augsti nu valdīsi,
Mirdzot kā debeši?
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Vai augot pieaugsi
Mūžam vēl mūžīgi,
Līdz zemi, aizzemi

1825 Ar skaistumu pildīsi?

GAVIĻU DZIESMA

Hē, hē, hē!

Gavilē, gavilē!
Tava ir pasaule,
Skaistuma dvēsele!

1830 Spīdola, spīdi, spīdi,
Pār pasaules vaigu slīdi!

Hē! hē! hē!

Es esmu skaistākā par visu,
Kas zemes virsū un kas zem zemes ellē!

BALSS IZ TĀLIENES

1835 Ha, ha, ha!

Kur paliek Laimdota,
Kas še par akmeni pārvērsta?

(Parādās Kangars.)

SPĪDOLA

Ko tu te nāc?

KANGARS

Man netīk, ka tu manu draugu māc.:

SPĪDOLA j

1840 Tu redzi, še tava loma nu beigta.

KANGARS

Vai uzvara tev nav pārāk steigta —?

SPĪDOLA'

Ha, ha!
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KANGARS

Es noslēpumu dzirdēju —

SPĪDOLA

Spiegs vienmēr klausās paslepu.

KANGARS

1845 — Nu zinu, kā uzveicams Lāčplēsis.

SPĪDOLA

Kas kait? Manā valstī viņš iegājis.

Hē, hē, hē!

Manas ir pasaules,
Gaviles, gaviles!

KANGARS

1850 Klau, Spīdola, uzklausi,
Vēl laiks ir, ar labu izlīgsti:

Ļauj tam tur gulēt uz mūžību,
Necer' uz sapņu valstību, —

Ar mani dalies valdībā

1855 Rīgā un visā Latvijā.

SPĪDOLA

Pār latvjiem ir kungi.

KANGARS

Tos piekrāpsim,
Tik kungu vārdu tiem atstāsim,

Bet meslus visus ņemsim sev,
1860 Lai ļaudis kalpo man un tev.

SPĪDOLA

Ej projām, tu dari man garlaiku.

KANGARS

Tev bail? Mans nodoms par lielisku?,
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SPĪDOLA

Ha, ha, tu vergs!
Pats zems, ar zemiem nodomiem,

1865 Man valsts būs pa pasaules visumiem.

KANGARS

Ha, ha, kā tas skan!

Pagaid' tu man!

Tavu valsti iz rokām tev izraušu,
Zem papēža tevi pamīšu!

SPĪDOLA

1870 Tu, zemais, kur tev to spēt?
Pats liktens liek man uzvarēt:

Viņš veikts caur mani: es pēdējais spēks,
Viņš atmeta sevi — tas lielākais grēks!

KANGARS

Ha, ha, ha, ha!
1875 Tava gudrība viļ tevi, Spīdola!

Pats pēdējais spēks būs gan: tumsība

Un zemākais grēks: spiega viltība!

SPĪDOLA

Tu, spiegs! fui! spiegs!

KANGARS

Es spiegs, bet, ja veikšu, kas tad vairs kliegs?
1880 Ha, ha, ha!

Es mīšu tevi zem papēža. —

Laimdota! Laimdota!

Lāčplēsi, tevi sauc Latvija!

(Uzsit Lāčplēsim uz muguru.)

LĀČPLĒSIS

(Uzmostas, izspļauj iz mutes nāvesābola kumosu; noput pelni.)

Pū, pū!
1885 Kur es esmu?

Man kumoss kaklu aizžņaudza,
Viss apkārt man aptumsa *£a
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Dvaša aizrāvās —

Es kritu bezdibens klintsaizās —

1890 Es dimantkalna spīdumu
No tālienes redzēju —

Melns, zaļš un sārts gar acīm šķīda —

Milzīgi baigi apkārt klīda

SPĪDOLA

Ai!

(Apdziest savā mirdzumā; gaisma tiek atkal nespīdīga un palsa.)

LĀČPLĒSIS
1895 Ko mana Spīdola

Nav vairs redzama?

Kur skaistā gaisma palika?

KANGARS

Tā deva tev nāves ābolu,

Es tevi no nāves izglābu:
Es uzsitu tev uz kamiesi,

Tu indeves kumosu izspļāvi.
Lai liegtu tevim Laimdotu,

Tā nomāca tevi ar burvību.

Tev sapnis acis tik mānījis:
1905 Tu mērķi biji jau sasniedzis:

Tepat guļ tava līgava,
No burves par akmeni pārvērsta.

Tāds pats tev liktens bij nodomāts,

Bet tevi glāba mans drauga prāts.

LĀČPLĒSIS

1910 Ā, ā!

Ko saki, Spīdola?

SPĪDOLA

(Cieš klusu.)

KANGARS

Ko viņa lai saka, tā taisnība, —>
Cērt akā, tad burvība salauzta.
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LĀČPLĒSIS

Teic, Spīdola, teic!

KANGARS

1915 Vai viņa tevi vēl tagad veic?

LĀČPLĒSIS

(Ceļos nometies, bet zobenu draudot pacēlis.)

Teic, teic, teic, teic!

Tu mani jau reizi mānīji —

Vai Laimdotu akmenī pārvērti?

SPĪDOLA

(Cieš klusu.)

LĀČPLĒSIS

(Uzlec.)

Teic!

(Cērt ar zobenu avotā;- no avota izšaujas asinis.)

BALSS IZ AVOTA

1920 Ai, ai, ai, ai!

KANGARS

Tu raganas māti nokāvi,

No Spīdolas brīvību panāci,

Cērt ābeli, nokausi viņu arī,

Tā visus mošķus nobeigt vari.

LĀČPLĒSIS

1925 Spīdola!

SPĪDOLAS BALSS

Vai, vai, vai!

Tu aizcirti ceļu mūžībai!

Tev gaisa drosme kā gaiss.
Tu neesi stiprākais!
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KANGARS

1930 Ko pel nu varoni, Spīdola!

Kad tava viltība salauzta!

SPĪDOLAS BALSS

Cērt, Lāčplēsi!
Mēs nesniegsim še vairs aizsauli.

Man zuda virs zemes mūžības valsts;

1935 Tu lūzi man, skaistuma stiprākais balsts

Man vienai jāsniedz mūžība,

Jāslīkst iekš visuma skaistuma,

Nav spēka man līdzīga.

Spīdola spīd,
1940 Aiz zemes, aiz saules viena slīd,

Spīd, spīd!

LĀČPLĒSIS

Tu esi daile mūžīga,

Ej atpakaļ debesīs, Spīdola:
Es zemes spēks, man jāpaliek šej

1945 šai zemē man visa pasaule,
Še esmu visu stiprākais,
Aiz zemes gaist mans spēks kā gaiss.

KANGARS

Cērt, ātrāk cērt!

Neļauj sevi vārdos tvert.

SPĪDOLAS BALSS

1950 Ak, Lāčplēsi,
Bez manis tu zemē izsīksi,
Tu aprimsi savā pilnībā,
Tev beigsies gaita bezgalīgā!
Tu tiksi veikts, un tev būs grimt,

1955 Tev līdzi visai dzīvei rimt!

Es neklausu, — mūs liktens grib šķirt,
Es zemes veidos gribu mirt

Un tevi sargāt, un līdz tev iet,

Lai mana aizsaules valstība riet!
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KANGARS

(Izsmejot.)

1960 Kā kalponei kalpot Lāčplēsim,
Mest sapņus par brīvi un debesīm —

Ha, ha, ha!

Tu, citkārt lepnā Spīdola!

SPĪDOLA

Es tomēr gribu, es palikšu,
1965 Tevi viņa varā nedošu.

KANGARS

Ne manā varā, bet Laimdotas;

Cērt, Lāčplēs, un nobeidz tās burvības

Cērt galotni!

SPĪDOLAS BALSS

Man ir viens vārds no mūžības;
1970 Teic: gaisma tiks tomēr pie uzvaras!

Es visu tev atdodu, Lāčplēsi,
Sevi pašu un savu debesi

LĀČPLĒSIS

Paliec, Spīdola, debešos,

Es tevis cienīgs nejūtos.

SPĪDOLAS BALSS

i°7s Bez manis nezels

Tev ne Latvija.

LĀČPLĒSIS

Teic, ko man darīt, Spīdola?

SPĪDOLAS BALSS

Cērt vienu zaru:

Es nolieku debesuvaru,
1980 Lauzts čūskas dzelonis,

Mans kungs tu būsi, Lāčplēsis.
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KANGARS

Necērt zaru,

Tad viņa vēl paturēs zemesvaru;

Cērt pašu galotni,
1985 Aizraidi viņu uz aizsauli.

(Lāčplēsis cērt ābeles zaru: Spīdola parādās; dziļas sēras vaibstos

valdnieces lepnums, bet uzupurējošs maigums atspīd iz viya«

acīm.)

LĀČPLĒSIS

Cik dīvaini skaista!

Kāds maigums pie tevis saistal

SPĪDOLA

Es tavu Laimdotu

Tev tagad atdošu; —

1990 Spīdola spīd,
Nāve lai krīt.

Akmens, šķelies,

Celies, Laimdota, celies! —

LAIMDOTA

Lāčplēsi, Lāčplēsi!
1995 Tu mani glābi, mans varoni!

Nu. visas briesmas būs izbeigtas,
Miers, laime valdīs iekš Latvijas!

(Apskauj Lāčplēsi.)

SPĪDOLA

Akmens, šķelies,
Celies, mana apburtā tauta, celies!

2000 Pēc simtsgadu miega uz jaunu dzīvi,
Pēc vergu sloga uz gaismas brīvi!

Akmens, šķelies,
Tautas dziesminieks Pumpurs, celies!

Dzied', latvju varoni Lāčplēsi,
2005 Teic pagātni, cel uz nākotni!

UZMODINĀTIE

(Akmens tēli sāk kustēties un celties; putni un visa daba atdzī

vojas.)
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A, ā, ā!

Smagais sapnis gaist,

Apkārt saule kaist,

Putniņi dziedāt sāk,

2010 Jauna dzīvība nāk!

Lāčplēsi, Lāčplēsi!
Tu mūs brīnišķi uzcēli!

Ar stipru roku kāvi

Visu stindzinātāju nāvi.
2035 Lāčplēsi, Lāčplēsi!

LĀČPLĒSIS

Še jūsu glābēja,
Varenā Spīdola!
Priekš jums viņa ziedojās,
No aizsaules valstības atteicās.

SPĪDOLA

(Noiedama nomaļis.)

2020 Akmens, šķelies,

Celies, Koknesi, celies!

KOKNESIS

Es Romas greznumu

Tev, Spīdola, atnesu:

Tu būsi valdniece,
2025 Tev valsts visa pasaule!

SPĪDOLA

Mans Koknesi,

Es atdevu visu pasauli, —

Es gribēju jums vēl vairāk dot,

Jums nebij spēka saņemot.

KOKNESIS

2030 Es nesaprotu to, Spīdola; ■—

Tev visa mana būtne padota!

SPĪDOLA

Es gribu mācīties robežas,

Šaurumā tikt pie pilnības. ■—



Pēc mērķa sniegties vistuvākā:

2035 Ļauns ienaidnieks nācis Latvijā:
Nāc, iesim, ved mūs, vadoni;

Ej, uzveic naidniekus, Lāčplēsi!

(Priekškars.)



Ej, uzveic naidniekus, Lāčplēsi!



PIEKTAIS CĒLIENS

Lielvārdes pils uz paša Daugavas
krasta.

Pils goda istaba, celta vēl senlatviešu

garšā, bet izpušķota eiropiešu grez-

numa lietām; uzstādītas visapkārt uz-

varas zīmes, dažādām tautām noņemtie

kara laupījumi; ieroči, audumi, kalumi

utt.

Skatuves labajā pusē divi troņa krēsli,

apkārt gar sienu zemāki krēsli priekš
virsaišiem; kreisajā pusē troņa krēsls

priekš Spīdolas un apkārt arī zemāki

krēsli priekš virsaišiem.

Skatuves dibens viss aizklāts ar lielu

priekškaru; kad šo priekškaru atsedz,

tad redz lieveni, kas uzcelts uz paša
stāvā Daugavas krasta; aiz lieveņa redz

izplešamies Daugavu ar Kurzemes

krastu.

Skatuves galā labajā pusē atzveltnes

gulta ar krāšņu pārsegu; līdzās zems

krēsls un galds ar vīna kausu un aug-

ļiem.
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(Lāčplēsis — krāšņās, vieglās drēbēs guļ uz atzveltnes; uz

krēsliņa viņam līdzās sēd Laimdota, tāpat ģērbusies greznā
māju uzvalkā.)

LAIMDOTA

Mans mīļais, dārgais zelta spožumiņš,
Mans acu dzirnīts, mans sirds siltumiņš,

2040 Nu mans, nu man vienai piederi!
Es tevi nedošu vairs briesmu varā,
Ne pūķiem, zvēriem, igauņiem un vāciem!

Šis karš lai pēdējais, kur Spīdola
Ar Kangaru tev palīdzēja uzveikt;

2045 Nu klusi laimes klēpī nogulsim;
Tu izstaipīsi gurdos locekļus,

Es tevim galvu gludi noglaudīšu, —

No ilgām bailēm es reiz atgūšos,
No bailēm■—

(Viņa notrīs.)

LĀČPLĒSIS

2050 Kas tev, mana dūjiņa?

LAIMDOTA

Nekas, nekas, tu mīļais, labais, cēlais,

Mans neatdodamais, mans mūžu lemtais!

Tik baiga nojauta vien pārskrēja;
Sirds nemierīga, nezinu par ko?

2055 Man riebj šis nebeidzamais karš; man sirds

Ne mirkli nenorimst; dēļ tevis dreb.

(Ar jaunu apņēmumu, pieceldamās.)

Bet dēkas nu galā un naidnieki veikti,

Ļauj viņiem aizbēgt, lai 'kari ir beigti!
Slēdz mieru ar vāciem, Lāčplēsi,
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2060 TJz Spīdolas niknumu neklausi.

Tik kara dēļ tā karu grib,
Ļauns, bezgalīgs uguns tai acīs žib.

Man bail no viņas, kurp tā tevi sauc?

Uz kādām mūžības neziņām trauc?

2065 Nebaidies, manu dūjiņu,

Es gribu pie tevis atdusu.

Es izgājis visas pasaules.
Nav labāk nekur kā iekš dzimtenes,

Spēks uzzied laimē, briest pilnībā
2070 Tik savas būtnes robežā.

Lai miers tik un laime ir Latvijai,
Ko sniegt man līdz svešai mūžībai.

Es Latvijā mošķus izskaudu, —

Viss panākts; priekš sevis nu dzīvošu. —

2075 Viss panākts? Nūja, kā citādi?

Ko vēl gan?

LAIMDOTA

Mans mīļais, mans karali!

Priekš manis nu dzīvo, — tu karalis būsi,

No tautām bagātus meslus gūsi,
2080 Ikviens tev nesīs vislabāko,

Ko viņa zeme saražo.

Gan medu, gan kviešus, gan dārgas ādas,

Mums netrūks ne mantas, ne rotas nekādas,

Visskaistākās lietas no vāciem nāk,
2085 Lai tie tās kuģiem uz Rīgu vāk,

Kas tiem par audumiem, vizuļiem,

Ne acis nevar atraut no tiem.

Es biju tur gūstā: tie vareni,
Ar vāciem mums jādzīvo draudzīgi,

2090 Kļūs tēvija mierā laimīga,
No tevis uz turību vadīta

Tu mīļais, tu mans, mans varonis,
Viss liekas kā sapnis brīnišķis —

LĀČPLĒSIS

(Zem sevis, sapņaini.)

Tavs nomods skaists kā sapnis būs,
2095 Tavs skaistākais sapnis patiess kļūs —
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LAIMDOTA

Jā, mīļais, jā, tu visu vari

LĀČPLĒSIS

Ak, nē —

LAIMDOTA

Tu burvīgi laimīgu dari,

Kā brīnums šis brīdis visaugstākais —

LĀČPLĒSIS

2100 — Un mūžīgs būs —<

LAIMDOTA

Bail, ka viss nezūd kā gaiss!

(lenāk sulainis.)

SULAINIS

Kungs, viesi!

LAIMDOTA

Ak dievs, apžēlojies!
Būs briesmas, ak, nelaid tos, pasargies!

LĀČPLĒSIS

2105 Ko trīsi, zīlīt!

(Uz sulaini.)

No kurienes?

SULAINIS

No visām malām, no tālienes,
Ir lībieši, vāci ar kukuļiem,
Melns bruņinieks viens no tatāriem.

LAIMDOTA

2110 Ak, mīļais, neej!
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LĀČPLĒSIS

Ko sabijies?
Tie mieru nāk lūgt, kā dzināmies,
Nu viss ir sasniegts laimīgi. V

(Uz sulaini.)

Šurp viesus un virsaišus aicini! —<

§115 Teic, vai tu nebiji kareivis?

SULAINIS

Jā, agrāk.

LĀČPLĒSIS

Laiks visus pārvērtis;
Bij agrāk labāk. -—

(Sulainis aiziet.)

LAIMDOTA

Nāc, tērpsimies,
2120 Lai varam kā valdnieki rādīties.

(Abi aiziet.)

*

(lenāk Spīdola un Kangars.)

KANGARS

(Atpakaļ uz sulaini.)

Ā, ā, tie tērpsies kā valdnieki!

SPĪDOLA

Ko mani sauci, ko gribēji?

KANGARS

Drīz atnāks galms, šurp lūdzu tevi,
Tev jautāt, kā tagad jūti sevi

2125 Pēc uzvaras — Laimdotas pilsgalmā?

SPĪDOLA

Tev nav nekas man jājautā.
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KANGARS

Ā, neērti jūties, tā domāju:
Nav viegli nest otra lepnumu, —<
Man arī, —

SPĪDOLA

2130 Ko tas lai nozīmē?

KANGARS

Mēs visi še Laimdotas pavēlē, —

SPĪDOLA

Es nē!

KANGARS

Visgrūtāks tavs stāvoklis:

Kas būsi? kurp iesi?

SPĪDOLA

2135 Kurp Lāčplēsis:

• No mūžiem līdz mūžiem, kur viņš, tur es,

Viens ceļš, viens liktens mūs- abus nes.

KANGARS

Viens ceļš tam, man šķiet, ar Laimdotu,
Tu paliec tikai nomaļu.

SPĪDOLA

2140 Ej!

KANGARS

Spīdola, ja es aizeju,
Kam tad tu vairs pavēlēt iespētu?
Es viens tik tev uzticīgs palicis —

— Ja skaiti — vēl nabaga Koknesis—

2145 Nu paklausība būs tava daļa,
No Laimdotas druskām tu barosies,
Tā viņa sieva, kas tu? Tevi smies —

Vai tā tava plašā vaļa?
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Kur Spīdola lepnā, spīdošā,
2150 Kas bija starp pirmajiem pirmākā?

Tavs krēslis bij kalnu virsgalā,
Kam nolaidies dzīves zemumā?

Tu visuvarenā, brīnišķā,
Par zvaigznēm spožākā,

2155 Virs zemes, zem zemes skaistākā —

Spīdola, Spīdola,
Man, zemam, vai man tev tas jāsaka?
Tu pati sev saki to, attopies,
Tu nespēj tik zemu locīties —

SPĪDOLA

(Lēni un drūmi.)

2160 Es gribu atpakaļ griezties —

KANGARS

Tev nav vairs valsts, kur patverties.

SPĪDOLA

Tev taisnība!

Es neesmu vairs Spīdola!
Mani vēji staigā patvaļā,

2165 Manas aukas kauc dusmās un žēlumā;

Tie manis vairs neklausa.

KANGARS •

Vēl viens tavā varā palika:
Tu mani mīlā kā dzelžos turi,

Pie sevis ar niknu skaistumu buri,
2170 Kaut dvēsli man gabalos rāvi,

Ar kvēlošu kaunu kāvi,

Uz mani spļāvi: —

Tevi tomēr un tomēr jo vairāk mīlu,

Savas rokas un galvu tev dodu par ķīlu:
2175 Tu dārgāka man par pasauli,

Es pacelšu tevi visaugstāki,
Tik manim, Spīdola, piederi!

SPĪDOLA

Ak, Kangar, tu pats sev visdārgākais,
No tavas mīlas man top tik baiss.
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KANGARS

2130 Nē, tu, tu man esi visdārgākā!
Un nebaidies, nabaga Spīdola;
Kaut gan tu tik dziļi grimusi,
Kopš pabalstīji to Lāčplēsi,
Kaut cienā pie ļaudīm un raganām kriti,

2185 Es tevi neatstāšu kā citi:

Man blakus, kad būšu par karali,

Kā karaliene tu sēdēsi!

SPĪDOLA

Vēl Lāčplēsis kārais.

KANGARS

Ļauj Lāčplēsim krist.

2190 Caur tavu spēku viņš pacēlies,

Kāp pati, no viņa novērsies.

SPĪDOLA

Ko tas vairs līdz, es tam atdevu

Savu spēku, visu savu skaistumu.

Savu kvēlošo dzīvību
2195 Kā ogli tam kureklī iemetu:

Viņš liesmu un garu nu sasūcies,

Spēks viņā sastrēdzies,

Žuburu žuburiem izplēties,
Viņš stiprāko stiprākais,

2200 Lielāko lielākais.

Viņš pilnīgs, viņš viena gabala,
Es nabaga saplēstā Spīdola ■—

Ko viņam vairs kaitēt, ko līdzēt spēju?
Es līdzi ar pavasarvēju

2205 Nāku un aizeju.

Ak, mirt,

Iznīkt un mirt!

Bez samaņas, bez sapņiem nebūtnēnirt!

KANGARS

KadLāčplēsim vairs nevajga,
2210 Tad klusi aiziet Spīdola!

Vai baidies? vai šķiet tev: viņš nevar krist?
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Es, Kangars, zinu, kā var to sist,

Mans naids tam mūžam sekoja,
Tā noslēpumu tam izrāva.

2215 Nāc līdz, tad tevi pacelšu,
Kad Lāčplēša ausis satriekšu:

(Izstiepj rokas, nometas ceļos, gaida, tad lēni.)

Zelts aklā rokās tā varu trauc,

Tik melno bruņinieku sauc!

SPĪDOLA

(lekliedzas.)

Melnais bruņinieks!

KANGARS

2220 Hahaha!

Tu viņu nu pati atsauci,

Caur tevi mēs uzveiksim Lāčplēsi!

SPĪDOLA

Es nesaucu viņu, ne domās nēl!

KANGARS

Tu sauci, kas Lāčplēsi uzvarē!
2225 Uz mirkli bij domas — es uzveicu tevi,

Tu pati man ieroci rokās devi.

Ka tevi mīlu, tu ticēji,
Savu lielāko naidnieku aizmirsi!

(Smejas.)

SPĪDOLA

Jā, tu mani mīli, bet mīlējot
2230 Tu arī spēj tik vien riebumu dot.

Tas augstais i nīstot ir mīlējāms,
Ne tev, ne melnajam uzvarams.

KANGARS

Hana, to liktens sniegs drīz,

Vēl šodien viņš dziļumos nokritīs!
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SPĪDOLA

2235 Tik viņš viens pats spēj sevi veikt,

Kad gribēs savu gaitu beigt,
Kadnemeklēs darba, bet atdusas ■—

KANGARS

Viņš atdusu radīs pie Laimdotas —

SPĪDOLA

Viņš negrib dusas, nav taisnība:

2240 Tā nāve, — vēl esmu es, Spīdola.

KANGARS

No Laimdotas, domā, to atrausi?

Haha, tik pakļaus' to sulaini,

Nupat tas man teica ■—

SPĪDOLA

Fui!

KANGARS

2245 Lai nu lai!

Pēc stundas būs Lāčplēsis tumsībai!

SPĪDOLA

Tu agrāk vēl — liktens vai tumsība,

Tos pārspēs Spīdola!
Ko viņi vairāk kā mēs?

2250 Mēs iesim gavilēs.

KANGARS

(Smiedamies.)

Nāvē grimt!

SPĪDOLA

Nē, — dzimt!

Es miru jau reiz daudz briesmīgāk,
Viņš dzīvos, man lai nāve nāk.
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(lenāk, kareivji ar uzvaras zīmēm un virsaiši, viņu starpā
Koknesis ar saviem ļaudīm, un Kangara un Spīdolas
ļaudis. Pirmie nostājas labajā, otri kreisajā pusē ap Spīdolas
troņa krēslu; līdzās tiem Koknesis ar saviem ļaudīm.)

KAREIVJI

2255 Lāčplēsi, Lāčplēsi,
Dzied tavi kareivji:

Vācieši sakauti,

Gubām guļ samesti,
Kā dadži gar sētmali,

2260 Sveiki un priecīgi
Dzied tavi kareivji.

(lenāk iz savām istabām pa labi: Lāčplēsis un Laimdota,
abi grezni ģērbušies, zelta šūtos svārkos, un apsēstas uz saviem

troņa krēsliem.)

VISI

Lāčplēsis lai augsti teikts,

Darbs, cik liels, tas viņa veikts:

Sakauti vācieši,
2265 Nu būsim priecīgi,

Mūsu sargs un varonis

Mieru mums atnesis.

LĀČPLĒSIS

Cīņa šoreiz bij neganta,
Ka tomēr mums smaidīja uzvara,

2270 Par to jums visiem pateicos;
Bet galvenais nopelns cīniņos

Ir Spīdolai, Koknesim, Kangaram,
Kā varoņus viņus lai apsveicam!

VISI

Esat, varoņi, sveikti,
2275 Caur jums ir naidnieki veikti!
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LĀČPLĒSIS

(Pret Spīdolu pagriezies.)

Kā negaisa mākoni

Savus melnos matus tu izplēti.
Tu naidniekam pretī
Iz acīm zibeņus meti,

2280 Kā negaisa viņi izbijās

Spīdolas varenās, spīdošās —

SPĪDOLA

Man mana vara

Vēl tikdaudz no svara,

Cik laba tev dara.

LĀČPLĒSIS

2285 Kā svieda mans Koknesis,
Kokus ar saknēm izrāvis,
Tur vāciem vairs padoma nebija,
Projām tik mesties atlika.

KOKNESIS

Tik Spīdolas dimantu glabāju,
2290 Tas valdību nes un uzvaru.

LĀČPLĒSIS

Ar viltu Kangars izgāja,

To vāci par draugu turēja —•

KANGARS

Es veicu vācus, lai greznāki
Pušķotu Laimdotu, valdnieci.

(Paņem no saviem ļaudīm un pasniedz Laimdotai kakla rotu.)

LAIMDOTA

2295 par visiem tu esi mums uzticams,

Tu būsi mums augsti paceļams.

VECS VIRSAITIS

Uzklausi veci, Lāčplēsi,
Tu dzirdēsi tautas atbalsi:
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Nu niknākā cīņa ir nobeigta,
2300 Grib mierā nu dzīvot Latvija,

Visapkārt naidnieki noveikti,

Ļauj atpūsties tautai, plaukt priecīgi,
Mēs klausīsim tevi kā karali.

Tur vāci pēc miera lūgt atnāca,
2305 Dod viņiem pēc viņu lūguma,

Tie bagāti un devīgi —

SPĪDOLA

To pierāda tavi vizuļi.

KANGARS

Nu, tad jau visiem tādi būs.

SPĪDOLA

Par līdējiem visus lai padara mūs?

LAIMDOTA

2310 Liec, Lāčplēs, reiz kariem nobeigties,
Ļauj ļaudīm mierā atpūsties,

Pats solījies.

KANGARS

Lai miers ir, kad grib Laimdota,

Tā pati ir miers un brīvība.

2315 Mēs brīvību paši sev panācām,

Ļausim to citiem iekš mūsu robežām.

LĀČPLĒSIS

I man riebj karu mūžam vest,

Es gāju Latvijai mieru nest.

VIRSAIŠI

Mūsu sargs un varonis

2320 Mieru mums ir atnesis!

LĀČPLĒSIS

Es gribu, lai tauta var mierā plaukt
Un pieņemties varā, un garā augt.
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SPĪDOLA

Miers mūsu mērķis, bet vēl nav iaiks,
Vēl miera saulei apkārt tvaiks:

2325 Mums naidnieki — vāci jākliedē,
Lai tie mūsu mieru netraucē.

Un tādēļ, kur ienaidnieks vājš, to būs veikt,

Kad viņš ir padzīts, tad karu var beigt;
Vēl viņš mūsu zemē!

KANGARS

2330 Bet uzvarēts,

Kā lūdzējs, kā viesis, un viesis ir svēts!

SPĪDOLA

Kas svēts tev?

LĀČPLĒSIS

Laid viņu, Spīdola,
Bet manim labs tikums ir jāciena*

SPĪDOLA

2335 Tas viltus; tie mūžam mūs apdraudēs —

KANGARS

Lai draud, gan tos Lāčplēsis uzveikt spēs,

Viņš taču ir tas stiprākais,
Pret viņu tie izgaisīs visi kā gaiss.

SPĪDOLA

Uz glaimiem, Lāčplēsi, neklausi,
2340 Mēs neesam vēl tik spēcīgi.

KANGARS

(Uz Lāčplēsi, glaimodams.)

Kas spēj tev nākt pretī?

(Uz Spīdolu.)

Tu apskaudi?
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LĀČPLĒSIS

Mans stiprākais pretnieks tagad ir veikts,

Lūdz mieru, kā draugs lai man ir sveikts:

2345 Veikt viegli, bet veikto par draugu gūt,
Tas grūtāk, tam manam darbam būs būt

Kad būsim ar naidniekiem biedroti,

Tad spēsim pret katru likteni.

SPĪDOLA

Kā jēri ar vilkiem var biedroties?

2350 Mums cīnīties! spēkos vēl pieņemties!
Ne dusēt, jo atslēga necelta rūst —

LAIMDOTA

Bet pārpilns vadzis ātri lūst —

LĀČPLĒSIS

Es, Spīdola, mošķus izskaudu,
Viss panākts, ko vēl tu gribētu?

2355 šo mieru slēgt pēdējs mans uzdevums,
Viss piepildīts, dusa, — kas atliek mums?

SPĪDOLA

(lekliedzas.)

Ā, ai! Kā nāvi tev dusu būs bēgt!
Ne dusēt tev nebūs, ne mieru slēgt!
Vēl esmu es, Spīdola, Lāčplēsi,

2360 Kas novērst spēj tavu likteni!

LĀČPLĒSIS

Ne sev savu likteni dzīvoju,
Bet tautai, lai tā dodspriedumu.

ĻAUDIS UN KAREIVJI

(Kliedz viens caur otru, bet miera balsis pārsver.)

Miers, miers! Nē! karš! miers! Karš!

Miers! miers!

LĀČPLĒSIS

2365 Jūs gribat mieru, lai miers jums tiek!

Lai viesiem šurpu ienākt liek.
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(lenāk dažādu tautu sūtņi, tirgotāji un virsaiši,

lībieši, igauņi, krievu tirgotāji un bruņinieki:

garā gājienā iet garām Lāčplēsim, noliek pie troņa savas dāvanas

un nostājas zālē; no viņiem atdalās pulciņš sūtņu, kuri panāk
uz priekšu un uzrunā Lāčplēsi.)

SŪTŅI

Mēs sveicam tevi zemīgi,
Lāčplēsi, lielo varoni!

Tavs spēks vislielākais pasaulē,
2370 Mēs nākam tavā paspārnē.

Tu sit ar dūri, un lācis krīt,
Tavs pirkstiņš spēj zirgu savaldīt.

Par kungu mēs tevi atzīstam,

Tavu žēlastību izlūdzam:

2375 Ļauj mums uz dzīvi še apmesties,
Pa tavām zemēm tirgoties.
Še nesam tev dārgas mantības:

Zobenus, traukus un rotaļas.

VĀCIETIS

Mums nebij kam dot šo greznumu,
2380 Lai pušķo visskaistāko Laimdotu:

Tu vārdu par mums aizliksi,
Uz mieru vērsīsi Lāčplēsi.

LĀČPLĒSIS

Jā, esat sveiki, kaimiņi,

Dzīvojiet vien še laimīgi!
2385 Mans prāts grib mieru, ne karu dot,

Grib visas zemes aplaimot.

VĀCIETIS

Mēs pateicamies tev, karalim,

Mēs dzirdējām jau iztālim,
Ka mieru tu mīli. Dod vietu mums,

2390 Kur nedraudētu mums uzbrukums:

Pie jūras Rīgu mēs uzcēlām,

Daudz bagātības jums atvedām,

Ļauj mums to Daugavas smiltaini

Par glābiņu vētrās un patversmi.
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LĀČPLĒSIS

2395 Mēs glābjam katru nelaimīgu;
Jūs uzcēlāt viņu, tadpaturat Rīgu,

SPĪDOLA

Nevienam es Rīgas nedodu,
Tik tiem, kas cēla tās stiprumu,

Kas viņu lielu un staltu dara:

2400 Tā darba ļaužu sūrsūra vara,

Kas cirta, raka, sita un kala,
Kas sviedrus lēja un lies vēl bez gala. -

Tie ļaudis, tiem Rīgai būs piederēt,
Priekš strādniekiem es gribu to paturēt

VĀCIETIS

2405 Mēs cēlām, tie tikai kalpoja, ■—
Tā ir tikai Spīdolas izruna.

(Uz Spīdolu.)

Tu pati mums ļāvi tur apmesties <—

SPĪDOLA

Bet ne par kungiem uzmesties.

KANGARS

Mans kungs un karalis Lāčplēsis,
2410 Tas atļaut var, tam pieder viss.

Ņem, Lāčplēs, Rīgu sev par dzimtu,

Tur sēdi un valdi, lai ķildas rimtu,

LAIMDOTA

Jā, Kangars gudri sacīja,
Par Lielvārdi Rīga daudz jaukāka,

2415 Turp iesim, Lāčplēs.

SPĪDOLA

Mēs nedosim,
Ne viss vēl pieder karalim.

Mēs esam vēl brīvi, mums tiesības.
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LAIMDOTA

Vai dzirdi tās negantās pretības!

KANGARS

2420 Kungs, ļauj mums, lai mēs to satriektu

Un cietumā liktu kā gūstītu.

KOKNESIS

Hei! hei! Spīdola, liec,

Mans zobens tos visus kā spaļus triec.

(Izceļas troksnis, Spīdola un Koknesis ar saviem ļaudīm nāk

draudoši uz priekšu; kareivji izsaka rūgtumu, virsaiši un viņu

kalpi grib sekot Kangaram, lielākā daļa uztraukta un baidās no

sadursmes.)

ĻAUDIS

Ak dievs, jel klusi! —

2425 Mēs turam šo pusi! —

Mēs esam vēl brīvi! —

Pret kungu tik spīvi? —

Mēs neesam vergi, mums tiesības! —

Uz kungiem vispirmāk ir jāklausās! —

BALSIS NO TĀLIENES

2430 Rīga ir mūsu, mēs to cēlām,
Mēs rakām, kalām un akmeņus vēlām. —:

VIDUS ĻAUDIS

Ak dievs, ak dievs, kas būs? kas būs? —

Vēl visus nelaimē ieraus mūs! —

LĀČPLĒSIS

(Sēd pa visu laiku drūmi, no sākuma kā izbrīnījies, tad aizvien

vairāk domās nogrimdams, it kā gribētu ko atcerēties vai saprast.)

Spīdola, kā tu teici?

2435 Bez maiņas tu nesniegsi ne sava mērķa?

Mainies — mainies •—?

SPĪDOLA

(Piepeši norimdama, lēni, kā atmiņās.)

Mainies ir tu uz augšu —
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LĀČPLĒSIS

{Priecīgi.)

Mainies ir tu uz augšu —: pils uzcelta augšai
Bet* kādēļ vēl nespīd brīvības saule, kā solīts?

2440 Zied laime, laime, 1—

Kā viena saime

Cilvēce līgo?

SPĪDOLA

(Sāpīgi.)

Maini un mainies pats uz augšu.

LĀČPLĒSIS

(Dusmās iekarsis, nāk uz priekšu.)

Es nesaprotu, vēl tagad to nespēju tvert.

2445 Viss panākts? Viss beigts? Ir miers! Ko vēl ķert?
Vai to es gribēju,
Ko sasniedzu?

SPĪDOLA

(Gluži klusi, sapņaini.)

Tam, kas mani dzer,

Velgums acis ver,

2450 Sapnī visu tas redz,

Ko tava nakts tev sedz.

LĀČPLĒSIS

(Nebēdīgi, naivi.)

Aizmirst visu, kas ir,

Visu, kas mūs vēl šķir,

Sāpes un ilgas beigt,
2455 Mūžīgā vienībā steigt, —

Nāc, Spīdola!

(Piesteidzas pie viņas, skūpsta viņas rokas, gaida viņas apskāvie
nus.)

SPĪDOLA

(Sērīgi.)

Lāčplēsi,
Tu manis vēl nedzirdi:
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Vēl tavai gaitai nav gals,
2460 Vēl tevi tālāk sauc mana balss:

Vēl tu tik ārveidu skāri,
Pār sevi tev būs pāraugt pāri!

LĀČPLĒSIS

(Uzlēkdams, jautri.)

Hoho! Es tālāk neklausos,

Būs ceļš, es iešu cīniņos!
2465 Visām šaubām gaist,

Dzīve man dzīslās kaist!

Nāc, Laimdota, nesēdi dusmīga,
Še mūsu Spīdola!

(Paņem Laimdotu aiz rokas un pieved to Spīdolai; abas lepni
atturas.)

Ho! Lai nu miera svētkus svinam!

2470 Visus līdz mēs priecīgus zinām.

Šurp kausus, kausus!

Lejat tos pilnus un dzerat sausus!

Visi par viesiem man ielūgti,
Draugi un bijušie naidnieki!

VĀCIETIS

2475 Kā būs ar Rīgu?

LĀČPLĒSIS

Lūdz Spīdolu.

SPĪDOLA

Es apmesties jums atļauju.

(lenāk sulaiņi ar galdiem un dzeramiem traukiem un nes

dzērienus apkārt visiem sapulcētiem: heroldi ieved iekšā vēl

citus viesus; ienāk arī sievietes. Aiz pievērtā priekškara
redzams liels pulks ļaužu, kuri arī tiek pacienāti.)

DZIRU DZIESMA

Vīns lai puto, pāri līst,

Dzīve kūso, bēdas šķīst —



302

2480 Heij, heija, heij!
Dzer un atkal lej!
Aizvilkās auka

Gar debess malu,

Saulziedi plauka
2485 pa kalna galu —

Heij, gaviles, gavilējat!
Izdzerat kausus un atkal lejat!

Mēs ilgas sniedzam,

Lai saucam, kliedzam:

2490 Heij, heija, heij!
Heij, heija, heij!
Miers, laime, laime,
Kā viena saime

Dzimtene līgo!
2495 Lai kokles stīgo,

Lai griežas dejas,
Lai dzied, lai smejas:
Heij, heija, heij!

JAUNIE ĻAUDIS
(Sāk rotaļas, cīņas ar spēkošanos, ļ

DZĪRU DZIESMA

Lai šķēpi dārd,
2500 Nu vadzī tos kārt,

Ar vairogiem ripas kaut,
Ar zobeniem rudzus pļaut
Uz mēteļiem bērniem gult
Uz bungām pupas kult!

2505 Heij, heija, heij!

Vīns lai puto, pāri līst,
Dzīve kūso, bēdas šķīst,

Dzer un atkal lej,
,Heija, heija, heij!

AIZ PRIEKŠKARA

(Klusi noskan, visi uzklausās.)

2510 Vai, vai, mani mīļie!
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LĀČPLĒSIS

Kas tur vēl vaida?

Saukt visus dzīrēs, ja vēl kāds gaida!

(Liek atraut priekškaru vaļā; Daugava atspīd saulē, bet viņpusē
melni debeši.)

TĀLĀS BALSIS

Par zemu esam,

Nespējam kāpt,
2515 Zemes smagumu nesam,

Nāc mūs glābt!
Iz dziļumiem tevi saucam,

Sen mūžus uz augšu traucam —

Vai, vai, mani mīļie!

LĀČPLĒSIS

(Iziet uz, lieveni ārā.)

2520 Kas tur sauc? Kas tie ir?

Laist šurp! Kas tautu no manis šķir?

VIRSAIŠI

■— Tur Daugava vaid!

— Tāļš negaiss krāc —■
— Priekškaru priekšā laid —

2525
— Istabā tverties nāc.

SPĪDOLA

(Bailīgi, klusi)

Maini un mainies pats uz augšu.

TĀLĀS BALSIS

Mēs asaru Daugavā vaidam,
Tevis sen mūžiem mēs gaidām.

LĀČPLĒSIS

(Atpakaļ nākdams.)

Vai nezin neviens, kas tur vaida?

2530 Saukt visus šurp, kas vēl gaida!

(lenāk Melnais bruņinieks, akls, ļoti bagāti ģērbies, viņš

tiek vests no kāda zēna.)
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SPĪDOLA

(lekliedzas.)

Ā!

LAIMDOTA

(Stāv kā sastingusi, kauss viņai izkrīt no rokām.)

LĀČPLĒSIS

(Nu tikai vēl atgriežas un ierauga bruņinieku.)

KANGARS

Te bija vēl viens, kas gaida.

LAIMDOTA

Nelaid, nelaid! Kas to še laida?

LĀČPLĒSIS

Viņš viesis, — šodien ir katrs lūgts.

(Melnajam bruņiniekam tiek pasniegts vīns un ēdiens, tas to

neaizskar.)

LAIMDOTA

2535 Vai! Lāčplēs, šis viesis kļūs tev rūgts.

KANGARS

Heij, jautrāk dejā griežaties!
Šurp, jaunie, lai redz, kā jūs laužaties!

VIESI

(Atkal apsēdušies; tiek dejotas dejas, un jaunie kareivji izaicinājās
viens otru un spēkojas.)

KANGARS

Vai veciem ar spēkoties neuznāk prieks?
Lai lauzties nāk kāds stiprinieks!

(let lauzties kāds liels vācietis stiprinieks un nosviež vairākus

latviešus.)
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VĀCIETIS

(Sūtnis.)

2540 E, ko nu jūs lielāties, latvieši!

Tik spaļi — ja neskaita Lāčplēsi.

KOKNESIS un VIRSAIŠI

Ho! Ho!

KANGARS

Jā, Lāčplēsis stiprākais pasaulē!

MELNAIS BRUŅINIEKS

Varbūt, ka tik jūsu zemītē?

(Troksnis kareivjos.)

KANGARS

2545 Tam pretnieks nekad vēl nav atradies!

MELNAIS BRUŅINIEKS

He! tad viņš no cīņas gan atteicies?

LĀČPLĒSIS

(Uzsit ar šķēpu uz grīdas.)

Ho! ho!

SPĪDOLA un LAIMDOTA

(Lūko to atturēt.)

KANGARS

Mūžam no cīņas nav Lāčplēsis bēdzis!

MELNAIS BRUŅINIEKS

— Kad pretnieks pa jokam to rokās ir slēdzis,
2550 Bet nopietnā cīņā —? sirds nesašļuks?

No cīņas aiz dažādām izruņām muks!

(Koknesis un virsaiši, un visi kareivji iesaucas dusmās.)

KANGARS

Tu zaimo!
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MELNAIS BRUŅINIEKS

Nu, nāc tad, Lāčplēsi!
No manis vēl visi ir mukuši!

LĀČPLĒSIS

(Lēni pieceļas no troņa krēsia, bet uz Spīdolas mājienu atkal at

sēstas.)

LAIMDOTA

2555 Tu viesis, ar viesi nav cīniņa.

MELNAIS BRUŅINIEKS

Es neēdu še vēl ne kumosa!

Ko līdz tavas sievas izruņa?

(Troksnis, kareivji nāk uz priekšu.)

LĀČPLĒSIS

(Lūko atkratīt Laimdotu, kas viņu apskāvusi.)

Laid, ilgāk man rokas vairs neciešas!

SPĪDOLA

Tu karalis! lauzties tev neklājas!
2560 Klus', svešniek, izturies cienīgi,

Tu runā še ar karali!

MELNAIS BRUŅINIEKS

Ā, lūk! — Un man teica — ar varoni!

Tu varonību slēp purpurā,
Par tevi runā sieva un mīļākā!

LĀČPLĒSIS

(Nomet purpura mēteli un noliek pie malas zeltīto šķēpu—

scepteri.)

KOKNESIS

2565 Ha! ļauj man viņu gabalos plēst,
Ja netīk tev apsmieklu asinīm dzēst!

(Troksnis aizvien atkārtojas, ļaudis top nemierīgi.)
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MELNAIS BRUŅINIEKS

Jā, svešām rokām liec ogles raust!

Es viens visu tautu šo gribu šausti

(Troksnis augstākā pakāpē: visi saceļas kājās un kliedz.)

ĻAUDIS

Atrieb! atrieb! nosit to suni! asinis! visu tautu viņš
zaimo! atrieb!

LĀČPLĒSIS

(Izraujas no Laimdotas rokām, nostājas istabas vidū un sāk jostu

sasprangot, Spīdola viņam stājas ceļā.)

KANGARS

2570 Nost priekškaru! lievenī sataisāt vietu!

Jo Lāčplēsis neļaus, ka tautu tā smietu.

Gan ilgi no cīņas viņš vairījās,
Bet dūša nu reiz viņā pamodās.

KOKNESIS

(Uz Kangaru.)

Klus'!

LĀČPLĒSIS

2575 Hoho! Nāc!

SPĪDOLA

Stāv', Lāčplēsi,
Vai pretnieks tevis cienīgs, tu nezini.

LĀČPLĒSIS

Kas esi?

MELNAIS BRUŅINIEKS

Es nāku no tatāriem,
2580 Visas zemes tie min zirgu pakaviem,

Tā tevi un latvjus es samīšu

Un gaismas pils gaismu dzēsīšu!

(Izvelk zelta zobenu, uztraukums ļaudis.)
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TĀLAS BALSIS

Vai, vai, mūsu mīļie!

LĀČPLĒSIS

Nu dzirdi, viņš ļaunuma pēdējais spēks, —

2585 Dod šķēpu, še necīnīties ir grēks! —

Man šķita, viss panākts, mans uzdevums beigts,
Un dusa ir nāve, lai darbs ir sveikts!

SPĪDOLA

Nē, Lāčplēs, še viltus! — ja necīnies,
Tad veiksi, — bet kritīsi cīnoties!

2590 Tavs liktens te: aklais, tam zobens ir zelts,
Pret tevi un tautu ļauns ierocis celts!

TĀLĀS BALSIS

(Tuvāk.)

Vai, vai, mūsu mīļie!

MELNAIS BRUŅINIEKS

Tu velti to glābt gribi, Spīdola,
Jums neizbēgt abiem no likteņa.

SPĪDOLA

2595 Pret mani tu nespēj, un liktens varu

Es laužu, ja pārvēršu Lāčplēša garu.

MELNAIS BRUŅINIEKS

Bet tu to nespēj, tas liktens, haha!

SPĪDOLA

Vēl esmu es spīdošā Spīdola!

(Uz Lāčplēsi.)

Lāčplēsi, mainies uz augšu, ne šis tavs darbs!
2600 Tev lielāks darbs: priekš tautas dzīvot, ne mirt!

Tauta tik pārvarama, kadkrīti tu!

Ar viltu tie kaitina tevi uz cīniņu!

Sargies, un tauta dzīvos, vadi to tu,

Topi stiprākais arī garā,
2605 Spēks nav vien tikai viesuļa sparā.
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Še katris vājākais pastāvēs,

Tevi, stiprāko, liktens nonāvēs.

KANGARS

Jā, taupies, varon, sūti tik mani,

Pats mierīgi savas avis gani
2610 Ar savu mīļāko. — Latvieši,

Mēs vēlēsim citu sev vadoni!

(Troksnis, piekrišana.)

SPĪDOLA

Spiegs! noslēpumu tu nodevi,

Nu kaitinot nāvē dzen Lāčplēsi!
Tad mirsti!

KOKNESIS

2615 Tev netīrs taps šķēps un rokas,
No nūjas lai čūska zemē lokās.

(Nosit Kangaru un noslauka nūju.)

KANGARS

(Mirdams.)

Es arī mūžīgs! Še burvība,

To ņemat! — Vēl neveici, Spīdola!

(Spļauj uz grīdu.)

KĀDS VIRSAITIS

(Spļāvienu nolaiza, tā Kangara burvību paņemdams.)

VIRSAIŠI

Vai! briesmas! To nosit, bet pretnieku ne!

LĀČPLĒSIS

2620 Daudz goda tam sunim tu novēlē.

SPĪDOLA

Viņš tevi nodevis, viņš kaitinājis —
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LĀČPLĒSIS

Es, Spīdola, pats būtu cīņā gājis,
Nu tiem tu ļauj mani spiest. —

Tu saki, šai cīņā man nāvi būs ciest •—

2625 Es reiz jau miru, kad domājos mērķi nesniedzis

Nav grūti mirt!

Bet grūti ir sevi nepiepildīt.
Es redzu, še liktens mani gaida —

Es tomēr eju!

SPĪDOLA

2630 Mainoties uz augšu, tu likteni pārspēsi!

LĀČPLĒSIS

Es lūstu, kad mainos; es gatavs no sākta gala,
Tu gribēji mani mūžībā pacelt, bet lauzi,

Kodolam augot, pārsprāga čaula;

Manā bruņā nu plaisa.
2635 Man svešas šaubas cēlās, es neticu sev,

Es gribu šo cīņu uzņemt, lai ticētu atkal

Un tiktu pilnīgs.
Tu liki cīņu ar vāciem līdz galam vest,

Ko tagad šo liedz?

SPĪDOLA

2640 Tur cīņa bij gudra, tur varēja tikai veikt,
Še tikai krist.

LĀČPLĒSIS

Tik likteni izpildīt mana gudrība,
Man taisni uz priekšu iet vajaga,
Tur daudziem bij krist, daudz asinīm līt,

2645 še būšu es tikai viens, kas krīt.

SPĪDOLA

Tu daudzu, tu visu vērts.

LĀČPLĒSIS

Tu daudzu vērts, tā katris var teikties,
Es stiprāks gan, bet visi kopā to atsver —-
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SPĪDOLA

Nekad, nekādi

LĀČPLĒSIS

2650 Visa tautas dzīve tūkstots gados ir lielāka

Par katra lielākā varoņa negaro dzīvi,

Pēc manis nāks citi, kas izvedis gaitu galā.

SPĪDOLA

Nē, līdzi tev Latvija kritīs.

L.A.ČPLESIS

Un, ja viņa krīt, tad nebūs gan bijusi vēl

2655 Pilnīga spēkā, ka varētu stāvēt par sevi,

Ja savu likteni saista pie viena vīra.

Mūžam man nedzīvot taču šai zemes virsū,
Reiz taču pienāks Latvijai krist ir tā;

Paliec tu un vadi, tu stipra un gudra,
2660 Caur gadu simteņiem nākotnē redzi •—

SPĪDOLA

Es redzu: pie tava vārda saistīsies

Latvju sajūsmlba caur gadu simtiem;

Un atkal ies varoņi taisnā ceļā
Bez izrunām, bez gudrības līkiem ločiem,

2665 Bet tāļš uz nākotni būs viņiem skats,

Tie augdami nelūzīs, nebūs vieni,

Tie spēku nemitoši iz tautas smels,
Tos vienas zemes robežas neieslēgs šauri,

Ne zeme pret zemi tad karos,
2670 Bet visas kopā pret tumsu.

Tad aklais melnais uzveikts kļūs!

LĀČPLĒSIS

Hoho! Mūsu būs uzvara! Hoho!

TĀLĀS BALSIS

(Līdz ar Daugavas vaidēšanu vēl tuvāk.)

Vai, vai, mani mīļie!
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LAIMDOTA

(Kura bija noģībusi, attopas un krīt Lāčplēsim lūgdamās pie kā

jām.)

Neej, neej, neej, kur palikšu es?

LĀČPLĒSIS

2675 Tu mana laime, no mūžiem man dota,

Tev paliek mana sirds!

Spīdola, sargā viņu un vadi zemi,
Tev paliek mana dvēsle un gars.

SPĪDOLA

Es negribu zemes, bez tevis man dzīves nav.

2680 Es atmetu debesis, un zeme man neatsver tās,

Viens ceļš, viens liktens mūs abus nes,

Tā veiksim mēs visas pasaules.

BALSIS

(Vaid pieņemdamās.)

Vai, vai, mūsu mīļie!

Vai, vai, mūsu mīļie!

LĀČPLĒSIS

(Brīvā skaļumā.)

2685 Klus', vaidētāji! Hoho, hoho!

Es esmu piepildīts un brīvs,

Gars atkal ceļas spēcīgs un spīvs! hoho!

Nāc, aklais, nāc!

Ko tavs negaiss tā krāc!

MELNAIS BRUŅINIEKS

2690 Nāc un krīti,

Tumsa veic visam par spīti.

BALSIS

Nespēks tavu spēku lauzīs,

Smiltis tavas acis grauzīs,

Vai, vai, mūsu mīļie!
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LAIMDOTA

(Sagrauzta, nespēkā.)

2695 Mans spēks ir galā, tu biji mans spēks!
Bet man iekš krūtīm tava sirds,
Tā lielākās briesmās visspožāk mirdz!

Vēl es tev, vājā, palīdzēt varu:

Man teikts, es redzēšu, kā tu krīt',
2700 Es gribu acis aizdarīt,

Tā tevi neveicamu daru,
Nāc vēl mani skaut,
Ne nāvei nebūs tevi no manis raut!

(Apskauj viņu, tad nokrīt pie troņa, galvu spilvenā apslēpdama.)

MELNAIS BRUŅINIEKS
Hahaha!

BALSIS

(Itin tuvu.)

2705 Vai, vai, mūsu mīļie!

(Cīņa: Lāčplēsis pārcērt bruņinieka vairogu; kliedzieni. Laimdota

saceļas, bet neskatās. Melnais bruņinieks nocērt Lāčplēsim ausi:

kliedzieni.)

LĀČPLĒSIS

Dodat šurp man gaismas pils atslēgu!

(Noņem atslēgu no zelta spilvena, viņa sarūsējusi un nespodra.)

Ā, atslēga rūst,

Tu gribi krist un lūzt?

Es nespēju augt,
*7lū Bet nākotnei tomēr būs plaukt!

(Melnais bruņinieks sacērt atslēgu, tā krīt, bet nu atspīd spožā
gaišumā.)

SPĪDOLA

Spīdola spīd,
Pret dimantu zobens slīd,

Visa pretvara krīt.

(Nostājas Lāčplēsim priekšā; Melnais bruņinieks atvēzējas, bet

nevar cirst; ļaudis iekliedzas.)
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(Bailēs atgriežas, skaļi iekliedzas un steidzas pie Lāčplēša.)

Vai, Lāčplēsi, vai!

2715 Es neizturu vairs tās mokas!

SPĪDOLA

(No kliedziena atgriežas uz Laimdotuun dimantu nolaiž.)

MELNAIS BRUŅINIEKS

(To izlietodams, nocērt Lāčplēsim otru ausi.)

Jākrīt lāčausij pēdējai,
Gaisti no manas rokas!

LĀČPLĒSIS

(Saķer bruņinieku un abi cīnīdamies nogāžas lejā.)

SPĪDOLA

Vēl cīņa nav galā un nebeigsies,
Tev, Lāčplēsi, Spīdola palīgā ies!

(Nolec līdzi.)

BALSIS

2720 Vai, vai, mūsu mīļie!

(Priekškars.)



ĢIRTS VILKS

DRAMATISKS FRAGMENTS





PERSONAS

ĢIRTS VILKS — saimnieks «Vilkos»

EBA — viņa sieva

VALDEMĀRS — viņu abu dēls

UGALS — kāds klaidonis

GAMBA — policijas ierēdnis

POLICISTI ļ
\ — zem Gambas vadības

ZALDĀTI J

Laiks: tagadne



Meža māja «Vilk i». Pagalms: pa

kreisai dzīvojamā ēka, pa labai saim-
niecības ēkas un krūmu pudurs; pa-
galmā ir siena kaudze. Visapkārt
mežs. — Vakars.
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1. skats

(Ģirts Vilks ar flinti un saini pār pleciem, Eb a —-
Ugals — Valdemārs.)

UGALS

1 Daudz paldies, Ģirt, par tavu labo sirdi. Un arī tev,

saimniec, ka pabarojāt un iedevāt ceļa maizi. Nu

varēšu atkal mežā padzīvot kādu laiku. Tur neviens

ķērājs mani nedabūs. Un, būs atkal vajadzība, pie-
nākšu pie tevis, Ģirt.

ĢIRTS

2 Nāc vien droši.

UGALS ,

3 Mēs tevi visi pazīstam. Tu gan neesi mūsējais, bet pie
tevis dienas laikā tikpat droši kā nakti meža bie-

zoknī. Uz tevi var palaisties, tu katram palīdzēsi un

apsargāsi pret visiem pogotiem. Tev jātiek par mū-

sējo; es gribu gādāt, ka tevi uzņem.

ĢIRTS
4 Ak, jā! — Turies tik vien pa kreisai, tur tev īsāks

ceļš. Mēs iesim uz otru pusi. Tur jānones kalngalā

priekš arājiem.

EBA

5 Kas tev tur par arājiem?

ĢIRTS
6 A, ko!

UGALS

7 Zinu, zinu!
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2. skats

(Tie paši; no meža ienāk aši kāda jauna sieviete.)

JAUNĀ SIEVIETE

(Uz Ugāli.)

8 Aši! nāc! ko kavējies? (Uz Vilku un Ebu.) Sveiki! — Ne-

aizturat viņu!

UGALS

9 Ā, tu. Baltā! — Es eju tūlīt (Jaunā sieviete aiziet.) Nu, jūs
redzat, ka man tūlīt jāiet. — Paliekat nu visi sveiki,

veseli!

(Sniedz Ģirtam roku; Eba aizgriežas it kā netīšām, tā ka Ugals
steidzas prom, viņai roku nedevis.)

ĢIRTS

(Uz Ugāli.)

10 Vesels! vesels!

VALDIS

(Rīda viņam suni virsū.)

11 Pui! pui!

UGALS

12 Ko tu tur dari, puika?

ĢIRTS

13 Valdi, kas tev prātā ienācis? Kā tu viesām to vari

darīt?

VALDIS

14 Kas šis par viesi! Übags vien ir!

ĢIRTS

15 Vai tu negudris, puis! Kas tevi mācījis tik nekrietni

darīt? — Ej tūlīt nolūdzies.
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VALDIS

16NNē, nciešu lūgties, tādu übagu, mama pati

teica. — Man to bleķa dozīti nevarēja dot.

(lebēgpie mātes.)

UGALS

(Sasējis savu nesamo.)

17 Ģirt, Ģirt, tas puika nav tevī, pielūko, ka nav ne-

laime.

3. skats

(Tie paši —
bez Ugala.)

ĢIRTS

18 Nāc šurpu, Valdemār!

EBA

19 Ko tu gribi tam puikam darīt? Labs jau nekas nav,

kad tu tik svinīgi sauc: Valdemār. Tā noplīsušā

übaga dēļ manam dēlam būs ciest tavu rupju pārmā-
cību? Citu audzināšanu tu jau neproti kā pēršanu.
Tā arī tava «jaunā strāva», ko tu meža sapulcēs mā-

cies?

ĢIRTS

20 Ko tu nu jēdzi!

EBA

21 Jā, jā, es jau tā muļķe, es neko nejēdzu. Tu gan tas

gudrais, tu proti visu mūsu iedzīvi izdzīt cauri, tu

drīz vien būsi izputinājis visas manas tēva mājas
priekš tās tavas partijas. Tur tev tā visu gudrību

gudrība; kā ar karotēm jums apgaismība jāielej jūsu
vaļējās mutēs, kā jūs tur stāvat. Tam, kam kas ir,

atņemt pēdējo grasi, mājas atdot Jēcim un Jancim,

un Krancim, visu tik stiept projām tiem dienas zag-
ļiem, lai nāk nu, lai laupa tie

...



322

ĢIRTS

22 Klus'!

(Paceļ ātrās dusmās fiinti un uzsit uz zemi.)

EBA

23 Šauj, šauj uz sievu, uz bērniem, tu kaislā galva,
niknais zvērs; pierādi, ka jums cilvēka dzīvība nav

nekas, ja tik aizskar jūsu iedomas un saka jums pa-

tiesību acīs par jūsu darbiem — un tu pats...

ĢIRTS

(Ātri atkal norimis.)

24 Bet man jau ne prātā nenāk jums ar flinti — es ne-

maz nedomāju, es tik tāpat ar flinti piesitu, kad tu

mani kaitināji — Eba, Eba!

(Nomet flinti un apkampj Ebu, Valdis viņam apkārt.)

EBA

25 Tu ātrais, tu jau reiz arī tik flinti piesiti, un viņa

sprāga vaļā . . .

ĢIRTS
26 Nesaki nekā, nesaki nekā, mīļā, es toreiz tevi ieguvu.

Es ātrs, bet vai daru netaisni? Kādēļ tu mani kaiti-

nāji, mīļā? Tu dari pāri, viņi ir taisni, viņi...

EBA

(Smiedamās.)

27 Ja, jūs jau esat tie labie!

ĢIRTS

28 Bet, mīļā, es jau vēl nemaz nepiederu pie viņiem, vēl

par maz zinu, neesmu vēl viņiem līdzīgs, vēl neuz-

ņem —

VALDIS

29 Tētiņ, tu skaistais tētiņ, tu tas labākais un stiprākais.
Tu vislabāk proti šaut, uz simts divdesmit soļiem no-

šauj vanagu galvā, no tevis visi baidās, tevi neviens

zilbiksis neaiztiks, tev vajag būt vadonim.
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ĢIRTS

30 Dēliņ, tur visi līdzīgi, neviens nav kungs, neviens

nav kalps, visi ir brāļi un kareivji priekš brīvības.

VALDIS

31 Bet tas übags taču nē? Tam nav kareivja spožu pogu,
ne flintes; es viņa negribu par brāli.

ĢIRTS

32 Spožu pogu mums nevajag, bet par flintēm gan tiks

gādāts.

VALDIS

33 Tētiņ, gādā man ar flinti!

EBA

34 Ko nu stāsti niekus tam bērnam; viņš vēl var pats
sevi ievainot. Tev nemaz viņa nav žēl.

ĢIRTS

35 Ak, Eba, kā man viņa žēl! Savu dzīvību es par viņu

atdotu; viņš mums vienīgais un tu, un šī gaidāmā —

EBA

36 Brīvība, jā, es zinu, to tu gaidi. Kam tev viņas vajag?
Vai tev nav visa diezgan?

ĢIRTS

37 Bet vai tad es neredzu visas netaisnības un briesmas

apkārt? Šis pats übags, viņš bija laimīgs vīrs, un

tagad?

EBA

38 Kas tev daļas? Ko maisies iekšā? Kas tevi lūdz? Tevis

nemaz tur negrib! Kop savu saimi; vārdos tu mūs

mīli, bet atstāj par diezin kādu tur brīvību. Mēs lai

ejam postā! Ak dievs, dievs! Labi nebūs, Ģirt, labi

nebūs. Bet es to nepieļaušu, — tu tīšu prātu —
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ĢIRTS

39 Mīļā, būs labi, esi tu tik laba.

VALDIS

40 Māt, nebēdā, tētis mūs mīl, viņš ir labs, viņš mani

ņems līdzi kalnā.

EBA

41 Kādā kalnā? Tas puika to zin, un es ne. Es taču eju

uz mežu govis apskatīt?

ĢIRTS

42 Jā, jā.

(Paņem nesamo.)

VALDIS

43 Es eju līdzi, es gribu, es jau biju.. y

EBA

44 Tev jāpaliek, neviena nav mājās, tēvocis tev dos

nazīti.

VALDIS

45 Man nazīti, un brālēnam ir naudas maciņš! Es ari

gribu maciņu, vēl labāku, tādu kā lieliem cilvēkiem,

es par viņu esmu lielāks.

EBA

46 Bet viņš bagātāks, kur lai mēs tādu dabūjam?

VALDIS

47 Es arī gribu būt bagātāks, es gribu tā, kā nevienam

nav, ne viņam, ne kam.

ĢIRTS

48 Liecies mierā, puis, fu, tas nav skaisti.

VALDIS

49 Bet es gribu —-
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ĢIRTS

50 Tu paliksi mājās. —

VALDIS

(Piesper ar kāju spītīgi. Kad tēvs viņam grib aplikt rokas ap

pleciem, viņš stāv gluži stīvi, tēvs viņu pagrūž. Eba viņu ap

glauda un skūpsta, viņš to atgrūž.)

4. skats

(Valdis — viens.)

VALDIS

51 Bet es dabūšu tādas lietas, kādas nav brālēnam un

nevienam puikam. Es neesmu nekāds maziņais, es par

visiem puikām gribu būt pirmais, lai arī esmu jau-
nāks.

Pagaid' vien, kad es staigāšu svētdienās apkārt ar

papirosu zobos un visi skatīsies vien.

Vajag dabūt naudu!

Tas übags man negribēja dot bleķa dozīti, būtu kur

ielikt tabaku; es viņam gan uzrīdīšu Kāravu citu reizi

virsū, lai parādās vien. Mama arī saka, ka viņš slikts

cilvēks, ka blandoties pa mežiem apkārt.
Vai tad tie lielie domā, ka es nezinu, ko viņi dara?

Tēvs nelaiž mani līdzi, bet es taču noskatījos, kur

viņi sanāk, aizšmaucu sargam garām, ka neviens

mani neredzēja.

(Atskan divi šāvieni tālumā.)

Klau, tur šauj, atkal divi šāvieni, tā ir zīme, ka jā-

sargās, un viņi pāries uz citu vietu. Un viņi visi

slapstoties lien, ātri, ātri. Bet kā tie šāvieni varēja

būt tik tuvu?

(Atkal šauj, jau tuvāk.)

Vēl šauj, tas nav brīdinājums. Kas tas ir?

(Uzlec un paskrien tuvāk uz to pusi, kur atskan šāviens.)

Vai mežsargs būtu uzlīdis? Tam bailes, tas nešautu.

Kāds netīši iemaldījies medinieks? Būtu jāpaskatās. Es

zinu paroli, mani neaizturēs. Bet puikas gan nelaidīs

klāt.
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Ak, kā tas viens svešais runāja briesmīgus vārdus,

uz celma uzstājies; apkārt jau tumšs, tumšs, un mežs

tik bailīgi šņāc, uz uguns kuras mazi žagariņi, un tam

svešajam spīd ģīmis viss sarkans, bet acis kā vilkam.

Šodien viņi dienā ...

(Šauj gluži tuvu, dzird vāju iekliedzienu.)

Ā, tas nav medinieks, dzenas kam pakaļ, kad tik nu

neieskrien iekšā! Vai übags būtu tālu projām? Tas nu

tagad bēgs ko kājas nes, tādam jau jābaidās. Tur

jau nāk kāds klibodams. Būs sašauts. Nāk šurp slap-

stīdamies. Tur sev sānu, gurnā būs iešauts, no tālie-

nes lode laikam nākusi, citādi viņš nevarētu vēl tik

ātri paiet.
A, kas tad tas? Tas jau tas pats übags. Še tev nu

ir, vai dabūji?

5. skats

(Valdis un Ugai s.)

VALDIS

52 Ko nu tik ātri atpakaļ? legribējās vēl ēst?

UGALS

53 Es ievainots no lodes; ķērāji man uz pēdām; noglabā
mani ātri, es nevaru vairs tālāk iet.

VALDIS

54 Ko teiks tēvs, kad es noglabāšu tevi bez viņa ziņas?

UGALS

55 Viņš teiks, ka tu labi darījis.

VALDIS

56 Bet ko teiks māte?

UGALS

57 Kas man daļas gar tavu māti. Noglabā mani ātrāk,

viņi nāk.
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VALDIS

58 Kas man daļas gar taviem viņiem? Pagaidi, tēvs drīz

pārnāks.

UGALS

59 Nolādēts! Gaidīt! Pēc pāris minūtēm viņi jau ir še.

Noglabā mani, vai es tevi uz vietas nošaušu!

VALDIS

60 Tu savu flinti jau izšāvi, atšaudamies no ķērājiem.

UGALS

61 Es tevi noduršu ar šo dunci!

VALDIS

62 Kur tu mani panāksi ar savu sašauto gurnu?

UGALS

63 Vai tev, puika, tiešām būs sirds, ka tu mani ļausi sa-

grābt no ķērājiem pie tava tēva mājas? Redzēsi gan,

ko tavs tēvs teiks?

VALDIS

64 Kā tev bij sirds nedot man to bleķa doziti?

UGALS

65 Nu, še tev viņa, tur man bija skrotis.

VALDIS

66 Paturi tagad pats, kad tev nav nekā labāka.

UGALS

67 Nu, še tev nauda — tu, tu, nākamais saimnieks.

VALDIS

68 Jā, tu manim iedursi. Noliec tur zemē.

UGALS

(Noliek rubli zemē.)

69 Fui! Bailīgs arī!
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VALDIS

70 Tu pats draudēji, bet tagad tev no manis jābaidās,
ne man no tevis.

UGALS

71 Nu, noslēp ātri, asins naudu saņēmi. Visi jūs asins

sūcēji, un tavs tēvs, tas liekulis, vēl grib saukties par
mūsu biedri.

VALDIS

72 Mans tēvs nav liekulis! Ņem savu naudu un ej.

UGALS

73 Ak tu soda lāsts, sērs tavā mutē! Uz vietas tu mani

paslēpsi!

VALDIS

74 Uz vietas tu nolūgsies manu tēvu.

UGALS

75 Tu sātana bērns, tu, tu!

VALDIS

76 Uz vietas! Klau, jau nāk.

UGALS

77 Tavs tēvs nav liekulis — nolādētais!

VALDIS

78 Nāc šurp, aši; nebaidies!

(Siena kaudzē izplēš caurumu,, kur Ugals ielien. Carumu aizmet

cieti ar sienu, ar smiltīm aizber asins lāses un uzliek kaķi ar

bērniem uz siena, pats ari apguldamies sienā. Apskata dabūto

rubli un nobāž azotē.)
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6. skats

(Valdis guļ, dziedādams kādu strādnieku dziesmiņas meldiņu.
lenāk Gamba ar polic īstie m.)

GAMBA

79 Labrīt, dēls! Kāds tu liels esi izaudzis, kopš tevi pē-

dējo reizi redzēju, kad pie tava tēva biju ciemā. Saki

man, vai še negāja kāds garām?

VALDIS

80 Izaugu gan liels, bet jūs esat daudz lielāks.

GAMBA

81 Nu, gan jau tu arī izaugsi tik liels! — Bet saki man,

vai tu neredzēji, ka še aizgāja kāds garām?

VALDIS

82 Vai še aizgāja kāds garām?

GAMBA

83 Nūja! — Še nupat vajag būt aizgājušam garām cil-

vēkam: pelēki svārki, veca cepure, taša pār pleciem.

VALDIS

84 Ak cilvēks ar pelēkiem svārkiem, vecu cepuri un

tašu pār pleciem?

GAMBA

85 Nu, jā, jā. — Atbildi ātrāk un neatkārto manus vār-

dus. Kur palika garāmgājējs?

VALDIS

86 Viņš aizbrauca garām.

GAMBA

87 Kā tā, aizbrauca garām? Kur tad viņš zirgu ņēma?

VALDIS

88 No staļļa.
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GAMBA

89 Vai tavs tēvs viņam deva zirgu? (Uz policistiem.) Vai

jūs dzirdat?

VALDĪS

90 Nē, viņam bija pašam savs zirgs.

GAMBA

91 Ko nu melo! Viņš bija kājām.

VALDIS

92 Kad jūs labāk zināt, ko tadman prasāt?

GAMBA

93 Ko tu, puis, gribi mani nerrot? Ko? Saki skaidri un

gaiši, vai Ugals še aizgāja garām?

VALDIS

94 Jūs jau mani gribat nerrot, es jums sāku stāstīt, un

jūs neļaujat.

GAMBA

95 Nu tad stāsti, bet ātri.

VALDIS

96 No rīta agri es dzirdu — rībiens — (Policisti sakustas.)

Māte tikko vēl gāja govis slaukt, un raibaļa negri-

bēja nemaz stāvēt, viņa ganos kāju sadūrusi.

GAMBA

97 Nu, nu, ātrāk, kas par rībienu?

VALDIS

98 Es jau stāstu pēc kārtas: māte tikko vēl gāja govis
slaukt, un raibaļa nemaz nepielaidās — es dzirdu,

rīb, — tā rīb, tā rīb. Mēs skatāmies, kas tur? Redzam,

kūp kā dūmi.

GAMBA

99 Vai šāviens rībēja?
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VALDIS

100 Nu, kad jūs man neļaujat stāstīt —

POLICISTS

101 Nu stāsti, stāsti, bet ātrāk, mums nav laika. (Uz Gambu.)

Jūsu godība, kad Ugals nav še iebēdzis, tad viņš var

tāli aizskriet, kamēr mēs še runājamies.

VALDIS

102 Jā, es pa to laiku būtu aizskrējis, ka neviens vairs

manis nedabon.

GAMBA

103 Teic tad ātrāk, tu palaidnis, kas tur šāva?

VALDIS

104 Kur šāva?

GAMBA

105 Pag, tu man, es tev gan rādīšu! Tu nupat teici, ka

no rīta rībējis šāviens.

VALDIS

106 To es neteicu, to jūs teicāt, ka rībējis šāviens. Es

teicu, ka rībēja, bet tie bija rati, es zinu itin labi,
kā rīb šāviens, mans tēvs labs šāvējs.

GAMBA

107 Nolādētais, tu taču teici, ka kūpēja dūmi?

VALDIS

108 Tie nebija dūmi, bet putekļi no ceļa. Tur brauca pil-
nos auļos ķesters. Jāsteidzoties palīgā mācītājam,
ātri, ātri.

GAMBA

109 Nu, nu, kas tur noticis? Uzbrukums no dumpinie-
kiem?
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VALDIS

no Ak vai tā? Kad tad šie uzbrukuši?

GAMBA

111 Es nevaru vairs izturēt! Ņem to bezkaunīgo puiku!

POLICISTS

(Krata galvu.)

112 Ko nu! Viņš vēl muļķītis.

GAMBA

U3 Ugals še visādā ziņā iebēdzis, puika tik liedzas, var-

būt pat paslēpis, tad lai dievs viņu žēlo. Pārmeklējiet
aši visu māju, izkratāt visas lietas. Eita jūs istabā,
mēs meklēsim te pagalmā.

VALDIS

H4 Paskatāties, vai nav te apakš slaucenes paslēpies?
Vai nav kokā iekāpis? Vai nav zemē ielīdis? Vai

nav kaķe virsū uzgulusies?

(Zaldāti iedur ar štiku siena kaudzē.)

Vai nav apakš manis?

GAMBA

115 Sasodītie sātana kalpi! Eita istabā, es jums teicu.

VALDIS

no Neeita labāk vis. Nez, ko teiks tēvs, kad dzirdēs, ka

bez viņa ziņas māja izokšķerēta?

GAMBA

li? Ā, ko, ā? Vai tēvam ir ko slēpt? Kādas grāmatiņas
varbūt? Vai lapiņas?

VALDIS

H8 Ir gan grāmatiņas, un grāmatiņām ir lapiņas.

GAMBA

119 Ārē nu! cita.
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VALDIS

120 Pag, es jums pateikšu, kas vēl ir tēvam, — viņam ir

flinte, kura ļoti tāli nes un trim vīriem izsit cauri kā

nieks.

POLICISTS

121 Ko tur meklēsim istabā? Kur tad viņš tur būtu tik

ātri paslēpies? Steigsimies labāk viņam pakaļ.

GAMBA

(Uz Valdi.)

122 Ak tu tāds! tāds! Kad es tevi ņemšu ar zobenu sa-

kapāt, gan tad tu man citādi runāsi —

VALDIS

123 Mans tēvs tad gan arī citādi runās.

GAMBA

124 Tavs tēvs, tavs tēvs! Es tevi aizvedīšu uz pilsētu un

iesviedīšu cietumā, tur tu ne gaismas stariņu nere-

dzēsi un sapuvušos salmos tupēsi ar ķēdēm pie kā-

jām un rokām. Ar karstiem pīķiem tevi durstīs, ka

tu aizmirsīsi, kā tevi sauc un kā tavu tēvu.

VALDIS

125 Manu tēvu sauc Ģirts Vilks — to tu esi aizmirsis.

ZALDĀTI

(Dusmīgi staigā šurp turp, dažs grasās iet projām.)

VIENS ZALDĀTS

(Ātri iekliedzas.)

126 Bet re, kur asins pēdas! — tās ir no ievainotā Ugala.

GAMBA

127 Ā, nu tevi pieķēru.

VALDIS

128 Tad ta pieķeršana! Mana māte šodien vistu kāva.
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FOLICISTI

129 lesim, jūsu godība, jūs redzat, ka tiešām še nav

Ugala,

VALDIS

130 Zināms, ka nav.

(Kad viņi aizgriežas, viņš rāda viņiem garu degunu.)

Ārē nu, ko atradāt, gudrinieki!

GAMBA

(Pamanījis, atgriežas ātri atpakaļ.)

131 Nu tu pats nodevies, gudrinieks. Es jau tiešām do-

māju, ka še viņa nav, un nu tu pats izpļāpāji.
Teic nu, kur viņš ir, jeb mēs tevi ņemsim līdzi tūlīt

un tavu tēvu arī apcietināsim, ka viņš pietura no-

ziedzniekus. Tad tu vēl no viņa paša dabūsi bries-

mīgu pērienu.
Tu redzi, ka es tev un tavam tēvam ļauna nevēlu. Ja

mēs visu pārmeklēsim, tad jau visādā ziņā dabūsim

viņu rokā un tev tik būs jāiet cietumā līdz ar tēvu,

un labuma tur nekāda. Ja tu mums tūlīt pasaki, tu

aiztaupīsi mums laiku un es tev arī ko došu priekš
saldumiem.

VALDIS

132 Man nevajag saldumu, es neesmu mazs puika.

GAMBA

133 Taisnība gan, gudrs tu esi kā liels cilvēks, es tev

arī iedāvāšu ko kā lielam cilvēkam, kas nav citiem

puikām. — Vai tu redzi, kāds man smuks nazīts ar

šildpati, tāda tu neesi redzējis.

VALDIS

134 Fui, manam tēvam daudz labāks, tāds ģelzis man par

prastu.

GAMBA

135 Bet pulksteņa tev nav; kamēr tev nav pulksteņa, tu

esi tikai mazs knauķis vien, kuram tādas labas lietas

nevar dot rokās. Re, kur man ir pulkstensl
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VALDIS

136 Man nevajag pulksteņa.

GAMBA

137 Nu, virs bez pulksteņa ir kā suns bez astes. Bez

pulksteņa tu nekā nezini. Pilsētā tādiem jauniem cil-

vēkiem kā tu visiem ir pulkstens. let kāds nabagāks
cilvēks garām un uzprasa tev: mīļais jaunskungs, vai

drīkstu lūgt, cik ir pulkstens; tu tūliņ: labprāt, pa-
skatāt, tik un tik.

VALDIS

(Nopūšas.)

GAMBA

(Šūpo rokā pulksteni.)

138 Paskaties, paņem rokā, redzēsi, cik labi viņš iet.

VALDIS

(Atgrūž nost.)

GAMBA

139 Paklausies, kā tikš, tik skaļi kā zvaniņš.

VALDIS

140 Jā.

GAMBA

14 1 Un kāds biezs sudrabs. Piecpadsmit akmeņi.

VALDIS

142 Laikam tas ir dārgs? Būs vairāk kā pieci rubļi?

GAMBA

143 Ko nu! Dividesmit rubļu viņš maksā.

VALDIS

144 Dividesmit rubļu.
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GAMBA

145 Vari pats palūkoties, ka es tevi nemānu.

VALDIS

(Paņem rokā un aplūko.)

GAMBA

146 lebāz kabatā, redzi, kā vareni stāv.

POLICISTI

147 Tad ta glauns jaunskungs! Glaunāks nekā mācītāj c

zēns.

VALDIS

148 Ko nu tas, tas tik tāds knēvels! Še nu, ņemat atpakaļ.

GAMBA

149 Paturi vien.

VALDIS

īso Ko nu jūs jokojaties, priekšnieka kungs.

(Noņem pulksteni nost.)

GAMBA

151 Es nemaz nejokojos, paturi vien, tu neesi nekāds

muļķa puika, tu proti apieties ar tādām lietām, tu jau
arī neiesi velti sev pašam un tēvam darīt nepatikša-
nas kaut kāda übaga dēļ, kas tev no viņa par labu!

VALDIS

152 Ko tāds! Ne bleķa dozītes nenovīdas man dot.

(Tura pulksteni rokās.)

GAMBA

153 Vai tad tādam arī kas ir ko dot? Ko citam būs noza-

dzis, to dos. Vai tad tev vajag zagtu mantu? Tavs

tēvs vienmēr bijis godīgs vīrs un taisns. Ko tu aiz-

stāvēsi kaut kādu vazaņķi?
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VALDIS

154 Jā, mama arī teica, ka viņš vazaņķis.

GAMBA

155 Nu, lūk, tava mama zina, ko viņa saka. Viņa tev dos

vēl brelokus, ko piekārt pie ķēdes. Un tēvs teiks,

ka tev nevajag nekā ņemt no übaga.

VALDIS

156 Bet tēvs tomēr būs dusmīgs.

GAMBA

157 Gan māte tevi aizstāvēs, un tēvs jau arī pakliegs,
pakliegs, gan aprimsies. Tu jau ļauna nekā nedarīji,
tu tikai negribēji darīt nepatikšanas tēvam, ka nāktu

viņam policija uz kaklu. Viņš jau nemīl policiju. Tā

būs visiem labi. Pieliec vien klāt pulksteni.
(Apliek viņam.)

VALDIS

(Stāv klusi, ar sevi cīnīdamies.)

GAMBA

158 Nu nē, nē! Dod atpakaļ.

VALDIS

(Izrauj viņam pulksteni no rokas un pats, atiedams nost no siena

kaudzes, klusi rāda uz vietu, kur bēglis apslēpies, Gambam pie
auss iečukstēdams.)

159 Sakal, lai meklē tur.

(Pats ienes kaķi namā glaudīdams.)

GAMBA

160 Kāds tu gudrs! — Zaldāti, vai labi izmeklējāt siena

kaudzi? Pameklējiet vēlreiz, un, ja nav, tad iesim.

ZALDĀTI

(Smejas.)

161 Kā pavēlat!

(Dur ar bajoneti sienā.)
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UGALS

(lekliedzas.)

ZALDĀTI

162 Arē, kas tad tur kliedz?

UGALS

163 Vai, vai, nedurat!

ZALDĀTI

(Izārda siena kaudzi.)

UGALS

(Izlien ar dunci rokās, grib uzbrukt, bet sakrīt.)

ZALDĀTI

164 Vai nu dabūjām tevi Tokā!

GAMBA

165 Nepretojies nu, viss jau ir velti. Citādi es tevi likšu

sadauzīt, ka neviena kaula nepaliks vesela.

VALDIS

(Iznācis no nama, iekliedzas.)

166 Ko jūs darāt? Ko jūs viņam darāt?

GAMBA

167 Ej nost, puika, pats vēl dabūsi! Ko tu nu vairs mai-

sies iekšā? No tavas puses viss izdarīts, nu mēs darī-

sim savu darbu. Tas tik bij brangs ķēriens! Sen jau

meklējām.

UGALS

(Sasiets guļ zemē, Valdis lūko viņam tuvoties.)

168 Nenāc man klāt, nelieti, fui! .

VALDIS

169 Es — es — es — še tava nauda!

(Nomet naudu zemē.)
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GAMBA

170 Vai re nu to puiku! Apslēpšanu viņš arī bez naudas

nedarīja. Ne velti tava māte ir no bagātas dzimtas.

UGALS

171 Turi vien savu asins naudu un pieliec klāt pie pulk-
steņa, tu to esi divkārt pelnījis ar divkāršu nodevību.

GAMBA

172 Neesi nu muļķis, puika, bāz vien kulē, ko tu tā iztrū-

kies kā tāds mīkstčaulis: — gudris un veikls tu esi,

no tevis iznāks vairāk kā mežsargs.

VALDIS

(Lūko vēl tuvoties.)

UGALS

173 Nost! — Nesat mani ātrāk projām no šīm neliešu

mājām. let es vairs nespēju.

GAMBA

174 Nu, lai tevi nesam! — Nupat vēl tu aizbēgi no mums

kā stirna. Gan jau tev uzlabosim atkal ejamos. E, no-

stādāt viņu uz kājām. Lai iet vien.

POLICISTS

175 Jūsu augstdzimtība, viņš paģība atkal. Viņš nevarēs

vis iet. Kāja stipri ievainota no lodes. Būs jānes taču.

GAMBA

176 Ek, tas ir neērti, lai nu stiepjam to nelieti nēšus!

POLICISTS

177 Jūsu augstība, vai nevarētu uz ceļa tā? ■— (Rāda ar roku.!

GAMBA

178 Ek, ko tu zini! Kad jau varētu, vai tad būtu tava

padoma gaidījuši. Izmeklētājam viņš ļoti vajadzīgs
dzīvs. — Sataisāt aši nestāvas. Ašāk, ka mūs neiz-

traucē kāda banda.
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POLICISTS

179 Būs arī jāpārsien brūces, viņš briesmīgi cieš.

GAMBA

180 Ko nu niekus, lai cieš! Vai mums nebij grūti viņu
meklēt? — Bet jā, jāpārsien gan, lai nenomirtu nč

asins notecēšanas. — Bet ašāk!

UGALS

18i Dzert

ZALDĀTS

(Meklē pēc ūdens.)

VALDĪS

(leskrien namā un iznes pienu.)

UGALS

(Atgrūž viņu, tā ka piens izlīst. Uz zaldātu.)

182 Draugs, dod man no savas buteies.

ZALDĀTS

(Dod.)

VALDIS

(Stāv aizgriezies, galvu nokāris.)

ZALDĀTS

(Viņam pieiet un apliek roku ap pleciem.)

7. skats

(Ģirts un Eba parādās otrā pusē.)

ĢIRTS

(Klusi uz Ebu.)

183 Vai tik nav Valdis paņemts?_ Ko viņš tur stāv starp

zaldātiem, galvu nokāris? A! tas nelietis Gamba!

Dzīvs viņš man neizies, ja tam zēnam būs ko darījis!

(Noņem flinti no pleca.)
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EBA

184 Varbūt nāk tevi apcietināt? Nerādies, lūk, cik viņu
daudz; bēgsim labāk.

ĢIRTS

185 Ko? Mūsu Valdi es taču neatstāšu viņu rokās!

EBA

186 Ko tu viens izdarīsi ar savu flinti? Nošaus mūs visus

un Valdi arī.

ĢIRTS

187 Vismaz es nošaušu Gambu un vēl vienu no viņiem,
tad tie aizbēgs un atstās Valdi.

(Paceļ flinti.)

ZALDĀTS

(leraudzījis.)

188 Vai! Kas tas? Jūsu augstdzim—

GAMBA

189 Velns lai parauj! Jūs, nolādētie, nevarējāt ātrāk tikt

galā — ko tu dari, Ģirt?! — He, zaldāti, flintes rokā!

Tu pats, Ģirt, skrien savā nāvē. Mēs tevi nošausim

uz vietas.

ĢIRTS

190 Es jau esmu nomērķējis uz tevi. Liec zaldātiem tūlīt

atlaist flintes, jeb es piespiedīšu gaili.

GAMBA

191 Mēs pirmie izšausim.

ĢIRTS

192 Jūs varat netrāpīt, bet es visādā ziņā tevi trāpīšu.

VALDIS

(Tēvu izdzirdis, iekliedzas un pakrīt.)
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GAMBA

193 Ģirt, Ģirt, vai tu esi pie pilna prāta! Ko tu mums

uzbrūc? Ko es tev esmu darījis? Es jau tavs draugs
un radinieks.

ĢIRTS

194 Ko jūs manam Valdim esat darījuši? Kādēļ viņš
iekliedzās un pakrita?

EBA

(Grib iet pie Valda, bet baidās no flintēm.)

GAMBA

195 Ak tā! — Nolaižat flintes! — Nekas tavam Valdim

nekaiš. Viņš laikam izbijās, kad redzēja, ka tu mēr-

ķējies ar flinti. Vai tad es iešu tavam dēlam ko ļaunu
darīt? Mēs taču tik tuvi radi un labi draugi. — No-

laid nu tu arī flinti. Es jau neesmu muļķis, ka aiz-

tikšu tevi un tavu dēlu, tas jau zināms visā apkaimē,
cik ļoti tu viņu mīli un lutini. Es jau zinu, cik tu labs

šāvējs. Mēs taču ne tevis dēļ šurp atnācām. Tu jau
neesi nekāds noziedznieks, tu esi goda vīrs, visa

priekšniecība par tevi labās domās. Valdis pats

ĢIRTS
196 Valdi, nāc šurp! Ko tad jūs meklējāt manās mājās?

EBA

(Pieiet Valdim klāt, bet tas stāv nekustošs, atiet atkal nost.)

GAMBA

197 Mēs noķērām vienu vazaņķi, es jau teicu. Lūk, tur

mēs —

EBA

198 Varbūt tas pats, kas mums nozaga viņnedēļ vienu

jēru; te jau viņu tagad daudz vazājas apkārt.

GAMBA

199 Nūja, kā tad! no viņiem jau nav vairs glābiņa, šo

pašu
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ĢIRTS

200 Jēru neviens neņems, kam negribēsies ēst.

GAMBA

201 Nūja, nūja, — bet no viņiem nedroša visa apkaime,

priekšniecība lika stingri visus meža brāļus izķert.
Šo pašu mēs tikko dabūjām rokā. Kā viņš turējās
pretī! Vienu zaldātu nošāva un vienu ievainoja, un

tad noslēpās tā, ka mēs ne par ko nebūtu viņu at-

raduši. Pats Valdis tikai mums palīdzēja. Bez viņa

nekā! Kā tad lai mēs viņam darām ko ļaunu, kad

mums viņam jāpateicas? Nu tu taču pats skaidri re-

dzi, ka mēs viņam nekā nevaram būt darījuši.

ĢIRTS

202 Ko tu muldi par Valdi? Es nesaprotu.

EBA

203 Dzirdi taču, ka mans gudrais Valdis palīdzējis dabūt

rokā vazaņķi! Nāc šurp, mans mīļais Valdiņ!

ĢIRTS

(Uzsauc stiprā balsī.)

204 Klusu, sieva! Ko tu teici, Gamba?

GAMBA

205 Es teicu, ka tavs dēls palīdzēja mums atrast to va-

zaņķi, kurš bija noslēpies, lūk, tur, tanī siena kaudzē.

Es visādā ziņā minēšu par to priekšniecībai un lūgšu,
lai izdod Valdim kādu atzinības algu, un arī tevim

priekšniecība būs pateicīga par tādu izturēšanos. Tu

redzi, ka mēs neko ļaunu nedomājam, mēs esam labi

draugi.

ĢIRTS

206 Ko tu mels, kas mēs par draugiem. Valdemār, vai tā

ir taisnība? Runā! — Runā!

VALDIS

(Cieš klusu.)



344

ĢIRTS

207 Nolādētais!

{Flinte izkrīt viņam no rokām.)

VALDIS

(Spītīgi.)

208 Viņi paši atrada.

ĢIRTS

209 Ko? Ugalu! Un tas pats nebija vēl svešs, bet viesis;

stundu priekš tam bija pie mums ēdis un dzēris!

GAMBA

(Saskatās ar policistiem.)

EBA

210 Kas tas par viesi! Kā übagu lai sauc par viesi?

GAMBA

211 Jā, jā, mēs paši atradām, viņš tikai drusku piepalī-
dzēja.

ĢIRTS

(Uz Valdi.)

212 Tu vēl liedzies, ka izdarīji kauna darbu un palīdzēji

policijai meklēt? Tu lūko novelt vainu uz citiem?

Nav tev lepnuma!

GAMBA

213 Ā, lepns viņš ir diezgan! Cik mums nebij jālūdzas,
kamēr dabūjām zināt, kur Ugals.

ĢIRTS

214 Ugāli, Ugāli, mans draugs! levainots, sašauts — jūs
zvēri, ko jūs esat padarījuši? Kur mana flinte —

GAMBA

215 Mums nav vairāk laika runāties, iesim mēs projām.
Paliec vesels, Ģirt; ņemat, zaldāti, nestāvas.
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ĢIRTS

216 jūs viņu neaizskarsat — dod man roku, draugs,

GAMBA

217 Noliekat, noliekat! Mēs jau viņam nekā negribam
darīt.

(Paslepus iečukst ko zaldātiem, tie saņem flintes un grib apiet

ap Ģirtu.)

ĢIRTS

218 Vai tu dzirdi, Ugāli?

UGALS

219 Ej nost — vai tu arī gribi sudraba pulksteni dabūt?

ĢIRTS

220 Ko tas lai nozīmē?

UGALS

221 Jūdasa algu —

ĢIRTS

222 Ugāli, apdomā, ko tu runā!

UGALS

223 Būtu labāk pats apdomājis, ka tava liekulība vai

nākt klajā. Nupat vēl gribēji, lai tevi par biedri uz-

ņem. Tas ir gan biedris! — Es negribu ilgāk ar tevi

runāt. Nesat mani projām, zaldāti!

ĢIRTS

224 Es neļaušu viņiem aiznest tevi projām no sava nama.

Es tevi aizsargāšu ar savu dzīvību.

UGALS

225 Es negribu tavas aizsardzības, — nesat projām —

labāk cietumā nekā nodevēja mājā — tfu! — Uz

spiegu listi tevi jāuzliek — tavs dēls mani pārdeva

par sudraba pulksteni, pakaulējies ar policiju, var-

būt tu dabūsi vēl vairāk par manu galvu.
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ĢIRTS

(Paliek kā sastindzis stāvot, lēni ceļ roku pie pieres.)

GAMBA

226 Ē, ņemat nestāvas, cita pa ceļu! — (pa gabaliņam.) Ģirt,
kā es redzu, tu esi diezgan iemaisīts iekšā, tev nemaz

nepieder lieki mums draudēt. Izturies labāk gluži

mierīgi.

8. skats

(Ģirts, Eba, Valdis.)

EBA

227 Nu, paldies dievam, ka viss labi pārgāja. Nu viņi

projām! Tas neģēlīgais übags arī. Tādu bezkaunību!

Viņš te paēdis, padzēris un vēl pašu devēju izlamā.

Es jau vienmēr tiku teikusi, ka ar tādiem nevajag
ielaisties, tikai nepatikšanas vien iznāk. Vajag labāk

pavisam no viņiem atkratīties. Nāc šurp, Valdiņ, tu

esi labs puisītis.

VALDIS

(Sāk raudāt un pieskrien pie mātes, kura viņu apkampj. Valdim

izkrīt pulkstenis, kuru māte paceļ.)

EBA

228 Vai tas tev izkrita, dēliņ? Vai tu redz, kāds skaists

pulkstens!

VALDIS

(Grib mātei izraut pulksteni no rokas, bet Ģirts to pamana.)

ĢIRTS

229 Tad Gamba tev tiešām pulksteni ir devis? Ugals nav

melojis! Dod šurp!

(Sit to uz zemi pret akmeni.)

EBA

230 Ak vai! Tādu dārgu lietu tu samaitāji!
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ĢIRTS

231 Par samaitātu pulksteni tu žēlojies, bet par samaitātu

dēlu ne. Tas gluži pēc tavas dabas.

EBA

232 Ko tad viņš nu tādu nodarījis! Gamba taču mūsu

radinieks, kā tad no rada atraidīsi dāvanu bērnam?

ĢIRTS

(Strauji.)

233 Nekā tu nesaproti, sieva! (Klusāk, aizturētām jūtām.) Tu

labi iesāc, Valdemār.

VALDIS

(Ceļos nomezdamies.)

234 Tētiņ! Tētiņ!

ĢIRTS

235 Nenāc man klāt!

(Stāv atkal, drūmi domādams.)

EBA

(Uztraucas, it kā ko nojauzdama, paiet ātri pāra soļu uz Ģirta
pusi.)

236 Ko tu tur domā, Ģirt? — Runā!

ĢIRTS

237 Vai tas mans dēls, sieva?

EBA

238 Ģirt, vai tu zini, ko tu runā? — un ar ko tu runā?

ĢIRTS
239 Mūsu ģimenē nav bijis neviens nodevējs, šis bērns ir

pirmais.

EBA

240 Ģirt, neviens nedrīkst manu sievas godu aizskart,

arī tu ne.
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ĢIRTS

241 Eba, mīļā, ak, jo grūtāk man nākt pie lēmuma. Kad

es viņu tā nemīlētu — kad man būtu iemeslis —

EBA

242 Ko tu tā runā, Ģirt? Es tevi nesaprotu, kas par lē-

mumu? Kādēļ tad gribi viņu nemīlēt, tu taču viņu
mīli vairāk nekā savu dzīvību? Tu viņu no liesmām

izrāvi, kad mūsu māja visa dega un neviens nevarēja

iet iekšā. Saki, Ģirt, saki!

ĢIRTS

(Stāv šaubīdamies, paceļ galvu un uzlūko Valdi,)

243
— Tik jauna dzīvībiņa •—

EBA

244 Nāc pie viņa, Ģirt, — kas tad nu tik liels ir noticis.

Tāds mazs nejēga bērns — Gamba būs viņu pierunā-

jis un kairinājis ar pulksteni — tu viņam nedevi, un

viņš vienmēr tādu vēlējās. — Bērns paliek bērns —

vai tad nu viņš ir ļauns no dabas.

VALDIS

245 Tētiņ, mīļo zelta tētiņ!

ĢIRTS

246 Tur viņš stāv, mans nabadziņš — ak, mans dievs!

(Uzsit ar flinti uz zemi, te ieskanas rubļa gabals. Ģirts pieliecas
pēc tā un paceļ.)

VALDIS

(Sastingst un paliek izstieptām rokām.)

ĢIRTS

247 Kas tas par naudas gabalu? — Eba? Valdi?

EBA

248 Es nezinu,

(Pieskrien Valdim klāt.)
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Kas tad nu sevišķis būs? Būs izkritis Gambam vai kā-

dam no zaldātiem. Ko tu tā uzstājies par katru nieku!

lesim labāk istabā, laiks uzkost, no ceļa būsi pieguris.
Nāc, mīļais Ģirt, nāc, nāc!

ĢIRTS

249 Pagaidi! Valdi, ko tu tā stāvi kā sastindzis? — Eba,
vai tu ko zini? Man liekas, ka tu ko zini?

EBA

250 Ko tad lai es zinu? Nekā es nezinu, es tev jau teicu.

Nāc, ko uz blēņām skaties.

ĢIRTS

251 Valdi? Ko tas puika tik ērmoti stāv? Vai to tev arī

Gamba ir devis?

EBA

252 Nu, saki jā, saki jā!

ĢIRTS

253 Klusi, sieva! — Vai kāds no zaldātiem devis? Kas tad

vēl te bijis? — Vairāk jau neviens nebija. — Ak, jā,
vēl Ugals, bet tam jau palaikam tik daudz nemaz ne-

būs bijis —

VALDIS

(Grib bēgt siena kaudzē, pieskrien tai klāt, bet atsprāgst nost

un bēg namā.)

ĢIRTS

(Uztraukti kliedz.)

254 Ak, tas arī vēl! Mans dievs, tas arī vēl! Valdemār,

nāc šurpu!

EBA

(Metas viņam klāt un nelaiž pie Valda.)

255 Ģirt, Ģirt, vai tu ārprātīgs? Ko kliedz? Ko tu gribi
tam puikam darīt? Laid viņu mierā.
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ĢIRTS

(Atgrūž viņu.)

258 Nost! Runā, puis!

VALDIS

(Kratās kā salstot.)

257 Jā

EBA

(Valdi apkampusi.)

258 Es viņu nelaidīšu, es tev, zvēram, viņu nedošu. Manu

vienīgo tev nebūs saplosīt, vilks, vilks, tu! — Tavs

zvēriskais rēciens, tavas acis sarkanas, apēst tu viņu

gribi, — tu būtu jau gatavs viņu nošaut, tāds, kāds

tu esi. — Kad tev ienāk galvā kādas trakas iedomas,

tad tev lai viss iet bojā, bet savs prāts tev jāpadara,
tavs lepnums un gods, tas tev vairāk par cilvēka dzī-

vību; sava miesīga dēla tu nežēlotu —

ĢIRTS

(Uz Valdi.)

259 Tjgals tev to naudu deva? — Tu pats no viņa pra-

sīji? — Pats no viņa ņēmi naudu un tomēr izdevi

ienaidniekam? Saki.

VALDIS

(Mehāniski.)

260 Jā.

ĢIRTS

(Klusi pie sevis.)

261 Ā — nu man miers, visas šaubas galā — Eba —

EBA

262 Jā, mīļais Ģirt, vai nu tu vairs tik briesmīgi neuzbu-

dinies? Tu tāds neganti ātrs. — Nu tu redzi pats, ka

nekas liels nebija, ka —



ĢIRTS
263 Ej, nerunā, sarīko brokasti.

EBA

264 Labi, labi, es eju, lai tu atkal neuztrauktos, nāc,

Valdi, līdzi —

ĢIRTS
(Klusi.)

265 Nē, lai viņš paliek še —

EBA

266 Kādēļ nu vēl? Nu tu taču labs, tu viņam nekā ne-

darīsi?

ĢIRTS

267 Man ar viņu jārunā kāds vārds.

EBA

268 Bet tu taču nekā nedarīsi manam bērniņam?

ĢIRTS

(Apsēdies, slauka sviedrus no pieres, gurdā balsī.)

269 Ej vien, ej!

EBA

(Projām iedama, skūpsta Valdi.)

270 Mans mīļais Valdiņ, mans gludais kaņepu graudiņš,
mans zelta rudzu stiebriņš —

(Pastāv vēl domās un skatās uz abiem, tad lēni aiziet.)

9. skats

(Ģirts un Valdis.)

ĢIRTS

(Sēd vēl kādu brīdi, tad it kā pārvarēdamies uzraujas un, pie
nama piegājis, izņem atslēgu, aiztaisa durvis un aizslēdz tās no

ārienes. Tad paņem flinti.)

271 Valdemār, nostājies tur, pie siena kaudzes.

351
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VALDIS

272 Tētiņ, tētiņ, tur tik nē, tur bija paslēpies Ugals.

ĢIRTS

273 Taisni tādēļ tev būs tur stāties, lai tu izpirktu savu

darbu.

VALDIS

274 Tētiņ, tētiņ, piedod man, apžēlojies, zelta tētiņ, pie-
dod, piedod!

ĢIRTS

275 Nerunā, Valdemār, stājies turp.

VALDIS

276 Tētiņ, es labošos, apžēlojies, tētiņ! Es izaugšu tik

liels un stalts kā tu, es būšu varens šāvējs un visus

ienaidniekus izkaušu, spožs zobens man būs pie sā-

niem un zeltā šūti svārki, un spalva pie cepures, un

visiem, kas ies uz meža sapulcēm, būs tāds pat zelta

zobens un spalvu cepures. Neviena tāda übaga nebūs

kā Ugals, es negribu tādus noplīsušus, es došu visiem

zīda kamzoļus un tādus spīdošus zābakus kājā —

ĢIRTS

277 Ak, Valdemār, mans dēls, tas nevar vairs notikt.

VALDIS

278 Tētiņ, piedod man šo pēdējo reizi, es otrreiz vairs tā

nedarīšu nekad, nekad.

ĢIRTS

279 i vienas reizes ir par daudz, lai piedotu.

VALDIS

280 Es labošos, labošos, tētiņ.

ĢIRTS

281 Kas to darījis, tas nevar vairs laboties.
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VALDIS

282 Es lūdzu pie tavām kājām, tētiņ!

ĢIRTS

283 Pacelies, Valdemār, neiznīcini visu cienību, kāda man

vēl ir pret tevi, tu taču esi mans dēls, un kāds Vilks

nekad nemetas ceļos cilvēka priekšā, bet par visu,

ko darījis, atbild pats.

VALDIS

284 Piedod! Piedod! Piedod!

ĢIRTS

285 Ne pret mani tu esi noziedzies, ne es tev varu piedot.

VALDIS

286 Bet Ugals man piedos.

ĢIRTS

287 Arī ja Ugals tev piedotu, tu tomēr būtu vainīgs, tu

esi noziedzies pret visiem cilvēkiem, ka cilvēks cil-

vēkam, vairs nevar ticēt.

VALDIS

288 Bet, tētiņ, kādēļ es esmu tāds slikts? Vai citi nav tik

slikti?

ĢIRTS

289 Kādēļ tu tāds esi? — Ak, arī pret tevi ir noziegušies.
Kam es tevi nemācīju, kam es nespēju tevi mācīt!

Kam mēs visi esam tik slikti? Šis Gamba un visi tie

asinssūcēji un varmākas? Kam dzīve tik bries-

mīga Ak, Valdemār, mans dēls, mans nabaga
dēls!

(Apskauj zēnu, tad atgriežas un raud.)

VALDIS

290 Tētiņ mīļais, es negribu mirt, tomēr, tomēr negribu
mirt — tētiņ, tu raudi — tu, tu raudi — ak, cik bries-
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esmu Vilku cilts, es arī atbildu par visu, ko esmu

darījis, un — tētiņ, klausies, — es gribu izpirkt visu,

kas ir noziegums bijis pret mums visiem, es biju slik-

tāks par visiem, es gribu būt labāks par visiem. Ne-

raudi, tēvs. Es eju tai vietā, kur viņš tika nodots.

Ņem flinti rokā un nešauj garām. Nāc, tēvs!

ĢIRTS

291 Dēliņ, dēliņ, mans vienīgais! Cik tu liels esi izaudzis!

Tāds varons lai ietu bojā?! Es neesmu tik liels, tādi

vīri tik nāks pēc mums — es nevaru ieroci pacelt.

(Nokrīt ceļos, Valdis pienāk klāt un skūpsta viņu.)

VALDIS

292 Nāc, mīļais tēvs, visbriesmīgākais jau pārciests, kad

tu mani par savu dēlu negribēji turēt. No tavas rokas

viegli aizmigt.

ĢIRTS

293 Lāsts! Lāsts! Es atriebšu tevi, Valdi, es atriebšu mūs

visus.

VALDIS

294 Es esmu gatavs, mīļais tēvs, sveicini māti.

ĢIRTS

(Šauj. Valdis uz vietas nokrīt.)

EBA

(Aiz durvīm iekliedzas, izlauž durvis, ieskrien un ieraudzīdama

uzkrīt viņam uz krūtīm.)

295 Mans dēls! Mans dēls!

ĢIRTS

(Saļimst.)

(Priekškars.)



ZELTA ZIRGS

SAULGRIEŽU PASAKA PIECOS CĒLIENOS





PERSONAS

TĒVS, kalpa vīrs

BIERNS

LIPSTS ■ viņa dēli

ANTIŅŠ

KARALIS

PRINCESE, viņa meita

BAGĀTAIS PRINCIS

MINISTRS

BALTAIS TĒVS

MELNA MĀTE

VĒJA MĀTE ar VĒJA GARIEM

SNIEGA MĀTE ar SNIEGA BĒRNIEM

NOKLĪDUŠIE BĒRNI

SEPTIŅI KRAUKĻI

Taurētājs, ļaudis, sargi, galminieki, kareivji,
prinči, ogļudeģis, princeses pavadones

Pa labi un kreisi no publikas





PIRMAIS CĒLIENS

Kalpa vīra istaba. Solīši, galds; kreisā

pusē gulta ar galvgali pret sienu, aiz

gultas paliek telpa. — Gultā* guļ sli-

mais tēvs. Trīs dēli, Bierns, Lipsts un

Antiņš, nodarbojas ar ziemas māju
darbiem: auklu vīšanu, skalu plēšanu
v. tml. — Logs. Durvis uz ķēķi. —

Vakars. Vāja skalu uguns.
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1. skats

TĒVS

(Gultā vaidēdams.)

Es jau jūtu, ak, jau jūtu
To, ko nevēlos vēl sajust.
Vēsums pūš no durvju puses, —

Vecais dēls, vai durvis vaļā?

BIERNS

5 Durvis cieti aizbultētas;

Ko tu velti iedomājies?

TĒVS

(Pēc brītiņa.)

Kājas salst caur biezām segām;
Otrais dēls, vai logs ir vaļā?

LIPSTS

Logi cieti aizslēģēti;
lū Ko tu niekojies un muldi?

(Uz Biernu.)

Ak, kur untumains tāds vecis!

BIERNS

To vairs ilgāk nevar paciest;
Kad jau reiz nu būtu beigas!

TĒVS

(Pēc brītiņa.)

Mitrums auksti krīt uz krūtīm.

15 Jaunais dēls, vai krāsne kuras?
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ANTIŅŠ

Krāsne kuras kvēlodama,

Salst tik tavas vārgās miesas.

Es tev uzsegšu vēl svārkus, —

Jaunamman i tā būs silti.

(Novelk savu kažociņu un uzsedz tēvam.)

TĒVS

20 Ak, es jūtu, es jau jūtu, —

Vai tik nav jau atnākusi

Mana aizejamā diena?

MELNĀ MĀTE

(Ģērbusies melnās segās un plīvuri aiztinusies, paceļas aiz tēva

gultas.)

ANTIŅŠ

Tētiņ, nelaidīs to dienu,
Priekšā stāsies tavi dēli.

MELNĀ MĀTE

(Uzpūš viņam dvašu.)

TĒVS

25 Kas man vaigā vēsi dvašo?

MELNĀ MĀTE

(Pakrata viņu aiz pleca.)

TĒVS

Kas aiz pleca mani krata?

MELNĀ MĀTE

(Parausta viņu aiz kājām.)

TĒVS

Kas aiz kājām mani rausta?

ANTIŅŠ

Tētiņ, še tik tavi bērni.
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TEVS

Būs gan tomēr ienākusi

30 Nelūgtā un vēlā viešņa;

Slēpu iekšā iezagusies
Vai pa šķirbiņu gar logu,
Vai pa atslēgcaurumiņu,
Vai pa skursteni pret dūmiem.

ANTIŅŠ

35 Krūts tev vāja, saudzies, tētiņi

MELNĀ MĀTE

(Pēc brītiņa ņem tēvu aiz rokas.)

TĒVS

Kas tik auksti ņem man roku?

ANTIŅŠ

Tētiņ, es tev aukstām rokām

Uzpūtīšu siltu dvašu.

(Pieliecas un pūš uz rokām dvašu.)

MELNĀ MĀTE

(Pēc brītiņa liek tēvam roku uz krūtīm.)

TĒVS

Lūk, nu spiež un ņem man elpu!

ANTIŅŠ
40 Tētiņ, ņem še manu elpu!

Viņa spēcīga un jauna.

(Pieliecas tēvam pie mutes.)

MELNĀ MĀTE

(Atsēstas uz gultas malas; tad spiež tēvam uz ceļiem, tad uz

krūtīm.)

TĒVS

Lūk, tur, lūk, kāds sēd už gultas.
Lūk, nu gulstas man ūž ceļiem!
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Nu vēl augstāk, augstāk rāpjas

(Pēc brītiņa, elpu atņemdams.)

45 Pagaidi nu, mana diena,

Atlaidies vēl mazu brīdi!

Nu jau iešu tevim līdzi,
Es jau redzu, neizbēgšu.

Ļauj man tikai vienu vārdu
5° Teikt uz dēliem, projām ejot!

ANTIŅŠ

Neej, neej, mīļo tētiņ!

Neatstāj mūs vienus pašus!
Paliksim mēs kā bez galvas.

BIERNS

Pats jau tiešām ir bez galvas.

LIPSTS

55 Plecos cepure bez prāta.

TĒVS

Ak, es eju, mani bērni —

ANTIŅŠ

Tētiņ, neej, mīļo tētiņ!
Gluži viens tu būsi iedams.

Visi nāks no bērēm mājās,
60 Atstās tevi vienu guļam.

Kas tev uzsegs kažociņu?

Kas tev pacels pagalvīti?
Kas tev paladziņu kārtos?

Kas tev sacīs mīļu vārdu,
65 Kad tev mitrums kaulus lauzīs?

TĒVS

Sen man kaulus salauzīja
Rudzu maisi, kviešu kūļi;
Arklis, zemi drupinādams,
Drupināja manas miesas —

70 Viešņa ved, lūk, miera mājās,
lešu līdzi atdusēties.
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BIERNS

Ko tu, tēvs, tik daudz nu tērzē?

Domā labāk mantuskaitīt,
Ko tu atstāsi mums, dēliem.

LIPSTS

75 Ko nu tēvs tev steigsies skaitīt?

Daudz jau nav tās mantas krājis,
Nav jau domājis pie bērniem.

TĒVS

Ak, mans dēls, ko nabags sakrās?

Jūs jau paši viss mans dārgums
80 Un tas vārds, ko es jums teikšu,

Kas tā lielākā no mantām.

BIERNS

(Klusi uz Lipstu.)

Klausies, klausies! Ko tu domā?

LIPSTS

(Tāpat.)

Kad nu ašāk būtu teicis!

TĒVS

Neauglīgs mans zemes stūrīts,
85 Vēl tas pats nav mana paša, <—

Tikai vien jums abiem diviem

Stipras rokas, gudras galvas —

BIERNS

Jā jel, jā! bet runā ašāk!

Saki nu to savu vārdu,
90 Kur tā lielākā no mantām?

LIPSTS

Kur tev viņa paglabāta?

TĒVS

Klau tad: — vienība tā manta;

Tā ir paglabāta sirdīs;
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Jo kurš vājāks ir un vārgāks,
S5 Jo tam vienība ir dārga.

Visi, kam nav citas'mantas.

Esat viens! un būsat stipri —

BIERNS

Labi, zinām; saki lietu!

TĒVS

Palīdzat šim nabadziņam!

(Rāda uz Antiņu»)

ioo Spēkos vājš kopš mazām dienām*
Neiztura smagos darbus;

Dzīvē nav kā jūs tik veiklis —>

BIERNS

Labs jau ir, — bet kur tā nauda?

TĒVS

Apkopjat un mīlat viņu!
105 Viņš ir labsirdīgs, jums klausīs —

Vecais dēls, es tevim došu«,.

BIERNS

Aši saki, ko man dosi?

TĒVS

Vai man! aizraujas jau dvaša —

Otrais dēls — ak vai — jau beigas

LIPSTS

no Teic jel! nemirsti jel! pagaidi

TĒVS

Sveiki, — mani — mīļie bērni—

(Mirst.)

MELNĀ MĀTE

(Nozūd.)
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LIPSTS

Pagaidi teic jel* — — ViMnāfās*
Nevarēja ātrāk beigties, -—

Nu, kad jāteic, mirst par ātru!

BIERNS

līs Spītnieks bijis, spītnieks paliek.

ANTIŅŠ

(lekliedzas.)

Vai man! vai man! — mīļo tētiņ!
Aiziet Brāļi, nu mēs vienil

BIERNS

Aiziet — mantu neizšķīris.

LIPSTS

(Vēl krata aiz pleca tēvu.)

Saki! saki! vai tu dzirdi!

ANTIŅŠ

120 Mīļais tētiņš aizver acis,

Tās pār mums vairs nelūkosies.

(Noskūpsta acis.)

Lai šie skūpsti spiež jūs cieti,

Nelaizdamismiltīm iebirt!

Dusi nu līdz jaunai saulei!

(Nometies ceļos pie tēva gultas, sāk raudāt un tura, rokām ap-

skāvis, tēva galvu.)

2. skats

(Tie paši, bez Melnās mātes.)

BIERNS

i Raug' nu vien, raug' nu vien! Beigts ir, un zini nu,

ko viņš gribēja man vēl novēlēt?
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LIPSTS

2Ak tu! — Vai dzirdi? — (Nogriežas no tēva.) Citkārt ne-

varēja beigt pļāpāt, — nu šis ir mēms kā koks.

BIERNS

3 Labi, ka vēl paspēja to pateikt, ka visu došot man.

LIPSTS

4 Kā tā? Visu došot tev? Ko tu muldi? Vai tu mani par

muļķi turi, kā to nelgu tur?

(Rāda uz Antiņu.)

BIERNS

5 Vai tad tu nedzirdēji, ka tēvs teica: «Vecais dēls, es

došu tevim!» Es esmu vecākais dēls, un, ko vien viņš

dod, tas man. Man pirmdzimtās tiesības.

LIPSTS

6 Kas tev par tiesībām? Viņš mani tāpat piesauca un

būtu man visu atstājis, kad nebūtu aizrāvies. Visu uz

pusēm, visu uz pusēm!

BIERNS

7 Tev viņš teica: «Otrais dēls, ak vai, jau beigas!» Tas

taču nozīmē: ir jau beigas došanai, jo viss ir atdots

pirmdzimtam, tas ir, man. Un trešo nemaz nepiemi-
nēja, jo tam tā kā tā nekas nenākas, tas tikai puika.

LIPSTS

8 Tam nekas, tam nekas! Visu uz pusēm, visu uz pu-

sēm! Bet melnā govs man; es viņu slaucot aiz ragiem
turēju.

BIERNS

9 Kāda govs tev? Kādi ragi? Tu manu mantu gribi ņemt

ņost? Še tev ragi!

(ledur viņam sānos.)



369

LIPSTS

10 Vai, vai, vai! re, kāds nu iri

ANTIŅŠ

(Paceldams galvu no tēva pagalvja.)

11 Ko nu jūs, brāļi, rājaties, tikko tēvs acis aizdarījis?
Ko viņš teica kā dārgāko mantu? — Vienību turēt!

BIERNS

12 Ko tu muldi? No miegiem pamodies, šis runās te

starpā? Turi labāk muti nekā vienību!

LIPSTS

13 Vai dzi? Ko šis tur tā noliecies sēd pie tēva gultas
pagalvja?

BIERNS

14 Mēs godīgi cīnāmies par taisnīgu mantas dalīšanu, un

viņš varbūt paklusām izvilcis no pagalvja naudas

zuti?

LIPSTS

15 Kas godprātīgs, tas vienmēr paliek bešā. Cik tāli tiksi

ar taisnību?

BIERNS

(Uz Antiņu.)

16 Ko tu tur izņēmi no pagalvja?

ANTIŅŠ
17 Nekā es neesmu izņēmis. Es tik pie tēva pagalvja

tiku raudājis.

LIPSTS

18 Pag, pag, puisi! Dod šur, izmeklēsim, vai nav ko pa-

ņēmis?

ANTIŅŠ
19 Brāļi, brāļi! Ko jūs darāt? Vai tad jums nav kauna

no tēva?
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BIERNS

20 Tu redz'! Sis vēl kauninās mūs.

LIPSTS

(Izvelk no Antiņa azotes naudas vīšķīti.)

21 Kas tad tas ir? Te jau vesels kušķis naudas! — Viens,

divi, trīs — pag! (Uz Biernu, kurš arī sniedzas pēc naudas.)
— Veseli desmit rubļi!

BIERNS

22 Kur tadtu tos ņēmi? Kas deva?

ANTIŅŠ
23 Tas ir atlikums no manas šī gada algas, ko man tētiņš

atstāja priekš manis paša; jūs jau to ari zināt paši.

BIERNS

24 Tu izvilki no pagalvja. Kas tev, nejēgam, dos tādu

naudu rokā? Dod tik vien šurp!

LIPSTS

25 Jāpārmeklē pagalvis.

(Pieiet pie gultas.)

BIERNS

26 Nekā, laid mani! Tas pieder man!

LIPSTS

27 Uz pusēm, uz pusēm!

(Atgrūž brāli.)

ANTIŅŠ
28 Mīļie brālīši, ak vai! Ko jūs darāt?

BIERNS

29 Ej nost, neveikli! Ko tu jaucies?

(Uz Lipstu.)

Un tu, jaunākais brāli, iedrīkstēsies vecāko grūst?
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ANTIŅŠ

30 Brāļi, ļaujat jel tētiņam atdusēties šo pirmo dienu!

LIPSTS

(Izvelk no pagalvja)

31 Mans, mans, mans!

BIERNS

32 Nekā, tas mans ir un paliek!

LIPSTS

(Aplūkodams atradumu.)

33 Ak, tas tik tēva tabakas maks!

BIERNS

34 Nu, tā lai ir tava mantojuma daļa, Viss, kas nu vēl

nāk, tas ir mans.

LIPSTS

35 Man puse, man puse!

BIERNS

(Izvelk ko no pagalvja.)

36 Ak, tas tik ir suseklis!

LIPSTS

3? Paturi tad ar visu! Es atsakos no savas likumīgās

puses.

ANTIŅŠ

38 Mīļie brālīši, apkopsim pirms tētiņu! Nonesīsim viņu

siltā ķēķī, nomazgāsim un uzvilksim viņam jaunu
kreklu un labās drēbes.

BIERNS

39 Ko nu? Ir vēl laiks.
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LIPSTS

40 Labāk ir gan tagad. Būs ērtāka meklēšana ari te gultā.
Ķeramies nu klāt un nesīsim viņu ķēķī!

(Antiņš ar Biernu paceļ mironi; Lipsts paliek iepakaļ.)

BIERNS

(Lipstam.)

41 Kur tu paliec? Nāc vien līdzi! Citādi tu viens vēl pa-

ņemsi visu naudu.

LIPSTS

(Nākdams.)

42 Ej jau ej! Celsim visi reizē.

ANTIŅŠ
43 Nabaga tētiņ! nabaga tētiņ!

(lenes mironi ķēķī; caur atvērtām durvīm redz viņus ķēķī nolie-

kam nastu. Abi vecākie brāļi iznāk atkal istabā, kamēr Antiņš

paliek ķēķī.)

3. skats

(B i c ms un Lipsts.)

BIERNS

(Runādams atpakaļ uz ķēķi.)

44 Tā! Apkop nu tu, Antiņ, mūsu mīļo tēvu! Tu esi jau-
nāks un paradis tādus darbus. Apmazgā labi un ap-

velc tik viņam jaunu kreklu!

ANTIŅŠ

(Pienāk pie durvīm.)

45 Palīdzat, brālīši, jūs arī; būs ātrāk.

BIERNS

46 Es nevaru. Man nav laika, būs jāiet pie ķestera.
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LIPSTS

47 Man jāiet pie kaimiņiem lūgt, lai nāktu vāķēt šo

nakti. Tev laika diezgan.

(Uz Biernu.)

Un tev, veco brāli, būs jāsteidzas ātrāk, kamēr tiksi

pie ķestera; labs gabals ceļa. Man pie kaimiņiem tu-

vāk. Ģērbies tu tūlīt, es piekopšu vēl istabu.

BIERNS

48 Jā, jā, piekopsi — naudu! Es tevi pazīstu.

(Aizdara cieti ķēķa durvis un tad metas pie tēva gultas.)

Man pieder viss, kas būs tēva gultā! Es esmu pirmais
klāt!

LIPSTS

49 Tā nemaz nebij izlīgts. Viss lai iet pa likumam un pa
taisnībai.

BIERNS

50 Ko es saku, tas ir likums; es esmu stiprākais.

LIPSTS

51 Un es esmu gudrākais. Viss lai iet uz pusēm!

BIERNS

52 Lai uz pusēm! — Mana būs nauda, tavs būs maks.

LIPSTS

53 Nu — es visu naudu glabāšu savā makā, tā es esmu

ar mieru.

BIERNS

54 Ej nost no gultas! Es celšu maisu ārā.

LIPSTS

55 Cel jau cel!

(Paņem spilveniņu, paārda vaļā un kaut ko izņem un iebāž sev

kabatā.)
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BIERNS

iMaisn noJMs uz grīdas un tausta.)

56 Ko tu tur okšķerē pa to spilvenu? Vai tu tik neiebāzi

sev ko kabatā?

UJPSTS

5? Nekā; pasīcat pafe,

BIERNS

(Apskata kabaiaj

58 Kas tad tas?

LIPSTS

59 Tas pats tabakas maks.

BIERNS

60 Dod to ari šurp.

(Abi aizgriežas katrs uz savu pusi; Lipsts izvelk naudas maciņu,
Bierns tabakas makā atrod ari .naudu. Abi smejas.)

LIPSTS

(Atgriežas atpakaļ.)

61 Ko tu smejies! Ak tu! ak tu! neģēlis, briesmonis! Būs

tur tabakas makā arī bijusi nauda! — Dod man atpa-
kaļ manu mantu!

BIERNS

62 Ha, ha. Mi Te mv bij tava gudrība, tu gudrākais! Tu

tāds pats muļķis kā Antiņš. Es tas stiprākais un tas

gudrākais.

LIPSTS

63 Ače! ače! neģēlis, ļaundaris! Edz, kas man ir!

(Rāda savu atrasto maku.)

BIERNS

64 Dod šurp, blēdis tāds!
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LIPSTS

S5 Pagrt pag; meklēsim šeE Vai tad. se nekā nebūs?

(Paārda maisu un atrod.J

Vai redz, kas te vēl ir!

BIERNS

66 Kas ter uzrakstīts? —■ (Lasa.} «Priekš jaunākā brāļa!»

LIPSTS

6? Tas ir priekš manis,, jo trešais neskaitās līdzi

BIERNS

68 Nē, tas jaunāks, kas žiglāks bijis pie rokā dabūšanas.

(Izbirst sudraba nauda un izripo pa visu istabu; abi brāļi lasa

kopā mt giūstās.);

4.-skots

(Tie paši; ienāk no ķēķa Antiņš.)

ANTIŅŠ
69 Mīļie brālīši, es gribēju jūs lūgt —

fSfettās uz izbirušiem sudraba gabaliem,);

— Kas tie par skaistiem sudraba sp.īdekMiem pa visu

grīdu, it kā zvaigznītes pa debesīm izkaisītas,!:' Kādi

tad šie izskatās?

(Paceļ vienu gabalu.)

BIERNS

70 Neķeries klāti Met to zemē, ko pacēli! Dod man

atpakaļ!

LIPSTS

71 Vai redz, neveikli! Viņā ari gribēs še naudas sagrāb-
ties!
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BIERNS

72 Ko tu nāc šai istabā? Kas tev vajadzīgs? Tu redzi, ka

še notiek nopietnas lietas; tev, puikam, te nav nekā-

das darīšanas.

LIPSTS

73 Vai nevari darīt, kas tev bij uzdots? Vai tik ātri,

tikko tēvs aizdarījis acis, tu jau sāksi slinkumu lāpīt?

ANTIŅŠ

74 Es jau apmazgāju un nācu pie jums lūgt, lai dodat

man jaunu kreklu un jaunas drēbes, un arī jaunu pa-
ladziņu. Vajaga apģērbt mūsu mīļo tētiņu un uztaisīt

viņam mūža gultiņu.

BIERNS

75 Nav man tagad laika meklēt kreklus un palagus. Man

jādomā uz augstākām lietām.

LIPSTS

76 Ej, daries, kā zini! Taisies tikai ātrāk pa ceļu.

ANTIŅŠ

77 Bet, brālīši, kā tad nu tētiņš ?

LIPSTS

78 Kad tu vienmēr tā runā par mīļo tētiņu, tad parādi
reiz ar, ka tu viņu mīlē. Ko tu nāc pie mums prasīt
kreklu un labas drēbes? Dod pats savu kreklu un

drēbes!

ANTIŅŠ

79 Es jau neprasu, lai jūs dodat savus kreklus un drē-

bes; es tik lūdzu priekš tēva viņa paša atstātās drēbes

un kreklu, ko viņš nēsāja, dzīvs būdams.

LIPSTS

80 Areče! Ko viņš nēsāja, dzīvs būdams, tas tagad pēc
viņa nāves ir mantojums un pieder mums. Ko tu



377

prasi, lai mēs dodam no sava laba? Kad tu esi tāds

labiņš, dod pats no sava mantojuma!

ANTIŅŠ

81 Bet man jau nav nekāda mantojuma, jūs jau man ne-

esat nekā atstājuši.

BIERNS

82 Kas tad tev tavu ir ņēmis? Vai tev nav krekls mu-

gurā? Vai nav vēl skaidrs lādē? Gudrinieks tāds arī!

LIPSTS

83 Ej vien ašāk pie darba, nelieti!

ANTIŅŠ

84 Neesat tik bargi pret mani, mīļie brālīši! Es jau lab-

prāt laidīšu tētiņu viņsaulē ar savām goda drēbītēm,

bail tik, vai tās būs viņam diezgan labas, ko rādīties

tur tanī lielā spožumā, kur redzēs katru šūniņu, katru

ielāpiņu? Man jau būtu liels prieks, kad tētiņš stai-

gātu tur ar manām mantiņām mugurā, tad jau viņš
ari vairāk domātu uz mani, tāpat kā es uz viņu.

BIERNS

85 Ej, ej! Domājat viens uz otru, mums jādomā, kā

iekārtot visu mūsu un tavu dzīvošanu; jo tu jau ne

pats par sevi, ne par saimniecību nedomā, tāds, kāds

tu esi.

ANTIŅŠ

(Aiziet atkal ķēķī, abi brāļi paliek, pa zemi naudu lasot.)

5. skats

(Bierns un Lipsts.)

BIERNS

86 Nekas, nekas! Tas vecais ir jau arī papūlējies priekš
mums. Kas to būtu domājis, ka tik daudz saskrapstīs?
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LIPSTS

87 Esam mēs arī priekš viņa papūlējušies! Vai tad ne-

strādājām un nebadojāmies priekš viņa?

BIERNS

88 Devām nu arī no savas peļņas un paturējām sev arī,

LIPSTS

89 Un vai tad neliekam viņu pa godam apkopt, apmaz-

gāt un apģērbt jaunā kreklā un drēbēs? — Bet, redz,
kāds viņš bij! Bij noglabājis maisiņā un pagalvī un

licis uzrakstīt vēl «priekš jaunākā dēla»! Vai tad viņš

nav gribējis mums taisni raušus atraut mūsu mantu?

BIERNS

90 Un dot tam muļķītim! Vai tā nu, sak, nav neprātība
un spītība? Ko tāds ar naudu darīs? Atdos pirmām
übagam.

LIPSTS

91 Viņš jau gatavs savas kurpes no kājām novilkt, kad

tik kāds prot viņu apiet Bet mēs nu arī veikli izdarī-

jām to lietu.

(Abi smejas,)

BIERNS

92 Krekls tuvāk nekā svārki.

LIPSTS

93 Ko nu tagad ar to naudu iesāksim? Vajaga labi ap-

domāt.

BIERNS

94 Es tūliņ precēšu savu Ilzi un vedīšu viņu še dzīvot.

Tu vari apdomāt, kur paliec.

LIPSTS

95 Es arī precēšos, bet es nebūšu tik muļķis ņemt tādu

plikadīdu; es ņemšu Trini ar naudu.
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BIERNS

96 Nauda ir, un garš deguns iet vēl līdzi par piedevu,

LIPSTS

97 Garāks jau nav par viņas tēva naudas zuti,

BIERNS

98 Tad tu vari ar garu degunu palikt pie sievas tēva.

LIPSTS

99 Nekā, Es palikšu še; man puse no mājām.

BIERNS

•00 Kur tad mēs visi liksimies tik mazā mājiņā? Man būs

tēva gulta istabā, Ilzei mūsu ķēķī, kur tev un Trīnei?

LIPSTS

101 Lai Antiņš guļ uz kūtsaugšas; viņš jau nav precējies.

BIERNS

(Smejas.)

102 Bet kad nu viņš arī gribēs precēties? Ko tad?

LIPSTS

(Smejas.)

103 Ko tad šis nu precēs? Nabagmājas Grietu vai?

BIERNS

104 Vai dzi, Antiņ! (Paver durvis.) Tu jau liels puisis: vai

tu nedomā precēties? Lipsts grib tev ieprecināt nabag-

mājas Grietu.

ANTIŅŠ
IQS Ko jūs jokojat, brāļi; nav jau laiks priekiem.

BIERNS

106 Ko nu par to? Bet saki vien; lūk, mēs precamies, un,

kad tu neprecies, tad tev būs jāguļ uz kūtsaugšas.
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ANTIŅŠ

107 Es nekad neprecēšos.

BIERNS

108 Viņš precēs bērza meitiņu ar baltu krekliņu.:

LIPSTS

109 Nē, viņš precēs meža vārniņu ar melniem svārciņiem.

BIERNS

no Ko nu jokus! Antiņš domā uz lielām lietām. Vai tad

viņš velti vienmēr sapņo par princesi stikla kalnā?

ANTIŅŠ
Hi Ak, tā jau septiņus gadus kopš mirusi; guļ savā stikla

zārciņā un gozējas baltā saulītē. Kas tai nekait? Tē-

tiņš nu arī aizgājis. — Palūkojat jel vienu acumirklīti,
cik kluss un laimīgs viņš izskatās! Laikam ir labāk

tur, kurp viņi aizgājuši. Nu arī mans laiciņš pienācis,
iešu es arī turp, kur tik kluss un laimīgs top vaigs.

BIERNS

112 Ej vien, ej! Mēs nedzenamies tā pēc tās laimes, mēs ļ
paliksim šepat.

LIPSTS

113 Jā, bet kas tad strādās tavu darbu, kad tu gribi aiz-

iet? Dod vietnieku, tad ej. Tev jau darbs nekad nav

rūpējis. Kad tik tev vēders būtu pilns un tu varētu,

mierīgi gremot un sapņot par savām princesēm.

6. skats

(Tie paši; ienāk ķēķī Baltais tēvs, ģērbies kā

ķēķa durvis uz istabu stāv vaļā.)

NABAGS

125 Sveiki, mani mīļie bērni!

BIERNS

Kas tad šis par tādu tēvu?
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LIPSTS

Viens te miris, cits jau klātu.

NABAGS

Lai jel visi labie gari
Žāvē jūsu asariņas!

130 Nu jums lielas bēdas, bērni,
Miris jūsu mīļais tētiņš,

Aizgājis kā vecais gadiņš.

LIPSTS

To mēs paši labāk zinām.

NABAGS

Cik vēl ir no viņa pāri,
135 Tik tur guļ uz nama galda.

Drīz i to ņems Zemes māte

Atpakaļ iekš sava klēpja.
Raidīs atkal jaunu staigāt.

BIERNS

Nelaikā tu šurpu nāci.

ANTIŅŠ

(Uz nabagu.)

140 Palūk tēvu, mīļo vecīt,

Cik viņš vārgs un noliesējis;
Rokas plānas izdilušas.

NABAGS

Miesa zudusi no gurniem •—

ANTIŅŠ
Visas ribiņas var skaitīt —•

NABAGS

145 Vaigi dziļi iekrituši —

LIPSTS

Edz, kas tie par raudātājieml
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BIERNS

Ko tu gribi? Ko tu staigā?
Ej jel pats kā vecais gadiņš!

NABAGS

lešu, dēliņ, tūliņ iešu,
150 Tā kā gāja jūsu tētiņš.

Dod tik maizītes man drusku,

Ūdens malciņu, ko padzert,
Brīdi atpūsties no ceļa!

BIERNS

114 Te nav nekāda patversme priekš nabagiem! Ej strādāt,

tad tev būs ko ēst. Ko slaisties te un tērzē.

NABAGS

H5 Esmu par vecu priekš strādāšanas, bērni.

LIPSTS

116 Par ganu jau vēl vari kalpot, vai ej nabagu mājā. Ko

stāvi nu un virini durvis? Aukstumu vien laid iekšā,

ej vien!

ANTIŅŠ
(Paklusu.)

117 Še tev, vecīt, kumosiņš maizītes un nāc namiņā ap-

sēsties.

NABAGS

H8 lešu jau iešu, dēliņ. Varbūt, ka karaļa mielastā man

atkritīs kāda drupatiņa.

BIERNS

119 Kas tas par mielastu? Kas tev atkritīs?

NABAGS

120 Eju jau eju, ko es jūs traucēšu ar savu tērzēšanu.

LIPSTS

121 Pagaid', kur nu skrej? Kas par mielastu? Kāds spītīgs
übags, nevīžo neko pastāstīt!
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NABAGS

122 Nu, kārais sataisījis lielu mielastu un salūdzis visus,

lai nāk, kas vien vēlas. Vai tad nu jūs paši nezināt?

Visi ļaudis jau pošas. Tik tāļi jau nemaz neesat nost,

nebūs ne desmit kaķa brēcienu ceļš.

LIPSTS

123 Mēs jau, vecīt, esam bēdu sagrauzti ļaudis, mēs jau

kopš nedēļām nekā nezinām, kas notiek pasaulē. Ve-

cais vārga, vārga, nemaz negribēja mirt, nevienas

stundas nevarējām atiet no viņa gultas nost.

BIERNS

124 Bij taču jābūt klāt, kad mirst, ka kāds svešs nenoņem

mantu. Nekā nezinām, stāsti, stāsti. Atsēsties tur uz

sliekšņa!

NABAGS

(Atsēstas.)

125 Kā tad, būs liels mielasts. Karaļa meita, lūk, jau sep-

tiņi gadi, kopš mirusi un guļ ielikta stikla zārkā —

LIPSTS

126 Zinām, zinām. To katrs zin, stāsti par to mielastu!

NABAGS

127
— Nu lūk, guļ ielikta stikla zārkā un uzcelta augšā
stikla kalnā, kur neviens nevar pietikt klāt, ne uz-

kāpt, ne uzjāt, ne uzrāpties. Tā daiļā princese pa lai-

kam nopūšas, kad rudens vēji pūš; pa laikam norau-

das, kad saulīte uzspīd virsū.

ANTIŅŠ

(Kurš nabagam blakām apsēdies, arī nopūšas.)

NABAGS

128 Kas tev, dēls, tu jau arī pūt?

BIERNS

129 Ak, ko nu uz to skaties! Viņš jau mums ir tāds vien-

tiesītis. Par visiem viņš iežēlojas un līdzi raud. Kad
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vistu kauj, tad viņš mirkst vienas asarās. Par to mi-

rušo princesi viņš vienmēr žēlojas un sapņo.

LIPSTS

130 Ko nu niekus! Stāsti par mielastu.

NABAGS

131 Tā karaļmeita nu guļ jau septiņus gadus —

LIPSTS

132 Kad tevi ar tiem septiņiem gadiem! Kas nekait prin-
cesēm gulēt septiņus gadus? Kad nomodā, tad jau arī

nekā nedara. Mēs nevaram vis gulēt septiņus gadus,
mums jāstrādā un jāpelna maize. Kas bij ar mielastu?

NABAGS

133 Tā princese nav vis mirusi, viņa celsies augšā. Rit

būs pagājuši septiņi gadi un septiņas dienas, tad nāks

cēlājs —

BIERNS

134 Būtu tūliņ pirmā dienā nācis krietns cēlājs, būtu iede-

vis drusku sānos vai sakratījis labi aiz pleciem, gan

jau nebūtu gulējusi tos gadus, būtu tūliņ cēlusies.

ANTIŅŠ
(Ar asarām cīnīdamies, uztraukts.)

135 Tu nedrīksti viņai roku likt klāt, ne kratīt aiz ple-
ciem! Viņa tik smalka kā zirnekļa audums, vaidziņi

balti kā sniegs, mati zeltīti kā saules atspīdums. Viņai

nedrīkst ne dvašu uzpūst, tad jau tūliņ sadrebas un

raud.

BIERNS

(Smejas līdz ar otro brāli.)

136 Vai tu re! vai tu re! klusais circens! Bet tāds jau
viņš ir, to princesi nedrīkst neviens aizskart ne do-

mās, tā jau viņa līgava.

ANTIŅŠ

137 Kā tev nav kauna tā runāt, brāli?
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ABI BRĀĻI

(Atkal smejas.)

NABAGS

138 Tev taisnība, dēls, tāda tā princesīte tiešām ir, tik

smalka un vārīga. Kur tad tu viņu esi redzējis?

ANTIŅŠ

(Klusi.)

139 Sapnī redzēju.

LIPSTS

140 Un tu, ko niekojies, übags? Ko kājas tā izstiepi?

NABAGS

141 lešu, iešu.

BIERNS

142 Kur tad nu palika tavs mielasts?

NABAGS

143 Jā, kad jūs dzenat, nedodat ne gaļas, ne maizes.

BIERNS

144 Paliec vien, nāc istabā, dabūsi maizi un gaļu, un visu.

Sēsties uz šī solīša.

NABAGS

145 Rīt, kad pulkstens sitīs divpadsmit, princese celsies

augšā no garā miega. Bet viņa var tik tad celties, kad

kāds uzkāpj stikla kalnā un nones viņu lejā. Kas viņu
nonesīs, tam kārais dos viņu par sievu un iecels viņu

par savu mantinieku, un atdos visu savu valstību. —

Bet, kad neviens nespētu uzkāpt, tad princesei uz

visiem mūžiem būtu jāpaliek stikla kalnā un viņa ne-

kad neceltos augšā.

ANTIŅŠ
146 Ak vai! ak vai! Kad jel nu rastos kāds princis, kas

spētu uzkāpt kalnā!
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NABAGS

147 Un tad... nu, rīt uz to princeses augšāmcelšanos un

uz to sacenšanos pēc viņas rokas kārais liek sarīkot

lielus svētkus un aicina uz mielastu visus, kas vien

vēlas nākt un ēst pie viņa galda.

BIERNS

148 Tad jau nu gan apēdīs uzreiz vai visu vērsi un iz-

dzers vai visu mucu alus!

NABAGS

149 Ko nu! Priekš mielasta ir jau nokauti trīs simti un

sešdesmit pieci vērši un septiņsimts cūkas un savārī-

tas piecisimts mucu alus. Bet desas ir sakrautas kopā
kā siena kaudzes un maizes klaipi sacelti kā akmeņu

grēdas.

BIERNS

150 Vai dzi! tad ta gan būs atēšanās!

LIPSTS

151 Ak tavu daudzumu! Tur jau nu gan dažs labs vērsītis

tiks aizvests arī gar malu. Ko, veci? Tur tu jau arī

vari kādu vistiņu pabāzt zem mēteļa, — Bet vai tad

mūs tur arī laidīs jeb vai tik kungus?

NABAGS

152 Katrs ir aicināts un var nākt uz karaļmielastu; zināms,

kurš nebūs labi apģērbies, tam būs jāpaliek viņpus

žoga, kur tie prastie ļaudis.

ANTIŅŠ

(Nopūšas dziļi.)

NABAGS

153 Kas tev kait, dēls? — Jūs jau arī varat nākt; esat

taču abi braši puiši; par kaunu nebūs arī karaļmeitai.
Klētī jau jums būs goda svārki.
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BIERNS

154 Nāc šurp tuvāk, vecīt, apsēsties te uz šī krēsla. Kā ta

nu mums lai nebūtu goda svārku?

NABAGS

155 Tad jau jūs varētu, dēli, dot man arī kādus vecus

svārciņus; lūk, šie mani gluži nodiluši.

BIERNS

156 Būs, būs. — Vai tad ir jau daudz kungu sanākuši?

NABAGS

157 No malu malām; no kaimiņu valsts tas niknais prin-
cis, tas gribētu par varu dabūt princesi —

ANTIŅŠ

158 Ak, kad viņš tāds nikns, tad lai viņš nedabū nabaga

princesīti!

LIPSTS

159 Ko tu, muļķa Antiņ, jaucies te starpā? Te jau tev nav

daļas, te nav sapņi. Ej labāk, atnes manu zaļo šalli;

būs klētiņā.

NABAGS

160 Brauc kungi arvien vēl klāt; ir jau mēģinājuši uz-

braukt braukšus un jāšus, gan ar zirgiem, gan ar

briežiem un suņiem, un elefantiem. Bet nevienam nav

izdevies.

(Brāļi sāk posties.)

BIERNS

161 Nu, kas jau stiprāks, tam izdosies.

LIPSTS

162 Ko vēl spēks nespēj, to spēj gudrība. Vajga nu steig-
ties un posties. Tu tagad varētu jau arī iet; paliek
vēls, un mums vēl ir daudz darba.



388

ANTIŅŠ
163 Vai tie, kas nav glīti ģērbušies, drīkst no tālienes

skatīties, kā princesi nonesīs zemē?

NABAGS

164 Aiz žoga var skatīties," cik tīk, tikai tur ļaužu drūzmā

tevi atgrūstu nost. Bet brāļi tev jau dos jaunus, skais-

tus svārkus un ievedīs tevi iekšpus žoga. Tu redz,

viņi jau labi, man, svešam nabadziņam, pasolīja svār-

kus un maizi, un gaļu, cik varu panest.

LIPSTS

165 Kam tad šim vajga jaunu svārku? Nupat vēl gribēja
mirt līdz ar tēvu.

ANTIŅŠ
166 Es priekš miršanas gribētu tik vēl redzēt, kā prince-

sīte zemē atmostas un uzzied kā pļava pavasarī, kā

baltam bērziņam metas zaļi pumpuriņi. Es jau jums
tad atstāšu tos svārkus.

LIPSTS

167 Zinām tavu atdošanu, tā kā tavu miršanu! Kas tev

dos svārkus? Pelni pats!

NABAGS

168 Dodat jau nu ar puikam, lai paskatās un pamēģina
arī sacensties.

LIPSTS

169 Vai tu redz, kāds aizrunātājs atradies! Taisies tik pats
projām! Ko tu še traucē ar savu tērzēšanu.

NABAGS

170 Bet kur tad mani svārki, ko solījāt, un maize, un

gaļa, cik varu panest mugurā?

LIPSTS

(Grasās viņu kaut.)

17i Pag, es tev gan došu mugurā, cik vari panest. Ārā!

(Nabags aiziet.)
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7. skats

LIPSTS

(Uz Antiņu.)

172 ījn tu, nabagu gādnieks, vari arī iet ceļu rādīt savam

biedrim! Visādus klaidoņus salaiž mūsu mājā!

ANTIŅŠ

(Iziet namiņā.)

BIERNS

173 Tik daudz ļaužu vienā mazā istabiņā; tu vari it labi

iet uz kūtsaugšu.

LIPSTS

174 Bet tur jau ir mūsu mantas. Viņš salaidīs tur visādus

vazaņķus un zagļus, kas vēl aiznesīs mūsu labumu.

Lai pārguļ salmu kaudzē; jaunam cilvēkam nesals.

BIERNS

175 Bet kad nu sāks pīpot un nodegs kaudze?

LIPSTS

176 Lai tad iet sev tāļāk meklēt vietu. Pļavā jau ir siena

kaudzītes samestas. Bet tā kā rīt agri būtu klāt pie
darba! Un pusdienā tu vari aiztecēt uz karaļa pa-

galmu saēsties krietni, tā ka nevajadzēs ne brokasta,

ne vakariņas. Tur jau dos nabagiem, cik atliks no

labo viesu galda. Ko lai mēs tevi velti barojam? La-

bāk barojam cūku, to var uz ziemsvētkiem nokaut.

BIERNS

177 Kad jau nu es uzkāpšu uz stikla kalnu un tikšu par
karaļa znotu, tad man nevajadzēs turēt vairs nekādus

Antiņus par kalpiem un viņus barot. Strādnieks jau
nav nekāds. Man būs tad visa valsts, un tad es gan

zināšu dancināt citādus kalpus. Tu, Antiņ, esi brīvs

cilvēks un vari iet sev, kur gribi.



ANTIŅŠ

178 Tik šonakt atļaujat vēl pārgulēt še, mīļie brālīši! Es

gribu redzēt, kā jūs uzcelsat princesīti. Kur lai es pa-

lieku sniegā un salā? Es nomiršu, viņas neredzējis.
Bet, mīļie brālīši, nesat viņu vārīgi, vārīgi! Kad es

viņu redzēšu, tad es aiziešu ar miera.

LIPSTS

179 Ārā! Ārā! ej ar mieru!

(Priekškars.)



OTRAIS CĒLIENS

Mežs. Celiņš. — Vēls rudens vakars.
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1. skats

NABAGS

180 Mīļo dēliņ, es jau esmu piekusis no iešanas: manas

vecās kājas negrib kļausit. Apstāsimies un atpūtīsi-
mies; pārdomāsim, kur nu mēs paliksim šo nakti.

ANTIŅŠ
181 Tu, tētiņ, ej vien pa šo celiņu tāļāk un turies tik pa

labi; nonāksi pie meža mājām. Tur ir labi ļautiņi.

NABAGS

182 Un kur tad tu paliksi, dēliņ? Vai iesi atpakaļ uz tēva

mājām?

ANTIŅŠ
183 Manas tēva mājas ir kapsētā. Drīz es turp iešu, bet

šonakt es vēl palikšu tepat, lai no rīta būtu agrāk

augšā un ātrāk aizietu uz pili.

NABAGS

184 Es nu gan labāk būtu palicies pie taviem brāļiem. Bet

viņi tādi neganti.

ANTIŅŠ
* 85 Ko nu, tēvs, viņiem tagad daudz rūpju pēc tēva nā-

ves; nevar viņi gar tevi nodarboties.

NABAGS

186 Viņi jau tevi arī padzina no mājām.
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ANTIŅŠ

187 Viņi ātri iekaist dusmās, bet gan jau brāļi salīgsim.
Nav jau arī tā istabiņa diezgan liela priekš visiem;

viņi grib arī sievas apņemt, un tad es esmu tikai pa

kājām.

NABAGS

188 Tev, dēls, arī būtu laiks precēties. Kas tevi, naba-

dziņu, apkops? Kur tu piemetīsies? Es tevi ieprecināšu

bagātās mājās, tu man dosi kādu kukulīti, kādu drē-

bīti.

ANTIŅŠ1

189 Es negribu precēties, tētiņ.

NABAGS

190 Tā visi jaunie saka* Bet,, kad es tev došu krietnu

meitu* gan tad tu gribēsi.

ANTIŅŠ
191 Es nekad neprecēšos, tētiņ.

NABAGS

192 Tu postā aiziesi tāds, kāds tu esi.

ANTIŅŠ
19® Kad es aiziešu, tad drīzāk būšu pie sava mājā tēva.

Tikai tos svētkus gribu vel redzēt, kā tur nāks tas

karaļdēls un nocels no stikla kalna gulošo princesi.

NABAGS

194 Ko tad tie brāļi tevi smēja ar to prineesiti, kas stikla

kalnā? Vai tad tu esi viņu redzējis?

ANTIŅŠ

195 Neprasi, tēt, neprasi manim..

NABAGS

|96 Kādēļ, dēliņ, lai es neprasu par viņu? Man prāta
ļaužu dziesmiņa;
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Zili stikli, zaļi ledi —

155 Vidū balti sniega svārki;

Zili stikli, zaļi ledi —

Vidū bāli mēness vaigij
Zili stikli, zaļi ledi —

Vidū gari saules mati

ANTIŅŠ

197 Nemini viņu, nemini, mīļo tētiņ! memini ne vārdiņa.

NABAGS

198 Kādēļ lai es neminu, dēliņ? Viņa tik skaisti guļ savā

zārciņā. Visi ļaudis nāca un skatījās, un nožēloja
viņu, tik jaunu un skaistu.

ANTIŅŠ

199 Ak, tētiņ, ko tu dari! ko tu dari! — Tu manu dvēseli

šķetini laukā; tu manas sirds saknītes plēs no zemes

ārā!

NABAGS

(Pusdziedoši.)

160 Zili stikli, zaļi ledi —

Vidū stinga dvēselīte.

ANTIŅŠ

(Sāk skaļi raudāt.)

NABAGS

Mīļo puisīt, ko tu raudi?

Vai tev žēl ir princesītes?

ANTIŅŠ

2ēl man ir tās prinees!<es T

165 To es raudu, mīļo tētiņ.

NABAGS

Vai tu redzēji, Ifca iāi©

Stikla kalna prinoesīti?
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ANTIŅŠ
Ak tu, tētiņ, svešo tētiņ,
Vai es redzējis to esot?

170 Katru dien' es viņu redzu,
Manās acīs viņa dzīvo.

Saules spodras sniega segas,
Mirdzin balti sarmas pušķi.
Slaiki, caurspīdoši pirksti,

175 Vārīgi kā lūzens ledus,

Tura, liegi aptvēruši,

Sastingušu vizbulīti.

NABAGS

Sapnī, dēls, tu viņu redzi —

ANTIŅŠ

(Strauji starpā.)

Ak, ik nākt' es viņu redzu

180 Sastingušu, nekustošu,

Bālu vaigu iet man garām,

Skropsti nolaisti pār acīm.

Galva noliekta uz krūtīm,
Zelta matos sudrabrasa,

185 Pilnas acis lielu asru ■—

NABAGS

Sapnī, dēls, tu viņu redzi,

Dzīvu viņu neredzējis,
Saki, ko tad tā tu raudi

Tās, ko tu pat nepazīsti?

ANTIŅŠ
100 Ko tu runā, svešo tēti,

Kā es viņu nepazīstu?!
Katrs cilvēks, maziņš bērniņš
Pazīst mūsu princesīti;
Visi ļaudis viņu žēlo,

195 Kā es viens lai nežēlotu?

Visa zeme noskumusi,

Ak, kopš viņa projām gāja,
Ak, kopš stikla zārka sienas

Slēdza viņas augumiņu!
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NABAGS

200 Bet vai pazīsti i vaigā?

ANTIŅŠ

Kā es viņu nepazītu!
Visi ļaudis raudādami

Gāja lūkot viņu guļam,
Tētiņš — nelaiķis i mani

205 Līdzi aizveda uz pili,
Notālim es noskatījos,
Priekšā bija lielie ļaudis,

Tuvu nelaida mūs klātu.

Vienu mirkli uzlūkoju —

210 Spīdums aizsita man acis;
Otru mirkli uzlūkoju —

Asras aizklāja man acis;

Trešu mirkli uzlūkoju —-

Pušu lūza mani skati.

215 Ne vairs redzu, kas man apkārt,
Ne vairs redzu gaišu sauli.

Nav man miera kopš tās dienas,

Viņas sāpes nesu līdzi —

Aru laukā — vienas domas:

220 Sāpes ar tā viņas krūtis;

Pļauju sienu — vienas domas:

Sāpes pļauj tā viņas priekus;
Griežu rudzus — vienas domas:

Sāpes griež tā viņas sirdi.
225 Neveicas man mani darbi,

Brāļiem pāri nodarīju,
ležēlodams princesītes.

NABAGS

Ko tu, dēls, tā iežēlojies,
Vienu mirkli lūkodamies?

ANTIŅŠ
230 Ak, šīs vien ir manas ilgas,

Kopš no bērna gadiem modos!

Man ir kauns, ka runāt sāku;

Es to slēpu visu mūžu

Dziļā krūšu pagrabiņā, —
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235 Bet tu labs pret mani biji,
Un man sirds kā acs tik pilna,
Nu tev teicu, un tu smejies.

NABAGS

Nesmejos es, mīļo dēliņ,

Negaudies tik princesltes —

240 Rītu beigsies viņas bēdas!

ANTIŅŠ

(Klusi nopūzdamies.)

Rīt, ak, beigsies viņas bēdas!

NABAGS

Rītu atnāks saules dēli,

Uzjās stāvā stikla kalnā,
Uzmodinās princesīti,

245 Uzcels viņu zelta zirgā,
Nonesīs mums vizēdami.

ANTIŅŠ

(Nopūzdamies.)

Nonesīs, ak, vizēdami!

NABAGS

Ko tu nopūties tā, dēliņ?
Nu būs labi princesītei.

ANTIŅŠ

250 Nu būs labi princesītei!

(Pēc brītiņa.)

Tētiņ, kurš tai kalnā uzjās?

NABAGS

Kurš tik Skaidris būs kā saule*

ANTIŅŠ

Tētiņ, kurš to uzmodinās?
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NABAGS

Kurš tik mīlīgs būs kā saule.

ANTIŅŠ

255 Tētiņ, kurš to zemēnesīs?

NABAGS

Kurš tik stipris būs kā saule.

ANTIŅŠ

Ak, kurš līdzīgs būtu saulei?

NABAGS

Kurš spēj atdot sevi visu.

ANTIŅŠ

Ak, lai ņem jel manu dzīvi,
260 Es jau miršu labu prātu.

Viņu redzēt tik vēl gribu.

NABAGS

— Kurš spēj atdot sevi visu,

Savu dzīvi, savu gribu.

ANTIŅŠ
Tētiņ, ak, i savu gribu?

265 Ak, tik vienu pašu skatu!

Viss mans mūžs tik viņai dzīvots.;
Tūkstoš — tūkstoši to redzēs,
Un tik man tas būtu aizliegts?
Tūkstošiem ir viena alga,

270 Manim ir tā visa dzīve!

NABAGS

— Kurš spēj atdot sevi visu,

Savu dzīvi, savu gribu.

ANTIŅŠ

Tētiņ, tēt, ak, sirds man pagurst!
Nava tāda, kas to spētu.
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NABAGS

275 ir, mans dēls, un tas to uzcels.

ANTIŅŠ

Es, ak, nespēju to, tētiņ!
Es vēl gribu viņu redzēt.

Es vēl gribu viņai līdzēt,

Teikt, ka nesu viņas sāpes,
280 Varbūt tas tai sirdi veldzēs.

(Izmisis, sāk raudāt.)

NABAGS

Nebēdā nu, manu dēliņ,

Gan būs labi princesītei,
Gan tai līdzēs saules dēli,

Kas man līdzēs, vecam vīram?

285 Kas dos paēst, kas dos padzert
Kas dos drēbes gabaliņu?

ANTIŅŠ

Ej vien, tēt, uz meža mājām,
Dos tur paēst, dos tur padzert.

NABAGS

Tāļi ceļi, lieli vēji,
290 Auksti top man, mīļo dēliņ

Tev ir labi paklausīties,
Ko par princesi tev stāstu;

Stāsti silda tavu sirdi,

Man sniedz sala ledus roku.

ANTIŅŠ
295 Še tev, tētiņ, mani cimdi,

Tie tev sildīs ledus rokas.

(Nomauc savus cimdus un atdod nabagam.)

Gan jau laidīs mani galmā,
Kad i nebūs rokā cimdu.

NABAGS

Man ir auksti, mīļo dēliņ,
300 Drebuls lien gar kaklu garām,

Skudriņas pa pleciem skraida.
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ANTIŅŠ

Še tev mana vilnas šalle,

Vai nu nelaidīs bez šalles?

(Noraisa sev šalli no kakla un atdod.)

Tā vēl ir no mīļās mātes.
305 šalle mani sildījusi

Tā kā mātes mīlestība.

NABAGS

Vēl man auksti, mīļo dēliņ,

(Apliek sev šalli.)

Lēni ritē vecās asins.

Kamēr kakls silst no šalles,
310 Mugura jūt vēja dvašu.

Svārki, lūk, ar sadiluši

Līdzi manām vecām miesām;
Drēbe šķidriņa kā sietiņš,

Siltumiņš kā pelus izbirst.

ANTIŅŠ

315 Ak tu, tētiņ, svešo tētiņ,

Vai tad ielaidīs bez svārkiem?

Pilī būs tik lepni ļaudis,

Līdzi sacensties man neļaus,

Neļaus kāpt uz stikla kalna.

NABAGS

320 Vai tad tu jel domā censties

Tur, kur kāps tik augsti kungi?
Neielaidīs tevi pilī,
Vari lūkoties aiz žoga.

ANTIŅŠ

Ņem tad, tētiņ, arī svārkus;
325 Tie tev turēs siltumiņu,

Tie vēl austi mīļās mātes.

Metos likti mīļi vārdi,
Audos silti vēlējumi.

(Novelk savus svārkus un atdod nabagam, kurš tos uzvelk plecos.)



402

NABAGS

Vēl man auksti, mīļo dēliņ >—
330 Siltumiņš līdz kājām nesniedz,

Lejā tekot, sastingst gurnos;

Ikri čokurā vēl raujas,
Lieli mēmi, pirksti stīvi,
Nenes tāļāk vecās kājas.

ANTIŅŠ
335 Ak tu, tētiņ, svešo tētiņ,

Kā es aiziešu bez kurpēm?
Kad es nepaliktu ceļā?

NABAGS

Aiziesi, velc manas vīzes.

ANTIŅŠ
(Noaun sev kurpes un uzvelk nabagavīzes.)

Ņem tad arī manas kurpes,
340 Gan tad nesīs vecās kājas!

Kurpes deva raibaliņa,

Tētiņš šuva nopūzdamies:
Nebūs piena devējiņas.

NABAGS

Vēl man auksti, mīļo dēliņ;
345 Sala knaiba liesos vaigus,

Vējiņš plūkā plānos matus,

Cepurītes caurumiņos

Sniegs ar lietu rotaļājas.

ANTIŅŠ
Ak tu, tētiņ! ak tu, tētiņ!

350 Vai tik laidīs i pie žoga?

NABAGS

Laidīs, —■ teic, ka tev par karstu,

Mati tev kā stārka ligzda.

ANTIŅŠ
Še, tad ņem i cepurīti!

(Atdod cepuri.)
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To man deva baltais incis,
355 Atstādams par barojumu.

NABAGS

Nu es paglābts, mīļo dēliņ,
Nu es varu atkal staigāt.
Lai tev atdodas tavs devums

Simtkārtīgi jaunā saulē!

ANTIŅŠ
360 Man gan nebūs jaunas saules,

Rītu ganvairs neredzēšu.

Mani pieņems Sniega māte,
Aizvedīs pie mana tēva.

NABAGS

Nebēdā vēl, mīļo dēliņ,
365 Jaunas asins pārcieš salu.

ANTIŅŠ
Jā, tēt, jā, vēl nebēdāšu,
Uzkuršu sev uguntiņu.

NABAGS

Es nu eju.

(let.)

ANTIŅŠ
Labu ceļu!

NABAGS

(Atgriežas vēl atpakaļ.)

370 Vienu vēl tev teikšu, dēliņ:
Tu man nežēloji drēbju,
Es tev arī nežēlošu;

Atnāks laiks, tev vajdzēs drēbju,
Kādas nav ne karaļdēliem, —•

375 Klaudzē tad ar papēdīti,
Saki tikai sakumiņu: —

Zviegdams atnesīs tev zirdziņš
Vara, sudraba un zelta.
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Saki tikai sakumiņu:
380 Klau, klau, klaudzinu,

Atskrej, zirdziņ!
Drēbes ir vējā,
Atnes man jaunas,
Vilnaino vietā

385 Atnes man vara!

ANTIŅŠ

Labi, labi, ej nu, tētiņ!
Kur tad es lai tādas lieku?

NABAGS

Es nu eju.

(Aiziet.)

ANTIŅŠ
Labu ceļu!

(Atsēstas un kur uguni.)

2. skats

ANTIŅŠ

(Viens.)

200 Ak tu, nabadziņ, nabadziņ! Nav viņam ne laba drē-

bes gabaliņa, ar ko aizsegties pret vēju un salu, redz,

viņš man dāvās zelta un sudraba drēbes! — Es jau nu

saprotu gan, viņš jau tik tā runā aiz labsirdības; ne-

grib laupīt man cerības; grib tas lāga vīriņš man pa-

teikties un atdarīt labu. — Nu atlikšos, atdusēšu

drusku; guntiņa mani izvadīs cauri caur nakts salu,

rītu gribu vēl notālēm noskatīties, kā princesīte uz-

celsies, kā sarkana saulīte vizēdama.

(lemieg.)

3. skats

(Antiņš; ienāk noklīdušie bērni.)

PIRMAIS BĒRNS

390 Nākat! guntiņš! Še ir guntiņš!
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OTRAIS

Te būs labi sasildīties.

PIRMAIS

Kad tik nesit mūs tas puisis?

OTRAIS

Pilns ar miegu, nepamanīs.

ANTIŅŠ
(Galvu paceldams.)

Kas tad še ir sanākuši?

BĒRNI

(Bēg, bet tad apstājas.)

PIRMAIS

(Klusi.)

395 Nebēgat, tā balss ir klusa!

OTRAIS

(Tāpat.)

Pats ir sarāvies no salas.

PIRMAIS

(Tāpat.)

Pats bez cepures, bez kurpēm.

ANTIŅŠ
Nākat, bērni, sasildīties.

Kā še gadījāties mežā?

PIRMAIS

400 Mežā salā noklīduši,

Mātei zarus lasīdami.

ANTIŅŠ
Sēstat klātu sasildīties!

(Bērni piesēstas pie ugunskura.)



406

PIRMAIS

Mums nu silst, bet mājās mātei

Auksts bez malkas, uguntiņas,
405 Dod man vienu pagalīti!

OTRAIS

Man ir mājās mazais brālīts,

Dod man arī pagalīti!

VISI

Dod man arī! dod man arī!

(Ņem katrs pa pagalītei, līdz viss ugunskurs izjaukts un apdzisis.}

ANTIŅŠ

(Smiedamies.)

Jūs jau paņemat man visu!

PIRMAIS

4io Dod vēl oglītes iekš lapām!

(Ar lapu kušķiem saņem ogles un aizbēg.)

VISI

Dod man arī! dod man arī!

ANTIŅŠ

Nav man degļa vairs, ko iedegt,
Atstājiet jel vienu ogli!

PIRMAIS

(Atgriezdamies, smiedamies.)

Sēsties siltā uguns vietā,
415 Kam tev vajga ogļu, degļu?

VISI

Bērni, aši! skrējām mājās!

(Aizskrej, tumsā vicinādami degošās pagalītes un ogles.)
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4. skats

ANTIŅŠ
{Atkal viens.)

Ak tu, bērni! Kā tie aizskrēji —-

Dzirksteles kā zvaigznes lēkā.

— Viņiem uguns mājā sildīs,
420 Man jau nevajdzēs vairs uguns. —

Tētiņ, nu pie tevis nākšu —

Sveika, mīļā princesīte,
Nu es arī likšos dusā;
Es še siltā uguns vietā,

425 Tu uz augstā ledus kalna.

(lemieg.)

5. skats

(Antiņš, aizmidzis guļ. lenāk Vēja māte ar saviem bēr-

niem; visiem garas tāšu taures.)

VĒJA MĀTE

(Gara, kalsnēja sieva pelēkās garās drēbēs, iet ar tauri pa priekšu,
bērni pakaļ. Apiet apkārt pa visu skatuvi, pūzdami.)

Pūšu tāšu tauri,

Lai skan mežiem cauri

Vēja mātes auri

A—a—v! A—a—v!

430 Nākat, mani gari,
Pūšat arī, arī —

A—a—v! A—a—v!

VĒJA GARI

(Pūš kori.)

Nākam arī, arī,

Pūšam žēli, gari —■
435 A—a—u! A—a—u!

VĒJA MĀTE

Pūšam žēli, gari,
Kokiem kaili zari!

Pū —! tū —! šū!
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VĒJA GARI

Kokiem kaili zari!

440 pū —! tū —! šūf

VĒJA MĀTE

Zelta lapas bira,

Zaļā zeme mira —

A—ai! A—ai! A—ai!

VĒJA GARI

Mira! mira! mira!
445 Vai—ai! Vai—ai! Vai—ai!

VĒJA MĀTE

Rudens jau tik sebu,

Sals iet drebu, drebu!

U—u—v! U—u—v!

VĒJA GARI

Drebu! Drebu! Drebu!

450 Dr—dr—dr! U—u—u!

VĒJA MĀTE

Klāju pāri ledu,

Pāri upēm vedu —

A—au! A—au! A—au!

VĒJA GARI

Ejam pār' par ledu —

455 A—au! A—au! A—au!

VĒJA MĀTE

Pūšam tāšu tauri,
Lai skan mežiem cauri

Vēja mātes auri

A—a—v! A—a—v! A—a—u!

(Aiziet visi.)
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6. skats

(Antiņš, tāpat guļot, tik vairāk sarāvies. lenāk Sniega māte

ar saviem gariņiem. Viņa ģērbusies viscaur balti, kuplām
miesām un drēbēm; nes vēl pilnu priekšautu un padusēs baltus

maisiņus ar sniegu. Sniega gari, tāpat balti ģērbti bērni, nes bal-

tus autiņus un vizulīšus.)

SNIEGA GARIŅI

(Ļoti nerātni, lēkā ap māti pulciņā, plucina un rausta viņu aiz

priekšauta un aiz padusēm.)

460 Ļauj apskatīt! Ļauj paraudzīt!

Ļauj, mīļā, baltā māmulīt!

SNIEGA MĀTE

(Atgaiņājas, elsdama, pūzdama.)

Palaidņi, nerātņi!
Es jums gan! Paga! Paga!
Kaut tik nebūtu es ar tik smaga!

465 jūs neizbēgtu no mana naga!

SNIEGA GARIŅI

Ko, māmiņ, tev paduse ir tik līka?

SNIEGA MĀTE

Vai tādēļ jums jāstāv ir dīkā?

Apsedzat mīļo zemīti

Pret ziemas auksto ziemeli

470 Ar mūsu sedzenītēm,

Ar baltām villainītēm!

SNIEGA GARIŅI

Ko, māmiņ, tavs kuplums tā tūka?

SNIEGA MĀTE

Vai tādēļ jums darbiņa trūka?

Guļ neapsegti asniņi,
475 Cekuliņi ierauti;

Dreb kailie zariņi,
Un lapiņas čaukst:

Aukst'! Aukst'! Aukst'!
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SNIEGA GARIŅI

(Viens otram.)

Tad aši! aši:

480 Klāj segas plaši!

SNIEGA MĀTE

Kur krūmiņus redzat,

Tiem sedziņas sedzat!

SNIEGA GARIŅŠ

Nu, kadiķīti,
Še, uzmauc pirkstainīti!

485 Tu ar tik asiem nadziņiem,
Ka duras cauri caur pirkstaiņiem.;

(Uzkar baltus cimdiņus un atraujas no asuma.)

OTRAIS

Bērziņa spicīte,
Cik tu plicīte,
Še sniega picīte!

(Uzliek sniega piku kociņā.)

TREŠAIS

490 še, zaļā eglīte,
Tev balta micīte!

CETURTAIS

Kā klājas, liepu māt?

Kur zelta sagšas nolikāt?

Aizsaules lādē, rudeņa tīnē —

495 Vai gribat baltas uz pleciem klāt? —-

Stāv tik cienīga — plata un smīnē!

PIRMAIS

(leraudzījis Antiņu zemē guļam.)

Skat, skat, skat! Kas še?

VISI

(Saskrien apkārt.)

Vai re! vai re! vai re!
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PIRMAIS

Ne stādam līdzīgs, ne krūmam, ne kokam.

SNIEGA MĀTE

500 Klus'! mierā, bērni! Tas nav pa jokamī

OTRAIS

Vai tāds vairs augs, vai plauks, vai zels?

SNIEGA MĀTE

Gan ziedons viņu augšā cels!

Tik siltām sedziņām, tāpat
Kā citus stādiņus, apsedzat!

PIRMAIS

505 Mums visas sedziņas atdotas.

OTRAIS

Viens stūris man vēl palikās.
* Kur salst tam visvairāk? Kur uzlikšu?

SNIEGA MĀTE

Liec viņam taisni uz sirsniņu
Kā baltu, siltu spārniņu;

510 Sirds cieta visvairāk salā.

(Gariņi uzklāj Antiņam arī sedziņu.)

VISI GARIŅI

Māt, nu darbiņi galā,

Ļauj paplūkāt,
Ļauj izzināt,

Kas tevim tur par klēpi,
515 Ko padusē slēpi? ,

SNIEGA MĀTE

Pa mazam, pa lēnam, pagaidāt!

PIRMAIS

Pūks! Kule pušu! Ar ko tā pilna?
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Tik mīksts ka spalvas, kā vilna!

Un balts un sīciņš kā ķiršu zied.il

SNIEGA MĀTE

520 pagf pamazām, neizšķiedi!

VISI

Man sauju! man sauju! man riekšaviņul

SNIEGA MĀTE

Pag! taupāt jel debesu labumiņul

PIRMAIS

Vai eņģeļiem izbiris cukuriņš?

OTRAIS

Liec to pie mēles, kā smēķē viņš!

CITS

525 Ne salds, ne sāļš, ne sūrs, ne sīvs!

PIRMAIS l

Man mēles galiņš palika stīvs.

VISI

Man ar! man ar! man ar!

(Izrauj mātei klēpi no paduses; izbirst sniegs.)

SNIEGA MĀTE

Ak! ak! ak!

Lai nu viens sak'!

530 Viesuļi, nebēdņi,
Ak, jūs trakuļi!

VISI

Griežam ripuļi!
Ašāki! ašāki!

(Lokā lēkādami, rauj māti sev līdz.)
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SNIEGA MATE

Ak! ak! ak!

(Visi aiziet, sniegu putinādami.)

7. skats

(Top gluži tumšs; no tālienes dzirdas žēlas vēja skaņas. —

Melnā māte, ģērbta kā pirmā cēlienā, stāv pie Antiņa,
kurš arvien vēl guļ zemē. Tumsā Melnā māte tikko sare-

dzama.)

MELNĀ MĀTE

535 Dzinu savas tumšās pēdas,
Sadzinu to medījumu;

Nekāpsi nu stikla kalnā,

Necelsi man gulētāju,
Pašu tevi ņemšu līdzi!

NABAGS

(Iznāk no tumsas.)

540 Melnā māte, ko te dzeni?

Varens medījums tev ķēries!
Sīks un noskrandojies zēniņš.;

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, tu tūkstotveidi,

Nu tu atnāci par vēlu!

545 Es tev noņēmu to vīru,

Nu tev nepalīdzēs vilti.

NABAGS

(Smejas, rādīdams uz Antiņu.)

Vai tur vīrs? Man šķita, pelēns,
Barība priekš slima kraukļa,
Kurš vairs nespēj ēsmu noķert, —»

550 Lūk, ko medī Melnā māte!

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, ko smej, kad nezin'?
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Ņemšu topar savu daļu,
Kurš grib ņemt man gulētāju*

(Paceļ roku un liecas pie Antiņa.)

NABAGS

Ha! ha! ha! To tas tik uzcels,
-555 Kurš tik stiprs būs kā saule.

Vai šis nieka zēns tik stiprs?
Varena tu, Melnā māte!

Man gan būtu kauns to aizskart.

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, ko vērp nu viltus?
560 Man ir teikta sena ziņa,

Šonakt tēvs mirs trejiem dēliem,

Jaunais galēs veco guļu,
Mazais lielo, vājais stipro!

NABAGS

Ha! ha! ha! — un veiks, kas zaudēs, -

565 Ņems, kas atdos, — savs, kas cita, <—

Balts, kas melns, un mans, kas tavējs!

MELNĀ MĀTE

Ko tu runā, viltus vērpējs?

NABAGS

Ha! ha! ha! — Tā ziņa balta,
Tici tai, tad es jau veicis. —•

570 Lūk, še pārbaudu to ziņu:

(Rāda uz Antiņu.)

Tas tur atdevis ir visu:

Man, redz, viņa svārki, kurpes,

Viņa cepure un šalle,

Tūdaļ nosals, kā tad uzveiks?

MELNĀ MĀTE

575 Ko tu smejies, tūkstotveidi?

Teic tad tu, kad zini labāk!
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NABAGS

Kam lai daru tevi gudru?
Tēvs ir gads ar gadalaikiem,
Jaunais pavasars veiks guļu —

580
— Neteikšu. — Tu bur un zīlē,
Tikmēr stiprais dēls un gudrais
Pošas kāpt, nāk zemes prinči,
Saules dēli brauc no debess,
— Tie man uzcels gulētāju.

585 Gribēju tik tevi vērot,

Nu es zinu, nu es veikšu!

(Steidzas smiedamies projām.)

MELNĀ MĀTE

Es jau veikšu, es jau ņemšu,
Nedošu tev, viltus tēvam,

Ilgi kopto zemes meitu!

(Steidzas viņam pakaļ.)

8. skats

(lepelēks rīta gaišums lēni pieņemas. — Noklīdušie bērni,
kā ausmas gariņi, ar mirdzošām zvaigznītēm degļa un ogļu vietā

baltos apģērbos apstaigā apkārt guļošam Antiņam; tad ap-

stājas viņu modināt, citi, pieliekušies klāt, citi, puslokā stā-

vot.)

PIRMAIS GARIŅŠ

590 Celies augšā! Ko tu guli?

Ej pie sava darba, puisīt!

ANTIŅŠ
(Mozdamies.)

Vai jau rīts ir? — Ak, cik auksti!

Ak, jel necelties! tik gulēt!
Turat mani, saldie sapņi!

595 Nedodat tam aukstam rītam,

Kurš nāk nokaut manas ilgas.

PIRMAIS

Celies pats! cel savas ilgas!
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ANTIŅŠ

Laipnie sapņu zēni, nākat!

Liekat manimneatmosties!

600 Vēja mātesapni pūta,

Sniega māte mani sedza,

Baltais tēvs ar Melno māti

Ķildojās dēļ manas dvēsles.

Lēnā nakts un stingrā sala,
605 Vedat mani prom no dzīves,

Turp, kur visas manas domas

Tēvs un skaistā princesītei

PIRMAIS

Stikla kalnā, ledus zārka

Princesīte tevis gaida.
610 pilnas acis lielu asru.

OTRAIS

Vaida: kur mans modinātājs?
Ko mans Saulvedis vēl nejāj?

PIRMAIS

Celies, Antiņ, ko tu guli?
Sasit stiklu, kausē ledu!

ANTIŅŠ

615 Sapnīši, jūs mīļie zēni,

Ko jūs mani kaitinājāt?

PIRMAIS

Celies, ģērbies, sēdies seglos!
Laiks tev jāt uz karaļpili.

OTRAIS

Celies, jāj uz kalna cīņu!

PIRMAIS

620 Celies, jāj uz kāzu svētkiem!
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ANTIŅŠ

Ko jūs, zēni, mani smejat?
Kails un sasalis še stāvu,

Kur mans zirgs un manas drēbes?

PIRMAIS

Saki tikai sakumiņu,
625 Ko tev pamācīja vecis, —

Zviegdams zirdziņš skries ar drēbēm.

ANTIŅŠ

Vai tad tiešām nesapņoju?

(Bērni viņu ķersta, rausta, kutina, knaiba, kliedz ausīs.)

VIENS CAUR OTRU

Vai tev kut? vai sāp? vai dzirdi?

ANTIŅŠ

Vai! jau jūtu! vai! jau dzirdu!

630 Nu, kas tad jūs, kad ne sapņi?

PIRMAIS

Es — mīļš vārdiņš, ko tu teici.

OTRAIS

Es — labs devumiņš, ko devi.

TREŠAIS

Es — tavs žēlumiņš par svešiem.

CETURTAIS

Es — tavs vaids, par vājiem vaidēts.

PIRMAIS

635 Mēs — tās oglītes, ko sniedzi

Salā noklīdušiem bērniem.

{Vicina savas zvaigznītes.)
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ANTIŅŠ

Kā tad tā?AArkr brīnums! brīnums!

PIRMAIS

Nebrīnies, bet steidzies pilī!

OTRAIS

Steidzies, saki sakumiņu!

ANTIŅŠ
640 Ak, es neticu pagaiam,

Labāk likšos atkal gulēt.

(Bērni viņu apstāj un rausta.)

CITS CAUR CITU

Celies! celies! saki! saki!

PIRMAIS

Steidzies, kamēr nav par vēlu!

Pelēks gaišums jauc jau tumsu,
645 Meži trīc no ausmas šalkas.

Klusums ievelkas jau zemē,

Velk mūs līdzi dziļā klēpī.

VISI

Steidzies! Saki sakumiņu!

PIRMAIS

Saki pakaļ, es tev teikšu:

650 Klau, klau, klaudzinu —

Atskrej, zirdziņ!

ANTIŅŠ

Klau, klau, klaudzinu —>

Atskrej, zirdziņ!

(Bērni ceļ viņa labo kāju un klaudzina trīs reizes pēc katra tel

kuma.)
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ANTIŅŠ

Laid! es nevaru vēl ticēt.

PIRMAIS

655 Dari vien, kas tev tur jātic!
Drēbes ir vējā,
Atnes man jaunas.

(Bērni cilā Antiņa kāju tāpat kā augšā.)

ANTIŅŠ

Drēbes ir vējā,
Atnes man jaunas.

PIRMAIS

660 Vilnaino vietā

Atnes man vara!

ANTIŅŠ
Vilnaino vietā

Atnes man vara!

(Bērni, tāpat kā augšā, klaudzina. Atspīd iesārts spožums. Parādās

aiz kokiem vara zirgs ar vara drēbēm.)

ANTIŅŠ
Ak tu brīnums! Ak tu brīnums!

665 Ak tu nepieredzēts skaistums!

Vara zirgs ar vara drēbēm.

PIRMAIS

Jāj nu tieši stikla kalnā.

VISI

Pasveicini princesīti!

ANTIŅŠ

Sveiki, mani sapņu bērni!

670 Tālā, daiļā princesīte,
Nāku vest tev jaunu sauli!

(Priekškars.)





TREŠAIS CĒLIENS

Stikla kalna pakāje. Pa abām malām

stāvas klintis, vidū lēzenums. Klintis

zilganas un zaļganas, stikla un ledus

krāsās, ar baltiem sniega plankumiem;
tāpat sniegs arī uz kokiem. — Kalna

nokāres priekšā laukums. Pa labi do-

mātas karaļa teltis kulisēs; pa kreisi

laukums, atžogots ar virvi — žoga

iekšpusē laukumā stāv glīti ģērbtie ļau-
dis, ārpusē vienkāršie. — Rīta agrums,

priekš azaida. Kalns apspīdēts no bālas

gaismas.
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1. skats

(Ļaudis stāv un gaida, dzirdama klusa runāšana. Sargi bīda

nost no kalna un žoga.)

VIENS NO ĻAUDĪM LAUKUMĀ

(Uz kalnu rādīdams.)

201 Spīd kā ledus saulē, nemaz nevar virsū skatīties!

KĀDS SAIMNIEKS

202 Un kāds slidens! — Ak tad te nu būs visiem jākāpj

augšā, lai dabūtu to karaļa meitu!

OTRAIS NO ĻAUDĪM

203 Tev jau nebūs jākāpj; tev naudas diezgan, tu varēsi

atpirkties no tā sloga.

SAIMNIEKS

204 Areče! Es jau taisni gribēju kāpt, lai taptu par karaļa
znotu.

PIRMAIS

205 Nez vai tev pašam tik nav sieva mājās? Ko tā teiks,

kad tu kāpsi pēc svešām princesēm?

KĀDS JAUNEKLIS

206 Ak, cik skaists tas stikla kalns! Un tur augšā tā skais-

tākā princesīte!

NABADZĪGS VĪRS

207 Kad jau nu ar reiz nonāktu lejā no augstā kalna tā

princesīte, kura ir pati laimīte zemes virsū! Gaidām

jau nu mēs, gaidām sen!
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ĻAUDIS

208 Gaidām sen, gaidām sen.:

PIRMAIS

209 Kad jau jel šodien kāds spētu uzkāpt tur! Kad šodien

neuzkāpšot, tad jau mūžam nenākšot vairs ne prin-
cesīte, ne laimīte.

OTRAIS

210 Ak, kalns tik stāvs un tik augsts! Kas tur var uzkāpt?
Būs velta vien gaidīšana. Viss paliks pa vecam.

ĻAUDIS

211 Būs! būs! nepaliks!

PIRMAIS

(Skatās uz kalna galu.)

212 Kalnam tikko var saredzēt galu. Diezin, vai līdz azai-

dam paspētu uzkāpt?

OTRAIS

213 Nekāp labāk vis! Kad nu līdz azaidam netiksi atpakaļ,
tad citi apēdīs un pats paliksi bešā.

2. skats

(T i c paši; ienāk taurētājs ar pavadoņiem.)

SARGI

214 Nost, nost no ceļa! Atkāpjaties no kalna! Nāk taurē-

tājs! Nes jaunas ziņas no karaļa.

TAURĒTĀJS

(Ar pavadoņiem pūš taurēs.)

215 Mūsu kungs un valdnieks, visu žēlīgais karalis .. fj

ĻAUDIS

216 Klau! Klau! Klusat jel!
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PIRMAIS

217 Klausāties, ko mums labu pavēstīs no jauna.

OTRAIS

218 Ko jaunu pavēstīs? Visiem jau labi zināms, lai kāpj
kalnā un nolauž sev kaklu, kas grib precēt karaļ-

meitu.

ĻAUDIS

219 Klusu! Klusu!

TAURĒTĀJS

(Liek pūst no jauna.)

220 Mūsu kungs un valdnieks liek sludināt visiem sapul-
cētiem un visiem saviem uzticamiem pavalstniekiem,
un visām zemēm un tautām, lai nāk katrs uz karaļ-
meitas kāzu svētkiem. Šodien ir piepildījies laiks, kad

princesei jāceļas augšā no sava stikla zārka un kad

viņa tiks nonesta lejā no stikla kalna. Tādēļ lai pie-
liekam visus savus spēkus glābt viņu sev par laimi.

Lai nāk visi karaļdēli un augstmaņi! Lai nāk visi, kas

ir spējīgi, lai kāpj stikla kalnā un nones princesi. Kas

to spēs, tam karalis dos princeses roku un iecels to

par savu znotu, un dos tam savu valstību. Bet visus

sanākušos karalis žēlīgi pacienās pie sava galda.

(Aiziet.)

3. skats

(Tie paši, bez taurētāja; ienāk vecī t s ar savu dēlu.)

SAIMNIEKS

(Uz blakus stāvošo.)

221 Kur tad notiks tas mielasts? Vai karaļa pilī vai še?

PIRMAIS

222 Lai kur, kad tik pašam sava karote, ēd, kad tik tieci

klāt!
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VECĪTS

(Ar savu dēlu.)

223 Tad šis nu ir tas daudzinātais stikla kalns! Vai tu re,
kāds!

VIŅA DĒLS

22A stikls jau vien ir, nav jau nekāds brīnums*

PIRMAIS

225 Vai tad tev vēl nav diezgan labs? No kā tad priekš
tevis vajadzēja to kalnu celt? No dimanta, vai? Tad

tu varētu kādu šķembeli nocirst un iebāzt ķešā.

OTRAIS

226 Tad jau drīz vien viss kalns būtu sacirsts un princese
sen jau būtu lejā.

PIRMAIS

227 Saki, vecīt, vai tad jūs ar dēlu nebijāt vēl redzējuši
stikla kalnu? Gan tāli dzīvojat?

VECĪTS

228 Tāli jau nav, bet nebijām vēl redzējuši, dēls; dzirdē-

juši gan bijām par to brīnumu, no kura mums nākšot

tā pestīšana, bet nebija laika atnākt. Vajadzēja žaga-
rus ievest vēl priekš svētkiem; lopus pabarot vaja-

dzēja. Bet šodien, kad jau vajaga glābt to karaļmeitu

un kad dabūs še par velti saēsties, tad jau gan at-

nācām.

PIRMAIS

229 Labi darījāt, gudri darījāt.

OTRAIS

230 Taisni darījāt. Katram vajaga palīdzēt glābt cilvēku

un zemi un par velti saēsties.

OGĻU DEĢIS

(Pie žoga.)

231 Kad tad nu laidīs mūs-kāpt kalnā?
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SARGS

232 Pagaidi, pagaidi! Ir par tevi smalkāki brūtgāni, lai tie

iet pa priekšu.

VIENS NO SKATĪTĀJIEM

233 Tu jau nu arī varēji palikt mežā. Lūkot, ka tava

darva nesavārītos. Kāp labāk ogļu bedrē, ne stikla

kalnā.

OGĻU DEĢIS

234 Ā, varbūt taisni es uzkāpšu? Klau, sargs, vai ķēniņš
arī godīgi dos savu meitu, kad es uzkāpšu kalnā?

SARGS

235 Pa priekšu godīgi nomazgājies, gan tad redzēsim.

OTRAIS NO SKATĪTĀJIEM

236 Viņš nāk negodīgi ar lieku ģīmi un prasa, lai godīgi
dod viņam sievu.

OGĻU DEĢIS

237 Bet es nu uzkāpšu! Ar darvotām rokām pielipšu pie
stikla. Eče! un uzkāpšu pašā virsotnē.

PIRMAIS

238 Pielūko, ka tev pašam neuzkāpj pašā virsotnē! Ko tā

grūsties! Ko citiem drēbes maitā ar saviem ogļu pu-

tekļiem?

SARGS

(Uz ogļu deģi, kurš pieliecies lūko izspraukties cauri caur žogu.)

239 Kur tu lien? Še tev!

(Uzsit viņam uz cepuri.)

PIRMAIS

240 Ko nu? Uzkāpa tev uz virsotni!
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OTRAIS

(Skatīdamies un rādīdams.)

243 Lūk, tur nāk tāds spīdošs pulks vīru, tie jau laikam

tie kāpēji, tie prinči. — Šinī lēzenajā pusē jau kāps.
Tur gar abām malām klintis iet gluži stāvu gaisā.
Tur neviens nav gājis ne skatīties!

PIRMAIS

242 Ekur teicējs! Vai tad arī šinī pusē ar cilvēka spēkiem
var uzkāpt? Ne domās! Te tik brīnums vien var ko

izdarīt.

SAIMNIEKS

243 Bet kad nu kurš ir ļoti bagāts un pieliek sev dimanta

nagus?

PIRMAIS

244 Pieliec sev i dimanta knābi, tikpat neuzkāpsi.

VECĪTS

245 Ko nu, dēls, bagātība var visu.

OTRAIS

246 Tikai muļķi nevar gudru pataisīt un veci jaunu.

PIRMAIS

247 Cilvēks var vairāk nekā bagātība.

SARGI

248 Bēgat nost! Dodat ceļu! Nāk pats karalis ar visu

pilsgalmu.,

ĻAUDIS
249 Lai dzīvo mūsukaralis! lai dzīvo!

4. skats

(Tie paši; ienāk karalis ar ministri un pavadoņiem;
princis no ziemeļiem un citi prinči. Atskan taures

ūn mūzika, un ļaužu apsveicieni.)
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KARALIS

(Apsēžas un māj ar roku.)

MINISTRS

350 Mūsu visužēlīgais kungs un valdnieks pavēl uzsākt

sacīkstes.

(Pūš taures. Prinči un galminieki nostājas karaļa krēsla priekšā

un paklanās.)

KARALIS

251 Jūs, sapulcētie prinči un augstmaņi, un visi, kas esat

parādījuši man godu un atnākuši par preciniekiem
manai meitai, ejat un lūkojat uzkāpt stikla kalnā, kur

viņa guļ stikla zārkā. Es jums visiem novēlu labākās

sekmes, un, kurš uzkāps un nonesīs princesi lejā, tam

došu viņas roku.

PRINČI

(Paklanās vēlreiz un atkāpjas.)

KARALIS

(Uz bagāto princi.)

252 Bet tev, mans mīļais dēls, manas draudzīgās un bagā-
tās kaimiņu valsts mantinieks, tev es dodu savu se-

višķu svētību un sevišķas priekšrocības, kādas pie-
mērotas tavam augstajam stāvoklim.

BAGĀTAIS PRINCIS

(Lepni paklanās.)

CITI PRINČI

(Sačukstas.)

KARALIS

(Uz prinčiem.)

253 Un jūs, mani godājamie viesi, visi baudāt vienlīdzī-

gas tiesības, katrs pēc sava stāvokļa. Tad ejiet nu un

lūkojiet savu laimi!

(Visi klanās un iet pie kalna. Sulaiņi rīko priekš prinčiem pakā-
penes, trepes utt. Bagātais princis dod pavēles saviem ļaudīm.
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Daži prinči pakāpjas un atslīd; pēc katra kritiena pūš taures. —■

Piepeši atspīd sarkanīgs gaišums pār visu skatuvi, kā rīta blāzma.
Kreisā pusē uz klintīm, pusskatuves augstumā redz jau pakāpušos

bruņotu jātnieku zirgā; zirgs un jātnieks vara krāsā; jātniekam
liels vairogs, kurš atgādina sauli, kas uzlec pār kalniem. — Ļau-
dīs saceļas liels troksnis, pūš taures, atskan prieka saucieni.)

ĻAUDIS

(Cits caur citu.)

254 Vai redzat! redzat! redzat!

PIRMAIS

255 Sarkans kā rudens saulīte uzlēca kalnā.

OTRAIS

256 Sarkans zirgs un vara vairogs.

TREŠAIS

257 Cik lēni un mierīgi jāj tas bruņotais vīrs! Zirgs ne-

maz neklūp un nepūlas kāpjot. Jāj kā pa līdzenu

pļavu!

PIRMAIS

258 Kas tas jājējs tāds ir? — Seja aizsegta ar bruņu ce-

puri. — Tā mirdz, ka sarkans top priekš acīm!

OTRAIS

259 Lūk, augšā princesīte pacēla jau vienuroku!

TREŠAIS

260 Ko nu! No šejienes jau nemaz nevar redzēt!

BAGĀTAIS PRINCIS

(Sauc.)

261 Viņš priekš laika izjāja! Neļaujat viņam jāt! Pavēlat

griezties atpakaļ!

(let pie karaļa.)

KARALIS

262 Apmierinājāties, mans dēls. Viņam nav dota tiesība

pirmām jāt. — Bet, lūk, kā viņš uzjājis pa to stāvāko

vietu, kur neviens nevarēja iedomāties!
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MINISTRS

(Uz sargiem.)

263 Lai nejāj! Lai griežas atpakaļ tas jājējs! Ejat to viņam

pateikt.

(Sargi aiziet.)

KARALIS

(Uz ministri.)

264 Kas tas jājējs tāds ir?

MINISTRS

265 Neviens to nezin, augstais kungs! Tas ir svešnieks,

kāds patvaļnieks, kurš nemaz, kā pienākas, nav rādī-

jies jūsu priekšā pirms sacīkstes. Es likšu viņu tūdaļ

sagūstīt un atvest šurp. (Uz citiem sargiem.) Kāpjat tūdaļ

augšā un vedat to vīru šurp! (Tie aiziet. Vēl uz citiem.)

Un jūs skrej iet apkārt pa kreisi un neļaujiet viņam

aizbēgt. (Tie aiziet.)

(Sargi, kas bij sūtīti uz kalnu, klūp, kalnā rāpdamies.)

ĻAUDIS

(Sauc un vaimanā.)

266 Laižas zemē! laižas zemē! vai! vai!

(Jātnieka parādība kalnā apdziest un noslīd lejā; top atkal bāla

gaisma, kā apmāktā ziemas dienā.)

PIRMAIS

267 Noriet atkal kā saulīte sarkani noraudātām acīm!

OTRAIS

268 Sarkana kā ugunsgrēka blāzma paspīdēja un atkal
nodzisa! Tur sēdēja mūsu laimīte!

TREŠAIS

269 Saules vedējiņš nespēja uzvest mums augšā saulīti!

PIRMAIS

270 Bet varbūt vēl nāks atkal!
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MINISTRS

(Sauc.)

271 Lai nāk atpakaļ sargi! Mana pavēle jau ir izpildīta;

es gribu taupīt jūsu spēkus. Tas nepaklausīgais pat-
vaļnieks jau jāj zemē. (Uz karali.) Lūk, augstais kungs,
apķērība un ātras pavēles ved vienmēr pie laba

mērķa; labi tam, kas uz to var pamatoties. Es jūtos

laimīgs, ka varu ziedot savus vājos spēkus jūsu lab-

klājībai.

KARALIS

272 Labi, labi.

ĻAUDIS

273 Nenāk, nenāk vairs augšāl

PIRMAIS

274 Ko, saules jātnieks nerādās vairs? Ko, nozuda? Kā

saulīte iznāca no jūriņas un atkal iegrima.

KARALIS

(Uz ministri.)

275 Lai pacienā visus ļaudis!

(Aiziet līdz ar pilsgalmu; paliek tik sargi un daži galma ierēdņi,
kuriem ministrs dod pavēles.)

MINISTRS

276 Lai ļaudīm dod ēst! Bet, lai pielūko, ka par daudz ne-

sanāk tādu, kas nav vīžojuši pieklājīgi apģērbties.

SARGI

277 Kā pavēlat.

5. skats

(Ļaudis. Uz laukuma sulaiņi izklāj segas, uz tām liek virsu

ēdienus un dzērienus, pūš taures un aicina uz mielastu. Sargi
rīko. Ārpus žoga nedod ēst, caur žogu lūko spraukties iekšā; citus

sargi laiž iekšā, kukuļus ņemdami.)
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PIRMAIS

278 Nu tik stiprināsimies krietni! Kas ir centies, tam ari

pienākas atspirdzināties.

OTRAIS

(Viņpus žoga.)

279 Ko tad šis ir centies? Tikai spraucies tuvāk klāt pie

gaļas podiem.

PIRMAIS

280 Ko tu runā nevalodas. Katrs redzēja, ka es dzīvi līdzi

jutu; tu viens spriedelēsi!

TREŠAIS

(Uz pirmo.)

28 i Ko tu ar to runā, kas ārpus žoga? Vai tādam var būt

saprašana? Vai tad par velti viņu nelaida iekšā? La-

bāk iekodīsim mēs.

VECĪTS

(Ar dēlu.)

282 Dēliņ, ieēd nu tu labi krietni, ka būtu spēka kalnā

uzkāpt. Būs man arī vieglāk, kad būs vedekla mājā.

PIRMAIS

&3 Vai tu, vecīt, domā, ka princese ies tev govis slaukt?

VECĪTS

284 Lai nu lai; laidīs savas kalponītes palīdzēt.

6. skats

(T i c paši; ienāk Antiņš ar nabagu pa kreisai ārpus
žoga.)

ANTIŅŠ

(Ģērbies tāpat kā otrā cēlienā, bez svārkiem un cepures, reizē

bailīgi un strauji velk veci līdzi, klusi.)

Mīļo tētiņ, iesim tuvāk,
Vienu aci ļauj man pamest!
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Še var redzēt kalna galu,
675 Jājot sedza stāvās klintis.

(Abi pieiet pie žoga un grib tikt cauri; sargs nelaiž.)

SARGS

285 1, veci! Kur tu lien, skrandaini? Atpakaļ abi ar savu

dēlu. Te nav nekāda übagošana.

NABAGS

286 Mēs arī nenākam übagot, dēls; mēs nākam palūkoties
uz princeses kāzu svētkiem.

SARGS

287 Te nav nekāda nākšana. Lūkoties varat turpat aiz

žoga.

ANTIŅŠ

(Uz sargu.)

288 Kad tu man ļautu tikai uz vienu mirklīti paskatīties
kalna galā! No šejienes nevar tā redzēt kā no tu-

rienes. (Rāda uz laukumu.)

SARGS

289 Kas tad tur ko skatīties? Kalna gals kā daždien kalna

gals. Paliec vien.

NABAGS

(Uz sargu.)

290 Dēls, uz princeses kāzu svētkiem karalis lika visus

aicināt, bagātus un nabagus, un lika visus pabarot

pie sava galda. Bet tu, dēls, mūs nelaid iekšā ne pa-

skatīties.

SARGS

291 Kāds es šim dēls? Ko tu mani pielīdzini savam plika-
dīdām? — Zinām mēs tavu paskatīšanos. lelaidīs

iekšā, tūliņ metīsies pirmie klāt pie bļodas, abi bad-

miri tādi!
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NABAGS

292 Karalis aicināja visus mielastā un sacīkstē. Man būtu

pieticis ar maizes riecentiņu, bet mans dēls būtu

gribējis arī sacensībā.

SARGS

293 Vai redz, ēdāji un sacensoņi! Pie sacensības un mie-

lasta laiž tikai godīgus ļaudis. Kādi tad jūs esat atnā-

kuši? Vienās skrandās, ka kauns visiem karaļa vie-

siem. Nevīžojat ne šo svētku dienu pieklājīgi ap-

ģērbties. Tavs dēls, lūk, pat vienos kreklos un bez

cepures!

NABAGS

294 Nav labāku apģērbu; kur lai ņem?

SARGS

295 Vai es lai dodu? Aizņemies no tā, kam Ir.

VIENS SKATĪTĀJS ĀRPUS ZOGA

296 Tas puisis būs laikam bijis kur citur uz sacīkstes, ka

norautas drēbes un cepure.

OTRAIS

297 Laikam būs krogā kāvies un nu nāk še pie karaļa
atdzert paģiras.

NABAGS

298 Ko nu jūs, dēli, paši nabagi un aiz žoga pamesti, sme-

jat par mūsu nabadzību?

PIRMAIS

299 Mēs jau nelienam iekšā; kad nelaiž, nelaiž, bet šis,

lūk, ies sacensties! To tik drīkst krietni ļaudis.

VIENS NO ĒDĀJIEM lEKŠPUS ZOGA

300 Kad palūko, kādi te arī nav sanākuši! un visi grib
būt brūtgāni visužēlīgā kunga un karaļa meitai! Ci-

tādi viņi tev nav vērts ne zābakus tīrīt, bet nu visi

ir cienīgi tapt par paša karaļa znotiem!
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NABAGS

{Ārpus žoga, rādīdams uz Antiņu.)

301 Bet varbūt taisni šis uzkāps?

VISI

(Smejas.)

PIRMAIS

(Ārpus žoga.)

302 Viņš cepuri un svārkus nometis, lai tūliņ liktu kroni

galvā un vilktu purpura mēteli plecos. (Smejas.)

SARGS

(Paklusu uz nabagu.)

303 Vai tev ir kapeika? Tevi laidīšu, bet to tur nevar.

(Uz Antiņu rādīdams.)

NABAGS

304 Nav man kapeikas; bet, kad būtu, nedotu; par svētu

lietu naudu nedod.

ANTIŅŠ

(Paved nabagu tālāk, paklusu.)

lesim, tētiņ, iesim projām!
Neredzēt man kalna galu!

NABAGS

(Tāpat klusu.)

lesim! Jājāj otru reizi,

Sauc to sudraboto zirgu!

ANTIŅŠ
680 Otrreiz nejāšu vairs, tētiņ,

Velti cerības man devi,

Rau, kā ļaudis mani izsmej.

NABAGS

Kritīs, kas uz runām klausās,

Kritīs, kas no mērķa vēršas.
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685 — Saki, dēls, vai nenovērties,

Ka tu mērķi nesasniedzi?

ANTIŅŠ

Sirds kā vējš uz augšu cēla,

Šalkdama tā mani nesa,

Ceļā domāju tik vienu —

690 Domāju — uz laipniem smaidiem.

NABAGS

Laipni smaidi nav priekš tevis,

Alga novērš nost no mērķa,
Domā vien uz augsto tālil

Ej un seglo sudrabzirgu,
695 Vēl tik paliek divas reizes.

Cilā savu sirdi, cilā,
Sirds tik viena tevi pacelsi

ANTIŅŠ
(Grūti nopūšas.)

Tētiņ, nespēju, ak, žēlol

NABADZĪGAIS VĪRS

(Pieiet klāt pie nabaga.)

305 Tavam dēlam gan ļoti gribētos redzēt to sacīksti?

Bet bez naudas jau nelaiž. —■ Vai tad neredzējāt, kā

nupat viens ugunīgs vīrs uzjāja līdz pusei kalnam?

VIENS SKATĪTĀJS ĀRPUS ZOGA

(Uz nabagu.)

306 Kā? jūs to neesat redzējuši? Ak, tas bij par daudz

skaisti! Visas debesis tā vien laistījās sarkanas, un

visi ļaužu vaigi smējās.

OTRAIS

307 Tas bij saules dēls, kas tur jāja. Viņš gribēja mums

atnest laimīti. Bet norietēja atkal saulīte.

TREŠAIS

308 Nebēdājiet, mīļie, gan saules vedējs nāks no jauna.
Tas neatstās mūs mūžīgā tumsā; nonesīs mums lejā

princesīti—laimīti.
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ANTIŅŠ

(Uz nabagu, klusu.)

lešu, tētiņ, vēlreiz raudzīt.

NABAGS

(Tāpat.)

70° Runas, dēls, kā vēji grozās,
Tici ugunim, ne vējam.

(Abi lēni virzās caur ļaužu drūzmu uz izeju.)

7. skats

(Tie paši un Antiņa brāļi Bierns un Lipsts. Pēdējie
uznāk ļoti uzpucējušies, ar spilgti krāsainām šallēm ap viduci un

lieliem spalvu pušķiem pie cepurēm.)

BIERNS

(Uz sargu.)

309 Laid mūs uz mielastu, mēs atnācām pašā laikā.

PIRMAIS

(No ļaudīm.)

310 Pašā laikā uz ēšanu, bet pie sacīkstes nekā. Paliekat

nu aiz žoga.

SARGS

311 Kur jūs lienat? Priekš jums galdi nav klāti, kas jūs
tādi esat?

BIERNS

312 Mēs esam godīga tēva dēli, mēs —

SARGS

313 Tā tik vēl trūka, ka jūs būtu negodīga tēva dēli. Kur

tad ir jūsu tēvs?

BIERNS

314 Zārkā, zārkā nupat ieguldījām.
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SARGS

315 Ta tad godīgi dēli! Tēvu iegulda zārkā un paši uz

mielastu.

ANTIŅŠ

(Kurš ar übagu nogājuši tuvāk pie izejas, klusi.)

316 Tēt, tēt, tie jau mani brāļi! Kad tik mani nebārtu.

NABAGS

(Klusu.)

317 Taisāmies, ka tiekam projām.

(Netiek cauri caur drūzmu.)

PIRMAIS

(No ļaudīm.)

318 Lūk, kā šie uzposušies! Sarkanas sekstes kā gaiļiem!

OTRAIS

319 fjn galvā vesela jērāda par cekulul

TREŠAIS

320 Vēders abiem sastīpots kā muca, lai vairāk varētu

saēsties par velti.

BIERNS

321 Visi ēd, kādēļ lai mēs neiebaudām?

,
- LIPSTS

322 Laid mūs, kungs, ašāk iekšā; te ar tiem prastiem
ļaudīm negribas ilgāk kopā stāvēt.

SARGS

©23 Pierādāt, ka esat smalki ļaudis. Vai naudas ir, kad

esat mantinieki?

BIERNS

1324 Lūk še!

(Velk ilgi ārā.)



440

SARGS

325 Tā nav īsta.

(lebāž sev kulē.)

BIERNS

326 K—o—o—?

SARGS

327 Rādi citu, jeb es tevi tūdaļ grābšu cieti.

BIERNS

328 Se būs vēl.

SARGS

329 Ej vien, tu esi godīgs vīrs. Bet kāds tu esi?

(Uz otru brāli, kurš iešmaucies līdzi viņpus žoga.) Pagaidi, brāl!

LIPSTS

330 Tas bij par abiem diviem.

BIERNS

331 Nu tad atdod man pusi no samaksātās.

LIPSTS

(Atgrūž.)

332 Ko tu iedomājies?

(Sāk grūstīties.)

SARGS

333 Ko? Jūs plūksaties pie paša ķēniņa galda? Tūliņ jā-
maksā abiem sods!

ABI BRĀĻI

334 Ak vai! ak vai! cienīgs, žēlīgs kungs, atlaižat vaļā!
Tāda jau tā mūsu draudzīgā sarunāšanāsl
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ANTIŅŠ

(Neizcieš.)

335 Atlaižat viņus, mīļais, atlaižat; viņiem ļoti žēl nau-

diņu dot projām.

SARGS

336 Ko tu jaucies iekšā, plikadīda.

BIERNS

337 Dzirdi, dzirdi! Kas tad tur? Tas jau ir mūsu Antiņš.

LIPSTS

338 Ko tu, diedelnieks, atskrēji arī šurpu?

BIERNS

339 Vai dieviņ, viņš bez cepures un vienā kreklā!

LIPSTS

340 Tas nabags, lūk, arī tur! Tam tēva svārki mugurā!

lūk, lūk!

BIERNS

(Uz sargu.)

341 Cienīgs kungs, lūk, tur tam nabagam mugurā mūsu

tēva svārki! Ķerat viņu rokā!

LIPSTS

342 Un tas puika mums no darba aizbēdzis. Vedat viņu

atpakaļ uz mājām.

BIERNS

(Uz Antiņu.)

343 Ak tu tāds nešāds — ļaudis klāt, es tev gan teiktu

taisnību, kas tu esi!

ANTIŅŠ
(Uz nabagu.)

344 Bēgsim aši!

(Ļaudis pašķir viņiem ceļu.)



442

LIPSTS

345 Ķerat! Ķerat!

(Ļaudis nelaiž cauri.)

8. skats

PIRMAIS

(No ļaudīm.)

346 Ta tad ir gan brāļi! Paši saģērbušies kažokos un pie-
cās šallēs un puiku izlaiduši ziemas laikā vienā

kreklā un basām kājām.

BIERNS

347 Ko nu runājat, mīlīši, vai tad zināt, kas tas par velna

mātes puiku? Visu māju apzog un stiepj projām tam

übagam!

OTRAIS

(No ļaudīm, starp ēdājiem.)

348 Vai tad tas nav viņa tēvs?

LIPSTS

349 Kas par tēvu? Tāpat übags un zīlnieks. To puiku ap-

maucis ar savu zīlēšanu, lai ejot arī sacensties, dabū-

šot ķēniņa meitu.

BIERNS

350 Tāds dabūs princesi! Paši redzat, kāds šis ir.:

OTRAIS

(No ļaudīm.)

351 Jūs gan arī atnācāt sacensties, kad esat tā uzcirtu-

šies?

BIERNS

352 Kā tad! Mēs jau esam pārtikuši ļaudis.
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TREŠAIS

(Ārpus žoga.)

353 To gan var redzēt. Visu savu mantu savilkuši mu-

gurā.

BIERNS

354 Es gribu tūlīt iet pamēģināt.

LIPSTS

355 Ej vien! Es gribu pirms stiprināties. Ceļš līdz kalna

galam garš diezgan. (Kad pirmais taisās jau kāpt, viņam paliek

žēl.) Ko? Tu gribi viens pats ņemt to princesi? Uz pu-

sēm, uz pusēm.

BIERNS

356 Kas par pusi! Laid vaļā!

PIRMAIS

(No ļaudīm.)

357 Kad jau tagad ķildojaties, kā jūs dzīvosiet, kad abi

noprecēsiet vienu sievu?

BIERNS

358 Mēs jau tik tāpat.

LIPSTS

359 Tāpat, tik to naudu vien uz pusēm.

SARGS

360 Nost! Tagad nav atļauts sacensties, gaidāt, kamēr

pūtīs taures.

LIPSTS

361 Vai neteicu, ka labāk iekost?
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9. skats

(No ārpuses žoga ceļas troksnis. Sudraba bruņinieks jāj kalnā

augšā. Skatuvi apspīd arvien vairāk sudrabota gaisma.)

ĻAUDIS

(Ārpus žoga.)

362 Vai dieviņ, lūk, lūk, iuki

CITI

363 Saulvedis! Saulvedis!

PIRMAIS

364 Vai es neteicu, nebēdājat, atnāks!

PIRMAIS

(No ļaudīm iekšpus žoga.)

365 Ko šie kliedz! Bada kāši! grib tik mūs nomānīt no

ēšanas, lai viņiem paliktu!

OTRAIS

366 Nav vēl bijis neviens taures pūtiens.

TREŠAIS

367 Vai dzi, ir gan atkal tas jātnieks!

PIRMAIS

(Ārpus žoga.)

368 Ak, tavu skaistumu, tavu skaistumu! Baltāks nekā

mēnesis!

OTRAIS

369 Sudrabs vien laistās, kā ziemā balta saulīte.

TREŠAIS

370 Tas ir cits jātnieks. Tas ir vēl lepnāks! Zirgs ari

lielāks. Tas uzjās pašā galā.
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PIRMAIS

(lekšpus žoga.)

371 Patiesi, patiesi? Kas to būtu domājis? Vēl nebij ne-

vienās taures!

OTRAIS

(Uz taurētājiem, kuri izskrien laukā.)

372 pūt nu ašāk! Ko tu gulēji?

TAURĒTĀJS

373 Kas tev daļas! Nebija pavēlēts no vēstītāja. Ko mēs

zinām?

TREŠAIS

374 Vai tad paši neredzat, ka jātnieks jau ir gabalā?

TAURĒTĀJS

375 Ko tu pats ēzdams ātrāk neteici?

10. skats

(Izskrej viss pilsgalms līdz ar karali juku jukām.)

VISI

376 Skatāt, skatāt, skatāt!

MINISTRS

377 Kādēļ nepūta taures laikā?

KARALIS

378 Vai redzat? vai redzat? Ko jūs uz to sakāt?

PRINCIS

379 Es saku, ka viņš drīz būs lejā, kalna galu nesasnier

dzis.

(Liels troksnis.)
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ĻAUDIS

(Ārpus žoga.)
380 Vai manu, vai manu, vai manu!

PIRMAIS

381 Arī šis sudraba vīrs nesasniedza.

OTRAIS

382 Ak, kas nu būs? kas nu būs?

(Taures.)

TREŠAIS

383 Ko nu pūš taures, kad jau riet zemē sudraba saulīte!

ĻAUDIS
384 Vai, vai, vai!

KARALIS

385 Lai tūdaļ rīko sacīkstes. Mēs drīz nāksim atkal šurpu.
Lai laiž visu tautu klāt.

(Paiet ar princi sānis. Klusāk uz princi.)

Mēs liksim pielikt priekš jums augstākas pakāpenes

pie kalna, samērā ar to, par cik pakāpenēm jūs stāvat

augstāk par citiem.

PRINCIS

386 Bet kad tas arī nepalīdzētu?

KARALIS

387 Tad arī nav nekas zaudēts. Cits jau gan neuzkāps kā

varbūt tas nepazīstamais, un tas nav izpildījis pa-
vēles.

PRINCIS

388 Bet kad tas arī nepalīdzētu?

KARALIS

389 Kad tikai viņš nones princesi zemē, tad jau gan re-

dzēsim tāļāk.

(Abi noiet līdz ar galmu.)
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11. skats

TAURĒTĀJS

390 Sacīkstes turpinājās. Lai nāk, kas vien ir spējīgs,

augsts un zems, bagāts un nabags! Lai žogu atņem
nost un visus laiž iekšā.

PIRMAIS

(Ārpus žoga.)

391 Ko nu mēs iesim ar saviem vājiem spēciņiem, kad

pats sudraba vīrs nespēja uzjāt uz kalna!

OTRAIS

392 Nu jau vairs neviens nebūs, kas spēj.;

BIERNS

393 Nebēdājiet, mīlīši, nekā, gan jau nu mēs lūkosim.

LIPSTS

394 Paņem tik līdzi maizi uz ceļa, ka būtu ko stiprināties.

(Abi aiziet.)

(2ogs top atņemts nost,)

ĻAUDIS

(Pieiet tuvāk pie kalna un aplūko kalnu un tos, kas gatavojas

kāpt augšā. Nāk sulaiņi, nesdami segas un spilvenus, kurus noklāj
zemē piekalnē. Citi rīko trepes un liek klāt dažādus solīšus. Tad

vēl nāk citi, kuri pie kalna pieliek ļoti garas trepes un tad dažādi

izmēģina un nostiprina,)

ĻAUDIS
(Uz visu nolūkojas un klusu savstarpīgi murmina. Murmināšana

top klusa, kad skatuves priekšpusē norisinājās kāda saruna vai

kāds ievērojamāks skats.)

12. skats

(Tie paši. lenāk nabags un Antiņš pa kreisi.)

NABAGS

(Aizturēdams Antiņu.)

Nenāc, aizej, es tev saku!



448

ANTIŅŠ .-

Gribu redzēt, gribu redzēt!

Tagad žoga nav vairs priekšā.
705 Stāvās klintis liedz tur skatu!

Skats no jauna iedegs sirdi.

(Izraujas no nabaga un aizskrien uz skatuves vidu, skatās augšā.)

Vai! cik augsti ir līdz galam!
Galva apreibst lūkojoties,
Sirds tur sadegs nesniegusi!

(Pakrīt ģībonī zemē.)

NABAGS

710 Nenāc, aizej, es tev teicu!

(Ļaudis apstājas ap abiem, izrāda līdzcietību.)

PIRMAIS

395 Tētiņ, kas tad kait tam jaunajam puisim?

NABAGS

396 Galva viņam apreibusi, skatoties uz stikla kalna spožo
galu.

OTRAIS

397 Nākat, pacelsim augšā to zēnul

(Paceļ Antiņu.)

TREŠAIS

398 Dodat viņam kādu malciņu vīna.

NABAGS

399 Paldies, paldies, mīļie, par jūsu palīdzību; bet viņš

nepanes vīna. Lūk, jau ir atžirdzis.

(Aizved Antiņu nomaļus; abi runā klusi.)

ANTIŅŠ

Tētiņ, pagurst mani spēki,
Neēdis šo trešu dienu!
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NABAGS

Še! man sēkliņas, ko putniem
Pakaisu uz kaila sniega.

715 Ņem šo vienu, stiprinājies!

ANTIŅŠ

Tētiņ, maizes! Pagurst miesas.

NABAGS

Ņem šo vienu! neņem vairāk!

Vienas tiek, ko spēkus jaunot.
Maizes smagums vilks uz zemi,

720 Nesasniegsi kalna galu.

(ledod Antiņam mutē sēkliņu.)

ANTIŅŠ

Sirds man sadegs nesniegusi.

NABAGS

Saki man, vai nenovērties,
Ka tu mērķi nesasniedzi?

ANTIŅŠ

Sirds kā uguns augšā cēla,
725 Vīdamās tā mani nesa,

Ceļā domāju tik vienu, —

Domāju — uz vizbulīti.

NABAGS

Vizbulīte nav priekš tevis.

Košums novērš nost no mērķa,
730 Domā vien uz augsto tāli.

ANTIŅŠ

Nogurst acis, tukšā skatot,

Tētiņ, ļauj man tvirtu mērķi!
Stikla zārkā princesītei
Pilnas acis lielu asru —

735 Tur viss skaistums līdz ar sirdi.
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NABAGS

Steidzies, sēsties zelta zirgā!

(Abi aiziet steidzīgi.)

13. skats

(Tie paši, bez Antiņa un nabaga.)

ĻAUDĪS

4QO Re, re, re, tur nāk pats resnais kungs!

KUNGS

(Grezni ģērbies, pienāk ar pavadoņiem pie kalna, kur viņa sulaiņi
jau klājuši segas.)

401 Paklājat segu Še! (Viņi dara to un turpmāko, ko liek.) Palie-

kat tur spilvenus! Nu ceļat mani augšā! Turat cieti!

Palaižat, nu es pats kāpšu. (Atslīd zemē.) — Marš! atpa-

kaļ! Ņemat kopā segas un spilvenus!

(Aiziet ar visiem sulaiņiem; ļaudis smej un sauc urā.)

VIENS NO SKATĪTĀJIEM

402 Arē nu! Bij atnācis ar visu kāzu gultu un nu brauc

mājā!

OTRAIS

403 Lūk, mūsu ogļu deģis! Ar darvotām rokām un lipi-

nājas klāt pie stikla. let ar! (Ogļu deģis pakāpjas kalnā,

bet citi to norauj zemē.) — Te nu bij, pašu ļaudis no-

rauj zemē.

(Ļaudis atkal urā un smejas.)

DZĒRĀJS

(Pienāk pie kalna un noskatās.)

404 Pag, nu tik būs, kad es nākšu! Vajaga tik stiprināties,

(iedzer no buteies.) Nu, tad nu ar! Dodat ceļu!

(Grib atskrieties, saceļ rokas gaisā, bet streipuļo.)
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PIRMAIS

(Uz dzērāju.)

405 Tev kājas pavājas, streipuļo. Stiprinies vēl drusku!

DZĒRĀJS

406 Labi teikts. Vajaga stiprināties, (iedzer.) Urā! (Streipuļo

atkal, viņu notura.) — Eh, lai paliek uz rītu, lai prin-
cese vēl paguļ vienu dienu.

(Aiziet, ļaudis smejas.)

PIRMAIS

40? Ej pats arī vēl atpūsties.

ZĒNI UN JAUNI PUIŠI

(Smiedamies pienāk pie kalna, dažiem ir ragutiņas līdzi.)

408 Zēni, kāpsim nu mēs! Turies! Aidā! Laidies zemē ar

ragutiņām!
(Kāpj, citi noslīd, citi nobrauc ar ragutiņām.)

NOSLĪDĒJUŠIE

409 Mēs kāpsim atkal! Aidā!

(Kāpj atkal un slīd atkal lejā, ļaudis pavada viņus saucieniem.)

PIRMAIS

410 Kas šiem bēdas? Nokrīt, kāpj atkal! Tiem viss ar

smiekliem. Tie jau gan var. Lai top tik par vīriem.

14. skats

(Tie paši, ienāk Bie rns un Lipsts.)

OTRAIS

411 Paskaties tur, tur iet tie divi negantie brāļi.

(Pie kalna pienāk abi brāļi ķildodamies.)

BIERNS

(Ar kuli pār pleciem.)

412 Laid mani pa priekšu, es esmu vecākais!
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LIPSTS

413 Ej, ej! Kāp tu tur, es kāpšu še.

(Abi kāpj.)

BIERNS

(Jau labi pakāpies.)

414 Lipst, kule velk mani zemē; tas labums ir smags.

LIPSTS

4J5 Met zemē kuli!

BIERNS

416 Vai tev prāts? Lai citi paņem naudu! Ņem tu, nes

tāļāk, bet pēc godīgi atdod!

(Ļaudis kliedz: met! met! un smejas.)

PIRMAIS

41? Met, met mums naudu zemē! ha, ha, ha!

(Uz otru.)

Tas tev gan metīs! — Bet, kas kalna galu grib sa-

sniegt, tam vajaga visus zemes labumus nomest zemē!

BIERNS

418 Aši, aši, Lipst! ņem, es kritīšu! Vai, vai!

(Nokrīt zemē; ļaudis sauc urā un smejas.)

LIPSTS

(Kalnā karājoties.)

419 Nu redz, kam nemeti zemē? Nu tevi pašu novilka!

BIERNS *

420 Pag, tu pagāns! Kam tu neņēmi! — Redz, šis kādu

viltību izdomājis un turas! Man, savam miesīgam
brālim, neteica. Pag, es tev!

LIPSTS

421 Ha, ha, ha! Vai nu redzi, ka es gudrāks par visiem?

Man lapsas asi nagi, nogriezu lapsai kājasl
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BIERNS

422 Nolādētais viltnieks! Tu esi jaunais brālis, man tiesī-

bas uz princesi!

LIPSTS

423 Ha, ha, ha! Es no sava augstuma tik smejos par visām

tavām tiesībām.

BIERNS

424 Lai tevi divi deviņi! Lai tevim pērkons un zibens uz

tavu krāpnieka galvu! Kad tev acis apžilbtu no tā

kalna spožuma! Kad tu nogāztos no paša stāvuma un

sašķīstu gabalos!

(Ļaudis smejas.)

PIRMAIS

425 Šķīsta brāļu mīlestība!

LIPSTS

426 Ha, ha, ha! Pārplīsti tu pats uz līdzenas vietas no

skaudības! Tu pret mani tikai mēsls! Ha, ha, ha!

(Piepeši Lipsta priekšā parādās Melnā māte un ar kāju uz-

min viņam uz rokas. Lipsts stipri iekliedzas no bailēm un nokrīt.

Ļaudis apkārt uztraukti murmina un vicina rokām; reizē atskan

otrs kliedziens no Bierna un no ļaužu vidus: vai, vai!)

PIRMAIS

(Piesteidzas tuvāk pie ļaudīm ap Lipstu, runā atkal uz citiem, kas

vairāk skatuves priekšpusē.)

427 Abi divi pagalam! Uzkrita taisni brālim virsū! Brāli

nosita un pats pagalam.

OTRAIS

428 Vai! vai! Abi viens otram novēlēja nāvi, un abu

vēlējums piepildījās uz vietas!

PIRMAIS

429 Bet kurš nu vairs uzdrošināsies kāpt, kad šiem tik

ļauni izgāja?

OTRAIS

(Norādīdams uz labo pusi, kur dzirdama stiprāka ļaužu runāšana.)
430 Kas tad tur ir? Ko tur ļaudis saskrēja? A, tur lielās
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jau citi nedrīkstēja. Bet, lūk, tomēr viņam dūšas ir

kāpt; briesmu diezgan arī ar trepēm.

PIRMAIS

431 Tas jau tā kā tā karalim ir izredzētais znots, citam

jau savas meitas nedos, lai tas būtu vai pats saules

dēls. Viņš nedrīkst, bailes no prinča, ka neuznāk ar

savu kara spēku un neizposta visu valsti.

OTRAIS

432 Tad jau princis arī dabūs mūsu princesi. Bet tad gan

mums visiem uznāks nebaltas dienas. Princis ir ne-

gants kā pats nelabais, to saka viņa paša ļaudis. Kas

būs? Kas būs?

15. skats

(T i c paši, ienāk princis ar pavadoņiem. Princis pieiet

pie trepēm. Ļaudis sauc: skat! skat! — Tikmēr ir parādījies
uz klintīm zelta jātnieks zelta zirgā ar zelta vairogu.)

ĻAUDIS
433 Vai redzat tur, vai redzat, redzat!

PIRMAIS

434 Ā! Pats saules dēls uznāk kā pilns pusdienas spīdums!
Zelta pats! zelta zirgs, zelta vairogs!

PRINCIS

(Sauc dusmās, bet top pārkliegts no ļaužu gavilēm.)

435 stāvi, jātniek! stāvi! Mana ir princesei

PIRMAIS

436 Saulvedis paņem princesi! Saulvedis! Nu visas bēdas

beigtas! Gavilējat, gavilējat, lieldienas!

ĻAUDIS

(Ar lielām gavilēm.)

437 Saulvedis! Saulvedis! Uzjāja, uzjāja! Lieldienas! Liel-:

dienas!

{Priekškars.}



CETURTAIS CĒLIENS

Stikla kalna gals; apsnidzis, sarmoti

koki, zaļganas un zilganas ledus klin-

tis. —
Vidū stikla zārks ar prin-

cesi. Apkārt septiņi kraukļi,
sēd snauzdami, galvas nokāruši vai

spārniem apsegušies.
Visā kalna galā zilgana sniega gaisma.
Garām paiet Sniega māte ar

sniega bērniem un Vēja
māte ar vēja gariem, kuri pūš
savās tāšu taurēs. Līdzi viņiem iet arī

Baltais tēvs kā Lauskis, mazs

vecs vīriņš, baltās segās, ar sudraba

cirvi rokās; galvā balta sermuļu cepure.

Pulkstens nosit vienpadsmit. Tad La vs-

ki s pret koku vai klinti piesper klāt

divpadsmito sitienu un klusi iesmejas.
Citi tāpat klusi līdzi smejas, un tad visi

paiet garām ar auru skaņām.

Kraukļi, kuri visu laiku bij gulējuši
un tik drusku pacēluši galvas, pēc
pulkstens sitieniem sāk staipīties un

lēni spārnus cilāt, kā atmozdamies no

ilgas guļas; runā kā nupat atmodušies.
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1. skats

(Septiņi brāļi — kraukļi.)

PIRMAIS

Tā ir bijis, tā i paliks. Kra!

OTRAIS

Aizmiga un guļ uz mūžiem — kra!

TREŠAIS

Dienas dienās, gadi gados — kra!

CETURTAIS

740 Septīts gads, kur modinātājs? — kra?

PIEKTAIS

Septīts ies, nāks septiņdesmits — kra!

SESTAIS

Velti cerē cerētāja — kra!

SEPTĪTAIS

(Ašāk.)

Ziema, sala, tumsa, gals — kra! kra! kra!

VISI

(Klusi smejas, ķērkdami.)

PIRMAIS

438 Kra, brāl! Man liekas, pulkstens apsita liktens

stundu — kra! — Mēle grib raisīties — kra! Mēles
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dzīslas saaugušas kopā no septiņu gadu nerunāša-

nas — kra! — Grūti vārdus izlocīt — kra!

OTRAIS

439 Kra, brāl! Ko lai mēs būtu runājuši — kra? Es zinu

visu, ko var izrunāt ar vārdiem. Tu, veco brāli, sep-

tiņsimtsgadaini, zini vēl visu, ko nevar izrunāt vār-

diem — kra! Mēs, visi septiņi brāļi, zinām visas sep-

tiņas gudrības, — ko lai mēs viens otram būtu sacī-

juši? — kra!

TREŠAIS

440 Kra, brāl! Mēs esam klusējuši septiņus gadus — kra!

un klusēsim atkal septiņdesmit septiņus, kra! lai pār-
domātu, kas bijis un kas nevar būt, kra! lai guļot
kļūtu gudrāki par visiem, kra!

CETURTAIS

441 Kra, brāļi! Mums vajadzēja sargāt princesīti, ko sa-

gūstīja mūsu Melnā māte, kra! Mums vajadzēja klu-

sēt, lai netīšu neizrunātu princesītes vārdu; ar viņas
vārdu var atslēgt viņas ledus zārku — kra!

PIEKTAIS

442 Kra, brāļi! Var runāt droši; mēs esam nomeklējuši
visas malas: še nav nevienas dzīvas dvēselītes, kas

varētu izdzirst viņas vārdu, kra!

SESTAIS

443 Kra, brāļi! Vai meklējāt ari viņas ledus zārkā?

Kra!

VISI

444 jā, kra! Meklējām, kra!

SEPTĪTAIS

445 Kra, brāļi! Vai meklējāt arī viņas lūpās? — kral

VISI

446 Jā, kra! Meklējām, kral
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PIEKTAIS

447 Kra, viņas lūpas ir bālas un bez dvašas, un aizslēgtas,
kra!

OTRAIS

448 Kra, vai meklējāt ari viņas acīs? Kra?

VISI

449 Jā, kra! Meklējām, kra!

PIEKTAIS

450 Kra! Viņas acis ir kā glāze un bez spožuma, un aiz-

vērtas, un no lielām asarām cieti aizspiestas — kra!

PIRMAIS

451 Kra, brāļi! Vai meklējāt arī viņas sirdī? Kra!

VISI

452 Jā, kra! Meklējām, kra!

PIEKTAIS

453 Kra! Viņas sirds ir klusa kā mūsu miegs un bez puk-
stiena, un apbedīta, un virsū uzstādīta sastingusi viz-

bulīte, kra!

SEPTĪTAIS

454 Vai nav ticis atstāts dzīvības atspīdumiņš zem dvē-

selītes tauriņspārnu puteklīšiem? — Kra?

VISI

(Uztraukti, dusmīgi.)

455 Kra! Kra! Kra!

PIEKTAIS

456 Kra! Pati Melnāmāte meklēja, pieņemdama prince-
sīti savā apsardzībā, kra! kra! kra!

PIRMAIS

457 Kra! Vai tu, pats jaunākais brālis, viensimtsgadainis,

gribi būt gudrāks par pašu aizmūža Melno māti? Kra!



460

SEPTĪTAIS

458 Es vairāk nekā nesaku, kra! Darāt, kā zināt, kra!

PIRMAIS

459 Kra! Vai nav neviens nekā ļauna nomanījis? — Kra!

OTRAIS

460 Man likās, ka princesīte ilgojās sapņot par sarkanām,

siltām lūpām — kra!

VISI

(Smejas.)

461 Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

TREŠAIS

462 Man likās, ka sārta blāzmiņa kāpa no lejas un at-

krita, kra!

VISI

(Smejas.)

463 Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

CETURTAIS

464 Man likās, ka sudraba gaisma kāpa no lejas un at-

krita, kra!

VISI

(Smejas.)

465 Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

PIEKTAIS

466 Man likās, ka stikla kalns nodrebēja no zirga vara

pakaviem un atkal aprima, kra!

VISI

(Smejas.)

467 Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!

SESTAIS

468 Man likās, ka lejā tur tie brūtgāni kāpa, kra! ha! hal
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VISI

(Smejas vēl skaļāk.)

469 — Ha, ha, ha! — Kra! Kāpa, kāpa, kāpa — ha, ha,

ha!

CĪRUĻA BALSS

(Klusi iečirkstas un zūd.)

PIEKTAIS BRĀLIS

470 Kra, kra! brāļi! Man likās, ka cīruls kaut kur iečirk-

stējās, kra!

VISI

(Uztraukti.)

471 Kra! Kra! Kra!

(Saceļas spārnos, bet atkal drīz nolaižas.)

SESTAIS

472 Kra! lečirkstējās un apklusa. Tāli, tāli balss skanēja;

bij tik atbalss no atmiņas, no septiņu gadu ilga

ilguma — kra!

SEPTĪTAIS

473 Kra! Man likās, ka nodrebēja vēl stikla kalns no

zirga sudraba pakaviem, kra, ka zārka ledus vāks

aizlūza, kra!

PIEKTAIS

474 Kra! Meklēsim lūzumu, kra!

VISI

(Saceļas spārnos, skraida ap zārku meklēdami.)

PIEKTAIS

475 ge ir lūzums — kra!

SESTAIS

476 ge ir šķirbiņa, kra!



462

TREŠAIS

477 Smalka kā sudraba matiņš, kra!

PIRMAIS

478 Kra, lai ir smalka kā matiņš, tur var dvēselīte iz-

sprausties cauri, kra! Skatāties, vai viņas lūpas ir

cieti? Mana labā acs ir tikusi tumšāka — kra!

PIEKTAIS

479 Viņas lūpas ir bālas un bez dvašas, un aizslēgtas
cieti, kra!

SESTAIS

480 Viens lūpu kaktiņš ir pavērts par adatas asā galiņa
platumu, kra!

PIRMAIS

481 Kra! Lai tikai adatas asā galiņa platums, tomēr tur

var dvēselīte izsprausties cauri, kra! Pūšat cieti ledus

lūzumu, kra!

VISI

482 Kra! kra!

(Ap zārka galvgali pūš ledu.)

PIRMAIS

483 Kra! Kas to ledus vāku aizlauzis? Kra!

SESTAIS

484 Tas būs zirga zelta pakavs bijis, kas stikla kalnu

drebināja, kra!

PIEKTAIS

485 Tas būs lauskis bijis, kas par stipru uzcirtis, raudzī-

dams, vai stikla kalns labi turas, kra!

SEPTĪTAIS

486 Bet vai tik dvēselīte nav jau izspraudusies laukā no

zārka? Kra!
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TREŠAIS

487 Vai cīruļa balsī nečirkstēja tikai pati dvēselīte? Kra!

PIRMAIS

488 Kra! Cīruļa balss par daudz rupja priekš dvēselītes—

taurenītes, kra! Taurenīte sirsina: sir, sit,- sir! vēl

daudz sīkāk par sienāzīti — kra!

PIEKTAIS

489 Kra! Meklēsim, vai taurenīte nav izlīdusi laukā, kra!

VISI

490 Kra, kra! Meklēsim, kra!

SEPTĪTAIS

491 Man liekas, ka tev, veco brāli, uz labās acs skrop-
stiņa kas sēd. Vai tā nav tik dvēselīte—taurenīte?

Kra! Kamdēļ tev labā acs bij tikusi tumšāka! Kra!

PIRMAIS

492 Kra, kra! Vai tu gribi man knābt labo aci! Kra! Pa-

lūko, vai uz tavas melnās mēles kas nesēd, kra!

SEPTĪTAIS

493 Es vairāk nekā nesaku; darāt, kā zināt, kra!

PIRMAIS

494 Kra! Man liekas, mēs esam snauduši, kra! Man lie-

kas, pulkstens apsitis liktens stundu. Burvības laiks

pagājis, kad vajadzēja nākt Saulvedim, kra!

OTRAIS

495 Man arī liekas, ka apsitis, kra! Nu princese vairs

nevarēs celties nekad, kra! Gulēs uz mūžu mūžiem,
un mums vairs nebūs jāsargā, kra!

VISI

496 Kra! Mums likās ari, ka apsita visus divpadsmit, kra!

kra! kra!
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SEPTĪTAIS

497 Kra! Vienpadsmit sitienus es saskaitīju, divpadsmi-
tais man likās kā lauska spēriens, kra!

CITI

498 Divpadsmit, divpadsmit, kra! kra! kra! Liktens stunda

pilna, kra! kra! uzvara! uzvara! kra! kra! kra!

SEPTĪTAIS

499 Es vairāk nekā nesaku, darāt, kā paši zināt, kra!

TREŠAIS

500 Nu, tu princesīte — Saulcerīte! Guli nu, nenāks vairs

tavs Saulvedis, kra!

SEPTĪTAIS

501 Kra! Ko darījāt? Kam princesītes vārdu minējāt?
Kra! kra! kra!

VISI

502 Nenāks vairs, kra! uzvara! kra!

OTRAIS
*

(Gari žāvājas.)

503 Ā! Kra! Nu varēs likties saldi izgulēties, kra!

CĪRUĻA BALSS

(lečirkstas skaņāk un divas reizes.)

VISI

504 Vai, vai, vai! kra! kra! kra!

SESTAIS

505 Kra! Bet jau sita divpadsmit! Būs čirkstējis cīruļa

balsī blēdis — ūpīts, mūs mēdīdams; būs arī priecīgs

tapis par uzvaru, kra!

SEPTĪTAIS

506 Kra! Vai tik nav Baltais tēvs paslēpies cīruļa balsī
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un noklausījies princesītes slepeno vārdu, ar kuru

viņu var uzcelt? Kra!

SESTAIS

507 Vai tik tas lauskis ir bijis īstais? kra! Vai tik nav

Baltais tēvs bijis paslēpies lauskī? kra!

OTRAIS

508 Kra! Man tāds kasītājs rīklē, kra! Vai tik nav Baltais

tēvs kā cīrulis paslēpies manā rīklē un čirkstējis
cīruļa balsī? Kra! kra!

SEPTĪTAIS

509 Tev guļot bij knābis vaļā, kra! Tur viņš varēja ielīst,

kra! Meklēsim otra brāļa mutē, kra! kra!

PIRMAIS

510 Kra! Tu gribēji jau man, vecajam brālim, knābt labo

aci, kra! Nu tu gribi otram brālim ķerties pie rīkles?

Kra!

SEPTĪTAIS

511 Es nesaku vairs nekā! Darāt, kā paši zināt, kra! Bet

turi tu, otro brāli, knābi cieti, lai neizskrej cīruls;

tad mēs jau viņu dabūsim savos nagos, kra!

PIRMAIS

512 Kra! Klusēsim nu vēl vienu stundu, to pēdējo, kra!

Tad sitis trīspadsmitā stunda, kura ir pirmā mūsu

jaunajam laikam, kra!

OTRAIS

613 Nu nāks mūsu Melnā māte mūs atlaist no sarga, kra!

Tad atkritīs arī zilā ledus gaisma un nāks melnā, kra!

(Visi nolaiž galvas, kā uz gulēšanu. Klusums.)

2. skats

(Pulkstens sit divpadsmit dienā. Līdz ar vienpadsmito sitienu pie-

peši aptumst un atskan jautri kral kra! kra! Līdz ar divpadsmito
sitienu iekrīt tumšā skatuvē šaurs gaismas stariņš.)
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PIRMAIS KRAUKLIS

514 Kra! kra! Kas te ienāca iekšā? Kra! Aizsegsim viņu
ar spārniem, kra! kra!

VISI

515 Kra! kra! kra!

(Plivina spārnus pret staru.)

(Sāk pūst vēji; troksnis kā no zirga pakaviem pa klintīm un kā

no ledus lūšanas. Tad parādās Antiņš zeltainā, saules apspīdētā
apģērbā. Kraukļi atvelkas atpakaļ uz tumšo galu. — Antiņam

pretim lido vēl tumšajā telpā Taurenīte — dvēselīte kā

spīdošs taurenīts.)

PIRMAIS KRAUKLIS

516 Kra! no manas labās acs kaut kas aizskrēja projām,
kra! Tagad es redzu gaišāk, kra!

OTRAIS

517 Kra! Tā bija Taurenīte—dvēselīte, kra! Brīnums! brī-

nums! kra!

VISI

518 Ķerat viņu, kra! Ķerat viņu, kra!

(Skrien taurenītei pakaļ, bet raujas nost no Antiņa spīduma.)

PIRMAIS

(Uz Antiņu rādīdams ar spārnu.)

519 Kāds tas ir neganti spīdīgs! Kra!

OTRAIS

520 Ne virsū nevar skatīties, kra!

TREŠAIS

521 Acis nav kur paslēpt, kra!

TAURENĪTE—DVĒSELĪTE

(Tikmēr uzlaidusies Antiņam uz labā pleca.)
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ANTIŅŠ

(Uz taurenīti.)

622 Skaistā spārnīte, saules bitīte! Kas tu tāda esi, kas

pirmā skrej man pretim ziemas ledus namā?

TAURENĪTE—DVĒSELĪTE

Sir! sir! sir!

745 Es esmu taurenīte,
Es esmu dvēselīte

No tavas princesītes,
No mīļās Saulcerītes.

Cel mani savā austiņā!
750 Slēp mani savā sirsniņā!

Lai klausās tava dvēselīte,

Ko saka princesīte,
Sir! sir! sir!

OTRAIS KRAUKLIS

(Tumsā.)

523 Brīnums! brīnums! Kra! Man no mutes kas izskrēja
laukā, kra!

SEPTĪTAIS

524 Kra! Ko brīnies tik daudz, muti atplētis! Tev cīruls

no mutes būs izskrējis, kra! kra!

OTRAIS

525 Ķerat, kra! Ķerat viņu, kra!

VISI

526 Kra! kra! kra!

(Metas pakaļ cīrulim.)

SEPTĪTAIS

527 Jā, kra! Ķerat nu, kad tas vīrs tā spīd; nevar nekā

redzēt, kra!

CĪRULS

(Pa to laiku no tumsas atlaižas gaismā un nosēstas uz Antiņa
kreisā pleca.)

Čir! čir! čir!

755 Dzird', Saulvedi, dzird'l
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Saulcerīte ir princesītes vārds!

Ar to top atslēgts viņas zārks!

Ar to top atslēgta viņas sirds!

Čir! čir! čir!

PIRMAIS KRAUKLIS

528 Kra! Mēs esam apkrāpti, kra! Mēs esam apzagti, kra!

Mēs esam aplaupīti, kra!

VISI

529 Apkrāpti, kra! apzagti, kra! aplaupīti, kra! kra! kra!

PIRMAIS

530 Cīruls mums nozadzis princeses vārdu, kra! Baltais

tēvs mūs apmānījis, kra! Kam jūs vinu ielaidāt iekšā?

Kra!

OTRAIS

531 Kra! kra! Baltais tēvs par cīruli pārvērties un, kamēr

es mierīgi žāvājos, kra! ielīdis man mutē ar viltu un

māņiem, kra! kra!

CĪRULS

(Uz Antiņa pleca smejas čirkstinādams.)

532 Cir! čir! Ko guļat ar vaļējām mutēm, jūs, noliktie

princesītes sargi! Čir! Tu, otrais kraukli, mani labi

paslēpi no saviem kra brāļiem pats savā mutē, čir,

un, kad vajadzēja tikt laukā, tad tu brīnīdamies at-

vēri muti un mani izlaidi, čir!

KRAUKĻI
(Viens caur otru.)

533 Melis, kra! viltnieks, kra! zaglis, kra!

(Lec no dusmām un sit ar spārniem.)

CĪRULS

534 Ha! ha! ha! čir! Es pats par lauski iezagos, čir! Kad

pulkstens sita vienpadsmit, es divpadsmito sitienu ar

cirvīti piesitu klāt, čir! lai jūs iedomātos, ka laiks

notecējis, lai priecātos par savu uzvaru un savā

prieka muļķībā izteiktu princesītes vārdu, čir!
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KRAUKĻI

(Lec un ķērc, un rauj sev spalvas no dusmām.)

CĪRULS

635 Čir! Lecat no dusmām un raujat sev spalvas, čir!

Kra brāļi, čir! muļķa galvas, čir! miega pūžņi, čir!

KRAUKĻI

536 Krāpnieks, kra! Melis, kra! Baltais zaglis, kra! Vecais

viltnieks, kra! Apkrāpa nabaga krauklīšus, kra!

DVĒSELĪTE

760 Sir! sir! sir!

Es pirmā pirms cīruļa,
No paša sākta sākuma

Klausījos pēc sava vārdiņa,
Sir! sir! sir!

765 iekš sevis sajutu,

Ka Saulvedi cerēju,
Tā dvēselei to pateicu,

Sir! sir! sir!

ANTIŅŠ

Sirds man mūžam ilgās juta
770 Tālu balsi mīļi saucam,

Tālu zvaigzni mīļi mirdzam.

PIRMAIS KRAUKLIS

537 Kra! visi kopā vainīgi, kra!

OTRAIS

538 Kra! Visa pasaule pilna viltības, kra!

TREŠAIS

639 Uz ko lai vairs paļaujas? Kam lai vairs tic? Kra, kral

CETURTAIS

540 Top vienmēr gaišāka visa pasaule, kral

(Skatuve pamazām top gaiša.) , :
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PIEKTAIS

541 Metamies virsū! klājam spārnus priekšā, kra!

SESTAIS

542 Viss viņa vaigs spīd kā sniegs saulē, kra!

SEPTĪTAIS

543 Viņa skati kā divi zibens īlēni, kra!

PIRMAIS

544 Viņa apģērbs kā kvēloša krāsns, kra!

OTRAIS

545 Mūsu spārni atsitas pret viņa stariem kā pret stikla

sienām, kra!

TREŠAIS

546 Man acis deg kā ugunīs, kra!

CETURTAIS

547 Man acis dzeļ kā ledus adatām, kra!

PIEKTAIS

548 Man galvu nospiež kā sniega kupenas, kra!

(Visi kāpjas ķērkdami atpakaļ.)

ANTIŅŠ

549 Ko kārkājat, krauklīši? Ko sitat spārniem? Ejat pie
miera; jūs būsat noguruši, septiņus gadus sargājot.

PIRMAIS KRAUKLIS

550 Kra! Ko šis vēl tik laipni runā? Kra!

OTRAIS

551 Kra! Viņš bez zobena un šķēpa un mūs pārvar, kra!

SEPTĪTAIS

552 Kra! Viņš mūs vēl izsmej, kra!
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ANTIŅŠ

553 Es jūs nesmeju, krauklīši! Jūs labi sargājuši prin-
cesīti, ka nekas jauns viņai nav noticis pa garo zie-

mas laiku; ka viņai atpūta nav tikusi traucēta. Es

jums pateicos, labiekrauklīši!

SEPTĪTAIS

554 Kra! Viņš vēl mums pateicas; grib mūs vēl vilt ar

laipnību, kad mēs jau esam uzvarēti, kra!

ANTIŅŠ

555 Ko lai es jūs viļu, krauklīši? Man jau vairāk ne-

vajaga, kā princesīti uzmodināt. Jūs jau arī līdz ar

viņu esat bijuši gūstā šinī ledus kalnā. Nu arī jūs
varat brīvi aizskriet savā vaļā.

PIRMAIS KRAUKLIS

556 Kra! Mēs neskriesim nekur, mēs nedosim tev prin-
cesi, kra! Mēs neļausim to atņemt Melnai mātei un

atdot Baltajam tēvam, kra! — Klājat savus spārnus
virsū zārkam, kra! Zārka vākam jau lūzumi, — se-

dzat tos cieti ar savām miesām, kra!

ANTIŅŠ
557 Krauklīši, ejat ar mieru, kad jūsu laiks.

KRAUKĻI
558 Kra! kra! kra!

(Apguļas izplestiem spārniem uz zārka.)

ANTIŅŠ
(Sauc skaļi.)

559 Saulcerīte!

(Liels sprādziens; kraukļi atsprāgst nost no zārka; zārks stāv vaļā.)

CĪRULS

560 Čir! Lūk, jūsu trīspadsmitais sitiens! Tā jums, krauk-

ļiem, liktens stunda, čir! Tas jaunais laiks nu sākas,

čir!
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KRAUKĻI

Kra! kra! kra! Vai! vai! vai!

PIRMAIS

Kas nu notiks? Kā nu paliks? Kra!

SEPTĪTAIS

Ziemai, salai, tumsai gals — kral kra! kra!

CĪRULS

775 Bēgat, kraukļi, bēgat, kraukļi, čir!

Ilgāk te jums nav vairs vietas, čir!

ANTIŅŠ

(Klusu pieiet pie zārka, kamēr kraukļi kāpjas atpakaļ un bei-

gās pazūd pa kreisai. Antiņš, nostājies pie zārka, klusu sauc:

Saulcerīte! — Tad nometas ceļos pie zārka un, pārliecies pār
viņu, raud.)

CĪRULS

Ilgāk te i man nav vietas,
Siltās asras ledu lauzīs.

lešu laukā ļaudīm vēstīt — čir!

780 Saule ir mums atgriezusies — čir!

(Aizlaižas putniņš, kur ienāca Antiņš.)

3. skats

(Antiņš ar Dvēselīti pie zārka. lenāk no kraukļu puses,

pa kreisai, Melnā māte.)

MELNĀ MĀTE

(Sauc.)

Baltais tēvs, tu tūkstotveidi!

Cīrul, rādies īstā veidā!

BALTAIS TĒVS

(Kā Laus k i s, ienāk pa labai, no saulveda puses.)

Te es esmu, Melnā māte!
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MELNA MATE

Baltais tēvs, tu viltus vērpējs,
785 Izvīli man manu daļu,

Laidi — vēl tā manā varā!

Laidi — nākšu, es jau veikšu,

Zārks jau nevar palikt tukšā!

Ņemšu vēl i tavu puisi.

BALTAIS TĒVS

790 Līgsim līdzi, Melnā māte;

Ņem tu puisi, kad tu vari,

Nenāc vairs pēc manas daļas.

MELNĀ MĀTE

Nedod puisim savu balstu,

Nenākšu pēc savas daļas.

BALTAIS TĒVS

795 Man pār viņu nav vairs varas.

MELNĀ MĀTE

Lūk, tavs vārds nu tevi tura

Cietāk nekā režģu tīkli!

(Abi nozūd katrs uz savu pusi, paliek Antiņš viens.)

4. skats

(Antiņš, viņam uz pleca Taurenīte — dvēselīte.)

ANTIŅŠ

(Pieceļas un stāv zārka priekšā; klusi.)

Saulcerīte, Saulcerīte,

Nu tā paglābta no nāves!

800 Nu jūs, acis, skatāt viņu,

Kuru redzējāt tik sapņos.

(Aplūkodams un atcerēdamies.)

Zili stikli, zaļi ledi —

Vidūbalti sniega svārki,
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Vidū bāli mēness vaigi,
805 Vidū gari saules mati,

Vidū stinga dvēselīte
...

DVĒSELĪTE

... Gaida vidū Saulcerīte!

ANTIŅŠ

Ritat savā vaļā, asras —

Atkūstošā ledus lāsas!

810 Atveries nu, sirds! Tev priekšā
Tavu ilgu cerībiņa,

Septiņgadu slogā slēgta,
Visu mūžu sirdī nesta!

DVĒSELĪTE

Mities raudāt, mīļo puisīt,
815 Tavas asras ledu lauza.

Steidzies žāvēt citas asras —

Septiņgadus Saulcerīte

Gaida: kur mans saules vedējs?

ANTIŅŠ

Ak, jūs raudas, ko jūs darāt?

820 Rimstat, sevis žēlotājas!

(Ceļos nomezdamies un noliekdamies pie zārka.)

Gaišiem skatiem es tur redzu:

Pilnas acis lielu asru.

Tās, kas mani šurpu veda,

Kas man domām deva zīmi.

DVĒSELĪTE

825 Asras plakstienus spiež cieti, *—

Nodzer nost tās lielās asras,

Atdarīsi slēgtās acis!

ANTIŅŠ

Nodzeru tās lielās asras —■

(Noskūpsta Saulcerītes acis.)
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Uzņemu tās savā sirdī.

830 Acis, veraties nu vaļā!

DVĒSELĪTE

Aija, aija, stājas raudas,

Acis, veramies nu vaļā!

ANTIŅŠ

(Skatās uz Saulcerīti, kura atdarījusi acis.)

Zili atspīd dzīvais ūdens,

Kas no ledus atbrīvējies,
835 Celsies tagad Saulcerīte.

(Pēc brītiņa.)

Acis spīd, bet lūpas mēmas.

DVĒSELĪTE

Atslēdz lūpas!

ANTIŅŠ
Kā lai slēdzu?

DVĒSELĪTE

Atslēdz tās ar savām lūpām!

ANTIŅŠ
840 Svešais tēvs teic: nav priekš manis.

DVĒSELĪTE

Ir priekš tā, kas viņas atslēdz.

Neatslēgsi, — paliks mēmas:

Nedvesīsi siltu dvašu, —

Mūžam sirds tai paliks auksta.

845 Kurp es iešu, dvēselīte?

Atgriezties turp nevarēšu,

Auksto sirdi ledus aizslēgs,
Nosalšu es, ārā klīstot.

ANTIŅŠ
Vai tu miti viņas sirdī?

850 Kā tu paslēpies no kraukļiem?
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DVĒSELĪTE

Dziļā kroķītē zem vaidiem,

Nopūtas sev virsū sedzu.

Steidzies, atslēdz lūpu vārtus,

leved sirdī siltu dvašu!

ANTIŅŠ

(Noskūpsta Saulcerītes lūpas — iesaucas.)

855 Dvēslīt, mīļā taurenīte!

— Sārtums pārlaidās pār lūpāml

Atspīdums pār vaigiem skrēja!
Auksts un karsts man pašam metas

— Ak, kur paslēpšos? Kur dēšos?

(Saulcerīte pamazām atmostas un sāk kustēties.)

DVĒSELĪTE

860 Lūk! kā stingie, caurspīdīgie
Ledus pirksti lēni lokās!

Lūk, kā roka — dusētāja
Atmostas un augšup stiepjas!

Sastingusi vizbulīte

865 Cilā savus baltos ziedus.

ANTIŅŠ
Ak tu zilais debess brīnums!

Locekļi pa mazam raisās,

Rociņas kā lūdzot ceļas,

Lūpiņas uz runu kustas!

870
— Saulcerīte! Saulcerīte!

Lūkojies, kur saule lēca!

DVĒSELĪTE

Sniedz nu roku Saulcerītei,
Palīdz' viņai augšā celties!

(Pēc brītiņa.)

Es nu atkal atgriezīšos
875 Ledus atkūstošā sirdī.

Vairs tu manis neredzēsi, —-

Tik ar tavu dvēselīti

Naktī klusu runāsimies,
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Līdz mēs kopā sakusīsim,
880 Mūžam ilgi ilgojušās.

(Tauriņš paceļas gaisā un tad ielaižas zārkā iekšā. Antiņš noskatās

viņam pakaļ.)

5. skats

(Antiņš un Saulcerīte, zārkā, pacēlusi galvu.)

ANTIŅŠ

Atgriežas nu dvēselīte

Savās mājās, tavā sirdī, —■

Celies, Saulcerīte, pati!

(Sniedz viņai roku, viņa pieceļas sēdus zārkā.)

SAULCERĪTE

(Klusi un lēni.)

Saulvedi, vai esi nācis?

ANTIŅŠ

885 Atnācu ar jaunu sauli.

SAULCERĪTE

Saulvedi, vai ilgi guļu?

ANTIŅŠ

Septiņgadi ledus zārkā.

SAULCERĪTE

Saulvedi, cel mani augšāl

ANTIŅŠ

Atspiedies uz manām rokām!

(Izceļ Saulcerīti no zārka.)

SAULCERĪTE

890 Saulvedi, kā kaist tev rokas!
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ANTIŅŠ

Pilnas saules karstās asins,

SAULCERĪTE

Saulvedi, vēl miegs man acīs.

ANTIŅŠ

Izgulēsies tēva mājās,

SAULCERĪTE

Saulvedi, kad atkal nāksi?

ANTIŅŠ

895 Nākšu tavā kāzu dienā,

SAULCERĪTE V

Saulvedi, še ņem, mans gredzens!
Kam tas gredzens, tam es pati.
Nedod gredzenu nevienam,

ANTIŅŠ

Es to nedošu nevienam.

(Saulcerīte nomauc gredzenu no pirksta un uzmauc to Antiņam

pirkstā.)

SAULCERĪTE

900 Saulvedi, šo turi pirkstā!
Nevaru bez viņa celties!

ANTIŅŠ

Mūžambūs tas manā pirkstā!

SAULCERĪTE

Saulvedi, kūst ledus acīs,
Redzu tevi tikai miglā,

905 Es vairs nepazīšu tevis,

Kad tev nebūs gredzentiņa.
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Mūžam būs tas manā pirkstā!

SAULCERĪTE

Saulvedi, tev kādas acis?

ANTIŅŠ

Zili ziedi vizbulītim.

SAULCERĪTE

9io Saulvedi, tev kādi mati?

ANTIŅŠ

Balti lini saules gaismā.

(Pēc brītiņa.)

SAULCERĪTE

Saulvedi, nes mani mājās!

ANTIŅŠ

Saulcerīte! Saulcerīte!

Ļaudīm laimīti es nesu.

(Paceļ Saulcerīti un aiznes.)

(Priekškars.)





PIEKTAIS CĒLIENS

Karaļa pils lielā zāle, uz svētkiem puš-
ķota. — Durvis pa kreisai uz princeses
istabām un uz karaļa galu; pa labai

vispārējās durvis. — Pa kreisai paaug-

stinājums ar pakāpēm un krēsliem

priekš karaļa, princeses un prinča.
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1. skats

(Karalis un princis.)

KARALIS

561 Esat pārliecināts, mīļo princi, ka es ne mazāk karsti

ilgojies pēc šīs dienas, kurā jūs varēsat savienot ro-

kas ar manu meitiņu, kas mums tika atdota no zārka.

Es tagad pēc ilgiem baiļu un bēdu gadiem varēšu no-

velt slogu no saviem pleciem.

PRINCIS

562 Tikai jūs paši nemaz nesteidzāties novelt savu slogu,

jo kāzu dienuaizvien atlikāt, un nu jau ir trīs mēneši

pagājuši, kopš princese irmūsu starpā.

KARALIS

563 jūs zināt, ka bija jābaidās, vai tik neierodas tas sve-

šais princis, kas manu meitiņu toreiz nonesa no stikla

kalna un tik piepeši nozuda, nesacījis neviena vārda.

PRINCIS

564 Svešais princis! Tas nekas cits nebūs bijis kā krāp-
nieks vai burvis; citādi viņam nebūtu bijis tik no-

slēpumaini jānozūd.

KARALIS

565 Bet viņam tomēr bija dibinātas tiesības uz princeses
roku, jo viņš vien viņu nāvei atrāva.

PRINCIS

566 Viņš savas tiesības zaudējis, nepienākdams pie jums

pirms sacīkstes un neievērodams pavēles. Un, kad
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viņš tik piepeši nozuda, tad viņš izrādīja necienību

pret princesi un jums. Manas tiesības ir lielākas. Un

es jums savu pabalstu nekadun nekur neesmu liedzis.

KARALIS

567 Es to ar pateicību atzīstu, mīļais dēls, bet taču ir labi,
ka viņš nav nācis un ka viņu neatradaarī mani mek-

lētāji, kuri bija jāsūta, lai ļaužu dēļ pieturētos pie
taisnības prasījumiem.

PRINCIS

568 Jūs savu pateicību varētu gaišāk izrādīt un atbīdīt

reiz visus līdzcensoņus un šķēršļus, kas vēl stāv

manā ceļā.

KARALIS

569 Es daru visu, kas no manis atkarājas.

PRINCIS

570 No jums arī atkarājas, ka princese pret mani nebūtu

tik auksta.

KARALIS

571 Viņas mīla jāiegūst jums pašam, tur mana vara bei-

dzas.

PRINCIS

572 Pret nāves ledu atdziest viss dzīves uguns, •— un var-

būt jūs vēl saldējat to ledu.

KARALIS

573 Mana paša labums jums galvo, ka tā nevar būt.

2. skats

(Tie paši, ienāk princese ar pavadonēm.)

PRINCESE

(Galvu nokārusi, lēni kustēdamās, kā miega pārņemta, iet zālei

cauri, garām karalim un princim.)
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KARALIS

(Uz princi klusi.)

574 Ak, tur pati princese iet ar savām pavadonēm pušķo-
ties kāzu rotās! — Lūkojat! tāda viņa ir vienmēr, kā

miega pārņemta, kā aizsalusi. Vienmēr viņa klusi

dreb, kā slepenā iekšējā aukstumā. — Ko es tur varu

darīt? Mana tēva sirds tikai raustās žēlumā. No nāves

atdota viņa man ir, un tomēr nāvei pār viņu ir vēl

vara palikusi. Atnāvē viņa guļ kā atmiegā un gaida,
lai viņu kāds modinātu. — Uz jums, mans mīļais dēls,

es ceru, jūs viņu sasildīsat ar savu karsto mīlestību

un atmodināsat ar saldiem vārdiem.

PRINCIS

575 Viņa pret mani mēma un kurla. Es baidos pat pie-
skarties pie viņas rokas, tāds nāves aukstums iziet

no viņas. Darāt viņu man laipnu, citādi es aizeju to-

mēr, neraugoties uz savu karsto mīlestību. Un, kad

es aizietu, es aizietu ne kā draugs! Es neesmu mīkst-

sirdīgs.

KARALIS

576 Neuztraucaties, mans dēls.

PRINCIS

577 Es esmu gluži mierīgs.

(Princese aiziet garām, galvu nepacēlusi.)

KARALIS

(Klusi.)

578 Ak, mana meitiņa!

PRINCIS

579 Nepaskatījās uz mani ne ar pusaci.

KARALIS

580 Ak, viņa jau arī uz mani, savu tēvu, acis cēla, cēla, —

bet smagie plakstieni pusceļā atgrima atpakaļ uz

acīm.
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3. skats

(Karalis, princis; ienāk sargs.)

SARGS

(Uz karali.)

581 Kungs, bij vēlēts meklēt pēc tā vīra, kurš nonesis no

kalna visaugstāko princesi un paņēmis viņas gre-

dzenu. Nu mēs to vīru esam atraduši, un viņš ir še

atvests.

KARALIS

582 Labi, lai ienāk tas bruņinieks.

(Sargs aiziet.)

PRINCIS

583 Nu es gribu prasīt bargu gandarījumu no tā, kas

iedrošinājās tik necienīgi rotāties ar manu godu un

piesavināties manas princeses gredzenu.

KARALIS

584 Kāds viņš gan būs, tas noslēpumainais bruņinieks,
kurš bij tik grezni ģērbts vienā zeltā?

4. skats

(Tie paši. Sargi ieved Antiņu, to turēdami kā gūstekni.

Antiņš tādā pat uzvalkā kā otrā cēlienā, bez svārkiem.)

SARGS

585 Kungs, še viņš ir.

PRINCIS

(Smiedamies.)

586 A, tad tāds ir tas svešais princis un vienā zeltā

ģērbtais bruņinieks! Linu zīda krekls un zelta lūku

kurpes!

(Sargi smejas.)
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KARALIS

587 Ā, kas tad tas ir? Vai te nav noticis kāds misēklis?

SARGS

588 Nē, kungs! Tas ir tas vīrs ar to gredzenu.

PRINCIS

(Bargi uz Antiņu.)

589 Dod šurp to gredzenu!

ANTIŅŠ

(Paskatās uz princi, bet tad pagriežas uz karali un paklanās.)

590 Esi sveicināts, karali!

KARALIS

591 Sveiks, jaunekli! Kas tu esi, un kur tu dabūji to prin-
ceses gredzenu?

ANTIŅŠ

592 Es esmu Antiņš, un gredzenu man uzmauca pirkstā
pati princese stikla kalnā, kad es viņu uzmodināju no

garā miega.

PRINCIS

593 Ha, ha, ha, kāds smalks princeses saderinātais!

KARALIS

(Uz Antiņu.)

594 Tad jau tu būtu tas pats zelta bruņinieks un princis,
kurš nonesa princesi lejā un nolika to manās rokās!

Kur tad tavs zelta apģērbs?

ANTIŅŠ

595 Es tas pats esmu. Manu zelta apģērbu aiznesa atkal

zelta zirgs; man tas nav vairs vajadzīgs.

PRINCIS

596 Ha, ha, ha, jauki teikts.
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KARALIS

597 Kādēļ tad tu aizbēgi un tevi vajadzēja likt meklēt un

atvest šurp kā kādu noziedznieku?

ANTIŅŠ

598 Es netiku atvests. Es pats atnācu šurp uz princeses

kāzām, kā biju viņai solījis, un atnesu viņas gre-

dzenu, lai viņa to mauktu pirkstā un atmostos no

visiem miegiem.

KARALIS

599 Tad dod šurp gredzenu; es tevi šodien kā kāzu prieku
dienā atlaidīšu bez soda un došu vēl, ko vēlies.

ANTIŅŠ

600 Es nekā nevēlos.

PRINCIS

601 Es arī būšu augstsirdīgs. Tev nav ne svārku mugurā,
ne kurpju kājās, — es tevi apģērbšu vienā zīdā; dod

gredzenu.

ANTIŅŠ

(Smiedamies.)

602 Man pašam zelta zirgs atnesa vara, sudraba un zelta

drēbes; man nevajaga tava zīda.

PRINCIS

(Dusmās.)

603 Es tev varu dot tik daudz naudas, cik tu pats smags

esi.

ANTIŅŠ
604 Man pašam diezgan no sava smaguma, ko nest, kam

lai es uzņemtos vēl otru tādu nastu? Tad jau es ne-

būtu varējis uzjāt stikla kalnā!

KARALIS

(Uz Antiņu.)

605 Princis ir labs un grib tevi soda vietā darīt laimīgu.
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ANTIŅŠ

606 Tad lai dod savu naudu maniem brāļiem, tie to mīl.

PRINCIS

607 Ko tik daudz runāt! Tas nabags top arvien nekaunī-

gāks. Dod gredzenu, citādi kritīsi bargā sodā!

ANTIŅŠ

608 Es nevaru tev dot.

KARALIS

(Uz princi, paklusi.)

609 Viņš liekas drusku vientiesis.

(Uz Antiņu.)

Dod man to gredzenu, un tu kļūsi laimīgs.

ANTIŅŠ

610 Kad došu, tad jau nekļūšu laimīgs, jo tad princesīte
neceltos vairs mūžam no miega. Viņa pati teica:

«Nevaru bez viņa celties,» un man reižu reizēm pie-

kodināja: «Nedod gredzenu nevienam!»

PRINCIS

(Uz Antiņu.)

611 Ko tad tu gribi? Vai tu, nabags, atnāci šurp kā stikla

kalna uzkāpējs un vēlies par algu precēt karaļa
meitu?

ANTIŅŠ

612 Ak, kungs, ko tu runā? Vai tad es varu būt viņas cie-

nīgs? Vai tad jel viens princis var būt cienīgs tādas

debesu zvaigznītes? Es tikai gribēju viņu uzmodināt

no atmiega.

KARALIS

(Klusi uz princi.)

613 Lai tad viņš arī pats uzmauc to gredzenu princeses

rokā. Jūs redzat paši, ka viņš neizskatās kā sāncen-

sis uz jūsu tiesībām, bet kā vientiesis.
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PRINCIS

614 Nē, nē, to nevar. Augstā princese tikai velti tiktu uz-

traukta un apgrūtināta. Vajaga tik paturēt viņu gūstā,
lai neizdara vēl ko. Diezin, ar kādām burvībām viņš
ticis pie gredzena!

KARALIS

(Tāpat klusi.)

615 Es taču nevaru apmierināties!

(Uz Antiņu.)

Kas tev palīdzēja uzjāt stikla kalnā?

ANTIŅŠ

616 Svešais tētiņš.

KARALIS

617 Tieci nu gudris no tādas atbildes! — Bet tu man vēl

neteici, kādēļ tu tūdaļ nozudi, kad nonesi man prin-
cesi, un neprasīji pēc viņas rokas?

ANTIŅŠ

(Kā izvairīdamies.)

618 Princesei vajadzēja vēl izgulēt atmiegu tavās mājās,
un es solījos nākt tikai uz viņas kāzām, lai viņu atkal

uzceltu.

KARALIS

619 Kādēļ tad man neteici, ka nāksi atpakaļ?

ANTIŅŠ

(Kaunēdamies klusē.)

KARALIS

620 Runā jel, jaunekli!

PRINCIS

621 Nav laba sirdsapziņa.
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(Lēni.)

622 Jā, nav laba sirdsapziņa; man kauns.

KARALIS

623 Kādēļ tad tev nav laba sirdsapziņa?

PRINCIS

624 Tādēļ, ka ar pesteļu un ļauna gara palīdzību nozadzis

princesi no stikla kalna un aizskāris manas tiesības.

Un kādēļ nerādījās visu laiku? — Bij bail, ka neķer

rokā par kopošanos ar ļauniem gariem.

ANTIŅŠ

625 Ko tu runā? Kāds ļauns gars tad ir svešais tētiņš, kas

izglāba princesi no nāves?

KARALIS

626 Bet saki jel, kādēļ tu nenāci, no kā kaunējies? Tu

izvairies no atbildes.

ANTIŅŠ

627 Es kaunējos, ka man nebij labu svārku.

KARALIS

628 Bet nu taču nekaunējies nākt manā priekšā gluži bez

svārku? Tu runā nepatiesību; tu tomēr esi krāpnieks
un burvis.

ANTIŅŠ

629 Ak, mīļo karal, es neesmu krāpnieks un burvis. Man

tikai kauns, liels kauns.

PRINCIS

630 Ko tik daudz runāt? Ņem tik cieti. (Uz karali.) Jums

nav diezgan stingrības pret ļaundariem.
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KARALIS

€31 Bet viņš jau man darījis labu, glābdams manu meitu.;

(Uz Antiņu.)

Vai tu neteiksi ar labu?

ANTIŅŠ

(Klusē.)

KARALIS

632 Lai tad ņem ar viņu cieti.

ANTIŅŠ

633 Ņem mani, dari ar mani, ko gribi, mīļo karal, kad tik

princese top glābtai

KARALIS

634 Bet tu jau pats saki, ka bez tava gredzena viņu nevar

glābt.

ANTIŅŠ

(Atģizdamies.)

635 Ak, kungs, jā! Nevar glābt. Tad man taču būs jāsaka.

Ak, ak, ak! — Mīļo karal, es tev teikšu paklusu; tu

esi labs, tu par mani nesmiesies. Sodīt tu vari, cik

gribi, tikai nesmejies,

KARALIS

636 Saki vien.

ANTIŅŠ

(Klusu.)

637 Man princesītes visu mūžu bij žēl līdz asarām, un es

tā ilgojos viņu glābt, bet tad, kad es viņu ieraudzīju,
tad —

KARALIS

638 Nu jel!
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ANTIŅŠ

639 — Tad man viņa pārlieku iepatika — un tas nebij
brīv. Svešais tētiņš man teica, ka tas nav priekš ma-

nis — un — un viņa bij tik brīnumskaista — viņa

man tomēr patika — un, lejā nesot no kalna, es vi-

ņai — noskūpstīju kreisās austiņas pašu galiņu.

(Nokrīt ceļos, rokām acis aizsegdams no kauna.)

KARALIS

(Smejas.)

PRINCIS

640 Ko jūs smejaties. Te nopietna tiesa. Viņa noziegu-
mam jātop atklātam un sodītam.

KARALIS

(Smiedamies.)
641 Viņš iemīlējies princesē.

SARGI

(Smejas līdzi.)

PRINCIS

642 Kas te ko smieties? Kā tas kāju pameslis to iedrošk

nājies?

KARALIS

643 Nav jau lieta nemaz tik ļauna.

ANTIŅŠ

(Pieceļas.)

644 Lūk, tu tomēr teici.

PRINCIS

645 Jūs viņu varbūt vēl aizstāvat.

KARALIS

646 Mīļais dēls, jūs taču atkal redzat, kāds viņš dievdots

cilvēciņš; viņš jau neprasa princeses rokas.
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PRINCIS

647 Lai ir; paturat tik viņu gūstā un liekat tiesāt par bur-

vību un par savu zemo acu pacelšanu uz augsto prin-
cesi.

KARALIS

648 Un gredzens?

PRINCIS

649 Tas man tādā ziņā tagad ticis vienaldzīgs.;

KARALIS

650 Bet no gredzena atkarājoties manas meitas uzcel-

šanās.

PRINCIS

651 Tenkas vien būs vai atkal pesteļi. Es negribu ar tiem

ielaisties.

(Aiziet līdz ar sargiem.)

5. skats

(Karalis un Antiņš vieni.)

KARALIS

652 Mans dēls, dod nu man to gredzenu, es pats nodošu

viņu manai meitai.

ANTIŅŠ
653 Ak, ak! bet kad nu viņa vairs neceltos, mīļo karal?

Tu taču viņas tēvs, kā tu vari tā darīt?

KARALIS

654 Dod man; viss būs labi.;

ANTIŅŠ
655 Vai man, vai man! Tad ņem labāk manu dzīvību nekā

viņas!

(Lūdzas ceļos.)
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KARALIS

656 Dod vien, dēls, kad ir vajadzīgs princeses labā.

ANTIŅŠ

657 Ņem tad arī.

(Pastiepj viņam savu roku ar gredzenu.)

KARALIS

(Lūko nomaukt gredzenu, bet nevar.)

658 Nevaru nomaukt.

ANTIŅŠ
659 Ak jā, nevar nomaukt. Es pats arī nevaru nomaukt,

ko princese uzmaukusi; ir kopā saaudzis ar pirkstu.

KARALIS

660 Ko? tu atkal mānies? (Sauc.) Sargi! (ienāk sargi.) Ņemat
viņu gūstā!
(Sargi ar Antiņu aiziet; vienam no sargiem karalis pamāj, un tas

paliek.)
Nu tu aizej pie augstās princeses galma priekšnieka,
lai viņš teiktu viņai, ka tēvs vēlētos princesi vēl re-

dzēt pirms kāzu svinībām. (Sargs aiziet.)

Mans nemiers, mans nemiers! Mīļo meitiņ! — Tāds

vientiesīgs, mīļš jauneklis, un tā viņu mīl! Ja nu viņa

pati arī.

SARGS

(lenāk atkal.)

661 Te nāk viņas augstība pati.

(Aiziet.)

6. skats

(Karalis un princese ar pavadonēm.J

KARALIS

662 Tu nāc jau, manu sirds lolojumiņ! — Cik tu skaista

izskaties savā svinīgajā rotājumā! — sudrabs un zaļš
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zīds, un no sarmas mirdzošā dimanta kronīša zils plī-
vurs! Tu mana ziemas princesīte! Tu vēl arvienu

dzīvo savā ziemas un miega Stikla pilī.

PRINCESE

(Lēni.)

663 Jā.

KARALIS

664 Tu mums tik brīnišķi tiki atņemta no nāves un tik

brīnišķi atkal atdota, — tagad tu varēsi atspirgt savu

mīļo rokās. Sava tēva sirdi, kas jau bij izmisusi, tu

atkal priecini. Vai tu smaidīji, manu mīlulīt?

PRINCESE

665 Jā.

KARALIS

666 Kad tu aizgāji, aizgāja arī mūsu laime. Mūsu pils tika

vientuļa; ļaudis sāka staigāt domīgi; druvas tapa sau-

sas un neauglīgas, no pļavām nāca čūskas laukā.

Mūsu ienaidnieki kļuva stipri un es vājš, mūsu tauta

kļuva nabaga un ienaidnieks bagāts. Tagad nokritīs

viss ļaunums. — Mūsu dārgajam princim, kas tevi

glāba, uzkāpdams stikla kalnā, mums ir jāpateicas

par visu necerēto laimi. Viņš mūs balstīja visu laiku,

un, kad viņš atrauj man savu roku, tad mums jākrīt.

Viņš uz tevi vien domāja un cerēja. Vai tu teici ko,

manu cerībiņ?

PRINCESE

667 Nē.

KARALIS

668 Bet nu tu glābta un dari mūs laimīgus. Vai pati arī

jūties laimīga?

PRINCESE

669 Es nezinu.
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KARALIS

670 Kopš tu uzcēlies no ledus zārka, saule pagriezās uz

mūsu pusi; ziema sāka atlaisties, un mēs nebaidāmies

vairs, ka viņa varētu atkal nākt. Vai tu priecājies
līdzi visu ļaužu priekiem, mūsu prieciņ?

PRINCESE

671 Jā.

KARALIS

672 Vēl tavs prieks ir pārāk kluss un neatrod sev vārdu

pulkstenīšus, ar ko zvanīt. Vēl tev nav sava prieka,
tikai kopīgais. Bet šodien atnākušas arī tava prieka
lielās dienas. Kad tu būsi sniegusi roku savam mīļa-

jam princim, tad arī tu sāksi just prieku un pavasari.
Vai tev tīk tavs princis?

PRINCESE

673 Es nezinu.

KARALIS

674 Viņš skaistākais vīrs par visiem. Tu viņu vēl nepa-

zīsti, uzskati viņu.

PRINCESE

675 Es viņu neredzu caur miglu.

KARALIS

676 Vai tu atceries, kāds viņš izskatījās, kad tevi uzcēla

no garā miega?

PRINCESE

677 Es viņu neredzēju caur miglu, tik zelta bruņas spī-

dēja,

KARALIS

678 Es viņu atsaukšu šurp; viņš tepat gaida. Vai saukt?

PRINCESE

679 Nē.
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KARALIS

680 Kādēļ tu, meitiņ, tā noslēdzies pret viņu un pret
mums visiem? Kādēļ tu tik skumja? Vai tevi nelaiž

vaļā atmiņas par nāves guļu? Vai tu ilgojies pēc sava

modinātāja?

PRINCESE

681 Viņš mani vairs nemodina.

KARALIS

682 Vai tev sirds nesilst priekš tā, kas tevi izcēla no

ledus zārka?

PRINCESE

683 Man salst.

KARALIS

684 Ak, mīļumiņ, tu atkal topi sveša dzīvei, kā toreiz

priekš tavas apgulšanās zārkā?

PRINCESE

685 Es nogurusi.

KARALIS

686 Tik īsi dzīvoji un jau nogurusi! — Nē, nē, tev jāredz

prieks, lai tevī mostas prieks. Lūk, tur nāk princis

pats, nevarēdams sagaidīt tavu aicinājumu. — Tava

sirds vēl nav modināta, mīļo bērniņ. (Noskūpsta viņu uz

matiem.) Es aizeju, lai dotu viņam vietu.

(Aiziet.)

7. skats

(Princese ar pavadonēm; pienāk princis.)

PRINCIS

687 Skaistā princese, vēl nedaudzi acumirkļi, un man tiks

piešķirta laime saņemt jūsu roku uz mūžiem. Atļau-

jat man šo roku skūpstīt.
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PRINCESE

(Sēd nekustoši.)

688 Jā.

PRINCIS

(Nometies uz viena ceļa, noskūpsta viņas roku.)

689 Auksta kā ledus! Vai arī šī diena ar laimes priekš-

sajūtām nespēj jūsu asinis straujāk saviļņot un sasil-

dīt jūsu sirdi un roku?

PRINCESE

690 Nē.

PRINCIS

691 Jūs pret mani tik auksta un nepateicīga pret to, kas

jūs uzcēla no zārka un nonesa no stikla kalna!

PRINCESE

(Lēni.)

915 Zili stikli, zaļi ledi —

Vidū — vidū •—

PRINCIS

692 Jūs runājat svešus vārdus! Jūs neklausāties uz manu

runu! — Es redzu, es esmu jums šobrīd vienaldzīgs.

Atļaujat, ka es eju.

(Aiziet.)

PRINCESE

(Vēl klusāk.)

693 Saulvedi — cel — cel —

8. skats

(Princese ar pavadonēm.)

PRINCESE

694 Zili — stikli — zaļi — ledi — sakāt man to seno
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dziesmiņu — man viņa iesala sirdī — man viņa aiz-

miga miņā —

MEITENES

(Pusdziedot.)

Zili stikli, zaļi ledi ■—

Vidū balti sniega svārki;

Zili stikli, zaļi ledi —

920 Vidū bāli mēness vaigi!
Zili stikli, zaļi ledi■—

Vidū gari saules mati.

9. skats

(Tie paši; ienāk karalis un princis. Princis ir aplicis
zelta krūšu bruņas.)

KARALIS

695 Mīļo meitiņ, še tavs glābējs nāk savā zelta tērpā,
kāds viņš uzjāja toreiz stikla kalnā. Tagad tu viņu

labāk pazīsi. Sniedz viņam roku; šodien tu būsi viņa

līgava.

PRINCESE

(Lēni, tikko dzirdami.)

Saulvedi, vai atkal — nāc?

(Drusku paceļ savu roku pretim princim.)

PRINCIS

696 še es esmu, augstā princese.

(Saņem viņas roku.)

PRINCESE

(Visu runā lēnā, gurdā balsī.)

Saulvedi, tev auksta roka,
925 Kā tu mani sasildīsi?



PRINCIS

697 Princese, kam auksta roka, tam karsta sirds; gan tā

jūs sasildīs, kad jūs mani pazīsat.

(Palaiž viņas roku.)

PRINCESE

Saulvedi, tev kādi mati?

PRINCIS

698 Melni, daiļā princese, kā krauklim,

PRINCESE

Vai tev nava balti lini?

PRINCIS

699 Ha, ha, ha! Nē, nekad nav bijuši; tādi tik kalpiem.

PRINCESE

Saulvedi, tev kādas acis?

PRINCIS

700 Melnas kā ogles un spīdošas kā dzirkstis, daiļā līgava.

PRINCESE

Nava zilas vizbulītes?

PRINCIS

701 Ha! ha! ha! Nē, nē, tādas ir tik avju ganiem; es esmu

kareivis.

PRINCESE

930 Saulvedi, tev sveša runa,

Kam tu nesauc mani vārdā?

PRINCIS

702 Mana daiļā līgava, es tevi saukšu vārdā vēl šo pašu
brīdi, un tas būs mans vārds. Še stāv mūsu mīļotais,
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augstais tēvs; viņš sados mūsu rokas kopā uz mūžiem

un savienos mūsu vārdus.

PRINCESE

Saulvedi, kur ir mans gredzens?

PRINCIS

703 Še, mīļā līgava, lūk, laulājamais gredzens spoži mirdz

savos dimantos; tā lai mirdz mūsu kopējais mūžs.

(Uzmauc viņai gredzenu pirkstā, bet gredzens noslīd no pirksta

zemē.)

PRINCESE

Saulvedi, tas nav mans gredzens!
Tas ir liels, krīt nost no pirksta.

PRINCIS

704 Dārgā princese, lai tas krīt; ņemat šo, šis ir visas ma-

nas valstības dārgums. Lielais rubīns kvēlo tik sar-

kani kā mana mīla, tik sarkani kā mana vara.

(Uzmauc gredzenu princesei, bet gredzens noslīd.)

PRINCESE

935 Saulvedi, tas nav mans gredzens!
Tas ir liels, krīt nost no pirksta.
Saulvedi, kur ir mans gredzens?

(Sāk raudāt.)

Saulvedi, ak, kur tu esi?

Acis miglā tevi neredz.

(Paceļas kājās un izstiepj rokas.)

KARALIS

705 Manu mīļo meitiņ, tu esi uztraukusies. Ej, atpūties
savās istabās. Turpināsim svinību, kad tu būsi spirgta.
Princis atnesīs tavu gredzenu, tad tevi atkal aicinā-

sim.

(Princese ar pavadonēm lēni aiziet.)
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10. skats

(Karalis un princis.)

KARALIS

706 Tas ir tas gredzens, kuru šorīt, atnesa tas jaunais
nabags. Viņš teica, ka bez gredzena princese nevarot

atmosties no visiem miegiem.

PRINCIS

707 To gredzenu vajga dabūt tūlīt! (Sauc.) Sargi! (ienāk sargi.)

No tā nabaga, kas šorīt tika atvests, paņemt to gre-
dzenu! Steidzaties!

(Sargi aiziet.)

KARALIS

708 Lūk, nu tomēr vajdzēja tā gredzena, kurš šķita jums
vienaldzīgs, kad vajdzēja tikai manas meitas uzcel-

šanai! — Vajaga šodien atlikt svinības; princesei va-

rētu kaitēt uztraukums, un viņa varētu atkal aizmigt

uz laikiem.

PRINCIS

709 Nē, nē, nē! Atlikt nevar! Princesei nekas nekaitēs,

viņai kaitē tikai vilcināšanās. Mums vajaga viņai pie-
rādīt, ka es esmu viņas glābējs. Jāsteidzas! Es sarī-

koju svinīgus gājienus no saviem ļaudīm. Tie tūlīt

jau var ierasties kā kāzu viesi un laimes vēlētāji,

11. skats

(T i c paši; ienāk sargi.)

SARGS

(Uz princi.)

710 Visužēlīgais, augstākais, lielākais princi! To gredzenu
nevar dabūt! Nevar nomaukt tam nabagam no pirk-
sta. Ir gluži kā klāt pieaudzis!
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OTRS SARGS

711 Ne smalkāko diegu nevar aizbāzt garām starp gre-

dzenu un pirkstu, ne —

PRINCIS

(Piepeši dusmās uzkliedz.)

712 Kā iedrošinājāties rādīties manu acu priekšā, neizpil-
dījuši manu pavēli?! Kas tās par izrunām, ka nevar

nomaukt! Vai jūs ģībstat, cāļus kaujot? Tie ir ka-

reivji! Es jums uzmaukšu dzelžu gredzenus uz rokām,
tad gan pratīsiet!

(Uz karali.)

Atvainojat, augstais kungs, ka es eju pats to izdarīt,
ko mani kareivji nespēj.

(Aiziet ar sargiem.)

12. skats

(Karalis. lenāk pilsgalma ļaudis uz kāzu svinībām;

pūš taures, meitenes kaisa puķes, zēni klāj segas uz paaugstinā-

juma. Tad ienāk princese ar pavadonēm; pār princesi
top nests baldahīns. — Vēlāk ienāk princis.)

KARALIS

(Uz princesi.)

713 Tu nāc, mīļo meitiņ. Svinīgais brīdis ir klāt. Vai būsi

stipra?

PRINCESE

(Lēni.)

714 Jā.

KARALIS

715 Lūk, nāk mūsu dārgais princis.

PRINCESE

940 Saulvedi, vai reiz tu nāci?

(Paceļ princim pretim roku, bet roka pusceļā apstājas.)
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PRINCIS

(Labā rokā tura gredzenu; kreisā viņam balts, asinīm aptraipīts
lakatiņš.)

716 Es nāku, dārgā princese, lai tev nestu še tavu gre-
dzenu. Tu viņu tik ļoti vēlējies. — Ar to pašu tavu

gredzenu tad es tevi paņemu sevim par sievu un ieslē-

dzu tevi savās rokās tik cieši, kā šis gredzens ieslēdz

pirkstu un nelaiž to vairs vaļā, lai tad vai pirksts
trūktu pušu!

(Uzmauc viņai gredzenu pirkstā; viņa soli atkāpjas.)

KARALIS

717 Mani mīļie bērni! Sadodaties nu rokas kopā uz mū-

žiem! Es tavu vājo rociņu, bērniņ, ielieku tava drauga
stiprā rokā. Lai mana svētība •

PRINCESE

(lekliedzas un atkrīt tēva rokās.)

13. skats

(T i c paši. Pie galvenajām durvīm pa labi troksnis; nāk iekšā

di v i sargi, ceļu šķirdami, aiz viņiem septiņi kraukļi,
kuri nes stikla zārku, un Melnā māte. — Izceļas apjukums.)

SARGI

(Sauc, gājienam pa priekšu iedami.)

718 Ceļu, dodat ceļul

(Apstājas prinča tuvumā.)

PRINCIS

(Paklusu uz sargiem.)

719 Ko tas nozīmē?

SARGS

(Tāpat.)

720 Nezinām, kungs.
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PRINCIS

(Tāpat.)

721 Kas laida nākt jau tagad laimes vēlētājiem? Kas tie

tādi ir?

SARGS

(Klusu.)

722 Neviens viņus nezin; mēs domājām, ka uzraugi lai-

duši nodomāto masku gājienu.

PRINCIS

(Klusu.)

723 Tādas maskas nemaz nebij nodomātas. (Dikti uz gājienu.)

Atpakaļ, atpakaļ! Nav laiks!

14. skats

(Tie paši. lenāk pa galvenām durvīm un, paiedams garām zār-

kam, nostājas priekšā, pa kreisi, Baltais tēvs, Lauska

veidā.)

BALTAIS TĒVS

(Dobji.)

Ir laiks! Stāvi klusi, netraucē.

PRINCESE

(Zārkam pretī iedama.)

Zili stikli, zaļi ledi,

Vidū stinga dvēselīte.

MELNĀ MĀTE

(Paceļ roku pret viņu.)

Nāc uz savām mūža mājām
945 Atpakaļ pie Melnās mātes.

PRINCESE

(Lēni.)

Nāku, mana Melnā māte,

Atpakaļ uz mūža māju,
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Saulvedis man nepiegriezās,

Neiespēja mani uzcelt!

MELNA MĀTE

950 Nāc, es atkal tevi ņemu.

(Pieskaras viņai ar roku.)

KRAUKĻI: PIRMAIS

Tā ir bijis, tā i. paliks — kra!

OTRAIS

Aizmigsi uz mūža laikiem — kral

TREŠAIS

Dienas dienās, gadi gados — kra!

CETURTAIS

Septīts gads, kur modinātājs! — kral

PIEKTAIS

955 Septīts ies, nāks septiņdesmits — kra!

SESTAIS

Velti cerē, cerētāja — kra!

SEPTĪTAIS

Ziema, sala, tumsa, gals — kra! kra! kra!

(Visi septiņi smejas ķērkdami.)

KARALIS

Meitiņ! manu meitiņ! manu meitiņl

(Grib tuvoties.)

PRINCESE

(Atgriežas.)

Tētiņ, nepieskaries manim,

Uzlikta man nāves roka;
960 Kurš man pieskaras, tam jāmirst,
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KARALIS

725 Vai! vai! vai! Meitiņ, tu atkal aizej?

PRINCESE

Aizeju uz mūža laikiem,
Paliec sveikā, manu tētiņ!

KARALIS

726 Neej, neej! manu bērniņ. Es to vairs nepārcietīšu
otru reizi. — Vai, vai, vai!

PRINCIS

(Atjēdzies no brīnumiem.)

727 Nost! jūs māņi un burvji! nost no manas līgavas!
Viņa ir mana! Es pirmais viņai uzliku savu roku!

(Sniedzas pēc princeses.)

BALTAIS TĒVS

Nepieskaries tai, tu mirsi!

PRINCIS

728 Burvis, raganas, pesteļi! — Sargi, ķerat viņus! Šurp,
karavīri, šurp! — Es jums pavēlu!

(Neviens nekustas.)

PRINCESE

(Lēni iekāpj zārkā un apgulstas. Liels klusums.)

MELNĀ MĀTE

Baltais tēvs, tu tūkstotveidi,
965 Nu tu pievilts, viltus vērpējs!

BALTAIS TĒVS

Teicies nenākt, tomēr nāci!

Un es tevim palīdzēju.

MELNĀ MĀTE

Ha, ha! — Nepalīdzi viņai!
Tavi vārdi tevi tura
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970 Cietāk nekā tīkla režģi.
Gaidi nu — ko līdz tev viltus?

BALTAIS TĒVS

Melnā māte, to es gaidu,
Kurš ir mans un savs ir kļuvis!

MELNĀ MĀTE

(Uz kraukli.)

Ko viņš runā, veco kraukli?
975 Viss ir mans, nekas nav sava!

Visu ņemšu, visu veikšu,
Pati viena pastāvēšu!

PIRMAIS KRAUKLIS

Kra! kra!

(Un apklust.)

MELNĀ MĀTE

Vai tu nezini, ka klusē?

PIRMAIS KRAUKLIS

980 Zinu gan, bet nesaprotu, kra!

Savs ir tas, kas ir priekš cita, kra!

Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs,

Pastāvēs, kas pārvērtīsies, kra! kra!

BALTAIS TĒVS

To es gaidu, Melnā māte.

MELNĀ MĀTE

985 Es sev veikšu, tu sev gaidi!

BALTAIS TĒVS

Ņem tad sev, kas tava daļa!

MELNĀ MĀTE

(Uz kraukļiem.)

Ņemat, kraukļi, manu daļu!
Nesat to uz mūža mājām!

(Kraukļi apstājas ap zārku un ceļ to augšā. Ļaudīs murmi-

nāšana.)
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KARALIS

(Ceļos nometies, rokas izstiepis pēc princeses.)

729 Ak! ak! ko es esmu darījis? Mans bērns, mans vienī-

gais bērns! Tu man atkal topi atņemta. Atņemat tad

arī manas vecās dienas! Nesat arī manu zārku!

PRINCIS

730 Velns un zibens! Sasper tevi visi deviņi velni! Zūdat,

māņi! Es viens pats jūs izgaisināšu!

(Ķer pēc sava zobena un grib mesties virsū kraukļiem. Baltais

tēvs paceļ roku, kraukļi nolaiž zārku zemē un vicina spārniem.)

KARALIS

(Uz princi.)

731 Tu esi viņas slepkava! Tev es atdevu savu vienīgo
bērnu, labu viņai gribēdams un nāvi dodams!

(Kraukļi paceļ zārku ar princesi un iet.)

KRAUKĻI

(Visi.)

Ņemam to, kas mūsu daļa — kra!
990 Nesam to uz mūža māju — kra!

VECAIS KRAUKLIS

Tā ir bijis, tā i paliks — kra!

JAUNAIS KRAUKLIS

Ziema, sala, tumsa, gals — kra! kra! kra!

(Melnā māte virzās uz durvju pusi. Ļaudīs murmināšana,
tad vaidi. Piepeši atskan skaļš kliedziens no durvju puses.)

ANTIŅA BALSS

732 Vai! vai!

(Princese, zārkā guļot, paceļ roku; kraukļi apstājas un_ nolaiž

zārku zemē ieķērkdamies; ļaudīs atskan vispārējs kluss «Ai ā!».)
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15. skats

(Tie paši; troksnis pie durvīm, caur ļaudīm izspraucas cauri

Antiņš; viņš tāpat kreklā, bez svārkiem, krekls vietām pār-
plēsts unasiņots.)

ANTIŅŠ

(Sauc.)

Saulcerīte! Saulcerīte!

PRINCESE

(Paceļas zārkā sēdus un iekliedzas; kraukļi plāta spārnus, viņu

aizsegdami, un ķērc.)

MELNĀ MĀTE

(Pret Antiņu roku izstiepusi.)

Nenāc viņai klāt, tu mirsi!

(Kraukļi pret Antiņu skrien, spārnus vicinādami un skaļi ķērk-
dami.)

ANTIŅŠ
995 Kas tu esi, Melnā māte?

Nebaidos es tavas rokas.

Miršu, lai tik viņa ceļas!

BALTAIS TĒVS

(Uz Melno māti.)

Ha, ha, kāpies, Melnā māte!

(Melnā māte atkāpjas.)

ANTIŅŠ
(Sauc.)

Saulcerīte, celies augšā!
i°oo Saulcerīte, nāc pie manis!

PRINCESE

(Izlec no zārka, pašķir kraukļus uz malām, Melnā māte paliek
pa labi, Baltais tēvs pa kreisi; tad skrien pie Antiņa, rokas

iepletusi.)

Saulvedi! Nu reiz tu. nāci!
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ANTIŅŠ

Aijā, mana Saulcerīte!

(Apskāvušies paliek labu bridi; ļaudīs jautra murmināšana; tad

klusums.)

BALTAIS TĒVS

(Smejas.)

Melnā māte, nolaid roku!

(Viņa nolaiž roku.)

Nāvei nav pār to vairs varas,
1005 Kurš no nāves nebaidījies.

MELNĀ MĀTE

Viltus vērpējs! likumlauzējs!
Ko tu vērpi jaunus viltus!

BALTAIS TĒVS

Velti vaino, Melnā māte!

Te ne es, te viņu vara!

(Rāda uz Antiņu un Saulcerīti.)

1010 Viņš ir mans, bet savs ir kļuvis,
Lauzdams mūsu abu varu!

Atdodamies uzvarējis.
— Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs,

Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

MELNĀ MĀTE

1015 Es jau veikšu, es jau ņemšu!
Zārks jau tukšā nevar palikt!

BALTAIS TĒVS

Līgsim līdzi, Melnā māte,

Došu tevim tavu daļu.

(Princese un Antiņš atlaiž rokas.)

PRINCESE

Saulvedi, ko ilgi biji?
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ANTIŅŠ

1020 Līdz tu mājās izgulēji
Atnāvi no stikla kalna.

PRINCESE

(Piepeši iesaucas, kā atcerēdamās.)

Saulvedi! ak, gredzens! gredzens!
Kam tu viņu projām devi?

Nevaru bez viņa pazīt,
1025 Acis bij man nāves pilnas,

Melnais princis mani vīla.

ANTIŅŠ

(Nometas ceļos, rokas salicis, kā lūgdamies.)

Saulcerīt, tavs tētiņš teica,
Gredzens vajdzīgs tev, lai celtos.

PRINCESE

Saulvedi, ak, kam tu devi?
1030 Teici: būs man mūžam pirkstā!

ANTIŅŠ

Pirkstā, jā! — Man gredzentiņu
Ņēma līdz ar visu pirkstu!
Lūko šurp to tukšo vietu!

(Rāda, pacēlis roku.)

PRINCESE

(lekliedzas.)

Saulvedi! ak vai! ak vai man!
1035 Kas to tevim padarīja?

ANTIŅŠ

Bargais princis!

(Rāda ar pirkstiem.)

PRINCESE

(Arī rāda.)

Bargais princis!
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(Ļaudīs kurnēšana; visi griežas pret princi un rada uz to ar pirk-

stiem.)

KARALIS

733 Mīļie bērni, es esmu vainīgs, es vainīgs! Es ar savām

mazām zemes bēdām jūs otrreiz ievedu nāves rokās!

Jūsu siržu spēks jūs izrāvis, pārspēdams pašu nāvi!

PRINCESE

(Uz Antiņu, paņemdama viņu pie rokas.)

lesim mēs pie mīļā tēva!

(let abi pie karaļa.)

KARALIS

734 Nākat, mani bērniņi, nākat! Jūs esat paši savas rokas

sadevuši kopā, lai viņas paliek nešķirtas uz mūžiem 1

Es jums savu svētību tiku aizturējis, nesat tagad jūs
savu svētību man, vecam tēvam, lai manim sirds top
kā jums, jauna un stipra.

(Ļaudīs paceļas gaviles, bet pēkšņi apklust, kad princis panāk uz

priekšu.)

PRINCIS

735 Diezgan, vecais nelga! Es tevi tagad pazīstu. Diezgan
esmu klausījies jūsu visu nerru runās! — Karš! karš!

karš! (izrauj zobenu.) Augšā, mani ļaudis! raujat zobenus

laukā!

(No abām pusēm saceļ zobenus prinča un karaļa ļaudis.)

Nākat, grābjat to viltus karali, kas mūs visus mānījis!

Ņemat to viņa netikli meitu un übagu znotu! Stiepjat
visus trīs pie karātavām! Izraujat viņiem viņu melu

mēles! Ha! ha! Posts un nāve pār viņiem!

VISI

(Klusē.)
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PRINCIS

736 Posts un karš! Ko klusat? Ko sabaidījāties no sievām

un putniem? Grābjat viņus! Es jūs visus gabalos sa-

kapāšu! Es jūs dzīvus sadedzināšul Velns un elle!

VISI

(Klusē.)

BALTAIS TĒVS

(Uz Melno māti, rādīdams uz princi.)

Melnā māte, vienveidīgā!
1040 Lūko, tur ir tava daļa!

(Melnā māte lēni nāk uz princi, pacēlusi roku un melnu

plīvuru rokā turēdama. Kraukļi saceļas spārnos un virzās uz

princi. Princis stāv kā sastindzis; zobens izkrīt no rokām.)

KRAUKĻI

(Visi.)

Tas ir mūsu — kra!

Tas ir mūsu — kra!

PIRMAIS

(Rāda uz princi.)

Tev ir kraukļa melni mati— kra!

OTRAIS KRAUKLIS

Tev ir kraukļa līkais knābis — kra!

TREŠAIS

1045 Tev ir kraukļa asās acis — kra!

VISI

Kra! kra! grāb! Kra, kra, grāb!

MELNĀ MĀTE

(Uzmet princim melnu plīvuri.)

Ņemat to, tā jūsu daļa!
Nesat to uz mūža māju!
Zārks jau nevar palikt tukšā.



KRAUKĻI

1050 Kra, kra, grāb! Kra, kra, grāb!

(Viņi ieceļ princi zārkā, Antiņš un Saulcerīte nometušies ceļos pieteva. Ļaudis skaļi gavilē.)
y

(Priekškars.)



KOMENTĀRI
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LUGU SĒJUMU KOMENTĒŠANAS PRINCIPI

Ar kopotu rakstu 9. sējumu sākam publicēt Raiņa dramatiskos dar-

bus, Rainis, 1925. gadā veidojot kopotu rakstu izdevumu «Dzīve un

darbi», kā pirmo 5. sējumā, ar ko iesākas lugu publikācijas, ievietoja

«Uguni un nakti». Šajā kopotu rakstu izdevumā lugas sakārtotas hro-

noloģiskā secībā, tāpēc lugu sējumu iesāk «vēsturiskā joku luga «Pus-

ideālists»». Tālākajos sējumos pēc Raiņa pabeigtajiem dramatiskajiem
darbiem ievietotas nepabeigtās lugas un lugu ieceres.

Lugu sējumu komentāru nodaļa iekārtota šādi:

1) sacerēšanas gaita;

2) publicējumi un tulkojumi;

3) skatuves gaitas;

4) labojumi pamattekstā;

5) skaidrojumi tekstam.

Šis kopotu rakstu izdevums nepretendē uz Raiņa darbu bibliogrā-

fijas publicēšanu, tāpēc minēti tikai lugu izdevumi, kas nākuši klajā

līdz 1925. gadam. Pēc 1925. gada kopotu rakstu «Dzīve un darbi» izde-

vuma Rainis tajā iekļautās lugas nav vairs pārlūkojis. Ja luga tulkota

daudzās un dažādās valodās, minēti tikai ievērojamākie tulkojumi, ja

luga tulkota vienā vai dažās svešvalodās, šie tulkojumi norādīti.

Skatuves gaitu apskatā izmantotas ziņas no iepriekšējiem latviešu

teātra vēstures pētījumiem', kā ari programmas, afišas, laikrakstu ma-

teriāli.

Vajadzības gadījumā komentētas grūtāk uztveramas teksta rindas,

retāk lietotie, mazāk pazīstamie apvidvārdi vai barbarismi, kuru izpratne

var radīt grūtības. Nav skaidroti Raiņa darinātie jaunvārdi, kas izpro-

tami saskaņā ar latviešu valodas vārddarināšanas likumībām. Kā jau

norādīts šī izdevuma ievadā «No redakcijas» (1. sēj., 11. lpp.), drāmu

1 Skat. Hausmanis V. Rainis un teātris. R., 1965; Kundziņš K.

Latviešu teātra vēsture, 1.—2. sēj. R., 1968; 1972; Latviešu padomju
teātra vēsture, 1.—2. sēj. R., 1973; 1974.



rindas numurētas lappuses kreisajā malā, ik pa piecām rindām; numerā-

cijā nav iekļautas remarkas un personu vārdi vai nosaukumi. Ja luga,

kā, piemēram, «Ģirts Vilks», rakstīta prozā, numurētas replikas (par vienu

vienību uzlūkots viss vienā reizē runātais attiecīgās personas teksts).
Ja mijas dzejā rakstītais teksts ar prozas tekstu, atsevišķi skaitītas dze-

jas rindas, atsevišķi — prozas teksts. Pamattekstā dažkārt vērojama
nekonsekvence personu nosaukumos, kā arī to rakstībā remarkās, pie-

mēram, «Zelta zirgā» Melnā māte rakstīta gan ar lielo, gan ar mazo

burtu. Šo kopotu rakstu sastādītāji visos darbos nav centušies personu

nosaukumu rakstību unificēt.

Rainis pats vēlējies, lai personu vārdus liktu virs replikas (skat. šī

sējuma 574.—575. lpp.). 1925. gada kopotos rakstos «Dzīve un darbi»

šāds izkārtojuma princips ievērots dzejā rakstītajās replikās, bet personu

nosaukumi pirms prozā rakstītajām replikām salikti tajā pašā rindā.

Šajos kopotos rakstos visi personu nosaukumi izvietoti atsevišķā rindā

virs replikas.
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PUSIDEĀLISTS

SACERĒŠANAS GAITA

Priekšvārdā «Pusideālistam» kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 5. sē-

jumā Rainis rakstīja: «Sākums idejai sniedzas atpakaļ līdz 1897. gadam,

manam cietuma laikam Rīgā, kad es Jaunavas ielā izbaudīju ieslodzī-

šanu,. — visneģēlīgāko no visām man piešķirtām. Gandrīz neiespējamo

varēja panest un pārvarēt laikam tikai ar humoru, un labsirdīgi smie-

damies par saviem mīļiem tautiešiem — cita nekā jautra tiešām nebija
cietumā —

smiedamies aizmirsu savu apkārtni» (DzD1, 5, sēj., 141. lpp.).
Kada cita Raiņa piezīme, kas, šķiet, tapusi 1908. gadā, lasāms: ««Pus

ideālists» iesākts cietumā 1897., bet dibinājās uz atmiņām vēl priekš
1893. g., cīņām ar tautībniekiem» (23090/97).

lespējams, ka pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados Rainis par

lugas rakstīšanu vēl nedomāja. Strādājot par «Dienas Lapas» redaktoru,

viņš bija iecerējis romānu, kurā tiktu izsmietas nacionālistiskās buržuā-

zijas pseidotautiskās un pseidopatriotiskās izdarības, runas un raksti.

Romāna uzmetumi liecina, ka Rainis tajā būtu risinājis dažas tādas pa-

šas problēmas kā «Pusideālistā». Romānā rakstnieks gribēja runāt par

aplam saprasto tautiskumu un centās skaidrot tā būtību: «Tautības ideja

pate tautā gandrīz nemaz nemanāma, ja daudz, sieviešu raibos svārkos;

tautības ideja parādās pie t. s. inteliģentiem, dažādiem videniekiem,

skolotājiem, skroderiem, skrīveriem.

Tautības ideja tautu nekad nav pārvaldījuse, inteliģenci gan. Viņai

nav nebūt tik liels iespaids, kādu tai piedod runās godamielastos un

avīzēs, [. .J

Kaut gan viņa nav valdošs faktors, jārāda, kā viņa ceļas, kā tiek

kopta no inteliģences, kurai tā top par ieroci egoistiskiem mērķiem»

(22989).

1 Šeit un turpmāk norādēs par kopotiem rakstiem «Dzīve un darbi»

lietots saīsinājums DzD.
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Romānā Rainis bija domājis tēlot tautiskās kustības trīs posmus:
«Vecā paaudze pate darbojas, tautību radīdama, pazīst vēl vecāko klau-

sību kā ļaunu, kapitālisms nāk arī kā ļauns. Redz tautībā tikai labu,

nespēj sajust viņas ļaunu un saprast.

Jaunā paaudze uzaug tautībā, bet redz, ka viņa nepietiekoša. Vecie

beidz ar tautību, jaunie sāk, tādēļ tautības pabeigās sāpīgi cieš taisni

jaunie, tautības ļaunums viņos jāmeklē. Viņā ir traģika.
Treša paaudze uzaug «jaunās idejās», karodama pret tautību, kā

I pret klausību» (22989).
lecerēto romānu Rainis neuzrakstīja, bet atzīmētās idejas un domas

izmantoja komēdijā «Pusideālists», kurā uzskatāmi parādīja, ka tautis-

kuma idejas deviņdesmitajos gados ir izvirtušas un nāk jauna paaudze,
ko pārstāv Andrejs, kurš uzstājas pret tautisko dižošanos un ākstību un

tautības jēdzienu saprot daudz dziļāk nekā lugas centrālais varonis tra-

ģikomiskais Andēls. «Pusideālistā» Rainim noderēja pat dažas romānam

paredzētas situācijas, piemēram, personu vārdu pārdēvēšana. Romāna

materiālos atrodam šādu ierakstu: «Tautības parādība: vārdu pārlatvis-
košana. Peles (Kažoku Dāvis), Eulenbergs —

Pūcīts..» (22989). Komē-

dijā «Pusideālists» vārdu latviskošana ir viens no centrālajiem pirmā

cēliena notikumiem. lecerētajam romānam un komēdijai «Pusideālists»

ir arī līdzīgs tēls: romāna fragmentos pieminēts Brunauskis, bet komē-

dijā «Pusideālists» darbojas Brunovics.

lerosmi lugas rakstīšanai Rainim deva atturības biedrības «Auseklis»

1900. gada sākumā izsludinātais lugu konkurss. Tā noteikumi publicēti

laikrakstā «Mājas Viesis» 1900. gada 1. janvārī:

«Rīgas atturības biedrība «Auseklis» saviem desmit gadu pastāvēša-

nas svētkiem 1901. g. par piemiņu izsola divi simti piecdesmit (250)

rubļu lielu godalgu par labāko oriģināllugu.

Godalgas izsolījums:

1) Uz godalgu iesūtāmai lugai jāir iz tagadnes dzīves un jāsaskan

ar atturības ideju resp. jāveicina atturības principa

atzīšana.

2) Luga var būt skatu-, bēdu- vai joku luga.

3) Lugai jāpilda viss izrādes vakars.

4) Luga iesūtāma līdz 1901. g. maija 1. d.

5) Godalga tiks izmaksāta, tiklīdz dramatiskā cenzūra lugu būs atļā-

vusi izrādēm.

6) Lugai jāir rakstītai bez strīpojumiem.

7) Autoram nav tiesības dot godalgoto lugu citur izrādīt, iekams

«Auseklis» to nav uzvedis savas 10 gadu jubilejas dienā.

8) Luga paliek autora īpašums; «Auseklis» vienīgi patur uz visiem

laikiem tiesības to uzvest bez atlīdzības.
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9) Autora vārds iesūtāms slēgtā kuvērā ar to pašu moto, kāds uz

lugas.

10) Ar godalgu neapbalvotas lugas saņemamas atpakaļ pie «Ausekļa»

priekšniecības sešu mēnešu laikā pēc godalgas piespriešanas; pēc
tam neatprasītie manuskripti ar visiem kuvēriem taps iznīcināti.

11) Ekspertu vārdi taps savā laikā pirms godalgas izspriešanas izslu-

dināti laikrakstos.

12) Autoram jāuzņemas godalgoto lugu pēc eksperta aizrādījumiem
izlabot resp. saīsināt.

13) Godalgu piespriedīs vienīgi tad, ja lugai būs liteiāriska vērtība.

«Ausekļa» priekšnieks: J. Sieks

Rakstveža vietā: T, Mizīts.

Rīgā, decembra 27. diena 1899. g.»

Tā kā par lugas sacerēšanas gaitu Rainis, tajā laikā dzīvodams Slo-

bodskā, regulāri rakstījis vēstulēs Aspazijai uz dzimteni, varam izsekot

komēdijas tapšanas procesam, tikai par laiku no 1900. gada maija līdz

1901. gada februārim, kad Aspazija dzīvoja pie Raiņa Slobodskā, ziņu

trūkst. Ir zināms pamats pieņēmumam, ka Rainis pie «Pusideālista» sācis

strādāt tikai 1900. gada oktobrī. Pēc komēdijas «Pusideālists» pabeig-

šanas Rainis 1901. gada 15. jūlijā rakstīja Aspazijai: «..esmu uzrakstī-

jis pirmo oriģināldarbu, pat pabeidzis.. Tagad tikai jāpārvar vēl lielais

nogurums pēc sasprindzināta darba veselu pusgadu kopš iepriekšējā

oktobra — aprīlis, maijs.» Šajā pašā vēstulē Rainis nosaucis arī darbus,

pie kā ziemā strādājis: V. Šekspīra «Karaļa Līra» tulkojumu, dzejojumu

«Jauna gadusimteņa nakts domas» un lugu «Pusideālists». Tā kā V. Šek-

spīra traģēdijas «Karalis Līrs» tulkojums iznāca jau 1900. gadā, darbs

pie plašā dzejoļa «Jauna gadusimteņa nakts domas» visu laiku neaiz-

ņēma, Rainis strādājis pie trešā pieminētā darba — «Pusideālists».

1900. gada decembri žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts», sludinādams

nākamajā gadā publicējamo daiļdarbu sarakstu, pieminējis arī Raiņa

komēdiju «Pusideālists». Tas nozīmē, ka Rainim jau bijusi iecerēta ko-

mēdija un atrasts lugas nosaukums «Pusideālists».

Var jau būt, ka 1900. gadā pantu materiāls komēdijai vēl neradās,

bet Rainis lugu plānoja, atzīmēja ieceres un radāmās domas. Kad Aspa-

zija 1901. gada februārī atgriezās Latvijā, Rainis jau pirmajā, 1901. gada

3. martā rakstītā vēstulē no trimdas ziņoja par «Pusideālista» sacerē-

šanu: «Ludziņa gan virzās uz priekšu, bet pirmais cēliens vēl joprojām

nav gatavs, varbūt rītdien, parit, — ir jau veseli 700 panti, un izsmelts

arī viss spēks un pacietība.»

1901. gada 11. martā rakstītā vēstulē Rainis Aspazijai vēstīja par

pirmā cēliena pabeigšanu: «Un tā es atkal strādāju un pabeidzu pirmo

cēlienu, joprojām iznāca daudz — apmēram 750 pantu.»
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Nākamajās dienās Rainis iesācis otro cēlienu un, kaut arī rakstīšana

lāgā nav veikusies, strādājis aktīvi. Par to vēstulē Aspazijai Rainis

13. martā rakstījis: «No 2. cēliena man jau ir 2 ainas, gan apmēram

tikai 30 rindu. Pirmajam cēlienam es dažkārt uzrakstīju pa 30—50 rin-

dām dienā, tagad jau 15 rindas liekas daudz.»

Komisija lugu nodošanas termiņu pagarināja par vienu mēnesi —

līdz 1901. gada 1. jūnijam, un Rainis par šo ziņu priecājās, jo, lai gan

strādāja spraigi, viņš bija nonācis laika trūkumā.

Cīnīdamies ar nogurumu un nepatiku, Rainis darbu turpināja un jau

3. aprīlī rakstītajā vēstulē varēja Aspazijai darīt zināmu, ka lugas otrais

cēliens pabeigts: «Šodienpabeidzu II cēlienu un apdrošinātu nosūtīju sa-

vam mīlulītim . .» Pēc pāris dienu atpūtas Rainis 8. aprīlī ķērās pie trešā

cēliena, ko pabeidza 1. maijā, taču vēl bija jāveic nepatīkams un nogur-

dinošs darbs: luga jārediģē un jāpārraksta. 1901. gada 17. maijā Rainis

vēstulē Aspazijai stāstīja: «Šodien beidzot esmu pilnīgi ticis galā ar pār-

rakstīšanu, II cēliens jau iesiets, bet 111 ēs dabūšu rīt agri, tad arī no paša

rīta tos nosūtīšu . . Parit es tad nosūtīšu personu sarakstu un virsrakstu.»

Kā lasāms 1901. gada 18. maijā rakstītā vēstulē Aspazijai, Rainis

bija iecerējis ari īpašu, jubilejas gadījumam piemērotu prologu: «No-

dod visu tikai 31. maijā, varbūt, ka līdz tam vēl izdodas uzrakstīt

ari prologu: uz to gan maz cerību, bet toties daudz labas gribas.» Ar

lielu piespiešanos Rainis uzrakstīja ari prologu un 22. maijā Aspazijai

vēstīja: «..no rīta agri aiznesu vēstulīti (un tanī bija: ..Tbalts ziediņš

un prolodziņš).» Līdz ar to spraigajam darbam — lugas sacerēšanai —

bija pielikts punkts. Kad luga tika nosūtīta uz Rīgu, Rainis no tās

tēliem šķīrās kā no mīļiem draugiem: «Man ir pavisam dīvaina sajūta,

it kā līdz ar «Skroderi» būtu aizbraukuši man labi pazīstami un mīļi

draugi. Šāda fantastiska izjūta mani gandrīz baida» (58231).

Interesanti izsekot lugas tapšanas procesam. Vispirms Rainis atzīmēja

ieceres lugai, risināmās problēmas, notikumus un darbības pavedienus.

Piemēram, pirmā cēliena sākuma notikumi radāmajās domās izteikti

šādi: «Sveču liešana. Pagalms. Ļaužu istabā redz caur logiem kalpus

pie pusdienas. Ēd tautiskus ēdienus, puiši nemierā, Grieta: Šie negrib

ēst tautiski! Pats ošņā podos. Atnāk kalps ar avīzēm un vēstuli. Ziņa,

ka brauks šonedēļ cauri tautas gara mantu krājējs.»

Konspektīvi uzrakstīta arī pārējo cēlienu un skatu darbība, tā ka

izveidojies savdabīgs lugas scenārijs. Vietumis ieskicēti dialoga frag-

menti, piemēram:

«Žanis. Bet Mariņ, ko tu dari? Vai tad tu negribi vairs mani?

Māriņa. Es nezinu, ne tagad, tu tēvu nemīli, man jātop skaidrībā ar

sevi. Ne tagad.

Žanis. Bet mājas?» (19261).
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Radāmajās domās Rainis raksturojis arī galvenos tēlus. Šie raksturo-

jumi labāk palīdz izprast komēdijas būtību un dramaturga ieceri. Daudz

Rainis domājis par centrālo tēlu — Andēlu:

«Tēvs. Godkārīgs. Raksta drusku korespondences.. Grib tikt biedrībā,

amatā, tiesā. Caur lielo tautiskumu gribēja sev iegūt balsis,

bet iznāca otrādi. Bet šī godkārība tik maza blakus interesīte

pie mazā ideāla .. Tautas karoga vicināšana ..

Mīlē meitu, grib tiešām tautai labu, labs ideālists, ja ideja

augstāka.

Saucas Ansons, pārtaisa: Andēls, iznāk Andels.

Nu jau tu savu godīgu vārdu izandelēji, palama Tautas An-

delmanis . .

Visas pārējās personas ir bez ideāla vai ar vēl zemāku ideālu. An-

dēls kā Don-Kihots stāv pār visiem; patētiskā runā to ari izteic» (19261).

Pretstatā Andēlam Rainis jau pirmiecerēs nostādījis Andreju, ko rak-

sturojis šādi: «Viens prātīgāks kalps, blakus persona
— ir nopietns,

jaunlaiku sapratējs .. visu, arī mūsu nabagu ļaužu pacelšana par cil-

vēkiem; raibos paltrakos un koka riteņos — nav glābiņa. .» (19261).

Rainim šis tēls bijis tuvs, un ar zināmu humora izjūtu viņš vēstulē

Aspazijai 1901. gada 29. aprīlī rakstījis par Andreju pēdējā cēlienā:

«Ar to [lugu — V. H.] nu es būtu jau rītdien, parīt pie beigām, bet

man te ir palicis vēl viens puisis (Andrejs), kas man rēgojas visu

cēlienu, taisot muļķīgu ģīmi un gudras piezīmes, un es viņu nekādi

nevaru dabūt laukā no istabas.»

Radāmajās domās Rainis īpaši asi izsmējis pseidotautiskās izdarības,

bet lugas tekstā paralēli ieveidojies arī cits, tiesa gan, tikko jaušami

ieskicēts motīvs — pretalkoholisma ideja, kuras paušana bija viens no

lugu konkursa pamatnoteikumiem. Kādā no radāmo domu lapiņām

Rainis atzīmējis: «Sātību ielikt» (19260).

Konkursa lugas iezīmes «Pusideālistā» vairāk jūtamas prologā, kas

bija domāts atturības biedrības desmitgadu jubilejas izrādei. Prologa

uzmetumu Rainis pabeidza ar vārdiem!

«Es maju ar burvja zizli: atveraties, dzejas durvis, jaunība, parādies!

un inspicjents (jums atvērs jaunību) rādīs, kādi mēs visi bijām. Svētku

izrāde» (19260).

Darba gaitā Rainis pats ar lugu bijis nemierā, vairākkārt viņš vēs-

tulēs runājis par to, ka viena vai otra vieta tekstā izstiepta, nav izcelts

galvenais. 1901. gada 12. martā vēstulē Aspazijai viņš sūrojās: «Pro-

tams, visur es vēl atrodu lielus robus un daudz juceklības; pārāk iz-

stiepts nesvarīgais . .bet svarīgākais izpaliek.»
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Vēlreiz šo domu Rainis atkārtojis 31. martā rakstītajā vēstulē: «Ot-

rajā cēlienā es nācu pie slēdziena, ka mana darba metode neder, būs

man jāpamēģina tā, kā Tu to dari, mīlulīt: izmeklēt tikai pašu intere-

santāko un apstrādāt bez kopsakara, tikai vēlāk visu apvienojot. Tagad

otrajā cēlienā tikai aizsākti pavedieni, bet nav tieši paša interesantākā

un raksturīgākā.»

Komēdijā «Pusideālists» atšķirībā no citām lugām Rainis tēlu vei-

dojumam izmantojis dzīvē iepazītu cilvēku īpašības. Par dažām «Pus-

ideālistā» izmantotām konkrētu personu iezīmēm Rainis runājis rakstā

«Mani radu raksti»: «Cik atceros, tēvs vienu reizi bija aizbraucis no

Daugavpils uz Stelpi un turienes radiem, bet brauciens mūs ar radiem

necik netuvināja, atskaņas no turienes ir cik necik ieskanējušas Pus-

ideālistā.» 1

Andēlā Rainis ietvēris vairākas īpašības un izdarības, kas raksturī-

gas «tautiskiem» censoņiem Miķelim Klusiņām un Gustavam Fridrih-

sonam, par kuriem Rainis priekšvārdā «Pusideālistam» rakstīja: «.. pa-

tiesi bija 90-to gadu vidū vēl kāds «tautiets», inteliģents, laikam sko-

lotājs, un saucās laikam Fridrihsons, kurš gluži nopietni propagandēja

arī presē, ka vajagot braukt nekaltiem riteņiem, lai veicinātu «tau-

tību» .. Tikpat nopietni kāds Klusiņu Kārlis [Miķelis Klusiņš — V. H.].,

propagandēja, ka — aiz tiem pašiem nacionāliem cēliem mērķiem —

vajagot ēst siderbikšus un barkšķus, ko prasot «pavārības pamatideja»»

(DzD, 5. sēj., 141. lpp.).

Rainis te izmantojis G. Fridrihsona rakstu «Vajadzība, ieraža vai

mode» un M. Klusiņa referātu «Par latviešu rakstniecības nākamību».

G. Fridrihsons savā rakstā ar donkihotisku nopietnību uztraucās par to,

ka pārāk maz tiekot ievērotas senču tradīcijas un par daudz visi dze-

noties pakaļ modei. Ar tādu pašu neatlaidību minētais autors nosodīja
dzelzs arklus, mākslīgos mēslus, modernu apģērbu, apkaltus ratus. Ne-

viltotā sašutumā viņš rakstīja: «Augstie misiņu kaltie loki, spicpātagas,

šoras, greznās kamanas, rati un citi pajūga nieki, tie visi jāpirk par

dārgu naudu, kā jau smalkai dzīvei piemērīgi, jo vai tad smalks saim-

nieks vairs var braukt pa vecam: paša darītiem pajūga piederumiem,

koka rateļiemun kaut kādu kuražiņu.» 2

Līdzīgā garā ieturēts arī M. Klusiņa referāts. Miķelis Klusiņš dedzīgi

propagandēja tautiskos ēdienus, dzērienus, tērpus, veclaiku braucamos

rīkus. Savu runu viņš iesāka ar «balto bāleliņu» cildināšanu un nobei-

dza ar sajūsmīgu saucienu: «Tamdēļ, ja gribam tautas rakstniecībai nā-

kamību, tad būsim visos centienos un dzīves apstākļos savā starpā —

1 Domas, 1932, 8. nr., 533. lpp.
2 Fridrihsons G. Vajadzība, ieraža vai mode. — Baltijas Vēstne-

sis, 1895, 111. nr., 30. maijā.
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brāļi — brāļi — brāļi!»1 Salīdzinot M. Klusiņa referātu un G. Fridrih-

sona rakstu tekstus ar «Pusideālistu», konstatējams, ka Rainis vairākās

vietās asprātīgi pārfrāzējis abu tautisko censoņu izteiktās domas.2

Domājams, Brunovica tēlā Rainis ieliedējis kāda sava bērnības laika

kaimiņa — Brunovska īpašības. 1892. gadā Rainis uz kādas lapiņas atzī-

mējis bērnības un agrās jaunības laika paziņu un tuvinieku uzvārdus.

Te minēts tēvocis Grikovskis — Raiņa radinieks pa mātes līniju, tepat

atzīmēts: «Brunovski — vecie un jaunie» (114193). Savukārt māsa Līze

no Berķeneles (Berkenhēgenes) 1880. gadā 21. janvāri Rainim rakstīja:

«Krāslavā sastapu trīs mūsu nākošus kaimiņu kungus: Brunovski, Rein-

senu un Romanovski.»

Raiņa radāmajās domās atrodams arī Skrodera raksturojums: «skro-

ders teātri ar spēlē, tādēļ ar šūšanu neiet, bet Andēls nevar daudz teikt,

jo teātrī viņš vajadzīgs kā kupletists. Drusku Zvārguls» (19260).

19. gadsimta deviņdesmitajos gados dzejnieks Zvārguļu Edvards bieži

deklamējis un dziedājis dažādos sarīkojumos, kā arī sacerējis kuplejas.

lespējams, ka Māriņas vārdu Rainis aizguvis no jaunības dienu pa-

ziņas — Mārītes. Kad Rainis no 1875. līdz 1879. gadam mācījās Grīvas

skolā, viņš dzīvoja pansijā pie atvaļināta mežkunga Freiberga, kam bija

meita Mārīte. Ar Mārīti Rainis bijis labos draugos. Arī vēlāk, rakstot

māsām, Rainis apvaicājies par meiteni. 1880. gada 25. martā viņš vēs-

tulē Dorai jautāja: «Vai Mārīte Freiberga ari jau iet skolā?» Tā paša

gada 23. jūnijā no Berķeneles Rainis rakstīja māsai Līzei: «Lai neno-

mirtu badā, mēs atvedām madāmu Freiberģīti ar mazo Mārīti un iecē-

lām viņas sev par saimniecēm.»

Kā liecina Raiņa vēstule Aspazijai, Māriņas tēlā viņš gribējis ietvert

ari dažas Aspazijai piemītošas īpašības: «Jā, mani nomierina pat tas,

ka es sacerot varu domāt par Tevi (tā ir Māriņa, pie kuras strādājot

es vienmēr iedomājos — kā gan dotajā vietā būtu rīkojusies vai runā-

jusi Tu, un tad jau arī atrodas pati pareizākā izteiksme)» (58168).

Aspazija bija arī Raiņa pirmo dramatisko darbu redaktore. Sevišķi

tas sakāms par komēdiju «Pusideālists». Rainis nosūtīja Aspazijai uz

Rīgu neizstrādātu lugas variantu: komēdija nebija sadalīta skatos, ne-

bija atzīmētas remarkas, un izrādījās, ka tā ir īsināma. 1901. gada

8. aprīlī rakstītajā vēstulē Rainis īpaši lūdza Aspaziju veikt redaktora

pienākumu: «Vai nevajadzētu darīt tā, ka tu, dvēselīt, tiklīdz kādu

gabalu no I cēliena esi pārskatījusi un izlabojusi, nodod to tieši

1
Klusiņš M. Par latviešu rakstniecības nākamību. — Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisijas rakstu krājums, 4. sēj. Jelgava, 1888, 33. lpp.
2 «Pusideālistu» ar G. Fridrihsona rakstu «Vajadzība, ieraža vai mode»

un M. Klusiņa rakstu «Par latviešu rakstniecības nākamību» tekstuāli

salīdzinājis J. Rudzītis kandidāta disertācijā «Latviešu folklora Raiņa
dramaturģijā». R., 1958.
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pārrakstīšanai.. I, II un varbūt arī 111 cēlienā Tev būs jālabo tiktāļ, lai

nepaliktu vairs rupji dramatiskās tehnikas pārkāpumi. I un II cēlienā es

tagad ar nodomu nepievērsu tam lielas uzmanības, lai sev paturētu šinī

ziņā brīvas rokas.»

Aspazija Raiņa lūgumu izpildīja, tekstu laboja un pēc tam sūtīja

atpakaļ uz Slobodsku. Aspazijas dramaturģes pieredze nu lieti noderēja.

Viņa sadalīja lugu skatos un daudzos gadījumos ar savu roku pierak-

stīja remarkas. Diezgan daudz Aspazija svītroja un īsināja tekstu. Pa-

rasti svītrojumi skāra tikai atsevišķas rindas, taču, pa rindai izsvītrojot,
citur radās kāds negludums un rindas vajadzēja pārveidot. Arī to izda-

rīja Aspazija.1 Piemēram, Raiņa manuskriptā Skrodera replika skanējusi:
Ko manas dziesmiņas jums dara?

Tas dzejo, kas tiek dzīts no gara.

Aspazija to pārveidojusi:
Ko manas peršiņas jums dara?

Lai dzied, kas dzīts no laika gara ..«

Blakus Skrodera tekstam:

Vai tautība var zelt un spirgt,

Kad tautiešbodēs neiet pirkt?

Aspazija pierakstījusi:

Tur visu atrod, pat papirosus «Līgo».

No šīs piezīmes Rainis izveidojis rindas:

Tur visi daikti tautiski, —

Še ņem
— pat «Līgo» paprosi!

Aspazija izteica piezīmes par atsevišķu skatu izveidojumu un nepie-

ciešamajiem papildinājumiem. 1901. gada 28. aprīlī viņa Rainim rak-

stīja: «II [cēlienā] nebija nekā ko labot. Viss ļoti labi. Vienīgi nobeigt

nedrīkst tāpat kā I, kur Andēls paliek, rokas plātīdams, bet ar to, kur

Grieta tikko met. Un tad Tev vēl vajadzīgs teksts, pāris pantu vai vai-

rāk, ko dziedātāji dzied, apmēram tā: «Esi sveicināts, senču varoni!»

Šis skats kļūst mazliet garāks, tāpēc ka muzikanti, durvīs sasprūdušies,

dzied pilnā kaklā un šis nezin, kur bēgt, grib pat pa logu, bet Grieta

baras arvien negantāk un sit ar tiem pašiem svārkiem.»

Jāpiebilst, ka konkrētajos apstākļos, kad lugu sakarā ar konkursa

termiņu vajadzēja pabeigt, Rainis visus Aspazijas aizrādījumus nespēja

ievērot. Viņš labi saprata, ka būtu gan derējis vēl pastrādāt, taču tas

viņam nebija pa spēkam, un 1901. gada 10. maijā vēstulē Aspazijai

viņš atzinās: «Ari pārstrādāšanu esmu padarījis pavisam vieglu, tā īsti

runājot, es vispār nepārstrādāju: pāris svītras še un tur, vairāk es ne-

varu.» Pēc pāris dienām, 1901. gada 12. maijā, Rainis vēlreiz atkārtoja

šo domu: «Ar pārstrādāšanu jau nekas neiznāca, jo iesnu, tāpat draus-

1 Aspazijas svītrotās un labotās rindas norādītas 4. variantu sējumā.
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mīgā noguruma dēļ jau ne ar ko netieku galā, lai nu šoreiz iet tāds,

kā ir.»

Turpmākie mēneši pēc komēdijas «Pusideālists» pabeigšanas Rainim

pagāja, gaidot žūrijas komisijas lēmumu un mokoties kā ar nogurumu,

tā arī ar pilnīgu negribu strādāt pie jauniem oriģināldarbiem. Tāda

noskaņa strāvoja cauri gandrīz ikkatrai 1901. gada jūnijā un jūlijā rak-

stītai Raiņa vēstulei.

Aspazija komēdiju, kas tobrīd saucās par «Donu Kihotu», konkur-

sam, kā to bija vēlējies Rainis, iesniedza 31. maijā.

Lugas virsraksts darba gaitā vairākkārt mainījies. Kādu laiku Rainis

topošo komēdiju vēstulēs dēvēja par «Skroderi», tad par «Koka rite-

ņiem», «Donu Kihotu» un beidzot —

par «Pusideālistiem». Virsrakstu

maiņa liecina par to, kā Rainis meklējis lugas centrālo tēlu, — kādu

brīdi viņš par galveno varoni gribējis rādīt skroderi Vaibstiņu, tad

donkihotisko Andēlu. Savukārt nosaukums «Pusideālisti» vedina domāt,

ka Rainis lielāku vietu gribējis ierādīt Upmalim un Brunovicam. Lugu

konkursa materiālos komēdija figurēja gan ar nosaukumu «Dons Ki-

hots», gan ar nosaukumu «Pusideālisti». Taču virsraksta metamorfozes

ar to vēl nebeidzās, un kopš pirmizdevuma komēdija iemantoja nosau-

kumu «Pusideālists». Autors pats izteicies, ka šāds virsraksts radies

burtliča vainas dēļ. lespējams, ka virsraksts mainījies, lugu vairākkārt

pārrakstot, —
Rainis pēc darba pabeigšanas bija tik noguris, ka komē-

diju pats nepārrakstīja, turklāt dramatiskajai cenzūrai luga bija jāie-

sūta divos eksemplāros. Rainim tik tikko pietika spēka, lai pabeigtu

svētku gadījumam domāto prologu.

Uz konkursu tika iesūtītas desmit lugas, taču godalgas palika nepie-

spriestas, jo paredzētie biedrības desmit gadu pastāvēšanas svētki neno-

tika. «Ausekļa» biedrības kalendārā 1909. gadam par to teikts: «Pastā-

vēšanas svētki un godalgu izspriešana nenotika arī vēlākos gados, tā

ka šie abi nodomi ir palikuši neizvesti.» 1

Konkrētākas ziņas par konkursu sniedz Raiņa sarakstīšanās ar Kārli

Balodi. Kamēr redaktors P. Zālīte rūpējās par zinātniskā grāda iegūšanu,

redakcijā viņš savā vietā atstāja K. Balodi. Izdevēja P. Zālītes sievas

brālis K. Balodis gadsimta sākumā bija «Mājas Viesa Mēnešraksta»

redakcijas loceklis. Vēstulē Rainim 1902. gada 31. janvārī K. Balodis

pavēstīja žūrijas komisijas lēmumu un ierosinājumus:

«Acumirkli man jāpaziņo sekojošais. «Ausekļa» komisija galīgi no-

lēmusi neprēmēt nevienu drāmu, arī Jūsu «Donu Kihotu» nē, ja pēdējo
drusku nepārstrādā vai mazliet nepapildina ar pieskaršanos atturības

jeb pretalkohola jautājumam — bez tā ir gluži neiespējami. Tātad lūdzu

1 Iz atturības biedrības «Ausekļa» vēstures. — Ausekļa kalendārs
1909. gadam. R., 1908, 74. lpp.
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paziņot: vai vēlaties Jūsu drāmu papildināt minētā virzienā un no

jauna iesūtīt «Auseklim» jeb vai Jūs būtu gatavs to bez pārstrādāšanas

tūliņ dot «Mēnešrakstam». Pēdējā gadījumā lūdzu to mums bez kavē-

šanās paziņot, lai Jūsu darbu varētu laist klajā vēl marta numurā.

Zināms, Jums būtu labāk, ja Jūs pārstrādātu, jo tad jau Jūs saņemtu

no «Ausekļa» prēmiju un mēs to nodrukātu «Mēnešrakstā» par noru-

nāto honorāru. Saprotams, drukāšana tad uz pāris mēnešiem būtu jāno-

vilcina, līdz «Ausekļa» komisija dabūtu apspriesties.»

Nākamajā dienā K. Balodis papildinājis vēstuli Rainim ar šādu pie-

zīmi: «Jūsu «Dona Kihota» lietā Mierkalns ir ar mieru tūliņ sasaukt

jaunu komisiju, lai piespriež godalgu, ja Jūs tikai paziņojat, ka pie-
krītat papildināt norādītā virzienā, — attiecīgo papildinājumu Jūs tad

varat iesūtīt vēlāk. Vispatīkamāk mums būtu, ja Jūs tūliņ telegrafētu,

lai mēs vēl «MR-ā» marta numurā varētu drukāt lugu kā godalgotu
darbu vai arī godalgošanu neminot.»

1902. gada 15. februārī Rainis rakstīja K. Balodim atbildi: «Jūsu

mīļās rindas no 1. februāra saņēmu tikai šodien, š. m. 15. dienā.. Es

tūliņ telegrafēju, ka esmu ar mieru pārstrādāt saskaņā ar godalgu kon-

kursa 12. §. Gribēju piezīmēt tikai to, ka vielas izvēlē cieši pieturējos

pie 1. §: «lugai jāir iz tagadnes dzīves un jāsaskan ar atturības ideju

resp. jāveicina atturības principu atzīšana.» Luga nerunā pretī atturības

idejai, un vienīgi to «Ausekļa» kungi var prasīt, vismaz juridiski. Bez

tam esmu pilnīgi pārliecināts, ka šinī ziņā varētu arī piesieties žūpoša-

nas posta naturālistiskam tēlojumam, jo arī Zolā esot pavedinājis uz

netikumību. — Tagad lūdzu Jūs, kā jau arī mana sieva Jums rakstīja,
Donu Kihotu nekādā ziņā neiespiest, iekāms to nav laidis cauri drama-

tiskais cenzors; citādi skatuves panākumi jau no paša sākuma ir pilnīgi

izslēgti. Lai drīzāk paietu garām Haribdām 1
un Jūs šo darbu aprīlī,

tātad jaunajā gada ceturksnī, varētu uzņemt M. V. M., tad es gribētu

lūgt ar Jūsu drauga Besera kunga starpniecību iesniegt to cenzoram.

Bez dramatiskās cenzūras atļaujas es to vispār negribu iespiest. Tātad

nosūtiet lugu vai nu tūliņ cenzoram, ja «Auseklis» tam piekrīt, vai

atkal man, lai es to varētu pārstrādāt pēc «Ausekļa» norādījumiem.

Dramatiskajam cenzoram luga jāsūta divos eksemplāros, lūdzu to

pārrakstīt uz mana rēķina.»
Kaut arī šajā vēstulē Rainis solījies «Pusideālistu» pārstrādāt un pa-

stiprināt pretalkoholisma motīvu, pie šī darba viņš nav ķēries. Uz viena

no lugas eksemplāriem ir moto: «Pax vobiscum.»2 Tas acīmredzot ir

lugu konkursam iesūtītais eksemplārs, jo konkursam darbi bija jāie-
sniedz ar moto. Minētais manuskripts saskan ar cenzūras eksemplāru.

1 Ar Haribdām Rainis te domājis cenzūru.
2 Miers ar jums (latīņu vai.).
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Vēl pirms galīgā žūrijas komisijas sprieduma saņemšanas Rainis no-

lēma lugu sūtīt cenzēšanai, lai pēc tam to varētu iespiest «Mājas Viesa

Mēnešrakstā» vai izrādīt Rīgas Latviešu teātrī. Tādēļ Aspazija paņēma

no žūrijas komisijas locekļa F. Mierkalna «Pusideālista» eksemplāru

pārrakstīšanai. 1902. gada 1. aprīlī Rainis Aspazijai rakstīja: ««Skrode-

ris» tagad gan netiks vairs pieņemts, tātad sūti to eksemplāru cenzūrai

uz Pēterburgu un pēc tam nodod Zālītēm.» Taču pašam autoram par

lugas turpmāko likteni nebija tik viegli izšķirties. Rainis gan arī vēlāk

atgādināja Aspazijai, lai divus lugas eksemplārus nosūta cenzoram

M. Remiķim, bet tajā pašā laikā ieteica komēdiju pašai nedaudz palabot

un vēlreiz iesniegt atpakaļ žūrijas komisijai. Pēc ilgstošām pārdomām

Rainis 17. maijā rakstīja Aspazijai, ka luga nododama Rīgas Latviešu

teātrim: «Neatliek gan nekas cits kā sniegt «Latviešu biedrībai» tūlīt,

nesniedzot sacensībai.» Vienu lugas eksemplāru Rainis lika iesniegt

publicēšanai «Mājas Viesa Mēnešrakstā». Žurnālā luga netika iespiesta,

netika arī izrādīta Rīgas Latviešu teātrī. 1902. gada 17. jūlijā Aspazija

Rainim pavēstīja, ka komēdija «Dons Kihots» atzīta par labāko no iesū-

tītajām lugām, tomēr prēmija nav piešķirta, jo biedrībai trūcis naudas

līdzekļu.

Pēc Raiņa ieteikuma Aspazija «Pusideālista» eksemplāru iedeva Rīgas

Latviešu teātra direktoram Pēterim Ozoliņam, kas to savukārt nosūtīja

cenzūrai. 1902. gada 2. jūlijā Aspazija Rainim rakstīja: ««Skroderi» es

izgājušo nedēļu iedevu Ozoliņam, viņš sacīja, ka tūliņ došot norakstīt

otru eksemplāru un aizsūtīšot cenzoram.» Par to stāstījis arī rakstnieks

A. Deglavs: «Luga pa tam iesniegta Rīgas Latviešu teātrim, Rīgas Lat-

viešu biedrībai. levērojot J. Raiņa rakstnieka vārdu, luga bez kādas

nrnas, nemaz cauri nelasot, pieņemta un aizsūtīta preses virsvaldes dra-

matiskai nodaļai dēļ izcenzēšanas.» 1

Jau komēdijas sacerēšanas laikā Rainis ne vienu vien reizi bažījās

par cenzūras atļauju. Vēstulē Aspazijai, pārdomājot «Pusideālista» ide-

jisko saturu, Rainis raizējās: «Par ludziņu jau viņi [žūrijas komisija —

V. H.] prēmiju nedos, jo tur satīra par «tautību»,un bailes arī no «Bal-

tijas Vēstneša». Arī Remiķis ir tautība un to nelaidīs cauri». (58185).

Par cenzūras atļaujas dabūšanu rūpējās Aspazija un Rūdolfs Blau-

manis. 1902. gada 12. jūnijā rakstītā vēstulē Rainis lūdza Aspaziju, lai

viņa, izmantojot personisko pazīšanos ar M. Remiķi, pa cenšas izdabūt

cenzūras atļauju: «Mīļiniņ, Tev vajadzēs proti vēl krietni papūlēties,

lai Remiķis to palaistu cauri.»

Aspazija tiešam nežēloja pūļu. 1902. gada 11. jūnijā viņa ziņoja

Rainim, ka Blaumanis bijis pie viņas un apsolījis palīdzēt saņemt cen-

1
[Degiavs A.ļ Jauna latviešu oriģinalluga. — Dienas Lapa, 1903,
70. nr., 26. martā (8. apr.).
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zora M. Remiķa atļauju, jo esot ar Remiķi labās attiecībās, R. Blauma-

nis savu solījumu pildīja.

1902. gada 28. septembrī Galvenās preses pārvaldes dramatiskās

cenzūras referents M. Remiķis savā ziņojumā priekšniecībai ieteica lugu

atļaut izrādīt: «51 noAaraA 6m KOMeAHio Panna «Pusideālists» («Floav-

HAeaAHCT») ao3boahtī, k npeACTaßAeHiuo.»
1 28. septembrī uz šī ziņojuma

uzrakstīta cenzora rezolūcija: «Paapeminb corAacno saKAioneHnio m. Pe-

MHKa.»
2 23. oktobrī Galvenās preses pārvaldes kanceleja nosūtīja Rīgas

Latviešu biedrības direktoram P. Ozoliņam oficiālu paziņojumu, ka lugu

atļauts izrādīt. Tajā pašā laikā teātrim nosūtīts lugas eksemplārs ar

izrādēm nepieciešamo vīzu — «X npeACTaBAeHHio Ao3BOAeno» —, ko

1902. gada 16. oktobrī parakstījis cenzora vietnieks M. Tolstojs.
Rainis par cenzūras atļauju uzzināja tikai pēc ilgāka laika, tāpēc

vēl 1902. gada 20. novembrī Aspazija, kas tobrīd dzīvoja Slobodskā, no

turienes rakstīja vēstuli M. Remiķim: «Lūdzu neņemt ļaunā, ka griežos

taisni pie Jums, lai dabūtu skaidrību, vai «Pusideālisti» no Raiņa, kura

no Rīgas Latviešu teātra komisijas jau dažus mēnešus atpakaļ priekš

cenzēšanas iesūtīta, ir cenzēta jeb vēl ne — jo, kā teātra direktors

P. Ozoliņš man priekš mēneša bija rakstījis, tad tas vēl nebija noticis..

lūdzu netaisiet šim darbam literārisku nāves spriedumu, jo ar to Jūs

laupāt mums pavisam iespēju turpmāk nodarboties ar dramatisko lite-

ratūru un man tad arī jāliek pie malas kāds lielāks darbs..

Negribu tomēr vēl atmest visu cerību, jo domāju, ka, raugoties no

vispārīgi cilvēcīgā stāvokļa, Jūs taču negribēsat, ka tiek pazudināts

kāda cilvēka talants un izpostīta viņa nākotne . .»

Par atļauju izrādīt lugu Aspazijai 1902. gada 6. novembri rakstītā

vēstulē pavēstīja R. Blaumanis: «Raiņa joku lugu cenzūra ir atļāvusi

izrādei. Drīz pēc Jūsu vēstules saņemšanas es aizgāju pie Remiķa un

dzirdēju šo ziņu no viņa paša mutes.» 3 R. Blaumaņa vēstuli Rainis sa-

ņēma decembrī, un 16. decembrī rakstītajā atbildes vēstulē viņš izsa-

cīja R, Blaumanim pateicību par draudzīgo palīdzību:

«Man ir patiess prieks, ka varu Jums iesākt vēstuli ar sirsnīgu pal-

dies, ar sirsnīgu paldies par labajām ziņām, ka mans darbs ir laimīgi

izgājis cauri cenzūrai; tā gadiem ilgā Odiseja ir kļuvusi man gluži pre-

tīga. Es ticu un vismaz vēlos, ka Jūs 'būtu laimīgāks, ja to nemaz ne-

būtu redzējis.. pie tam esmu briesmīgi dusmojies, ka no šīs klints man

mūžīgi jābaidās, un šis baiļu laiks par katru manu darbu ilgst vienmēr

gadiem. Esmu Jums īsti pateicīgs par šī laika saīsināšanu sakarā ar

«Pusideālistiem».»

1 JjrMAA, cp. 776, on. 25, A- 683, c. 188.

2 Turpat.
8 Blaumanis R. Kopoti raksti, 7. sēj. R., 1959, 439. lpp.



Lai arī «Pusideālista» izrādīšanai atļauja tika saņemta, komēdija pa-

rādījās uz skatuves un vēlāk grāmatā ar cenzūras labojumiem. Cenzors

svītrojis tekstā vairākas rindas,1 kurās runāts par brīvību, vienprātību,
kā arī par šķirisko nevienlīdzību. Tālab svītrota 1452.—1453. rinda:

Un vienprātībā, un līdzībā,

Būs viens priekš visiem un visi priekš viena

Svītrota 1457. rinda:

Priekš jaunas, brālīgas vienības —!

Svītrota ari 1950.—1951. rinda, kur Andreja tekstā raksturota latviešu

kapitālistu plēsonīgā daba:

Viss miljons latviešu bojā lai iet,

Kad vietā viens latviešu miljonārs zied!

Vairākās vietās svītrojumi skar atsevišķus vārdus, pie tam izsvītroto

vārdu vietās palikušas vai nu svītriņas, vai arī ar cenzora roku ierak-

stīts kāds cits, «nevainīgāks» vārds. Šāda veida labojumi ir:

1465. rinda cenzūras eksemplārā: Nu gaiss ir tīrs, nu tauta spēs ziedēt.

Rainim: Nu gaiss ir brīvs, nu tauta spēs ziedēt.

1942.—1943. rinda cenzūras eksemplārā:

Ir gluži tukša, tik prasa vien, .

Kas mūsu nolūkiem dien.

Rainim:

Ir gluži tukša, ir līdzeklis vien,

Kas turīgo aprindu nolūkiem dien.

2119. rinda cenzūras eksemplārā:

Uz , tev mērķis ir zelta teļš.
Rainim:

Uz brīvi, — tev mērķis ir zelta teļš.

Cenzors neatlaidīgi centies izskaust Latvijas (Raiņa «Pusideālista»
—

«Latava») un latviešu vārda pieminēšanu, aizstājot tos ar vārdiem

«dzimtene» un «tautielis». Kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis cen-

zūras svītroto tekstu atjaunojis, bet dažus stilistiskus pārveidojumus

atstājis nemainītus. Piemēram, 1890. rinda Raiņa rokrakstā bija:

Iz plēnēm jaunotu Latavu cels! —

Cenzūras labojums:

Iz plēnēm jaunotu dzimteni cels! —

2

Šādi labota rinda iespiesta ari «Dzīvē un darbos».

1930.—1931. rinda Raiņa rokrakstā bija:

Ne mūžam nebūs Latavai zust,

Ne mūžam latviešu valodai klust!

1 Visi cenzora izdarītie svītrojumi noradīti 4. variantu sējumā.
2 Rainis J. Pusideālists. Pēterburga, A. Gulbis, [1904], 121. lpp.
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Cenzūras labojums:

Ne mūžam nebūs dzimtenei zust,

Ne mūžam tautiešu valodai klust! 1

PUBLICĒJUMI

1904. gadā luga ar cenzūras labojumiem pirmo reizi izdota atsevišķā

grāmatā.
2 Par to, ka luga iespiesta tieši no cenzūras eksemplāra, liecina

izdevēja A. Gulbja atzīme uz šī eksemplāra: «Salikt arī to, kas strīpots»

(19264).
3 Cenzūras eksemplārā apakšā ir ar zīmuli rakstīta piezīme:

«A. Gulbja apgādībā. Pēterburgā, KiipiiAAOßCKaa 17.»

Pirmizdevumā nebija ievietots «Pusideālista» prologs, kā arī pēdē-

jais skats (2139.—2190. rinda). Grāmatas vāku zīmējis mākslinieks Rū-

dolfs Pelše.

Otrreiz «Pusideālists» publicēts «Dzirciemnieku» apgādā izdoto

J. Raiņa Kopotu rakstu 1. sējumā.4 Tur iespiests arī lugas prologs, kas

pirmo reizi nodrukāts žurnāla «Laika Atbalss» literārajā pielikumā.5

Prologam pievienota piezīme: «Prologs rakstīts vienā laikā ar lugu, bet

bija palicis nenodrukāts aiz dažiem iemesliem.» 6

Tāpat kā pirmizdevumā, ari otrajā publicējumā nav ievietots lugas

pēdējais skats un ir ievēroti cenzūras labojumi. Dažās vietās pārveido-

tas rindas, ko cenzūras svītrojumi bija padarījuši neveiklas. Piemēram,

890. rinda pārveidota: «Es Jaungads?», bet pārējā daļa atmesta. 1942.—

1943. rinda pārveidota šādi:

īr gluži tukša, tik jāprasa vien,

Kas mūsu praktiskiem nolūkiem dien.

Trešo reizi luga izdota Raiņa kopotos rakstos «Dzīve un darbi», kur

«Pusideālists» nosaukts par «vēsturisku joku lugu trijos cēlienos no

pagājušā gadu simteņa beigām». Pirmo reizi nodrukāts lugas pēdējais

skats.

1 Rainis J, Pusideālists. Pēterburga, A. Gulbis, [1904], 123. lpp.
2 Rainis J. Pusideālists. Nevēsturiska joku luga iz pagājušā gadu

simteņa beigām. Trijos cēlienos. Pēterburga, A. Gulbis, [1904]. 136 lpp.
3 A. Gulbja piezīme par svītrojumu neievērošanu neattiecas uz cenzūras

labojumiem, bet uz režisoru izdarītiem svītrojumiem, jo līdz tam cen-

zūras eksemplāru bija izmantojuši jau režisori, kas šajā pašā eksem-

plārā svītrojuši atsevišķas rindas.

4 Pusideālists. Vēsturiska komēdija trijos cēlienos. — J. Rainis. Ko-

poti raksti, 1. sēj. R., 1913, «Dzirciemnieku» izd., nr. 43, 67. —201. lpp.
[Uz titullapas: 1912, «Dzirciemnieku» izd., nr. 30.]

5
«Laika Atbalss» literārais pielikums, 1912, 8. nr., 13. okt, 1. lpp.

6 Rainis J. Kopoti raksti, 1. sēj. R., 1913, «Dzirciemnieku» izd., nr. 43,

71. lpp.
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Atsevišķus «Pusideālista» monologus Rainis publicējis ari kā dzejo-

ļus, piemēram, Māriņas monologs «Jā, brīnišķi jauka ir senatne» (549.—

567. rinda) un Andēla monologs «Bērniņ mans, augstākā ideja» (591.—

600. rinda) vispirms publicēti 1902. gadā «Mājas Viesa Mēnešraksta»

4. numurā (260. lpp.) ar kopīgu virsrakstu «Senatne», kam pievienota

piezīme: «Iz «Pusideālistiem».» Pirmais dzejolis, kas ir «Senatnes» va-

riants, iespiests bez virsraksta un sākas ar rindu «Brīnišķi jauka ir

senatne». Otram dzejolim likts virsraksts «Augstākā ideja», un tas sākas

ar rindu «Augstākā ideja». Krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā» šis

dzejolis uzņemts ar virsrakstu «Vienīgā zvaigzne».

Pēc «Pusideālista» pirmajām izrādēm un pirmpublicējuma Rainis vēl-

reiz atgriezās pie šīs komēdijas. Vairākas atzīmes liecina, ka viņš iece-

rējis «Pusideālistu» turpināt, pareizāk sakot, rakstīt jaunu lugu, kurā

darbotos tie paši varoņi citā vēsturiskā laikmetā. Spriežot pēc Raiņa

iecerēm, jaunajā lugā viņš gribējis atainot pašus aktuālākos sava laika

notikumus. Nākamajā darbā būtu tālāk risināti komēdijas «Pusideālists»

varoņu likteņi. Andēla mājas reakcijas laikā nodedzinātas, bet Andrejs

izsūtīts trimdā. Līdz ar to Andreja tēlam būtu dots likumsakarīgs izrisi-

nājums — viņš dodas uz pilsētu, 1905. gada revolūcijas laikā ir aktīvs

proletariāta cīnītājs, bet pēc tam viņam jāizstaigā daudzu revolūcijas

dalībnieku ceļš —
izsūtīšana un trimda.

1907. gada 5. jūlijā Rainis atzīmējis šādu ieceri: «Literatūra par

«Pusideālistu». Kopotas visas kritikas, referāti, piezīmes un minējumi.

levads no izdevēja — manis [?], tad saruna starp mani un visām per-

sonām, daudzas nošautas. Andēla mājas nodedzinātas, Andrejs trimdā

ievainots, Māriņa kopj, Grieta nomirusi. Smejas, ka šie neesot reāli

cilvēki; tik nesaprasti, Andrejs smejas, ka Zeltmatis pat tagad vēl

domā, ka darba cilvēks — cīnītājs ir tik fantāzija.1 Bet paklausīsim, ko

tad par mani saka. Beigās epilogs, atkal sarunājas par spriedumu, par

visiem laikiem, kādi tie bijuši, par Klusiņu un Zanderi, kuri tikuši par

spiegiem, un jaunie tautībnieki nesaprot neko. Bet ko daudz runāt, mans

ir darbs- Andrejs un Māriņa nelegālā darbā» (23273/322).

Par savas komēdijas varoņiem Rainis vēlreiz domājis 1911. gada

25. maijā: «Ne Pusideālists, bet Vecideālists. Mēs pret māņiem bijām

karojuši tik daudz gadus. Mēs paši bijām Don Kihoti. Lielā masa

1 1906. gadā, rakstot par Raiņa «Pusideālistu», Zeltmatis izteicis domu,

ka tādi cilvēki kā Andrejs dzīvē neeksistējot: «Bet ari šis tips nav

reālās dzīves produkts.. to autors radījis savā fantāzijā, lugas idejas
labad» (Jauna Raža, 1906, 8. nr., 133. lpp.).

Līdzīgu uzskatu pauda anonīms «Rīgas Avīzes» kritiķis, rakstot par

«Pusideālista» pirmizrādi 1903. gadā: «Vienīgā simpātiskā persona, ku-

rai cilvēka izskats, ir saimnieka Ansona, sauktā Andēla, kalps Andrejs,
kaut gan dzīvē tādu kalpu nav» (Rīgas Avīze, 1903, 90. nr., 21, apr.

(4. maijā)).
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nezināja, kas tā ir tāda tautība, kaut gan lasīja par to 25 gadus, kaut

gan bij dziedājusi un dancojusi tautas dziesmu svētkos. Nekad neviens

nav iedomājies, ka to masku varētu kāds ņemt nopietni. Nelga Andēls,

kas tevi ņēma nopietni. Tu viens un Māriņa, un tas, kas stāstīja par

tevi šo traģēdiju, tas, kas pats spēj sajūsmināties, priekš tā nav. Kas

nav bijis, bet būs» (23273/320).

Tā paša gada 1. maijā dienas hronikā darāmo darbu sarakstā Rainis

minējis arī «Pusideālistu». Taču Raiņa turpmākās ieceres palikušas ne-

realizētas.

SKATUVES GAITAS

Par «Pusideālista» izrādīšanu rūpējās Aspazija. Komēdiju viņa bija

iedevusi izlasīt Rīģas Latviešu teātra direktoram Pēterim Ozoliņam, kas

par lugu ieinteresējies un lūdzis Aspaziju iesniegt to teātra komisijai,
lai «Pusideālistu» varētu izrādīt 1902./03. gada sezonā. Aspazija Pēte-

rim Ozoliņam lugas eksemplāru iedevusi jūnija beigās, un, liekas, Raiņa

komēdija būtu varējusi sākt skatuves gaitas, taču Rīgas Latviešu bied-

rības vadībai nav bijušās pa prātam «Pusideālistā» paustās idejas, tādēļ

1902. gada rudenī lūģa īiž' skatuves neparādījās. Gada beigās Rainis

saņēma teātra vadības atteikumu. Par to Aspazija stāstījusi Dr. Lasma-

nim 1903. gada sākumā rakstītā vēstulē: «Rainis tagad dabūja atbildi,

ka veči tomēr lugu neizrādīšot, un viņš aizrakstīja Zālīt kdzei uz «Die-

nas Lapas» redakciju, lai tā lugu izņemtu un nodotu jaunai teātra ko-

misijai» (107281).

Luga nonāca 1902. gada rudenī dibinātajā Jaunajā latviešu teātrī.

Aspazija tikām bija aizbraukusi pie Raiņa uz Slobodsku un 1903. gadā

rakstīja Jaunā latviešu teātra komisijas loceklim Dr. Lasmanim vēstuli,

kurā lūdza iekļaut Raiņa komēdiju repertuārā: «Jums ir vārds Jaunā

teātra komisijā, un es griežos pie Jums ar kādu Raiņa oriģināllugu,

kuru lūdzu priekšā likt izrādei vēl šinī sezonā, jo luga jau ir cēnzēta»

(107281).
Tā kā vēstules lapa laika gaitā ir stipri bojāta, tālāko tekstu nav

iespējams citēt pilnā veidā: «Tas bija pagājušā gada [izplīsis], jaunais
teātris tad vēl nebija dibināts, [izplīsis], tādēļ tika iesniegtā vecajam

Rīgas Latviešu biedrības teātrim [izplīsis] novitāte no Raiņa tika bez

caurlasīšanas tūdaļ pieņemta un nosūtīta uz cenzūru. Tur viņa sabija
līdz vēlam rudenim un ar dažādām pūlēm tikai izdevās viņu dabūt

cauri. Luga būtu nu varējusi tikt izrādīta, bet te veči bija sākuši pār-
liecināties par viņas saturu un atrada, ka to nevar izrādīt, bez kā paši

sev pliķus nesistu.»

1903. gada 12. martā Jaunais latviešu teātris pieņēma Raiņa komē-

diju izrādīšanai, sākās mēģinājumi, un 20. aprīlī notika pirmizrāde.
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Laikrakstos parādījās šads sludinājums:

JAUNAIS LATVIEŠU TEĀTRIS

Svētdien, 20. aprīlī 1903. g. pulksten 71/2 vakarā

Pirmo reizi

PUSIDEĀLISTS.

Nevēsturiska joku luga iz pagājušā gadu simteņa beigām.

Trijos cēlienos.

Rainis priekšvārdā «Pusideālista» izdevumam kopotos rakstos «Dzīve

un darbi» kļūdījies, rakstīdams, ka lugas pirmizrāde notikusi Jelgavā

(DzD, 5. sēj., 143. lpp.).

Lugas pirmizrādi Jaunajā latviešu teātrī skatītāji uzņēma atsaucīgi,

un «Dienas Lapa» rakstīja: «Jau apmeklētāju kvantitāte un kvalitāte

runāja par izrādes un lugas nozīmi.»1 Izrādei bijis svinīgs raksturs.

«Pusideālistu» iestudējis Jaunā latviešu teātra toreizējais direktors

un režisors F. Podnieks, Andēlu tēlojis K. Brīvnieks, Māriņu — T. Banga,

Andreju — T. Podnieks, Jāni Upmali — R. Bērziņš.

Drīz pēc «Pusideālista» pirmizrādes Rainim no visdažādākajiem Lat-

vijas rajoniem sāka pienākt vēstules, kuru autori lūdza cenzēto eksem-

plāru, lai varētu iestudēt jauno komēdiju. 1903. gadā Rainis saņēmis

vēstules no Irlavas, no Ilūkstes, no Liepājas, bet 1903. gada 17. jūlijā

Rainim rakstījis Ādolfs Alunāns:

«Šo rindiņu nolūks no Tevis dabūt zināt, vai un zem kādiem nosa-

cījumiem Tu man atļautu š. g. 30. augustā Jelgavā izrādīt savu «Pus-

ideālistu». Tā kā luga nebūs viegli izrādāma, es vēlētos drīzumā ar

mēģinājumiem sākt.»

Rainis «Pusideālista» eksemplāru Ā. Alunānam nosūtījis, un 31. au-

gustā Jelgavā notika komēdijas izrāde. Pēc Rīgas Jelgava bija otrā

vieta, kur uz skatuves parādījās šis Raiņa darbs. Rainis, atgriezies no

trimdas, pirmo reizi varēja noskatīties savas lugas uzvedumu, un droši

vien tādēļ viņa atmiņā «Pusideālista» izrāde Jelgavā iespiedusies kā

lugas pirmais uzvedums. Jelgavas izrādei patiešām bija svētku raksturs.

Progresīvi noskaņotie skatītāji un sevišķi jaunatne gribēja sveikt dzej-

nieku, tāpēc 31. augusta vakarā Vācu amatnieku biedrības zāle, kur

notika Raiņa komēdijas izrāde, bija pārpildīta, izrādi vairākkārt pār-

trauca aplausi, bet pēc tās beigām daudzas reizes izsauca autoru. Pēc

izrādes uz ielas Raini sagaidīja un pavadīja skatītāji, galvenokārt jūs-

mīgie jaunieši.
2

1903. gada rudenī «Pusideālista» uzvedumu jaunās sezonas reper-

tuārā iekļāva arī Jaunā latviešu teātra kolektīvs. Vairākas lomas iestu-

1 -nis. Jaunais latviešu teātris. — Dienas Lapa, 1903, 90. nr., 21. apr.

(4. maijā).
8 Dienas Lapa, 1903, 205. nr., 10. (23.) sept.
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dēja citi tēlotāji, bet dzejnieks šim gadījumam sagatavoja režijas ek-

semplāru, kurā norādīja nepieciešamos saīsinājumus. Gan teātra kolek-

tīvs, gan skatītāji gaidīja šo «Pusideālista» izrādi kā svarīgu notikumu,

jo arī Rīgas publika gribēja godināt lugas autoru, kurš bija apsolījies
būt klāt izrādes vakarā.

1903. gada 23. oktobri, kad bija paredzēta «Pusideālista» izrāde,

Jaunā latviešu teātra nams izpārdots, sagādātas dāvanas Rainim (ari
lauru vainags, vairākas gleznas), tā tomēr nenotika. Nākamajā dienā

laikrakstos parādījās paziņojums: «Vakarējā «Pusideālista» izrāde da-

žādu apstākļu un nokavētu formalitātu dēļ nevarēja notikt, bet tā katrā

ziņā notiks nākošu ceturtdienu. Teātra komisijai pienākas atvainoties

pret lielā skaitā ieradušos publiku, kura reprezentēja izpārdotu namu.»
l

«Pusideālista» izrāde nenotika arī «nākošu ceturtdienu». Cenzūra

lugu gan bija atļāvusi izrādīt, bet cara žandarmērija to aizliedza, jo bai-

dījās, ka izrāde, kurā būs klāt Rainis, varētu pārvērsties politiskā de-

monstrācijā. To ļauj secināt dokuments par «Pusideālista» aizliegumu

Liepājā. 1903. gada beigās «Pusideālistu» bija iestudējusi Liepājas Lite-

rāri muzikālā biedrība, izrāde bija paredzēta 28. decembrī, bet Kurze-

mes guberņas žandarmērijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Klado no-

sūtījis slepenu ziņojumu policijas departamentam par «Pusideālista» aiz-

liegšanu Liepājā un arī Rīgā:

«Šī luga, kaut ari to, kā liekas, cenzors atļāvis, Rīgā izrādīt bija

aizliegta, tāpēc apakšpulkvedis Mezencevs griezies ar lūgumu pie Lie-

pājas policijas priekšnieka neatļaut šo lugu izrādīt, kas tagad ari ievē-

rots, un notiks citas lugas izrāde. Rīgā bija nolemts izmantot šīs lugas

uzvedumu, lai demonstratīvā veidā izteiktu līdzjūtību Pliekšānam, un

droši vien arī Liepājā notiktu tāda veida demonstrācija.»2

Jaunajā latviešu teātri Raiņa komēdija «Pusideālists» parādījās tikai

pēc ilgāka laika — 1905. gada 19. aprīlī, bet Liepājā — 1909. gadā.

Vietējā avīze «Liepājas Atbalss» ziņoja: «Svētdien, 15, martā, uzvedīs

pirmoreiz Liepājā J. Raiņa nevēstu risko joku lugu «Pusideālists». Šī

luga Rīgā, Sabiedrības teātrī [Jaunajā latviešu teātri — V, H.] savā

laikā sacēla veselu vētru.»
3

Liepājas Latviešu teātrī galvenās lomas

tēloja: R. Tautmīlis-Bērziņš — Andēlu, V. Vernere — Māriņu, A. Kau-

piņa — Grietu, R. Štreihfelds — Skroderi, O. Pērle — Andreju, A. Svai-

nis — Jēci.

Pēc tam kad Jaunajā Rīgas teātrī izcilus panākumus bija guvis

J. Raiņa «Zelta zirgs», «Uguns un nakts», «Indulis un Ārija», teātra

kolektīvs vēlreiz pievērsās «Pusideālistam». To iestudēja toreizējais

1
Dienas Lapa, 1903, 241. nr., 24. okt. (6. nov.).

1 Oriģināls krievu valodā.UTIJAM, cp. 776 Al7, on. 9, i. 49, a-1898, Ns 720.
8

Liepājas Atbalss, 1909, 59. nr., 13. (26.) martā.
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Jaunā Rīgas teātra direktors T. Amtmanis, bet dekorācijas un kostīmu

skices zīmēja J. Kuģa. Pirmizrāde notika 1912. gada 7. oktobrī. Rainis

teātrim iedeva arī lugas prologu, kas līdz tam vēl nebija no skatuves

lasīts. Rainis, kā liecina viņa rakstītā vēstule Jaunā Rīgas teātra komi-

sijas loceklim K. Ķirpēnam, bija domājis lugu teātru vajadzībām pār-
strādāt: «Atsūti man itin drīz «Pusideālista» teātra eksemplāru; man

vajga priekš pārstrādāšanas..» (17052). Taču šo ieceri Rainis nerea-

lizēja.

Andēlu šajā Jaunā Rīgas teātra izrādē tēloja toreizējais jaunais

aktieris E. Smiļģis, Māriņu —
T. Banga, Skroderi

— A. Mierlauks,

Brunovicu — G. Zibalts, Grietu — A. Brehmane, Andreju —- A. Zom-

mers.

1947. gada 11. decembrī notika «Pusideālista» pirmizrāde Latvijas

PSR Valsts Drāmas teātrī. Inscenētājs — A. Austriņš, režisors — H. Zom-

mers, dekorators — R. Pīlādzis. Galvenajās lomās: Andēls — J. Osis,

Māriņa —
O. Krūmiņa, Andrejs — R. Zandersons un A. Videnieks,

Grieta — E. Ezeriņa, Brunovics —
A. Petrovskis, Upmals — V, Gru-

ziņš.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Komēdija «Pusideālists» šajā izdevumā iespiesta pēc J. Raiņa kopotu

rakstu «Dzīve un darbi» 5. sējumā publicētā teksta. Kā liecina Raiņa

ieraksts dienasgrāmatā 1925. gada 7. aprīlī, «Dzīvē un darbos» «Pus-

ideālists» iespiests no rokraksta: «Pēc lieldienām jābūt gatavam 5. sē-

juma ievadam. «Pusideālista» pilnīgs izdevums no pirmā rokraksta.»

Tas, domājams, bijis kādreizējais cenzūras eksemplārs, jo «Dzīvē un

darbos» publicētajā «Pusideālista» tekstā atrodamas tās pašas kļūdas un

neprecizitātes, kādas ir cenzūras eksemplārā. Starp citu, pirmajā cēlienā

Rainis nav atzīmējis 6. skatu un tekstā pēc 5. skata seko 7. skats.

Domājams, 6. skatam jāsākas pirms 310. rindas.

Gatavojot šo izdevumu, komēdijas «Pusideālists» pamatteksts salīdzi-

nāts ar pirmajiem publicējumiem, Raiņa tīrrakstu, pirmrakstiem un

cenzūras eksemplāru.

J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā glabājas lugas pirm-
raksts (19261), tīrraksts (19262, pirmais cēliens rakstīts svešā rokrakstā, 1

Otrais un trešais cēliens — Raiņa rokrakstā), pirmā cēliena pārrakstī-

jums svešā rokrakstā (19263) un cenzūras eksemplārs svešā rokrakstā

(19264). Salīdzinot tekstus, īpaša vērība pievērsta pirmā cēliena pirm-

rakstam un otrā un trešā cēliena tīrrakstam.

1
«Pusideālistu» pārrakstījusi E. Plātesa firmas ekspedīcijas darbiniece

Milda Bērza.



540

Pamatteksta izdarīti vairāki labojumi.

Pirmajā cēlienā

454. rindā «nicini» labots par «necieni».

458. rindā «runa» labots par «runā».

478. rindā «dara» labots par «oda».

494. rindā «nenievā sentēvus» labots par «sentēvus nenievā».

614. rindā «jau» labots par «gan».

627. rindā «svaiga» labots par «svarīga».
792. rindā «bālēniņi» labots par «bāleliņi».
862. rindā «Ak Jēzu» labots par «Ak Jēziņ».
874. rindā «Birsa» labots par «Birta».

876. rindā «Girsa» labots par «Ģirta».

877. rindā «Laudvīle» labots par «Ļaudmīle».

891. rindā «Ak, jā, gaid'» labots par «Ak, pagaid'».
966. rindā «pādiņus» labots par «pādiņas».

Otrajā cēlienā

1015. rindā «gan» labots par «jau».

Pirms 1120. rindas remarkā «beigt apmierināties» labots par «beigt

un apmierināties».

1278. rindā «censības» labots par «sencības».

1301. rindā «upuris» labots par «ugunis».

1312. rindā «krātu» labots par «kārtu».

1318. rindā «Un ziģenāti» labots par «Un ziģenoti».

7. skata sākuma remarkā «zirgu uzjūgiem» labots par «zirgu aiz-

jūgiem».

Pēc 1358. rindas remarkā «kur» labots par «kuras».

1513. rindā «znātenes» labots par «snātenes».

Trešajā cēlienā

1706. rindā «Brūniets» labots par «Brūnīts».

1713. rindā «Brābants» labots par «krābants».

1778. rindā «Sveiki! sveiki!» labots par «Sveiks! sveiki!».

SKAIDROJUMI TEKSTAM

34. rindā: bačiņas (apvidvārds) — biešu lapu zupa.

76. rindā: cauna (apvidvārds) — rīma.

Starp 76. un 77. rindu: širas (apvidvārds) — iejūga piederums.



88. rindā: pladītes (apvidvārds) — plāceņi.

89. rindā: staks (apvidvārds) — grūstu kaņepju ēdiens.

sūtņi (apvidvārds) — ēdiens no auzu vai citas labības

miltiem.

214. rindā: pūtels — ēdiens, ko pagatavo, pienā vai rūgušpienā iemai-

sot dažādu graudaugu un pākšaugu (auzu, rudzu, kviešu,

miežu, zirņu, pupu) parupji samaltus miltus.

grūdens (apvidvārds) — miežu putraimu zupa vai biez-

putra.

pigarica (apvidvārds) — nevārīts maizes ēdiens, ūdenī

iedrupināta maize.

486. rindā: siituks — no krievu cioprvK — apģērba gabals.

elšķins — no vācu Hālschen
— apģērba gabals.

706. rindā: dāks (no J. Langes vārdnīcas) — jokdaris.

1093. rindā: deivels (apvidvārds) — straujas, karstas dabas cilvēks.

1141. rindā: štieriņš — no vācu Storung — traucējums, šeit ar nozīmi

«nekārtība».

1216. rindā: ārgals (apvidvārds) — ģeķis.

1441. rindā: aplupīs (aplupt — apvidvārds) — apzagts, piekrāpts.

1513. rindā: snātene (apvidvārds) — linu vai vilnas lakats.

1635. rindā: zicunga —no vācu Sitzung ■— sēde, sēdēšana, šeit «ap-?

spriešana».

1637. rindā: partes — no vācu Part, Partle — daļa, puse.

1686. rindā: ģiltens (apvidvārds) — skelets, izkāmējis cilvēks.

1713. rindā: krābants (apvidvārds) — liels vēzis vai liels zirgs.

1720. rindā: mīkūnas (apvidvārds) — deramdiena.

1769. rindā: varvērze (apvidvārds) — mežonīgs cilvēks.
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UGUNS UN NAKTS

SACERĒŠANAS GAITA

Lugu «Uguns un nakts» Rainis sacerējis 1903. un 1904. gadā dažādās

vietās Latvijā, jo dzejniekam, kurš tikko bija atgriezies no trimdas

un «z kuru žandarmērija raudzījās ar lielu neuzticību, vairākkārt vaja-

dzēja mainīt dzīves vietu. Par lugas sacerēšanas gaitu palicis maz

konkrētu ziņu. To atzīmējis arī Rainis rakstā «Uz Spīdolas valsti»:

«No 1903. un 1904. gada dokumentiem man nav nekas uzglabājies»

(DzD, 9. sēj., 346. lpp.). Dzejnieks gan te domājis galvenokārt revolu-

cionāra rakstura dokumentus, taču par šo laiku nav arī cita veida

liecību. Nav, piemēram, vēstuļu, kurās Rainis runātu par tiešo darbu

pie lugas «Uguns un nakts», jo darba sākuma posmā rakstnieks negri-

bēja plaši runāt par iecerēto lugu, kas bija domāta konkursam kā

operas librets. «Uguni un nakti» Rainis pieminējis vēlākajos gados

rakstītās vēstulēs, dažkārt plaši runājis par lugas saturu. J. Raiņa Lite-

ratūras un mākslas vēstures muzejā «Uguns un nakts» rokraksti gan

glabājas, bet, tā kā uz tiem nav datumu atzīmju, nav iespējams precīzi

pasacīt, kad Rainis iesācis un kad pabeidzis lugas sacerēšanu.

Tiešais, ārēja rakstura pamudinājums rakstīt lugu bija 1903. gadā

izsludinātais operas libretu konkurss. Raiņa priekšvārdā «Uguns un

nakts» izdevumam «Dzīvē un darbos» lasāms: «Uz «Uguns un nakts»

apstrādāšanu ierosināja sacensības izsludināšana operas tekstam

1903. gadā, kad tikko pārbraucu no trimdas» (DzD, 5. sēj., 7. lpp.).

Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija lēmumu par konkursa

organizēšanu pieņēma 1902. gadā
1, taču tikai 1903. gada 12. martā

laikraksta «Baltijas Vēstnesis» 58. numurā ievietoti konkursa noteikumi:

«Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisija, gribēdama gādāt lat-

viešu komponistiem derīgus oriģināltekstus komponējamām operām,

5 34. gada pārskats par Rīgas Latviešu biedrības darbošanos un rēķiniem
1902. gadā. R., 1903, 32.-33. lpp.
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uzaicina latviešu dzejniekus iesūtīt Mūzikas komisijai operu oriģināl-
tekstus (libretos) uz sacensību zem šādiem nosacījumiem:

1) Vielu operu tekstam dzejnieks var izvēlēties pēc patikas; bet

vēlams, ka to ņemtu no latviešu vai leišu vēstures, teikām, pasakām

v. c. (Lāčplēsis, Vītols, Sen-Leišu varons utt).

2) Teksta garums cēlienos, ainās neaprobežots, bet vēlams, lai opera

pildītu veselu teātra izrādes vakaru.

3) Katrs dzejnieks var pie sacensības piedalīties ar vienu vai vairāk

tekstiem.

4) Manuskripti jāiesūta skaidra, viegli salasāmā rokrakstā, pie kam

jāraksta tikai uz vienas puses.

5) Līdz ar manuskriptu jāiesūta dzejnieka vārds slēgtā kuvērā, pie
kam uz manuskripta un kuvēra jāuzraksta viens un tas pats moto.

6) Manuskriptu apspriešanu laipni uzņēmušies prof. J. Vītols, A. Jur-

jāns, E. Dārziņš, teātra direktors P. Ozoliņš un Teodors Zeiferts.

7) Manuskripti jāiesūta vēlākais līdz 1. oktobrim 1903. g. uz RLB

Mūzikas komisijas vārdu Rīgas Latviešu biedrībā, Pauluči ielā Nr. 13.

8) No iesūtītiem tekstiem Mūzikas komisija iegūst trīs no ekspertiem

par derīgiem atzītus uz visiem laikiem par savu neaprobežotu

īpašumu, maksādama: par I — 300 rbļ., par II — 200 rbļ. un par 111 —

100 rbļ. lielu vienreizīgu honorāru.

9) Ekspertu komisijai un komponistam ir tiesība izdarīt manuskriptā

pārgrozījumus.

10) Ekspertu komisijas galīgo spriedumu izziņos ne vēlāk kā līdz

1. februārim 1904. gadā.

11) Honorāru izmaksās dzejniekiem tad, kad no ekspertiem par

derīgiem atzītie operu teksti no Virspreses valdes dramatiskās cenzūras

būs atļauti atklātām izrādēm.

12) Par Mūzikas komisijas īpašumu neiegūtos manuskriptus iznīci-

nās ar piederošiem neatplēstiem kuvēriem, ja viņu īpašnieki tos līdz

vēlāk nosakāmam laikam nebūs saņēmuši atpakaļ.»

Kā Rainis izteicies, viņam bijis pa prātam, ka varēs «paveikt lielu

darbu īsā formā» (DzD, 5, sēj., 8. lpp.). Raiņa daiļrades ievirzei labi

arī atbilda ierosinātā folkloras vielas izmantošana.

1903. gada 11. septembrī «Dienas Lapā» parādījās paziņojums, ka

operas libretu konkursa termiņš pagarināts līdz 1904. gada 1. janvā-

rim, tāpat darīts zināms, ka jau iesūtīti divi libreti: «Līdz šim iesūtīti

komisijai divi teksti: 1) «Lāčplēsis» ar moto «Pirmos kucēnus slīcina»

un 2) «Dzimtene» ar moto «Via crucis».»

Varētu domāt, ka iesūtīta libreta «Lāčplēsis» autors ir Rainis, taču

uz viena no lugas eksemplāriem, kas glabājas J. Raiņa Literatūras un
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mākslas vēstures muzejā (22774), lasāms moto «Semper vivus». Libretu

«Lāčplēsis» uzrakstījis cits, nezināms autors.

Rainis kādā vēstulē K. Ķirpēnam minējis, ka libretu konkursam

iesūtījis «Uguns un nakts» pirmos divus cēlienus: «Es tad arī pēc
2 cēlienu iesūtīšanas uz libretu konkurenci turpinājumu nesūtīju un tik

uz komponista Dārziņa pamudinājumu devu arī beigas» (18044). Tātad

ir pamats domāt, ka žūrijas komisijas rīcībā bijuši «Uguns un nakts»

pirmie divi cēlieni, kas veido noapaļotu ciklu un beidzas ar Burtnieku

pils augšāmcelšanos.

Operas libretu konkursam iesniegto tekstu Rainis, kā to liecina Rīgas

Latviešu biedrības Mūzikas komisijas rakstveža J. Grūbes vēstule Rai-

nim 1904. gada 13. aprīlī, paņēmis atpakaļ:

«Izpildot Jūsu vēlēšanos, Mūzikas komisija atdod Jums še klāt

atpakaļ Jūsu iesniegto operas tekstu «Lāčplēsis un Spīdola» ar moto

«Semper vivus», piebilzdama, ka komisija ir ar mieru pielaist šo Jūsu

darbu pie sacensības, ja Jūs to atkal iesniedzat Mūzikas komisijai

vēlākais līdz"15. jūnijam š. g.»
1

1905. gada oktobrī laikraksti paziņoja libretu konkursa rezultātus:

komponēšanai par derīgu tika atzīts toreizējā arhitektūras fakultātes

2. kursa studenta, vēlākā akadēmiķa Artūra Krūmiņa librets «Baņuta»,

kam vēlāk mūziku komponēja Alfrēds Kalniņš. Paziņojumā vēl teikts,

ķa žūrijas komisijas locekļi nodevuši spriedumus par tekstiem, «izņemot

vienu, kurš no autora jau tiek laists klajā un tādēļ no ekspertiem

ieskaitīts par atpakaļ ņemtu»
2. Domājams, ka minētais teksts ir Raiņa

«Uguns un nakts», kas 1905. gada augustā un septembrī publicēts

žurnālā «Mājas Viesa Mēnešraksts», bet lugas pirmais cēliens bija jau

iespiests rakstu krājumā «Rīta skaņas» 1904. gadā. Līdz ar to Rainis no

konkursa faktiski izstājies. Grūti pasacīt, kāpēc Rainis sāka publicēt

«Uguns un nakts» tekstu, negaidot Mūzikas komisijas lēmumu.

«Uguns un nakts» pirmais cēliens, kā norādījis Rainis, dažu dienu

laikā uzrakstīts Daugavpilī: «Neviens laikam neiedomāsies, ka lepnā,
skaistā Spīdola pirmo reizi parādījās netīrā, mazā, neuzkoptā viesnīcas

istabiņā Daugavpilī..» (DzD, 5. sēj., 8. lpp.). 1903. gada vasarā, rakst-

niekam dzīvojot Jelgavā, sacerēts otrais cēliens, arī īsā laika sprīdī —

piecās līdz desmit dienās. Tad Rainis darbu pārtraucis un tikai pēc

gada atsācis strādāt.

Par Raiņa darbu pie «Uguns un nakts» atmiņās stāstījis A. Birkerts,

kas 1904. gadā apciemojis Raini Mellužos: ««Uguns un nakts» Rainim

tikai daļēji bija uzrakstīta. Strādāšanu ļoti traucēja gan apmeklētāji,

1 No A. Birkerta raksta «J. Raiņa sakars ar teātriem un viņa lugu gai-
tas dzimtenē uņ citās zemēs». Manuskripts. 1959 (RM, 138611).

2 Dienas Lapa, 1905, 224. nr., 10. (23.) okt.
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gan dažādi citi apstākļi. Gandrīz vienīgā iespēja strādāt bija mežā. Un,

cik vēroju tais pāris dienās, ko nodzīvoju Raiņa pajumtē, viņš allaž

ar savu piezīmju grāmatiņu pazuda mežā un pie jūras, kur tad savā

nodabā strādāja lielo darbu» (138596).
Trešais cēliens rakstīts ilgāku laiku, ceturtais cēliens tapis atkal

nedaudz dienās, piektais — desmit dienās. Visu lugu Rainis pabeidzis
1904. gada vēlā rudenī.

Tātad, kaut arī «Uguns un nakts» sacerēšanas sākumu no beigša-
nas šķir paprāvs laikposms, pašu lugas tekstu Rainis uzrakstījis ātri.

1912. gada 9. jūnijā, domādams par iecerēto lugu «Imanta», Rainis at-

minējies arī darbu pie «Uguns un nakts» un dienasgrāmatā ierak-

stījis: «Jau «Induls» bija nesamērojami grūtāks par «Uguni un nakti»,

jo tur ņēmu aši, kas gadījās no lielā gatavo domu un gleznu dau-

dzuma, kas manī bij sakrājies.» Viens no iemesliem, kas ļāva Rainim

«Uguns un nakts» tekstu ātri uzrakstīt, bija Raiņa minētais gatavo

domu un gleznu daudzums, turklāt «Ugunī un naktī» viņš izmantoja

diezgan daudz no vielas, kura sākumā bija domāta lugai «īliņš» jeb

«īls». Vēlāk Rainis šo lugu pārdēvēja par «Kurbadu» un publicēja tās

pirmo cēlienu un plašākos fragmentus «Dzīves un darbu» 10. sējumā.

Par «Uguns un nakts» un «Kurbada» materiālu sasauksmi Rainis rak-

stījis arī priekšvārdā lugas «Uguns un nakts» publicējumam kopotos

rakstos «Dzīve un darbi»: «No atmiņas varu atzīmēt, ka jau sen pirms

«Ug. v. N.» mani dziļi un ilgi bija nodarbinājis problēms par latviešu

varoņu teiku sistematizēšanu un sagatavošanu dramatiskai iegūtnei. Par

panākto sistēmu runāt nav še īstā vieta; minēšu tikai, ka meklējumu

rezultāti drīz sāka izlieties dramatiskā formā. Jau pirmās trimdas laikā,

Vjatkā, ir uzmesti plaši plāni lugām no šīs vielas aplokiem un izstrā-

dāts gandrīz gatavs viens cēliens no cikla, kurš grozās ap Kurbada

teikām. ..

«Ugunī un naktī» neviļus ir daudz kas ieplūdis no šīs teiku atmo-

sfēras, pat no situācijām, raksturiem un pat no skatiem; tās studijas

un sajūtas domātiem plašiem darbiem bija kā nepabeigtas piramīdu

kraujas, kuras nu tika izmantotas citām celtnēm..» (DzD, 5. sēj.,

7. lpp.).

Pie lugas «īliņš» Rainis, kā liecina plašie šīs lugas radāmo domu

un uzmetumu materiāli, aktīvi strādājis Slobodskā 1901. un 1902. gadā.

īliņš, tāpat kā Lāčplēsis, cēlies no lācenes, un Rainis viņu domājis

kā varena spēka iemiesojumu: «Bet īliņš grib zināt un visus veikt,

viņš jūt nebeidzamu spēka avotu sevī, dzīslās asinis un spēks staigā

augšup, lejup, meklēdams izejas, visu pasauli apgrieztu» (23108).

Tāds varens spēks ir arī Lāčplēsim. Vēlāk Lāčplēša raksturā ievei-

dotas dažas iezīmes, ko Rainis pieminējis jau «īliņa» radāmajās
domās: «. . domā visu panācis, negrib mūžīgi attīstīties .. [grib] atdusē-
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lies, baudīt baudas dēļ, nezin vairs tālāka ceļa, kurp iet, jau laimē

sasniegta» (23108). «Uguns un nakts» piektā cēliena sākumā Lāčplēša

pārdomās pavīd pašapmierinātība:
Lai miers tik un laime ir Latvijai,

Ko sniegt man līdz svešai mūžībai.

Es Latvija mošķus izskaudu, —

Viss panākts; priekš sevis nu dzīvošu,

«Uguns un nakts» pēdējā cēlienā Rainis izcēlis domu, ka Lāčplēsis

pats neprot izvirzīt jaunas perspektīvas, nezina tālākā ceļa. Tā pausta

«Uguns un nakts» radāmajās domās piektajam cēlienam: «Lpl. Man nav

jāsaprot, bet jādara, tu pati teici. Un tā arī mana paša vienīgā gud-

rība: izpildīt savu uzdevumu» (22773).

«īliņa» iecerēs izcelta attīstības un maiņas ideja, kas vēlāk kļūst par

drāmas «Uguns un nakts» pamatproblēmu: «Pats uz sevi vien palaidies,

bet pasaule attīstās nevis caur vieneniekiem, lieliem ģēnijiem, bet caur

daudzumu.. ne caur pastāvīgu progresēšanu, bet caur atdzimšanu,

daudzām paaudzēm, caur miršanu un dzimšanu, caur maiņu» (23108).

Rainis «īliņa» radāmajās domās piemin attīstības pretstatu — mieru

un nāvi: «Absolūta taisnība tik absolūtā mierā — nāvē; nepieciešama

vajadzība pēc nāves, kad gluži izdzīvojies» (23108). «Ugunī un naktī»

Spīdola Lāčplēša attīstībai ceturtajā cēlienā liek iet cauri nāvei, bet

nāve te jāizprot kā nepieciešamība.

«Ugunī un naktī» Rainis ieaudis arī dažus lugai «īliņš» iecerētus

sižeta metus. «īliņa» materiālos bija paredzēts, ka «līgava Latvija aiz-

vesta Vāczemes liktens bedrēs» (23108). «Uguns un nakts» otrajā cē-

lienā Laimdota, ko Rainis reizēm dēvē arī par Latviju, aizvesta sve-

šatnē, bet trešajā un ceturtajā cēlienā Lāčplēsis cīnās par viņas atguvi.

«Uguns un nakts» ceturtajā cēlienā ieplūduši materiāli no «īliņam» pa-

redzētās epizodes par zemes malu un saules dārziem:

«Zemes malai garām braucot, neredzot debešu vairs, bet tik bez-

galīga jūra un tumsība. Jūrā dimantkalns, virsgals tālu redzams, tur

nedrīst virsū kāpt. Tad atkal debess un dienas gaisma: Vai antipodi?

jauka sala, kura pievelk un neatlaiž. ,

Zemes malā —- debess vārti un elles vārti. Pērkoņdēlu mājas, un

zeltu kaldina.

Saules dārzi, saules meitas sargā zelta ābolus. Saule guļ nakti

dimantlaivā, kumeļus jūrā peldina. Sēd kalniņā, zelta groži rokā»

(23108).

Minētie motīvi «īliņā» netika izvērsti, jo Raiņa apziņā šī luga nebija

pietiekami izkristalizējusies, taču bija uzkrājies liels domu, izjūtu un

ieceru materiāls, un, kad nāca konkrēts ierosinājums rakstīt operas

libretu, klāt pievienojās jaunas atziņas, konkretizējās lugas idejas un

tēli, tāpēc darbs veicās raiti.
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Vēl pēc «Uguns un nakts» pirmizdevumā Rainis, dzīvodams emigrā-

cijā Šveicē un gatavodams lugu izdošanai grāmatā, 1906. gadā un

1907. gada sākumā turpinājis darbu pie tās, izdarījis dažus papildinā-

jumus un precizējumus. Kastaņolā 1907. gadā rakstīts lugas prologs

prozā, ievērojami paplašināts pirmā cēliena pirmais skats, sacerētas

lugas nobeiguma rindas:

Vel ciņa nav gala un nebeigsies,

Tev, Lāčplēsi, Spīdola palīgā ies!

Rainis paspilgtinājis arī Melnā bruņinieka tēlu, spēcīgāk izvēršot

tumsas spēku raksturojumu. Darba gaitā Rainis centies paplašināt Melnā

bruņinieka tēlā ietverto simbolisko jēgu un licis viņam pārstāvēt arī

citu pasaules vēsturē pazīstamu apspiedēju vara — tatāru un mongoļu

jūgu, kas tajā pašā 13. gadsimtā savā varā pakļāva plašus Krievijas

apvidus.

Darba procesā nedaudz izmainījusies arī «Uguns un nakts» uzbūve.

Lugas kompozīciju sākumā noteica apstāklis, ka «Uguns un nakts» bija

iecerēta kā operas librets, tāpēc ainas veidotas, ievērojot operas speci-

fiku: kora dziesmas mainījās ar ārijām, rečitatīviem un baleta epizo-
dēm. Raksturīgs šai aspektā ir sākotnējā varianta pirmais cēliens.

Luga iesākās ar kārsēju, vērpēju un audēju dziesmām, kas domātas

korim. Sekoja neliels Aizkraukļa teksts, vērpēju dziesma atkār-

tojās, bet Raganu meiteņu skats beidzās ar deju. Rokrakstā pēc šī skata

atzīmēts — «Balets». Ārijveida dziedājumus atgādināja Lāčplēša, Spī-

dolas un Laimdotas izvērstie monologi, piemēram, Lāčplēša monologs

«Es gribu redzēt to ar acīm». Dziesmai vai ārijai līdzīgs ir arī Laim-

dotas monologs:

Nāc, nac, nac!

Es tevis ilgojos sen ■—

Tam sekoja atkal baleta epizode — «Raganu meiteņu balets». Pēc

Spīdolas un Lāčplēša dialoga cēlienu noslēdza «Raganu dziesma».

Arī citos cēlienos atzīmēti kori un dziesmas, tāpat monologi, ko

viegli izmantot āriju komponēšanai. Otrajā cēlienā bija Velnu koris,

Balto meitu dziesma, Ļaužu koris, Vīru koris, Kāzenieku dziesma, tre-

šajā — Ļaužu koris, Jaunekļu koris, Laimdotas dziesma, Ļaužu dziesma.

Āriju atgādināja Spīdolas monologs «Es nepastāvu, es esmu kā saule»,

«Mēs divi vientuļi kalnu gali».

Dziesmas un kori atrodami arī ceturtajā un piektajā cēlienā.

Darba gaitā Rainis lugas veidojumā centās attālināties no operas

libreta iezīmēm un, lai to panāktu, plašāk izvērsa dialogus. Piemēram,

pirmajā cēlienā paplašināts Aizkraukļa un Spīdolas skats, Raganu mei-

teņu skats, Spīdolas un Melnā bruņinieka dialogs. Tādējādi viens koris

vairs nesekoja tūliņ aiz otra. Agrākās kora dziesmas Rainis tā vairs

neapzīmēja un «Vērpēju dziesmas» vietā rakstīja — «Vērpējas»,



548

«Raganu dziesmas» vietā — «Raganu meitenes». Dziesmu teksts sadalīts

starp vairāķiefn runātājiem, piemēram, Raganu dziesma pirmajā cēlienā

sadalīta starp deviņām Raganu meitenēm, Taču dziesmu lugā palicis

daudz, un Raiņa-dramatiskajam darbam tās piešķir lirisku skanējumu.
Vairākas np dziesmām Rainis ietvēris dzejoļu krājumos kā atsevišķus

dzejoļus, piemēram, krājumā «Vētras sēja» iekļautas šādas dziesmas:

Balto meitu dziesma (virsraksts «Dusi!»), Ļaužu koris (virsraksts «Gais-

mas pils»), Laimdotas teksti no trešā cēliena apvienoti, kopīgā dzejolī

(virsraksts «Aizgātņu dziesmas»).

Lugas pirmajā publicējumā ir darbojošos personu saraksts, kurā

Rainis minējis ne tikai galvenās personas, bet arī epizodiskās: «Laika

vecis, Trīs baltās meitas, Vecā ragana, Deviņas raganu meitas, Ka-

reivji — Mčplēša biedri, Pumpurs — tautas kareivis, Virsaiši, Sulaiņi,

Sveštautu sūtņi, Tāļas balsis.

Ļaudis, pavadoņi, kareivji, kāzu viesi, vēstneši, sveštautieši.»

Turpat dzejnieks devis norādījumus par lugas darbības vietu un

laiku: «Vieta: Aizkraukļa pilī, Burtnieku pilī, jaundibināmajā Rīgā,

Nāvessalā, Lielvārda pilī.

Laiks: āp vācu atnākšanu Baltijā.»

Vēlāk Rajnis tradicionālo personu sarakstu atmetis un ar lugas

tēliem lasītāju iepazīstinājis prozas prologā. Tajā lugas varoņi parādās

vīziju veidā, no miglas tēlu gājiena iznirst konkrētas sejas.

Ļuga pirms publicēšanas bija jādod cenzoram lasīšanai, tāpēc tās

pirmie cēlieni «Mājas Viesa Mēnešrakstā» nodrukāti ar īsinājumiem,

jo cenzors vairākas rindas svītrojis.
1

Carisko cenzūru biedējusi Raiņa luga, tādēļ cenzētāji centušies

«mīkstināt» «aizdomīgās idejas», izsvītrojot atsevišķas rindas. Cenzors

saklausījis Raiņa lugas sasauksmi ar laikmeta notikumiem, tādēļ svītro-

jis rindaSf kurās runāts par tumsu, par tumsas spēku bezjēdzību, par

verdzību, par celšanos no «tumsības varas». Nereti tumsības vārda

pieminēšana bija pietiekams iemesls, lai rindu svītrotu. Tālab svītrots

Laimdotas teksts otrā cēliena 4. skatā:

Kas spēj še pusnakts briesmas ciest,

(Tas spej manas tautas tumsību kliest) 2

Tāpat svītrota rinda Spīdolas tekstā 1. skatā:

Tu lūgdamies lūdzies Līkcepuri,

Lai nedod vēl algu tev pūķa rīklē,
Lai laiž vēl tev dzīvot, un solījies tam

J Skat. Mājas Viesa Mēnešraksts, 1905, 8. nr., 561.—566. lpp,; 9. nr

v 64W640. lpp.? 11. nr., 802.—818. lpp.
Cenzūras svītrotais teksts te un arī turpmāk dots iekavās.
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Pret Pērkoni karot un burtniekiem,

(Ka mūžam iz tumsības neceltos ļaudis.)
1

Cenzūra centusies padarīt «baltāku» Kangara tēlu un svītrojusi tekstā

rindas, kurās pausti Kangara zemie nodomi un viņa pārliecība par

tumsas uzvaru. Šie svītrojumi attiecas galvenokārt uz otrā cēliena pir-

majiem skatiem — Spīdolas un Kangara dialogu. Te Kangara teksts

saīsināts šādi:

KANGARS

Jā gan, es kalpoju tumsībai

Un ļaudis turp vedu,

(Lai varu tev likt pie kājām,) —

Un kas tad ar liels, ka ļaudis vedu uz tumsu?

(Tumsa tomēr reiz uzvarēs saujiņu gaismas.. .) 2

Doma par tumsas uzvaru atkārtojas pēc Spīdolas replikas un ari svīt-

rota:

KANGARS

Nedaru es, darīs cits un paņems godu. —

(Tumsa uzvarēs ari bez manis )
3

Tālāk Kangara tekstā svītrotas rindas, kas apliecina viņa piederību

pie tumsības varas un atmasko viņa nolūkus:

(Es vedu uz tumsu, bet ļaudis nemana to.)

Es tikšu liels pie Līkcepura.

(Mēs Rīgā uzcelsim tumsības varu,

Pie Romas pievilksim vienu pēc otra,

Jau Koknesi pierunāju braukt turpu līdz,

Kad būsi tam laipna.)
4

Stipri saīsināts arī 2. skats, kurā atklājas viss Kangara rīcības zemis-

kums. Te nosvītrota tā velnu replikas daļa, kurā viņi pasaka, ko Kan-

gars apņēmies darīt:

PIRMAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās,

(Ka savu tautu nodos nerokās,) — fui! 5

Tādā pašā veidā arī citu velnu tekstā svītrota repliku otrā puse:

Ka tautas varoņus samaitās

Ķa brīvības kareivjus kaus un spīdzinās
Ka visus vergu važās kaldinās

i ->,»•

1 Mājas Viesa Mēnešraksts, 1905, 9. nr., 641. lpp.
2 Turpat.
3 Turpat.
4

Turpat.
6 Turpat, 642. lpp.
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Ka katru brīvu garu nomaitās

Ka katru dzīvu dvēseli mērdinās. 1

Vienīgi Trešajam velnam atstāta teksta otrā rinda, tikai vārds «varmā-

kam» tajā aizstāts ar «viņam». Cenzoru neuztrauca tas, ka viss skats,

atņemot velnu replikām otro pusi, kļūst neloģisks. Iznāca tā, ka seši

velni šajā skatā ar nelielu atšķirību atkārto tikai vienu frāzi:

PIRMAIS VELNS

OTRAIS VELNS

Viņš zemē krita pie velna un apņēmās, — fui!

CETURTAIS VELNS

PIEKTAIS VELNS

SEPTĪTAIS VELNS

Viņš ceļos krita pie velna un apņēmās, — fui! 2

Pēc cenzūras svītrojuma neloģisks iznāca ari vīru kora teksts uz-

varas skatā, jo tika nosvītrota katra rinda, kurā minēta verdzība vai

apspiešana:

VĪRU KORIS

Celies, Lāčplēsi, mēs tevi sveicam!

Iz bezdibens akas dziļumiem,

(Iz verdzības briesmu perēkļiem) —

Tu cēli pili, mēs tevi sveicam!

(Mēs tevi redzējām nezvērus,

Tautas spiedējus, varmākus,)

Rītos un vakaros naidniekus veicam,

Tu vīriem paraugs, mēs tevi teicami3

Svītrots arī pants no kāzinieku dziesmas:

(Rībat visām bungām,

Ribu, rubul

Varu dauzāt rungām,

Ribu, rubu!)
4

Cenzūras spaidu dēļ lugas publicēšana tika pārtraukta, un «Mājas

Viesa Mēnešraksta» 10. numurs iznāca bez «Uguns un nakts» turpi-

nājuma. 1905. gada oktobrī iepriekšējā cenzūra tika atcelta un žurnāla

11. numurā atsākta Raiņa lugas publicēšana. Vispirms žurnāls sniedza

paziņojumu: «Cenzūras apstākļu dēļ mums diemžēl bija jāpārtrauc

Raiņa «Uguns un nakts». Tagad, kur cenzūras važas izirušas, iespēja

atkal minēto dzejojumu turpināt.»5 Žurnāls ne vien turpināja publicēt

1 Mājas Viesa Mēnešraksts, 1905, 9. nr., 642. lpp. (šinī gadījumā uzrā-

dīts cenzūras nosvītrotais teksts).
2 Turpat.
3

Turpat, 647. lpp.
4 Turpat, 648. lpp.
5

Turpat, 11. nr., 880. lpp.
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Raiņa «Uguni un nakti», bet otrreiz nodrukāja arī tās teksta rindas,
kuras pirmoreiz cenzūra bija svītrojusi. 1

Faktiski cenzūra un tās važas turpināja pastāvēt. Mainījās tikai cen-

zēšanas kārtība. Līdz tam katru publicēšanai sagatavoto darbu vaja-

dzēja nodot cenzūrai caurskatīšanai un cenzoram nepatīkamais tika

svītrots. Pēc iepriekšējās cenzūras atcelšanas darbu varēja drukāt bez

cenzūras atļaujas, bet, ja publicētajā darbā bija cenzūrai nepieņema-

mas domas vai idejas, grāmatu vai žurnālu konfiscēja.

PUBLICĒJUMI UN NOZĪMĪGĀKIE TULKOJUMI

1904. gadā «Uguns un nakts» pirmais cēliens publicēts rakstu krā-

jumā «Rīta skaņas»2
ar nosaukumu «Aizkraukļa pilī». Fragments pub-

licēts bez autora pilna paraksta, aizstājot to ar burtu R.

1905. gadā luga ar nosaukumu «Uguns un nakts. Sena dziesma jau-

nās skaņās» publicēta žurnāla «Mājas Viesa Mēnešraksts» 8., 9., 11. un

12. burtnīcā.

1907. gada maijā Rainis «Uguni un nakti» nosūtīja izdevējam I. Bau-

manim. Vēstulē E. Birzniekam-Upītim 1907. gada maijā Rainis rakstīja:
«Pēc pāris dienām nosūtu Baumanim «Uguni un nakti».» 1907. gadā
I. Baumaņa vadītā izdevniecība «Domas» gatavojās «Uguni un nakti»

izdot atsevišķā grāmatā. Lugas pirmizdevumā titullapas otrā pusē ir

atzīme — «Grāmatu apgādniecība «Domas» Rīgā, 1907», bet uz grā-

matas vāka nodrukāts «1908».3 Neliela neskaidrība ir arī ar lugas

apakšvirsrakstu. «Uguns un nakts» pirmizdevumā tika iespiesta vecajā

ortogrāfijā, patskaņu garinājumus vārdu galotnēs tad neatzīmēja, tāpēc

apakšvirsraksts iespiests kā «Sena dziesma — jaunas skaņas». Nav

nosakāms, vai Rainis tiešām gribēja lietot šādu formu vai, kas ir tica-

māk, — apakšvirsraksts lasāms tā kā pamattekstā. Arī K. Egles sa-

stādītajā «Bibliogrāfijā par Raini» lasāms, ka lugas apakšvirsraksts ir

«Sena dziesma ■— jaunās skaņās».
4

Grāmatā pirmo reizi publicēts prologs dzejā un prologs prozā un

izdarīti tie papildinājumi un rediģējumi, par kuriem runāts iepriekš un

kuri norādīti 4. variantu sējumā.

1 Žurnāla 11. numurā pēc ceturtā cēliena nodrukāti ■ nesaīsinātā veidā

skati, kas pirms tam publicēti ar cenzūras labojumiem. Redakcija pa-

skaidroja: «Šos skatus iz otra cēliena pasniedzam vēlreiz pilnīgus, jo,

pirmoreiz lugu nodrukājot, tie zem cenzūras spaidiem varēja parādī-
ties tikai sakropļotā veidā.»

2 Rīta skaņas, 2. Jelgava, [1904], 77.-87. lpp.
3

Rainis J. Uguns un nakts. Sena dziesma — jaunas skaņas. R.,

«Domas», 1907. [Uz vāka: 1908.] 141 lpp.
4 Raiņa daiļrade. Rakstu krājums. R., 1954, 520, lpp.
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Divas reizes «Uguns un nakts» izdota «Dzirciemnieku» izdevumā.1

Vēlreiz «Uguns un nakts» publicēta Raiņa Kopotos rakstos, ko laikā

no 1920. līdz 1923. gadam izdeva A. Gulbis. Pavisam iznāca pieci

sējumi, katrā no tiem bija ietverta viena luga. «Uguns un nakts» pub-

licēta šo Kopotu rakstu 3. sējumā.
2

Atšķirības no iepriekšējā izdevuma

un pamatteksta nelielas. Prozas prologam atzīmēts uzrakstīšanas gads

«1907.». 1921. gada izdevumā teksts pēdējo reizi iespiests vecajā orto-

grāfijā, bet tas salikts diezgan pavirši un tajā ieviesušās dažas kļūdas,

kas palikušas neizlabotas arī pamattekstā. Tāpat kā iepriekšējos izdevu-

mos, cēlienu sākumā nav moto rindu. Vāku zīmējis J. Tilbergs.

Luga vairākas reizes tulkota krievu valodā. Pirmais to tulkojis

J. Gruntē3, pēc tam — A. Muratovs.4 Krievu valodā «Uguns un nakts»

izdota arī V. Roždestvenska tulkojumā.
5

' Igauņu valodā «Uguni un nākti» tulkojuši K. Abens un V. Bēkmanis,

tulkojums saucas «Tuli ja 66» un publicēts Raiņa rakstu divsējumu iz-

devumā.6

«Uguns un nakts» tulkota arī franču valodā: Jean Rainis. Feu et

iNfuit. Drame symbolique en cinq actes et en vers. Traduit dv Letton

par C. Maubert et N. Robin. Tulkojums publicēts Parīzes žurnālā «La

Nouvelle Journēe», 1922, N. 36; 1923, N. 38, 39, 41, 43.

Lugu «Uguns un nakts» franču valodā tulkojusi Lozannas universi-

tātes studente Natālija Robiņa. Viņa pazinusi Raini un Aspaziju un

rakstījusi par viņiem franču valodā šveiciešu izdevumos. Par Raiņa

darbiem ieinteresējušies lasītāji, un N. Robiņa 1917. gada 21. augustā
Rainim rakstījusi: «Mans saimnieks, izglītots francūzis [persona nav

noskaidrota —
V. H.] lasīja manu kritiku par Jums, un nu viņš grib

iepazīties ar Jūsu darbiem un grib, lai es vienu Jūsu drāmu pārceļu

franču valodā. Kuru jūs domājiet: «Uguns un nakts» jeb «Jāzeps un

viņa brāļi»? —
Atsūtiet varbūt man abas drāmas» (17893).

1
Uguns un nakts. Sena dziesma — jaunās skaņās. R., [1911], «Dzirciem-
nieku» izd., nr. 18. 127 lpp. [Uz vāka: Raiņa Kopoti raksti.]; Uguns un

nakts. Sena dziesma — jaunās skaņās. — J, Rainis. Kopoti raksti,
1. sēj. R., 1913, «Dzirciemnieku» izd., nr. 43, 203i—335. lpp.

2
Uguns un nakts. Sena dziesma

— jaunās skaņās. — J. Rainis. Ko-

poti raksti, 3.' sēj. R., A. Gulbis, [1921]. 138 lpp.
3 Pah nh c 51. GroHb h homb. C'rapaa necriH Ha hobbih AaA,. Chm-

APaMa b 5-th ashctbhsix. riepeßOA c AaTbimeKoro h npe-

AHCAOBHe 51. I'pVHTa. ycpa, 1920. 126 c.

4 OroHB h hohb. ,Z\paMa. FlepeßOA, A. H. MvpaTOßa. — B kh,; 51 h Paž-

hhc. H36paHHbie co'iHHenHH. M.—A., «Academia», 1935, c. 127—244,

5 PaŽHHC 51. Gtohb h hohb. CTapoe CKa3aHHe b hobOm 3ByraHHH.

ITepeBOA c AajbimcKoro B. POjKAecTBeHCKoro. Haa> B. BaAAMaH. Pūra,

AaTxocH3AaT, 1953. 172 c.
6 Tuli ja 66. K. Aben ja V. Beekman. — J. Rainis. Valitud teosed, 2.

Tallinn, 1965, Ik. 121—265.
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Attiecīgās Raiņa vēstules N. Robiņai nav saglabājušās, bet lugu ek-

semplārus Rainis viņai nosūtījis, un jau septembra sākumā Natālija Ro-

biņa gatavojusies tulkot «Uguni un nakti». Domājams, ka tad viņa ir

jau vienojusies ar franču rakstnieku Kamilu Mobēru par līdzdalību tul-

košanā, jo vēstulē Rainim 1917. gada 11. septembrī viņa rakstījusi: «Re-

dzēs, kā ies ar tulkojumu, mans collaborateur [līdzstrādnieks — V.H.] ir

cilvēks daudz par maz poētisks» (i7881).

Lugas tekstu tulkojusi N. Robiņa un pēc tam sūtījusi to Kamilām

Mobēram labošanai. 1917. gada 1. novembrī viņa Rainim ziņoja: «Rīt

pabeigšu tulkot pirmo cēlienu no Uguns un nakts un tad nosūtīšu

Ms Maubert, lai pārlabo; un tad Jums nosūtīšu, lai Jūs spriestu, vai

ir vērts tālāk tulkot» (17886). «Uguns un nakts» tulkojuma pirmo cē-

lienu N. Robiņa Rainim nosūtīja 13. novembrī. Vēstulē atzīmēti arī daži

izteicieni, kurus N. Robiņa nav pratusi pārtulkot, piemēram, «Mijas

meti», «Lēkmes un likstas» (17882). Rainis pārtulkoto tekstu caurska-

ti jis samērā ilgi, tāpēc 10. decembrī N. Robiņa viņu steidzinājusi: «Sū-

tiet tulkojumu, cik ātri variet, atpakaļ» (17891). Lugu izdevās publicēt

tikai 1922. gadā.

SKATUVES GAITAS

«Ugunij un naktij» bija jāgaida vairāki gadi, kamēr tā nokļuva
līdz skatītājiem. Par lugas izrādīšanu varēja sākt domāt tikai 1908. gada
rudenī, kad nodibinājās demokrātiski ievirzītais Jaunais Rīgas teātris.

Jau drīz pēc Jaunā Rīgas teātra nodibināšanās radās doma par

«Uguns un nakts» iestudēšanu, taču tikai 1909./10. gada sezonas sā-

kumā, kad par teātra direktoru kļuva A. Mierlauks, teātra vadība pie-

ņēma lēmumu lugu iekļaut repertuārā. Tūliņ gan teātris sastapās ar

šķērsli — nebija vajadzīgo līdzekļu inscenējuma sagatavošanai, tāpēc

direkcija 1909. gada 16. novembrī laikrakstos publicēja uzaicinājumu,
kurā lūdza skatītājus aizdot teātrim naudu «Uguns un nakts» uzve-

duma sagatavošanai. Uz šo aicinājumu atsaucās visplašākās masas, un

tika savākts 1870 rubļu. Uzzinājis par aizdevumiem, ko ■ «Uguns un

nakts» iestudējuma fondam savākušas visdažādākās strādnieku arod-

biedrības un biedrības, Rainis vēstulē K. Ķirpēnam ap 1910. gadu

rakstīja: «.. ar sajūsmu vien es domāju uz dāvātājiem un pabalstītājiem,

uz tiem, kas aģitēja pa strādnieku biedrībām priekš U. un N.» (18050).

Sākumā par «Uguns un nakts» režisoru bija paredzēts J. Duburs,

un Rainis no tālienes vērīgi sekoja savas lugas inscenēšanas gaitai,

vēstulēs dodot norādījumus visos nozīmīgākajos iestudēšanas jautāju-

mos, īpaši svarīgus atzinumus autors izteica 1910, gada 4. jūnijā rakstī-

tajā vēstulē J. Duburam. Rainis kategoriski noraidīja J. Dubura ieskatu
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par «Uguni un nakti» kā melodrāmu: «Es biju rakstījis, ka vēlētos

«Uguni un nakti» ņemt kā lugu; tam nākdami pretim un reizē gribē-

dami paturēt arī operas raksturu.. Jūs esat izšķīrušies priekš melo-

dramatiskās formas kā kompromisa. Melodrāma tiešām jau pati savā

būtībā ir kompromiss, maisījuma un pārejas forma, kura izvesta galā

tikai mūzikas drāmā. Es esmu pretim melodrāmai (lūk, spalva netīšām

uzrakstījusi meludrāmai). Drāmā viņai, manis pēc, nebūtu nemaz vie-

tas, jeb vai tā būtu ciesta tik ļoti reti, un tad arī tikai maigās (labāk

sentimentālās) vietās, nekad ne stiprās, dramatiskās. Tādēļ es nekādā

ziņā negribu melodrāmas 5. cēl. beigās (139. līdz 141. lpp.). Mūzika,

arī klusāka, pārskan runātos vārdus un vismaz novērš uzmanību. Otr-

kārt, mūzika iespējama drāmā tikai ar viegli apjaušamu, reālu cēloni,

tātad reāli pamatotās dziesmās un dažādās skaņās, bet ne kā ireāla

pavadone reāli vārdos izteiktām jūtām un notikumiem.» Vēlāk J. Du-

burs no «Uguns un nakts» iestudēšanas atteicās un režiju pārņēma

A. Mierlauks.

Lugas mēģinājumi sākās 1910. gada augusta beigās, pirmizrāde bija

paredzēta decembrī, taču darbs ieilga, un tikai 1911. gada janvārī

parādījās afišas un paziņojumi laikrakstā par «Uguns un nakts» pirmo
izrādi:

Jaunais Rīgas teātris

trešdien, 26. janvārī 1911. g.

izrādīs pirmo reizi:

J. Raiņa

UGUNS un NAKTS

Sena dziesma — jaunas skaņas.
Izrādi sagatavojis un vada direktors A. Mierlauks.

Mūziku un dziesmas komponējis un vada kapelmeistars

Nikolajs Alunāns.

Dekorācijas gleznojis un kostīmus zīmējis Jānis Kuģa.

Dejas iestudējis baletmeistars Mārtiņš Kauliņš.
Kostīmus pagatavojis teātra garderobjers Kārlis Vesmans.

1Piedalās viss «Jaunā Rīgas teātra» personāls.

Teātra komisija uzaicināja uz izrādes ģenerālmēģinājumu 25. janvārī

māksliniekus, rakstniekus un kritiķus. Taču drīz vien avīzē parādījās

paziņojums, ka uz mēģinājumu lūgtie viesi nevarēs «tikt ielaisti aiz

apstākļiem, kuri no direkcijas un teātra neatkarīgi»1.

Reakcijas spēki centās panākt izrādes aizliegšanu. «Rīgas Avīze» un

vācu prese jau iepriekš bija rakstījušas par «Uguni un nakti» kā

«dumpīgu gabalu», tādēļ policija aizliedza atklātu ģenerālmēģinājumu

1
Jaunā Dienas Lapa, 1911, 19. nr., 25. janv. (7. febr.).



un uz slēgto mēģinājumu tās pārstāvji ieradās ar cenzūras eksemplāru

un sekoja katram uz skatuves runātam vārdam. Biruta Skujeniece vēs-

tulē Rainim par to stāstīja: «To ģenerālmēģinājumu ar viesiem mums

policija aizliedza. Neviena sveša nebija, tikai policija gan bija uz-

nākusi. Izrādes vakarā atnāca policija, paģērēja cenzēto eksemplāru,

sastrīpoja savus eksemplārus pēc cenzora strīpojumiem un sēdēja zālē

pirmā rindā divi iecirkņa uzraugi, sekoja pēc eksemplāra izrādei.» 1

Taču nekā neatļauta viņi nevarēja saskatīt, un 26. janvārī notika

pirmizrāde.
Tā bija latviešu skatuves mākslas svētku diena, skatītāji jūsmīgi uz-

ņēma pirmizrādi un uztvēra to kā latviešu teātrī ko jaunu, nebijušu.

«Uguni un nakti» izrādīja desmit reizes pēc kārtas, un zāle aizvien bija

skatītāju pārpilna. Raiņa luga līdz sezonas beigām sasniedza latviešu

teātra vēsturē līdz tam vēl nepieredzētu izrāžu skaitu — 44 izrādes.

Lielākā tiesa avīžu un žurnālu cildināja «Uguns un nakts» izrādi

kā pavērsienu latviešu skatuves mākslā, izcēla Jaunā teātra novato-

rismu. «Jaunā Dienas Lapa» rakstīja, ka «Uguns un nakts» pirmizrāde

ir latviešu kultūras svētki ar dziļi sabiedrisku nozīmi: ««Uguns un

nakts» kā teātra izrāde būs pilnīgākais, kas jebkad latviešiem mākslā

sasniegts.»
2 Par uzvedumu rakstīja arī krievu un vācu prese. Vienā

no tā laika krievu centrālajiem žurnāliem «TeaTp h hckvcctbo» lasām:

««Uguns un nakts» izrāde bija vesels notikums latviešu teātra dzīvē

pagājušajā sezonā . . Luga uzvesta spilgti un skaisti. .»
3

Vienīgi galēji reakcionārās avīzes — «Rīgas Avīze», «Latvija»,

«Rigaer Tageblatt» un «Rigasche Zeitung» — nopēla gan lugu, gan

iestudējumu. «Rīgas Avīzes» recenzents apgalvoja, ka «tādu vāju un

bieži garlaicīgu gabalu pašu par sevi turēt uz skatuves nav iespējams».
4

Luga pirmuzveduma laikā iemantoja milzīgu aktualitāti un iedarbes

spēku. «Uguns un nakts» idejas skatītāji tad izprata ļoti tieši un kon-

krēti. Raiņa Melnais bruņinieks un visi tumsas spēki skatītājiem aso-

ciējās ar vairākus gadus ilgo Stolipina reakcijas nakti, bet Spīdolas

kvēlajos aicinājumos viņi saklausīja tuvākās nākotnes uzdevumus, jo

tolaik Krievijā atsākās straujš strādnieku kustības kāpinājums. Tieši

tādā vēsturiskā situācijā Spīdola no skatuves aicināja: «Mums cīnīties!

spēkos vēl pieņemties!»

Lāčplēsi «Uguns un nakts» pirmizrādē tēloja vēlākais operdziedātājs

Ā. Kaktiņš, pēc tam šajā lomā ar lieliem panākumiem uzstājās E. Smiļ-

ģis. Spīdolu pārmaiņus tēloja vairākas aktrises — T. Banga, L. Ērika,

1
Citēts no grāmatas «Jaunais Rīgas teātris». R., 1958, 100. lpp.

2 A. [Asa r s H.] «Uguns un nakts». — Jaunā Dienas Lapa, 1911, 20. nr.,

26. janv. (8. febr.).
3 Bheokab. AaTbrmcKHH TeaTp. — Teaīp h hckvcctbo, 1911, Na 33.
4 Teātrs, mūzika un māksla. — Rīgas Avīze, 1911, 25. nr., i. (14.) febr.
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O. Muceniece. Pirmizrādē Spīdolas lomā bija T. Banga. Divas aktrises

«Uguns un nakts» pirmajā iestudējumā atveidoja arī Laimdotu —

B. Skujeniece un M. Šmithene. Melno bruņinieku tēloja G. Žibalts, bet

A. Mierlauks veidoja Kangaru. lestudējuma kvalitāti jūtami cēla tas,

ka pat mazākās lomas atradās teicamu aktieru rokās: Veco raganu tē-

loja B. Rūmniece, Koknesi — V. Švarcs, Lielvārdi — V. Bergmanis.
1912. gada 14. februārī svinīgi noritēja «Uguns un. nakts» 50. iz-

rāde. Atbildot uz Jaunā Rīgas teātra apsveikumu, Rainis vēstulē rak-

stīja: «Siltais apsveikums «Ug. un N.» jubilejā mani sirsnīgi aizkustina.

Tik mīļš draudzības pierādījums dod labāko liecību par mūsu līdzšinējo

kopdarbību un drošāka cerība par viņas jo sekmīgu turpināšanu. Visu

mūsu demokrātiskās skatuves darbinieku un iestāžu, preses un sabied-

rības un sevišķi strādnieku šķiras līdzdalība ir nepieciešama, lai sa-

sniegtu kopēju mērķis nostiprināt demokrātisko skatuves mākslu, jo
tikai tautas māksla ir īsta māksla, kurai nākotne» (18569).

Pēc diviem gadiem — 1914. gada 15. aprīlī —- Jaunajā teātrī notika

«Uguns un nakts» 100. izrāde. Šim gadījumam Rainis uzrakstīja dzejoli

«Sveiciens uz «Uguns un nakts» simto izrādi». Par šo izrādi Eduards

Smiļģis rakstījis: «Atceres labi šo izrādi, kuras dalībniekos arī man bija
laime būt kā pavisam jaunam aktierim, tēlojot izcili atbildīgo Lāčplēša

lomu. Kāds pacilāts noskaņojums, kāds dziļš gandarījums visiem darba

darītājiem! Vislielākais prieks bija par paša Raiņa vēstuli, ko viņš

atsūtīja no emigrācijas un kas noderēja par svētku izrādes prologu.

Šai prologā dzejnieks sevi apzīmē par atbalsi, kas cēlusies «no tautas

balss un visu tautu tūkstoš gadu ilgām».»
1

Pavisam «Uguns un nakts» Jaunajā Rīgas teātrī četrās sezonās izrā-

dīta 112 reizes.

1921. gada 23. aprīlī notika «Uguns un nakts» pirmizrāde tagadējā

Akadēmiskajā J. Raiņa Dailes teātrī. Uzveduma inscenētājs — Eduards

Smiļģis.

Par šo izrādi uzveduma līdzrežisore Latvijas PSR Tautas skatuves

māksliniece Felicita Ertnere atcerējusies: «Izrāde bija interesanta ārējā

izdomā, fantastiska, krāsaina, bet bez iekšējas uguns. Bija pasvītroti

teiksmainības elementi, bet zuda idejiskais dziļums, trūka psiholoģiskās

vienības un vienkāršības. Bija daudz spilgtu momentu, darba prieka,

fantāzijas, bet Raiņa dziļā doma palika ēnā.»2 Tā kā Rainis bija Dailes

teātra direkcijas loceklis, Eduards Smiļģis viņu informēja par «Uguns

un nakts» iestudējuma principiem. 1921. gada 5. aprīlī Rainis dienas-

grāmatā pieminējis sarunu ar Eduardu Smiļģi: «Smiļģis izstāsta, kā viņš

'Smiļģis Ed. Raiņa «Uguns un nakts» 100. izrāde. — Literatūra un

Māksla, 1949, 38. nr., 18. sept.
2 Piezīmes programmas grāmatiņā «Uguns un nakts» izrādēm J. Raiņa

Dailes teātrī 1947. g.i «Cīņa» teātriem, [1947], 9. rir„ [19. lpp.].
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taisīšot «Uguni un nakti». Gaismas pils — dzintara, caurspīdīga. 4. cē-

lienā būšot arī uzbraukšana, ko neuzdrošinājās ne Jaunais teātris, ne

Opera. Lai maksā ko maksādams, 4. cēl. — ābelē elles un zemes

pilnība, kas līdz šim nav rādīts. Viņam lieliska fantāzija. levadā grib
likt runāt no augšas —

garos plīvuros un nereālistiskās drēbes līdz

zemei un laist muzikālu toni, kas attēlotu pasaules sfēru skaņas.
Plūme būšot Kangars. Gluži jaunā uztvērumā — ņemšot viņu kā

ļaunu lielumā. Mierlauks sīki izstrādājis ikdienas ļaundari ar lielu

spēku, bet šis uztveršot lielu raksturu Kangarā, kāds nepieciešams, jo

viņš taču Lāčplēša jaunības biedris. Biju sajūsminājies par Smiļģi.»
Vēlreiz par uzveduma iecerēm E. Smiļģis stāstījis Rainim 1921. gada
13. aprīlī.

Lāčplēsi, tāpat kā lugas pirmuzvedumā, tēloja E. Smiļģis. Spīdolas
loma bija uzticēta I. Vēsmiņai. Rainis, uzzinājis, ka Spīdolas loma

iedalīta I. Vēsmiņai, 1921. gada 31. martā dienasgrāmatā ierakstījis:

«Vēsmiņa ir iesācēja, pati gan smuka, bet viduvēja aktrise, un ar to

nepietiek Spīdolai.» Jaunās sezonas sākumā (1921. gada 28. septembrī)

Spīdolas lomu sāka tēlot P. Baltābola. Pirmizrādē Laimdotas lomu tēloja

kādreizējā Spīdolas atveidotāja T. Banga. Melnā bruņinieka lomā, tāpat

kā pirmuzvedumā, bija G. Zibalts. Kangara lomu tēloja J. Plūme un

J. Mārsietis, Aizkraukli
—

E. Mačs, Koknesi — J. Priede, Laika veci —

E. Simsons.

Par «Uguni un nakti» kā operas libretu vispirms ieinteresējies kom-

ponists A. Kalniņš jau 1904. gadā, taču tad libreta manuskriptu viņam

neizdevās iegūt. Pēc tam «Uguni un nakti» uzņēmās komponēt E. Meln-

gailis, un A. Kalniņš no sava iepriekšējā nodoma atsacījās. Taču arī

E. Melngailis operu neuzrakstīja, un 1913. gadā «Ugunij un naktij»

pievērsās toreiz jaunais komponists Jānis Mediņš, kas darbu pabeidza

tikai 1921. gadā. J. Mediņš operu komponēja, respektēdams lugas

tekstu, tāpēc sākotnējā variantā tā bija visai plaša un tika izrādīta

divos vakaros. Pirmo daļu uzveda Nacionālā opera 1920./21. gada se-

zonā (pirmizrāde 1921. gada 26. maijā), otro daļu — 1921./22. gada

sezonā (pirmizrāde 1921. gada 8. decembrī). Pirmizrādēs Lāčplēsi dzie-

dāja Ā. Kaktiņš, Spīdolu —
M. Brehmane-Štengele, Laimdotu — A. Be-

nefelde, Kangaru — R. Tunce.

Pec tam komponists pārveidoja operu izrādīšanai vienā vakarā, un

tā opera rādīta 1923./24. gada sezonā.

1928. novembrī «Uguns un nakts» uzvesta Jelgavas teātrī, kur to

iestudējis režisors J. Kļava. Dekorators — A. Spertāls. Spīdolas lomu

tēloja E. Ezeriņa, Laimdotu
— T. Banga, Lāčplēsi — J. Ozoliņš, Kan-

garu — N. Krauklis.

Pēc Liela Tēvijas kara Raiņa «Uguni un nakti» iestudēja Dailes

teātris, atzīmējot teātra 25 gadu darbības jubileju. Pirmizrāde notika'
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1947, gada 24. janvārī. Uzvedums izvērsās par vienu no ievērojamā-

kajiem notikumiem teātru dzīvē pirmajos pēckara gados un izpelnījās

augstu apbalvojumu —
PSRS Valsts prēmiju. Par uzveduma idejisko

ieceri inscenētājs E. Smiļģis rakstīja: «Ja 1946.—1947. gada sezonā

Dailes teātris, šoreiz kā padomju teātris par jaunu interpretēdams

«Uguni un nakti», būtu iedomājies sniegt to tikai kā kultūrvēsturisku

materiālu, tas izdarītu milzu kļūdu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka, lai

ari Melnais bruņinieks Latvijā tagad satriekts, tad aiz robežām, kapi-

tālistiskajās zemēs, tā patvaļa ■ vēl paverdzina miljoniem darba ļaužu.

Mēs sapratām, ka Raiņa darbs ir aktuāls joprojām un būs aktuāls ari

turpmāk. Tādā tvērumā mēs to traktējām..

Uguns cīņa pret nakti, gaismas cīņa pret tumsu, Spīdolas un Lāč-

plēša cīņa pret Melno bruņinieku un Kangaru — šodien tā ir visas

pasaules demokrātisko spēku cīņa pret ekspluatatoriem un jauna kara

kurinātājiem.»
1

Izrādes panākumus sekmēja režisores Felicitas Ertneres darbs. Par

izrādes veidojuma pamatprincipiem viņa rakstīja: ««Uguni un nakti»

Dailes teātris inscenē kā liela stila traģēdiju, monumentālos, vien-

kāršos metos. Ar šo inscenējumu teātris grib turpināt aizsākto ceļu uz

pilnskanīgu mākslu, iedarbinot visus skatuves elementus mērķtiecīgāk
nekā Dailes teātra pirmajā «Uguns un nakts» inscenējumā.»2

Savu pilnīgāko skatuvisko atveidojumu guva Spīdola L. Bērziņas tē-

lojumā. Otrajā sastāvā Spīdolu tēloja A. Ābele.

Lāčplēsi atveidoja A. Filipsons. Par savu lomu viņš izteicās: «Es uz-

tvēru Lāčplēsi kā cilvēku, kas nācis it kā no pašas dabas dzīlēm, kas

uz visu skatās skaidrām bērna acīm. Viņš ir taisnīgs, neuzpērkams,

viņš nepazīst kompromisus un aplinku ceļus, viņš uzticīgs savai misi-

jai — kalpošanai tautai.»3
Otrajā sastāvā Lāčplēša tēlu veidoja E. Zīle,

vēlāk R. Kreicums, Laimdotas lomu tēloja I. Laiva, otrajā sastāvā —

V. Lasmane, Kangaru — L. Šmits un A. Stubavs, Melno bruņinieku —

R. Kreicums un A. Miķelsons, Veco raganu
— L. Zvīgule, Koknesi —

A. Dimiters un K. Valdmanis, Aizkraukli — J. Mārsietis un H. Vaz-

diks, Lielvārdi — A. Krauklis un K. Pabriks, Burtnieku — A. Mihel-

sons un K. Adernieks, Laika veci —■ E. Mačs un J. Priede.

1949. gada 15. septembri notika lugas 100. izrāde Dailes teātri.

1958. gada 19. janvārī ar «Uguns un nakts» iestudējumu savu

50 gadu darbības jubileju atzīmēja Liepājas Valsts muzikāli dramatis-

kais teātris.

1 Smil ģ i s Ed. Raiņa «Uguns un nakts» 100. izrāde. — Literatūra un

Māksla, 1949, 38. nr., 18. sept.
2 Piezīmes programmas grāmatiņā «Uguns un nakts» izrādēm Dailes

teātri 1947. g.; «Cīņa» teātriem, [1947], 9. nr., [19. lpp.].
3 OHAHncoH A. Moii repoā. — CoBeTCKas "AaTBHH, 1947, Ne 20,

24 HHB.
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«Uguni un nakti» Liepājas teātrī iestudējis Latvijas PSR Tautas

skatuves mākslinieks N. Mūrnieks. Galvenajās lomās: Spīdola —

I. Mača, Lāčplēsis — J. Dzenītis, Laimdota — Z. Rūtiņa un A. Gulbe,

Kangars — V. Verners un K. Locenieks, Melnais bruņinieks — A. Brie-

dis un Z. Akmentiņš. Dekorācijas gleznojis A. Dzenis un O. Dūns.

1965. gada 11. septembrī notika Raiņa «Uguns un nakts» jaunuzve-
duma pirmizrāde Akadēmiskajā J. Raiņa Dailes teātrī. Inscenētājs —-

P. Pētersons, režisore — F. Ertnere, dekorators — G. Vilks, kompo-
nists — Ind. Kalniņš. Galvenajās lomās; Lāčplēsis — U. Pūcītis un

E. Pāvuls, Spīdola — D. Kuple, Z. Stungure un A. Kantāne, Laimdota —

V. Artmane, R. Roga un I. Vazdika, Kangars — H. Liepiņš un A. Bēr-

ziņš, Melnais bruņinieks — V. Skulme un O. Bērziņš.

1977. gada 17. decembrī notika «Uguns un nakts» jaunuzveduma

pirmizrāde Liepājas teātrī. Režisors — O. Kroders. Lāčplēsi tēloja

K. Zušmanis, Spīdolu — I. Briķe, Laimdotu — Dz. Klētniece, Kan-

garu — J. Kuplais un V. Čestnovs.

1966. gada 3. septembrī notika Jāņa Mediņa operas «Uguns un

nakts» pirmizrāde Akadēmiskajā Operas un baleta teātrī. Diriģents —

E. Tons, režisors —
K. Liepa, gleznotājs — A. Lapiņš, kostīmu glez-

notāja M. Kangare, kormeistars — H. Mednis, baletmeistars — V. Bļi-

novs. Lāčplēsis — A. Frīnbergs un M. Andermanis, Spīdola — Ž. Heine-

Vāgnere un A. Tauriņa, Laimdota — R. Frīnberga un E. Zvirgzdiņa,

Kangars — M. Fišers un K. Zariņš, Melnais bruņinieks — G. Antipovs.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

«Uguns un nakts» šajā izdevuma iespiesta pēc J, Raiņa kopotu

rakstu «Dzīve un darbi» 5. sējumā publicētā teksta.

Gatavojot šo izdevumu, «Uguns un nakts» pamatteksts salīdzināts

ar iepriekšējiem publicējumiem, kā arī ar tīrrakstu un pirmrakstu,

kas glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā.

Pamattekstā izdarīti vairāki labojumi.

Otrajā cēlienā

643. rindā «Ka» labots par «Kā».

663. rindā «šausmas!
— Ātrāk tik bēgt! —» labots par «šausmas —

ātrāk tik beigt! —».

713. rindā «tumsu» labots par «tumsas patvaldnieku».

Vārdi «tumsas patvaldnieku» atrodami Raiņa pirmrakstā un tīr-

rakstā, bet 1905. gadā «Mājas Viesa Mēnešrakstā» vārds «patvald-



nieku» svītrots. Cenzūras svītroto vārdu Rainis pēc tam nav vairs

atjaunojis.
738. rindā «atdotu» labots par «atdodu».

741. rindā «dzelmes» labots par «dzīves».

Trešajā cēlienā

998. rindā «svētību» labots par «verdzību».

Rokraksti liecina, ka Rainis jau pirmiecerē Spīdolas tekstā gribējis

Romu parādīt negatīvā skatījumā. Pirmrakstā ir rinda: «Jums Roma

tumsību atnesīs.» Šī pati rinda tīrrakstā: «Jums Roma verdzību atnesīs.»

Tādā pašā redakcijā rinda lasāma arī 1905. un 1908. gada izdevumā.

Tā kā nav droša pamatojuma, ka Rainis 1925. gadā vārdu «ver-

dzība» būtu aizstājis ar «svētību», zinātniskajā izdevumā rinda atjau-

nota pēc rokraksta un pirmajiem publicējumiem.

1102. rindā «pa pilsētām» labots par «pa pilsētām».

1247. rindā «visumā» labots par «vizumā».

Ceturtajā cēlienā

1588. rindā «Valgums» labots par «Velgums».

Piektajā cēlienā

2557. rindā «tava» labots par «tavas».

SKAIDROJUMI TEKSTAM

638. rindā: birga (apvidvārds) — tvans.

1279. rindā: tosains (apvidvārds) — apmācies, tvanams, smacīgs.
1546. rindā: atspiangot (apvidvārds) — atraisīt, atsiet.

1555. rindā: cīsties (apvidvārds) — censties.

1812. rindā: gaut (apvidvārds) — gūt, dabūt.
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ĢIRTS VILKS

SACERĒŠANAS GAITA

Atšķirībā no citām Raiņa lugām, kuru darbība parasti norit tālos

vēstures laikos, «Ģirta Vilka» notikumi risinās 1905. gada revolūcijas

dienās Latvijā. Priekšvārdā «Ģirta Vilka» publicējumam kopotos rakstos

«Dzīve un darbi» Rainis par lugas sacerēšanas gaitu norādījis: ««Ģirts
Vilks» rakstīts 1905. gada beigās Rīgā pašas revolūcijas uztraukumu

dienās..» (DzD, 5. sēj., 397. lpp.). «Ģirtā Vilkā» Rainis gribējis arī

ietvert 1904. gadā iecerētās, bet neuzrakstītās lugas «Vagons» mate-

riālus.

1905. gada beigās Rainis lugu vēl nepabeidza, un 1906. gadā dienas-

grāmatā viencēliens vairākkārt pieminēts veicamo darbu sarakstā. lesā-

kot 1906. gadu, Rainis dienasgrāmatā ierakstījis: «Sagatavoties uz šo

gadu. M. Falkone.» Lugas sākotnējais nosaukums bijis «Mateo Falkoņe»,

Rainis dažkārt lugas varoņa vārdu rakstījis oriģinālrakstībā — «Fal-

cone».

Vēl 1906. gada 12. maijā dzejnieks dienasgrāmatā atzīmējis: «No-

spriežam abi [ar Aspaziju — V. ff,ļ galīgi, kādi darbi jādara šogad

ar nolūku, ka būs mūsu ieroči. Man 1 mēnesi epus, 1 Gaismas pils,

1/2 Falcone.»

Šī atzīme liecina, ka Rainis 1906. gadā darbam pie «Ģirta Vilka?

plānojis apmēram pusi mēneša. lespējams, ķa 1905.- gadā uzrakstīts

lugas pirmuzmetums, bet nākamajā gadā tas izstrādāts un pabeigts.

Rainis bija iecerējis, ka «Ģirts Vilks» būs tikai vairākcēlienu lugas

sākuma posms jeb pirmais cēliens, pie tam vairākcēlienu lugai Rainis

krājis materiālus apmēram tajā pašā laikā, kad rakstījis viencēlienu

«Ģirts Vilks». Pēc lugas pirmizdevumā 1907.- gadā Rainis darbu pie

iecerētās lugas uz laiku pārtrauca, pēdējās atzīmes un daži skati' no

lugas otrā un ceturtā cēliena uzrakstīti 1907. gada 3. martā.
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No jauna par lugas turpināšanu Rainis sācis domāt 1917, gadā, bet

īsti aktīvi strādājis no 1920. līdz 1922. gadam, kā arī 1925. gadā,
atzīmēdams daudz ieceru lugas tālākajam risinājumam. Tajos gados

Raiņa dienasgrāmatā atrodam vairākus ierakstus, kuri sniedz liecību par

viņa darbu pie lugas turpinājuma. Piemēram, 1920. gada 28. decembrī

Rainis dienasgrāmatā ierakstījis: «Pa nakti izdomāju un no rīta atstāstu

Aspazijai «Ģirtu Vilku». Pa nakti domas intensīvākas, — tas no pār-

kairinātiem nerviem. Nemēdzu pa nakti strādāt. Šonakt Ģirts Vilks uz-

reiz tapa dzīvs. Tagad gandrīz drāma jau uzrakstīta, kaut gan vēl nekas

nav darīts. Varēs aši beigt.»

Raiņa manuskriptos ir vairāki 1920. gada 28. decembrī rakstīti uz-

metumi. Uz viena no tiem lasāma piezīme: «Līdz ar 111 un IV atrašanu

luga palikusi dzīva. Nu var rakstīt un aši pabeigt» (22947). Tajā pašā

dienā Rainis atzīmējis uzmetumu iecerētajam trešajam cēlienam. Uz-

rakstīts arī pieminētais ceturtā cēliena skata uzmetums: «Ģirts dzenas

pakaļ Ugalim, noķer, kas lūdzas policiju, lai nedod, un atved pie dēla

kapa, var atriebt tik tad, kad slepkava atrasts un nolūdzies. Grib te

Ugaīu tāpat nošaut kā dēlu. Kad tu nepārsteidzies, tāpat kā dēlu šau-

dams? Tu vainīgs. Tad grib sevi nokaut. Tad atrod īsto vainīgo: sis-

tēma» (22910),

Tieši uzmetumā ceturtajam cēlienam Ģirts atrod visas nelaimes dzi-

ļāko cēloni — tā ir sistēma, pastāvošā iekārta.

Lai arī bija tapuši vairāki uzmetumi lugai, darbs virzījās uz priekšu

gausi. 1921. gadā Rainis turpināja strādāt pie lugas un 10. janvārī die-

nasgrāmatā ierakstīja: «Pārrunājām ar Aspaziju par «Ģirtu Vilku».

Taisu plānus.» Radāmās domas liecina, ka 1921. gada 9. janvārī Rainis

izdarījis vairākas nelielas atzīmes par lugu, kā ari visu radāmo domu

materiālu sakārtojis pa cēlieniem un salicis vāciņos. Vēlreiz Rainis

aktīvi «Ģirtam Vilkam» pievērsās 1922. gadā, kad 19. martā uzrakstīti

jauni uzmetumi trešajam cēlienam un atzīmētas vispārējās ieceres.

Rokrakstu materiālos vēlāku datumu atzīmju vairs nav, bet vēl

1925. gadā Rainis cerēja lugu pabeigt, jo 19. aprīlī dienasgrāmatā ierak-

stījis: «Jāraksta budžeta runa, tad maija dzejolis, «Ģirts Vilks» un tad

prom uz ārzemēm.» Arī kopotos rakstos «Dzīve un darbi» ievietotajā

priekšvārdā viencēlienam «Ģirts Vilks» Rainis solījies lugu pabeigt:

«Luga nav pabeigta tādēļ, ka laiks, kas viņu saprastu, ir pagājis. Bet

problēms pats manim pašam tik interesants, ka es viņu tomēr kādreiz

atkal uzņemšu, kaut arī pats priekš sevis vien» (DzD, 5. sēj., 398. lpp.).

Pēc 1925. gada Rainis par lugu «Ģirts Vilks» nekādu atzīmju vairs

nav atstājis.

Zināmu liecību par Raiņa radošajām iecerēm daudzcēlienu lugai

«Ģirts Vilks» sniedz dramaturga piezīmes, kas publicētas zinātniskā iz-

devuma 4, variantu sējumā. «Ģirtu Vilku» Rainis gribējis izveidot par
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pieccēlienu drāmu. Tālākajos cēlienos sekotu Ģirta Vilka atriebe poli-
cistam Gambam, cietumnieku atsvabināšana, šaubu posms un zemes

atdošana. Sastādot 1925. gadā izdotos kopotus rakstus «Dzīve un darbi»,

Rainis tajos iekļāva arī «Ģirta Vilka» turpinājuma plānus, radāmās

domas un vienu monologu no otrā cēliena. Notikumi piektajā cēlienā

saistās ar revolūcijas ielu cīņām un bruņotu sacelšanos.

Kā redzams no radāmajām domām, Rainis «Ģirtu Vilku» sākotnēji

bija plānojis izveidot par revolucionāru cīņas drāmu. Raiņa atzīmēs

atrodam tādas epizodes kā cietumnieku atbrīvošana, sazvērestība Grī-

ziņkalnā, ģenerālstreiks. Šie notikumi tieši atbalsoja 1905. gada revolū-

cijas epizodes Rīgā. Rainis pats par lugas saistību ar laikmetu piebildis:

««Ģirts Vilks» man interesants arī vēl tādēļ, ka tur raksturi visi ņemti

no toreizējās dzīves (tie nav vairs Falkona stāsta raksturi); tā man

toreizējo 1905. gada cilvēku un varoņu piemiņa» (DzD, 5. sēj., 398. lpp.).

1920.—1922. gadā izdarītās atzīmes liecina par Raiņa vēlēšanos

«Ģirtā Vilkā» izcelt filozofiskas un ētiskas problēmas, revolucionārās

cīņas motīvus vairs atstājot tikai fonā.

Lugas «Ģirts Vilks» pamatā Rainis licis franču rakstnieka Prospēra

Merimē noveli «Mateo Falkone». Par to stāsta ieraksti Raiņa dienas-

grāmatāun priekšvārds «Ģirta Vilka» publicējumam «Dzīvē un darbos»:

«Lai nezināmo pieslēgtu klāt pie zināmā, drāmas notikumiem dotu pa-

zīstamu un tādēļ vieglāk aptveramu izejas punktu, tad, turoties pēc

dramatiskas regulas, uzmeklēju plaši pazīstamu vielu: Prospēra Merimē

un Gustava Flobēra episki apstrādātos nostāstus par Korsikas varoni

Mateo Falconi» (DzD, 5. sēj., 397. lpp.).

Starp «Ģirta Vilka» manuskriptiem saglabājies avīzes izgriezums ar

Gustava Flobēra noveles «Mateo Falkone jeb divi zārki viena bēgļa

dēļ» latviskā tulkojuma tekstu, taču viencēlienā Rainis izmantojis gal-

venokārt Prospēra Merimē noveli.

Savā lugā Rainis pārņēmis Prospēra Merimē noveles sižetu, jo dzej-

niekam toreiz bija maz konkrēta materiāla par mežabrāļu cīņām Lat-

vijā. Novelē Mateo Falkones dēls, mazais Fortunato, par naudas gabalu

paslēpj vajāto Džaneto, bet pēc tam nevar noturēties pretim policista

Gambas kārdinājumam un, kā atlīdzību saņēmis pulksteni, nodod Dža-

neto policistu rokās. Par šādu nodevību Mateo Falkone savu dēlu

nošauj.

Līdzīgs notikumu risinājums ir arī «Ģirtā Vilkā», galvenos vilcienos

pārņemti noveles atsevišķie darbības posmi, pārņemtas darbojošās per-

sonas, pat policista vārds — Gamba. Līdzi tēliem vairākās vietās no

Prospēra Merimē noveles pārnācis arī dialogs, piemēram, ļoti tuvs

noveles tekstam ir 5. skata dialogs starp Valdi un Ugalu. Tekstuāli

tuvi lugai ar noveli ir vairāki teksta fragmenti.
Taču Raiņa viencēliens «Ģirts Vilks» būtiski atšķiras no Prospēra
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Merimē noveles un neapšaubāmi uzlūkojams par oriģināldarbu: Merimē

savā novelē vairāk vērības pievērsis paša notikuma notēlojumam, at-

stāstījis gadījumu no korsikāņu dzīves, bet Rainis šo notikumu izvērsis

par vispārcilvēcisku un sabiedrisku problēmu. 1922. gada 19. martā

dzejnieks kādā piezīmē par «Ģirtu Vilku» rakstījis: «Mateo Falcone

vēsturisks gadījums. Kas no Merimē un Flobēra dots kā gadījums, tas

te pacelts par problēmu» (22947).
Rainis krietni plašāk izvērsis lugas beigu posmu — Ģirta un Valda

dialogu. Tajā panākts liels dramatisks kāpinājums un saasināta doma,

ka Valdis noziedzies pret mežabrāļiem. Rainis vedina lasītāju un skatī-

tāja domāt, kāpēc Valdis tāds izaudzis un kur meklējama vaina. Viņa

raksturu zināmā mērā ietekmējusi māte — turīga saimniekmeita, bet

izvērstu atbildi uz šo jautājumu Rainis gribējis dot lugas turpinājumā,

uzsverot, ka īstais vainīgais ir sabiedriskā iekārta, privātīpašnieciskā

sistēma, kura vairo ļaunumu un kropļo cilvēka raksturu.

Rainis asāk nekā Prospērs Merimē iezīmējis varoņu sociālo piede-

rību un iesaistījis viņus sava laikmeta šķiru cīņā. Ebas raksturā Rainis

pasvītrojis viņas lielsaimniecisko izcelšanos, šādā garā viņa audzinājusi

ari Valdi. Ugalu autors tēlojis kā apzinīgu 1905. gada revolūcijas cīnī-

tāju, mežabrāļu kustības vadītāju, partijas biedru. Līdz ar to lugā iz-

virzītā problēma iegūst noteiktu sociālu skanējumu. Prospēra Merimē

noveles notikumi risināti ģimenes lokā, bet Raiņa «Ģirts Vilks» ir

revolucionāra satura darbs, kurā saklausām konkrētu 1905. gada revo-

lūcijas notikumu atbalsi.

PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI

Viencēliens «Ģirts Vilks» pirmo reizi publicēts A. Gulbja vadītajā

nedēļas žurnāla «Rīts» 1907. gada 5. un 6. numurā. Pirmpublicējumā

lugai nav apakšvirsraksta, ne arī norādes par izmantoto vielu, teksts

neatšķiras no vēlākajiem izdevumiem un pamatteksta. Vienīgi lugas
ievadremarkas beigas nedaudz variētas: pirmpublicējuma ievadremarkas

beigās teikts — «Gaiša diena» 1, pamatteksta —
«Vakars».

Otrreiz «Ģirts Vilks» izdots Raiņa pirmo Kopotu rakstu 1. sējumā
1913. gadā.

2 Pēc lugas nosaukuma seko piebilde: «Viela ņemta no

Prospēra Merimē skaistā stāstiņa «Mateo Falcone», kurā tēlots patiess

gadījums no itāliešu zemnieku dzīves un psiholoģijas, kādas tās vei-

dojušās cīņā par patstāvību. Notikums še pārcelts uz psiholoģiski līdzīgu
laikmetu.» 3

1 Rīts, 1907, 5. nr., 129. lpp.
2

Ģirts Vilks. Dramatisks fragments. — J. Rainis. Kopoti raksti,
1. sēj. R., 1913, «Dzirciemnieku» izd., nr. 43, 443.-479. lpp.

3 Tufpat, 443. lpp.



Lugas beigās lasāma piezīme: «Seko vēl četri cēlieni, — kuri tagad

nevar tikt laisti klajā, — kuros Ģirts izpērk pats savu vainu un norē-

ķinājās ar dzīves briesmām.» 1

Atsevišķā grāmatā luga pirmo reizi izdota 1922. gadā
2.

«Ģirtu Vilku» krievu valodā tulkojis J. Gruntē, tulkojumam dots

nosaukums «Boakob».3 Baltkrievu valodā «Ģirtu Vilku» tulkojis N. Bi-

vajevskis, tulkojums saucas «HpT 3 Bopiara Aory».
4

Rainis «Ģirtu Vilku» bija iecerējis pats tulkot vācu valodā, taču šo

darbu nepabeidza. Saglabājies tikai pirmo skatu tulkojums, kas publi-

cēts šī izdevuma 4. variantu sējumā.

SKATUVES GAITAS

Viencēlienu «Ģirts Vilks» izrādīt aizliedza. Rainis par aizliegum i

laikam nekā nav zinājis, tādēļ, kad aktieris Rodrigo Kalniņš vēstule

lūdza autora atļauju izrādīt kādā Aktieru biedrības sarīkojumā «Uguns

un nākts» pēdējo cēlienu, Rainis ieteica izrādīt «Ģirtu Vilku». Atbildot

uz Rodrigo Kalniņa vēstuli, Rainis 1912. gada 17. oktobrī rakstīja:

«Aktieru biedrība nodomājusi uzvest beigu cēlienu no «U. v. N.», lai-

kam parastais gadījuma savirknēj ums no lugu un citas priekšnesamas
vielas nolauztiem gabaliem. Vai tas būs mākslinieciski? .. Jūs griežaties

pie manis, tad varu aizrādīt uz Goethes «Brālis un māsa» vai uz «Ģirtu
Vilku».»

Ūz skatuves viencēliens «Ģirts Vilks» varēja parādīties tikai ap-

mēram desmit gadus pēc pirmpublicējuma, un tad tas uz vairākiem

gadiem kļuva par vienu no visvairāk izrādītajiem Raiņa dramatiska-

jiem darbiem. Dažkārt vienā dienā notikušas «Ģirta Vilka» izrādes vai-

rākās vietās, pie tam lugu izrādījušas kā profesionālas trupas, tā ari

pašdarbnieki un pusprofesionāli kolektīvi. No 1917. gada februāra revo-

lūcijas, kad «Ģirtu Vilku» atļāva izrādīt, līdz 1919. gadam tas uzvests

gan Rīgā, gan Pēterpilī, gan Maskavā, gan dažādos Latvijas novados —

liepājā, Valkā, Valmierā v. c. vietās. Lugas revolucionārais skanējums,

nelielais personu skaits un mazās tehniskās prasības deva iespēju to

uzvest arī dažādās latviešu strēlnieku daļās karavīru sarīkojumos.

Pirmā «Ģirta Vilka» izrāde notika 1917. gada 1. aprīlī (19. martā)

Petrogradā, un to sarīkoja Jaunais Pēterpils teātris, kurš tolaik pastā-

1 Ģirts Vilks. Dramatisks fragments. — J. Rainis. Kopoti raksti,

1. sēj. R., 1913, «Dzirciemnieku» izd., nr. 43, 479. lpp.
2 Rainis J. Ģirts Vilks. Dramatisks fragments. R., A. Gulbis, [1922],

48 lpp.
8 PaŽHHC BOAKOB. 3TKSA B OAHOM AeHCTBHH, fle-

penoA c AaramcKoro h npeAHCAOBHe H.. ii. FpyHTa. Vcpa, 1920. 40 c.

4 Pahh i c H. FipT 3 BOVMara Aory. ApaMaTOTHbi oSpaaoK y Bcu\n:ā

A3ei. Boabhh nepeKAaA H. EbreaevcKoro. Mbhck, 1930. 36 c.
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• eja pie Peterpils Latviešu labdarības biedrības. Lugu iestudējis A. Amt-

manis-Briedītis.

Tā paša gada 16. aprīlī «Ģirta Vilka» izrāde notika arī Maskavā.

Izrādē piedalījās Maskavas Kultūrbiroja latviešu teātra aktieri B. Skuje-

niece, E. Jākobsone, A. Svainis, K. Hamsters un F. Gruntē. Režisors —

K. Hamsters.

Ta kā vairums «Ģirta Vilka» izrāžu noticis pirmā pasaules kara un

revolūcijas gados, par tām ir samērā maz precīzu ziņu.

Raiņa viencēliens daudz rādīts arī Padomju Latvijas pastāvēšanas

mēnešos 1919. gadā. 1. martā Padomju Latvijas Strādnieku teātrī no-

tika literāri dramatisks vakars, kas bija veltīts Raiņa darbiem. Vakarā

uzveda arī «Ģirtu Vilku». Par šo izrādi recenzijā teikts: «Vakars beidzās

ar Raiņa dramatiskā fragmenta «Ģirts Vilks» izrādi, kura, kā arvienu,

atstāja iespaidu ar saviem traģiskiem konfliktiem.» 1

1944. gadā, pēc Rīgas atbrīvošanas, «Ģirts Vilks» iestudēts Latvijas

PSR Valsts Drāmas teātrī. Pirmizrāde notika 14. decembrī viencēlienu

vakarā. «Ģirtu Vilku» iestudējis A. Amtmanis-Briedītis. dekorators —

R. Miķelsons. Ģirtu Vilku šajā izrādē atveidoja K. Klētnieks.

Atzīmējot Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 42. gadadienu,

1959. gada 1. novembrī «Ģirts Vilks» parādīts Rīgas televīzijas stu-

dijas uzvedumā. Režisors — Latvijas PSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks K. Piesis. Tēlotāji: Ģirts Vilks — R. Kreicums, Eba —

A. Ābele, Valdemārs — D. Kuple, Ugals — K. Klētnieks, Gamba —

A. Dimiters.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

«Ģirts Vilks» šajā izdevumā iespiests pēc J.- Raiņa kopotu rakstu

«Dzīve un darbi» 5. sējumā publicētā teksta. Gatavojot šo izdevumu,

«Ģirta Vilka» pamatteksts salīdzināts ar Raiņa pirmrakstu un pārrakstī-

jumu Aspazijas rokrakstā. Rokraksti glabājas J. Raiņa Literatūras un

mākslas vēstures muzejā (22910, 22911, 22912).

Pamattekstā izdarīti daži labojumi.

Remarkā pēc 217. replikas «Paslēpies» labots par «Paslepus».
235. replikā «Nāc» labots par «Nenāc».

Šādā veidā replika rakstīta pirmrakstā, tīrrakstā un pirmajos izde-

vumos. Arī Prospēra Merimē novelē šajā vietā Mateo negrib ļaut dēlam

pienākt tuvāk, tāpēc saka: «Nost no manis.»2

1 A. K. [X urc i j s A.] Padomju Latvijas Strādnieku teātrs. — Cīņa,
1919, 51. nr., 9. martā.

2 Merimē Prospērs. Izlase. R., 1948, 209. lpp.
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ZELTA ZIRGS

SACERĒŠANAS GAITA

1909, gadā Jaunā Rīgas teātra vadība nolēma uz ziemsvētkiem iestu-

dēt bērnu izrādēm jaunu lugu, un teātra komisijas pārstāvis oktobra

vidū aizrakstīja Rainim vēstuli, kurā lūdza viņu atsūtīt bērniem piemē-

rotu lugu, Rainis tajā laikā strādāja pie lugām «Imanta» un «Jāzeps

un viņa brāļi», pabeigtu dramatisku darbu viņam nebija, un tādēļ
rakstnieks sagatavoja noraidošu atbildes vēstuli, ko nesa uz Lugānas

pastu nosūtīšanai Jaunā Rīgas teātra komisijai. Pa ceļam uz pastu

aktīvi sāka darboties Raiņa radošā iztēle: «Bet neviļus uzbudinātās

jūtas strādāja tālāk, seni motīvi spilgtāk ieskanējās, iemīļotie raksturi

tēlojās acu priekšā, un, pirms vēl bija pasts sasniegts, drāmas viela

man jau bija galvā» (DzD, 5. sēj., 289. lpp.).

Rainis ķērās pie darba — tapa luga «Zelta zirgs». Uz lugas manu-

skripta lapiņām nav datumu atzīmju, tāpēc nevar precīzi datēt lugas

uzrakstīšanas laiku.

Tā kā Rainis vēstuli no Jaunā Rīgas teātra direkcijas saņēmis ok-

tobra vidū, bet decembra sākumā luga bijusi jau pabeigta, varam

secināt, ka «Zelta zirgs» sacerēts 1909. gada oktobra beigās un no-

vembrī. Vēstulē Jaunā Rīgas teātra komisijas loceklim X Ķirpēnam

Rainis par «Zelta zirga» sacerēšanas termiņiem rakstījis: «Es visu laiku

no pusokfobra līdz decembrim ļoti stipri strādāju pie «Zirga», kurš

nu iznācis ļaudīs» (18058).

Cītīgi pie lugas Rainis strādājis novembri, kad uzrakstīta lielākā

tiesa teksta. Par to stāsta ari Aspazija vēstulē E. Birzniekam-Upītim

1909. gada 17. novembrī: «Rainis nupat pats aizņemts ar steidzamu

darbu. Jaunais teātris grib uz svētkiem kādu bērnu lugu, un tā nu jā-

steidz.»

Tajā pašā vēstulē Aspazija sīkāk raksturo lugu: «Rainis,' kā jau

minēju, taisa to bērnu lugu, kura gan ir vairāk priekš lieliem, fabula

ir ļoti skaisti kombinēta, tā ir teika par dažādiem saulgriežiem.»
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Rainis strādāja strauji un spraigi. ««Z. zirgs» rakstīts 3 nedēļas. ;

tas arī mans mīļākais darbs,» tā Rainis ierakstījis dienasgrāmatā

1912. gada 18. aprīlī. 1912. gada 3. decembrī dienasgrāmatā lasāms

šāds ieraksts: ««Zelta zirgs» visa vielas atrašana, plāna uzbūve un iz-

vešana kopā tikai 4 nedēļas.» Pie tam, kā stāstījis pats lugas autors,

kāda nedēļa sacerēšanas gaitā bijusi jāizšķiež velti, jo satura un domas

risinājumā radušies sarežģījumi, un rakstīšanā iestājies pārtraukums.

Vajadzīgo atrisinājumu palīdzējis atrast dabas vērojums: «Sēdēju viens

un neziņā savā kalnā un sāku jau rakstīt kādu skatu «Jāzepā», kad man

pārlaidās pār galvu septiņu kraukļu bars, pieteikdamies savām dziļām,

melodiskām balsīm. Piepeši man pazibēja acu priekšā kraukļu skats,

Antiņš bija glābts un jāja glāžu kalna virsotnē» (DzD, 5. sēj., 289. lpp.).

Trīs nedēļu laikā uzrakstīt lugu — tik aktīvs darbs prasīja no Raiņa
lielu garīgo un fizisko spēku piepūli, tāpēc arī pēc lugas pabeigšanas

viņš jutās visai noguris un māsai Dorai vēstulē 1909. gada 9. decembri

rakstīja: «.. es nupat norakstīju vienu bērnu lugu.. darba daudz, no

ārienes stāvot, agrāk es nemaz nevarēju iedomāties, cik nežēlīgi liels

darba daudzums tādā mazā (lugas) grāmatiņā.»

īsā laika sprīdī bija radies idejiski un mākslinieciski augstvērtīgs

darbs, kurā risinātas tautas likteņgaitu problēmas. Lugu uzrakstīt tik

straujā tempā ļāva dzejnieka pastāvīgais, neatlaidīgais darbs, radošā

aktivitāte, dzīves pieredze un apziņā uzkrātais iespaidu daudzums. Vē-

lākajām lugām — īpaši traģēdijām «Jāzeps un viņa brāļi» un «lija

Muromietis» — Rainis gadiem ilgi vāca un krāja materiālus un atzī-

mēja darbā izsakāmās idejas, varoņu raksturu īpašības, atsevišķas dze-

jas rindas vai pantus. Lugai «Zelta zirgs» šāda veida materiālu nav.

Nebija laika ilgi plānot, apcerēt un piezīmēt, vajadzēja tūliņ rakstīt

lugas tekstu, tāpēc arī «Zelta zirga» manuskriptos nav sīkāku lugas

izplānojumu.

Spriežot pēc Raiņa izteikuma, ka «seni motīvi spilgtāk ieskanējās»,

«Zelta zirgā» izmantotie tēli varbūt citā veidā un citā sakarībā Raiņa
iztēlē bija jau dzīvojuši. Dažūs no tiem var atrast lugas «īliņš» mate-

riālos. Kādā lugai «īliņš» 1901. gadā rakstītā radāmo domu lapiņā atzī-

mētas rindās: «Übags dod balto zirgu. Piepeši atskrien ar zelta iemauk-

tiem, zelta saule pierē, mēnestiņš iemauktos, segli, neviens nespēj no-

ķert, īls uzlec mugurā: Hei! ho! — » (23108). Te pavīd pasakas motīvs

par zeltā zirgu ūn minēts übags, bet «īliņā», vēlākajā «Kurbadā», šī

epizode palikusi neizmantota, taču Raiņa apziņā dzejiskie tēli eksistēja,

un varbūt 1909. gadā šis motīvs no jauna atausa viņa iztēlē un nti

guva plašāku izvērsumu.

Uz kādas citas «īliņa» radāmo domu lapiņas ir pavisam īsa atzīme:

«Kraukļi, ziemas putni» (29108).. Arī «Zelta zirgā» kraukļi parādās kā

ziemas un tumsas sargātāji.
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«Zelta zirga» sižeta pamatā Rainis ņēmis igauņu «Pasaku par ķēniņ-

meitu, kas septiņus gadus miegā gulēja» vācu tulkojumā — «Wie eine

Konigstochter sieben Jahre geschlafen»
I.^1

.^

Igauņu pasaku grāmata glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas

vēstures muzejā Aspazijas bibliotēkā. Raiņa piezīmes lappušu malās

un pasvītrojumi liecina, ka Rainis šo grāmatu izmantojis darbam. īpaši

daudz šādu pasvītrojumu ir minētās pasakas tekstā. Pasaka stāsta par

karaļmeitu, kas aizmigusi uz septiņiem gadiem un septiņām dienām.

Viņa ielikta stikla zārkā, kas novietots augsta stikla kalna galā. Lai

princese varētu uzmosties, nosacītajā dienā jārīko sacīkstes, kādam jā-

uzkāpj stikla kalnā un jānones princese lejā. Uzvarētājam karalis atdos

savu meitu par sievu, jo, atstāta stikla kalnā, viņa aizmigs uz mūžu.

Tālāk pasakā runāts par tēva trim dēliem, kam jāiet sargāt tikko nomi-

rušā tēva kaps. Augstprātīgie vecākie dēli negrib to darīt, toties jau-

nākais, kuru citi ieskata par pamuļķīti, sargā tēva kapu un par balvu

iegūst spēju atsaukt vara, sudraba un zelta zirgu. Seko trīs jājieni

stikla kalnā, un zelta zirgs ar jaunāko dēlu uzauļo kalna galā. Zārka

vāks atveras, aizmigusī princese pieceļas sēdus, nomauc no pirksta

gredzenu un iedod to zelta jātniekam. Jaunākais dēls nones princesi

lejā un nodod viņu tēva rokās. Ķēniņš rīko lepnas kāzas, bet abi ve-

cākie brāļi aiz skaudības nomirst.

Igauņu pasakas meti Raiņa lugā cieši savijusies ar līdzīgiem lat-

viešu pasaku motīviem. Rainis pārņēmis pasakas sižetu un galvenos
tēlus: trīs brāļus, no kuriem divi ir ļauni un nenovīdīgi, bet trešais —-

strādīgais, labsirdīgais, krietnais brālis, ko dramaturgs, izmantojot senu

vārdnīcu materiālus, nosaucis par Antiņu
2, nones no stikla kalna prin-

cesīti. Lugā ienākušas ari dažas pasakas tekstam tuvas vietas. Piemē-

ram, pasakā brāļi saka: «No šitāda slaista., mums nekad nekāda

labuma nebūs. Kam mums viņu barot? Tad jau labāk turēt cūku: to

Var uz ziemsvētkiem nokaut.» 3
Lugā «Zelta zirgs» Lipsts saka: «Ko lai

mēs tevi velti barojam? Labāk barojam cūku, to var uz ziemsvētkiem

nokaut.»

Tāpat kā igauņu pasakā, ari «Zelta zirgā» pavasara atnākšanu pa-

vēsta cīruļa dziesma. Taču Raiņa lugā darbojas vairāki pilnīgi patstā-

vīgi tēli, kādu pasakā nav. Tādi ir tūkstošveidīgais Baltais tēvs un

vienveidīgā Melnā māte, kā ari Vēja māte un Sniega māte.

Ne igauņu, ne latviešu pasakās netiek tēloti saulgrieži, bet Rainis

1 Estnische Mārchen. Aufgezeichnet von F. Kreutzwald. Aus dem est-

nischen ūbersetzt von F. Lowe. Halle, 1869, S. 160—173.

Latviešu valodā pasaka atrodama grāmatā: Senās igauņu tautas pasa-
kas. Savācis un apstrādājis F. R. Kreicvalds. R., 1962, 103.—111. lpp.

2 Skat. Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). R., 1961,
62. lpp.

3
Senās igauņu pasakas, 108. lpp.
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«Zelta zirgu» nosaucis par «saulgriežu pasaku». Pašu saulgriežu motīvu

Rainis guvis no dabas iespaidiem Šis motīvs, kā liecina izgriezums no

Leipcigas avīzes «Leipziger Volkszeitung» 1907. gada feļetona pielikuma

(nr. 66), viņam šķitis daiļdarbam noderīgs. Minētais izgriezums glabājas

kopā ar citiem «Zelta zirga» materiāliem un rokrakstiem, un Rainis lajā

ar zilu krustiņu atzīmējis rakstu, kas saucas «Pavasara sākums». Rakstā

stāstīts par pavasara saulgriežiem. Parastā ziņa, ka pavasaris sācies

21. martā pulksten septiņos vakarā, Rainim likusies nozīmīga,, un, rak-

stot «Zelta zirgu», avīzes izgriezumu viņš pārlasījis. Dabas saulgriežus

Rainis cieši sasaistījis ar pārvērtībām sabiedriskajā dzīvē, tie Rainim

noderējuši sabiedrības revolucionārās attīstības atainojumam.

Raiņa daiļradē saulgrieži ir iecienīts motīvs: 1905. gada revolūcijas

ainās krājumā «Vētras sēja» Rainis simboliski tēlojis kā pavasara vētras

spirgto brāzmu, poēmā «Ave soli» dzejnieks rādījis saules diennakts

gaitu, alegoriski ar to tēlojot pamatšķiras cīņas dažādus posmus..

«Zelta zirgā» Rainis, tāpat kā «Ugunī un naktī»,, senajai vielai pie-

šķīris jaunu skanējumu. Arī igauņu tautas pasaku dzejnieks izmantoja

par čaulu, kurā ieliedēja savam laikam aktuālu un nozīmīgu domu,

Stolipina reakcijas smagajos gados atgādinādams, ka tumsai un ziemai

pienāks gals, ka pēc tumsas un sala nenovēršami jāatgriežas saulei.

Luga «Zelta zirgs» jau pirmrakstā pamatvilcienos veidojusies tāda,

kādu. to pazīstam šodien. Nemainīta palikusi lugas ideja, sižets., galvenie

tēli. Darba gaitā personāžs ieguvis jaunas nianses, attīstījusies un kļu-

vusi kompaktāka lugas kompozīcija, pilnveidojies dialogs, valoda un

stils.1

Sākotnēji Rainis bija domājis plašāk tēlot Tēvu, To liecina pirm-
rakstā pie ievadremarkas atstātā Raiņa piezīme: «Tēvam arī dot rak-

sturu» {22957), taču tēva tēlu dzejnieks nav pārveidojis. Kaut cik

nozīmīgu pārmaiņu nav arī brāļu veidojumos. Sākumā viņi saukti par

«vecāko brāli» un «vidējo brāli», un tikai tīrrakstā parādījušies vārdi

Bierns un Lipsts.

Antiņa tēls lugas tapšanas gaitā iemantojis vairāk gribasspēka un

noteiktības. Pirmrakstā viņš ir daudz nevarīgāks un raudulīgāks. Otrajā

cēlienā pēc Nabaga un Antiņa dialoga sekojis vēl plašs Antiņa mono-

logs (tagad 2. skats), kurā viņš vēlreiz izsacījis savu attieksmi pret

princesīti: «Lai viņu ceļ citi, kas ir viņas cienīgāki. Kā tad es jel maz

iedomājos, ka es varētu būt tas cēlējs? Te jau nepalīdz tas vien, ka es

gribētu palīdzēt, ka es visu priekš viņas atdotu. Un kas tad ir mana

dzīvība? Kurš tad neatdotu visu priekš viņas? [. .] Ak, es jau ari nemaz

neiedomājos būt tas cēlējs, tie bij tik sapņi! Bet vai es tomēr slepen

necerēju? Nē, nē, nē!» (22957).

1 Sīkāk lugas tapšanas procesu atspoguļo 4. variantu sējumā publicētie
teksti.
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Pirmrakstā un arī vēl tīrrakstā vairāk teksta bijis Princim un Kara-

lim. Dažās svītrotās replikās vairāk akcentēts Prinča ļaunums, cietsir-

dība, kā arī viņa šķiriskā pārākuma apziņa. Runājot par nezināmo

Saulcerītes glābēju, Princis to raksturojis šādi; «Viņš būs tikai kāds

klaidonis un zems, nicināto kārtas cilvēks.» (22957). Karaļa raksturs

pirmrakstā tēlots pretrunīgāks nekā pamattekstā. No vienas puses, Ka-

ralis vēl vairāk cenšas iztapt Bagātajam princim, no otras — viņš pa-

rādīts kā mīlošs un nelaimīgs tēvs. Visskaidrāk tas izteikts vēlāk svīt-

rotā monologā: «Ak, mans mīļais bērns, mana meitiņai Es gribu tev

visu labu un nevara tevī taču dot kādam svešam klaidonim — naba-

gam, lai viņš arī simtkārt būtu īstais — un — un atņemt princim, kas

var mūs visus pazudināt? — Ko es daru? Es tevi pašu, savu mīļumiņu,

mānu, sacīdams, ka princis tavs glābējs! Jā, viss jau notiek tavā labā.

Bet, ak, mānīt man, kam jābūt par visa. goda paraugu!» (22957).

Darba procesā pilnveidojies lugas dialogs, Raksturīgi, ka «Zelta zirga»

piirnrakstā Rainis galvenokārt atzīmējis izsakāmo domu, bet izvērstam

dialogam pievērsis mazāk uzmanības. Pīrmrakstā ir gan runātāju

teksts, bet personas lielākoties nav nosauktas un to replikas autors at-

dalījis ar domuzīmēm. Tā, piemēram, uzrakstīts pirmā cēliena 6. skata

fragments: «Jā, kad jūs dzenat. — Paliec, nāc istabā. — Bet man gribas

maizītes. — Būs, un gabaliņš gaļas būs, un viss būs. — Nu jau pagājuši

7 gadi un rīt ir 7. diena, tad princesei jāceļas augšā. Bet viņa tik

tad var uzcelties, kad kāds uzkāpj kalnā un viņu uzmodina» (22957).

No pirmraksta izveidots dialogs:

NABAGS

Jā, kad jūs dzenat, nedodat ne gaļas, ne maizes.

BIERNS

Paliec vien, nāc istabā, dabūsi maizi un gaļu, un visu. Sēsties uz

ši solīša.

NABAGS

Rīt, kad pulkstens sitīs divpadsmit, princese celsies augšā no garā

miega. Bet viņa vai tik tad celties, kad kāds uzkāpj stikla kalnā

un nones viņu lejā (22955).

Pabeigtākas veidojušās dzejā rakstītās rindas. Pirmraksta lapiņās ir

gan daudz svītrojumu, labojumu un pārstatījumu, taču uzrakstītie panti

gandrīz visos gadījumos atbilst vēlākajam tīrraksta tekstam. Tīrrakstā

tikai galīgi izveidota skatu secība, noapaļotas prozas un dzejas epizo-

des; dažus pīrmrakstā iecerētos prozas fragmentus Rainis pārvērtis

dzejā, un otrādi.

«Zelta zirgā» reālistiski sadzīves motīvi savijas ar fantastiskiem pa-

saku tēliem. Par sadzīves lietām lugas personāžs parasti sarunājas
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prozā — tādi ir mantas dalīšanas skati, skati stikla kalna pakājē, Karaļa

un Prinča sarunas piektajā cēlienā, toties fantastiskajām būtnēm dialo-

gus Rainis veidojis galvenokārt ar dzejas līdzekļiem.

Sākumā Rainis «Zelta zirga» tekstu uzrakstījis krietni plašāku. Vē-

lāk, domājot par lugas galīgo izveidi, vajadzēja ņemf vērā skatuves

iespējas un tekstu īsināt. Par īsinājumiem ziņas sniedzis pats Rainis:

«Tam pašam otram cēlienam bija sacerēti vēl daži skati, kuri tika at-

mesti, lai cēliens nebūtu par garu..» (DzD, 5. sēj., 289. lpp.).

Lugas tvirtuma labad vajadzējis upurēt ari vairākas dzejiski izteik-

smīgas vietas. Otrajā cēlienā svītrots paplašs Antiņa monologs no

1. skata sarunas ar Nabagu:

Kopš no bērnu gadiem modos,

Spīd viens gaišumiņš man sirdī,

Spīd viens vaigs iekš gaišumiņa,
Tik aiz gaismas nepazinu.

Kopš no bērnu gadiem modos,

Vienas ilgas mani vada,

Kurp? — mans prāts to nezināja.

Kopš tās dienas es to zinu!

Pušu lūza mani skati,

Gaišumiņš man vaļā vērās,

Un es pazinu to vaigu.
Kuru meklēju tik ilgi.

Kopš tās dienas nav man miera,

Viņas sāpes nesu līdzi (22957).

Atsevišķas monologa rindas izmantotas citās Antiņa replikās. Paplašas

dzejas epizodes atmestas arī otrā cēliena beigu skatā — Antiņa dialogā

ar noklīdušajiem bērniem — ausmas gariņiem.

Domājot par lugas valodu un stilu, Rainis aizvien tiecies pēc dze-

jiskuma un savdabības, bieži aizstājis parastāku izteicienu ar poētiskāku

apzīmējumu vai rindu.

«Zelta zirga» uzrakstīšanā Rainim centusies palīdzēt Aspazija. Viņa

lugu rediģējusi un īsinājusi, reizēm pierakstījusi remarkas. Piemēram,

ar Aspazijas roku ierakstītas remarkas otrā cēliena 1. skatā — Nabaga

dialogā ar Antiņu: «nomauc sev cimdus», «noraisa sev šalli», «novelk

sev svārkus», «noaun sev kājas», «atdod cepuri». Aspazijas rokrakstā

rakstītās remarkas saglabājušās arī citos cēlienos un skatos. Rainis

šos Aspazijas labojumus un papildinājumus akceptējis. Aspazija dažviet

palīdzējusi labot lugas stilu, pasvītrodama vietas, kuras, pēc viņas

domām, būtu pārveidojamas. Pirmā cēliena 5. skatā pasvītrota Bierna

replika: «Katrs sev ir tuvākais.» Rainis to ņēmis vērā un Biernam
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agrākās replikas vietā licis teikt sakāmvārdu: «Krekls tuvāks nekā

svārki.» Citur pa teksta rindai Aspazija pārveidojusi pati.

Bez šiem sīkajiem labojumiem Aspazija, domājams, uzrakstījusi arī

divus lugas «Zelta zirgs» skatus.

Ne Raiņa uzmetumos, ne pirmrakstā, ne tīrrakstā nav Vēja mātes

un Sniega mātes skatu. Otrā cēliena darbība sākumā risinājusies bez

šiem skatiem. Pēc Antiņa sarunas ar noklīdušajiem bērniem tūliņ seko-

jis Baltā tēva un Melnās mātes dialogs. Pēc darbības secības tas loģiski

piekļaujas iepriekšējiem skatiem. Kad noklīdušie bērni izjauc un aiz-

nes Antiņa ugunskuru, kļūst pavisam tumšs. 3. skata pēdējā remarka

skani «Aizskrej, tumsā vicinādami degošās pagalītes un ogles.» Melnās

mātes un Baltā tēva skats, kas agrāk tūliņ piekļāvies iepriekšējiem, sā-

kas ar remarku «Top gluži tumšs». Tā darbība loģiski pārgājusi no

viena skata otrā.

Zīmīgi, ka nākamajā — ausmas gariņu skatā ne pirmrakstā, ne tīr-

rakstā netiek pieminēta Sniega māte. Nav Antiņa monologa rindu:

Vēja māte sapnī pūta,

Sniega māte mani sedza.

Toties turpat talak pieminēts cits dzejisks tēls — Sala mate:

Lēna nakts un Sala māte,

Vedat mani prom no dzīves.

Pirmā no minētajam rindām vēlāk labota un tagad lasāma:

Lena nakts un stingra sala.

Vēja mātes un Sniega mātes tēli lugā acīmredzot ienākuši vēlāk, vēl

pēc tīrraksta pabeigšanas. «Zelta zirga» rokrakstu materiālos atrodami

šie abi skati, taču tie ir Aspazijas rokrakstā, rakstīti uz citāda papīra,

un, kā liecina lapiņu numerācija, tīrraksta tekstā tie ievietoti vēlāk.

Abus šos skatus Aspazija daudz labojusi un svītrojusi, labojumu skaits

Aspazijas rokrakstā tajos ir krietni lielāks nekā pārējā lugas tekstā.

Salīdzinot Sniega mātes un Vēja mātes skatu stilu ar pārējo lugas
tekstu, vērojama zināma atšķirība. Sevišķi Sniega mātes skatā stils ir

visai rotaļīgs un piebārstīts pamazināmajiem vārdiem, te virknējas: dar-

biņš, asniņi, cekuliņi, zariņi, lapiņas, krūmiņi, sedziņas, kadiķīši, pirk-
stainīši, nadziņi, bērziņi, spicītes un picītes. Kaut arī «Zelta zirgā» de-

minutīvi nav reta parādība, lugas stils dzejas epizodēs ir vienkāršāks,
skaudrāks un atturīgāks nekā Sniega mātes skatā. Otrā cēliena risinā-

jums ir pilns iekšējas aktivitātes un filozofisku uzskatu cīņas, bet Vējā
mātes un Sniega mātes skati no šī kopējā plūduma izdalās, jo tie dar-

bību uz priekšu nevirza, ir ilustratīvi un līdzinās starpspēlei plašākā

skaņdarbā.
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PUBLICĒJUMI UN NOZĪMĪGĀKIE TULKOJUMI

«Zelta zirgs» vispirms publicēts «Jaunās Dienas Lapas» feļetona pie-
likumā 1910. gadā (12.—87. nr.) ar apakšvirsrakstu «Bērnu pasaka pie-

cos cēlienos uz ziemsvētkiem, meteņiem un lieldienām».

Rainis tūliņ interesējās arī par lugas izdošanu atsevišķā grāmatā un

K. Ķirpēnam vēstulē vaicāja: «Tad es Tevi pie tās reizes lūgšu painte-
resēties arī, kā stāv ar «Z. zirga» izdošanu grāmatā? Gustavs [Zem-

gals — V. H.] rakstīja, ka daži cienītāji gribot izdot» (18058).

Vispirms bija paredzēts, ka «Zelta zirgu» izdos E. Birznieks-Upītis

«Dzirciemnieku» apgādībā, taču tad K. Ķirpēns pavēstīja Rainim, ka

«Zelta zirgu» gribot izdot Rīgas Politehniskā institūta studentu pulciņš.

Luga nāca klajā atsevišķā grāmatā 1910. gadā.' Vēlāk, 1911. gada
18. martā, kad luga jau bija iznākusi, vēstulē S. Nātiņam Rainis rak-

stīja: «Kad saņēmu caur Ķirpēnu pulciņa piedāvājumu izdot manu lugu,

es to sapratu kā pagodinājumu, kura dēļ atsacījos no sava privātizde-

vēja piedāvājuma.» Tādēļ arī Aspazija Raiņa uzdevumā 1910. gada

2. maijā ziņoja E. Birzniekam-Upītim: «Raiņa «Zelta zirgam» nāca godi-

nājošs priekšlikums no filistru puses, kuri gribēja to izdot, tā ka neva-

rēja atteikties, tas tādēļ no Jūsu apgādības izkrīt.»

Rainis gribēja «Zelta zirga» pirmizdevumam uzrakstīt ari prozas

ievadu vai prologu un vēstulē K. Ķirpēnam jautāja: «Vai es paspēšu

vēl nosūtīt mazu prozas ievadu?» (18059). Taču drīz vien autoru sāka

nodarbināt doma par to, lai luga iznāktu uz Rīgas Latviešu biedrības

Zinību komisijas vasaras sapulcēm, tādēļ no iepriekšējā nodoma viņš

atteicās un K. Ķirpēnam paziņoja: ««Zelta zirgs» lai skrien tāpat bez

ievada, esmu par daudz noguris.. «Zelta zirga» apakšvirsraksts ir šāds:

«Saulgriežu pasaka piecos cēlienos»» (18056).

levērojot Jaunā Rīgas teātra lūgumu pēc bērnu lugas, Rainis «Zelta

zirgu» vispirms nosauca par «bērnu pasaku», bet vēlāk vēstulē K. Ķir-

pēnam Rainis paskaidroja, ka lugas saturs īstenībā domāts lielajiem:
«Man liekas, ka teātris nepareizi dara, ieskatīdams lugu tikai par bērnu

lugu un nedodams vakara izrādes priekš lieliem. Tur bij taisnība

«Dzimtenes Vēstneša» kritiķim, kurš saka, ka virsraksts lugai tāpat
simbolisks kā pati luga, kuru var saprast tikai lielie. Maziem paliek tik

skatīšanās. Jaunais teātris līdz šim diemžēl daudz ko pārpratis; tā ari

šo lugu. Tur vajadzēja izpalīdzēt aktieriem no vadības puses, un avīžu

aizrādījumos vajadzēja teikt, ka luga ir domu luga» (18057).

Rainis domāja arī par to, kā grāmatai vajadzētu izskatīties un kā-

dam jābūt tās salikumam: «Labi būtu, ka varētu personu vārdus likt

virs rindiņām, daudz glītāk nekā Jaunajā Dienas Lapā, kur tie likti

1 Rainis J. Zelta zirgs. Saulgriežu pasaka piecos cēlienos. R., RPĪ
studentu pulciņš, 1910. 98 lpp.
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blakus. Cik daudz biezāka caur to iznāktu grāmatiņa?.. Vāka un virs-

raksta izgreznojumi še viegli atrodami, varbūt likt jātnieku ar zelta

vairogu (saule) un zobenu (stars). Vāka krāsa vislabāk balta, kremļa],

bāli dzeltena, vispār gaišā krāsā. Ja vāka zīmējums būtu par dārgu,

tad varētu uz itin gaiša vāka zelta burtiem likt virsrakstu» (18059).
Autora nodoms nepiepildījās —

«Zelta zirgu» uz Zinību komisijas
1910. gada vasaras sapulcēm Rīgas Politehniskā institūta studentu pul-

ciņš izdot vēl nepaspēja, tāpēc Rainis vēlāk sirdījās, ka velti nav uzrak-

stījis prozas ievadu. Vismaz daļēji tika realizēta Raiņa iecere par grā-
matas ārējo izskatu — to veidoja mākslinieka J. Madernieka savdabīgie

ornamenti un zīmējums, kas tēlo melnos kraukļus un aiz egļu galotnēm

uz sarkana fona dzeltenu jātnieka siluetu. Krāsas bija citas, tomēr vāks

kopumā atbilda Raiņa skatījumam. Vēstulē K. Ķirpēnam viņš atzina:

«Madernieka zīmējums glīts ir taču, visa grāmatiņa atstāj patīkamu

ārēju iespaidu» (18064).
Līdz 1925. gadam «Zelta zirgs» iznāca vēl trīs atsevišķos izdevumos:

visas trīs reizes izdevēja A. Gulbja apgādniecības sērijā «Universālā

bibliotēka», nr. 55/56.' Ne uz grāmatas vāka, ne titullapas nav iznākša-

nas gada, teksts iespiests vecajā ortogrāfijā un tikpat kā neatšķiras no

pamatteksta, nemainīts palicis lugas apakšvirsraksts «Saulgriežu pasaka

piecos cēlienos».

Bez tam «Zelta zirgs» iekļauts 1913. gadā izdotajā J. Raiņa Kopotu
rakstu 1. sējumā.2

«Zelta zirgs» kļuvis par vienu no visvairāk izdotajām Raiņa lugām,
tā ievietota daudzās skolu hrestomātijās, kā arī iznākusi greznos izde-

vumos.

«Zelta zirgs» ir viena no visvairāk tulkotajām Raiņa lugām. Jau

1916. gadā V. Brjusova un M. Gorkija sakārtotajā «Latviešu literatūras

krājumā» ievietots «Zelta zirgs» V. Brjusova tulkojumā — «Soaotoh

kohb»
3. V. Brjusova tulkojumā «Zelta zirgs» krievu valodā iznācis vai-

rākkārt. «Zelta zirgu» tulkojis arī V. Bugajevskis. 4

1 Rainis J. Zelta zirgs. Saulgriežu pasaka piecos cēlienos. Pēterburga
A. Gulbis, [1912]. Universālā bibliotēka, nr. 55/56. 134 lpp.
Rainis J. Zelta zirgs. Saulgriežu pasaka piecos cēlienos. Otrais

[3.] izdev. R„ A. Gulbis, [1920]. Universālā bibliotēka, nr. 55/56
141 lpp.
Rainis J. Zelta zirgs. Saulgriežu pasaka piecos cēlienos. 7. [4 ]
izdev. R., A. Gulbis, [1923]. Universālā bibliotēka, nr. 55/56. 114 lpp.

2 Zelta zirgs. Saulgriežu pasaka piecos cēlienos. — J. Rainis. Kopoti
raksti, 1. sēj. R„ 1913, «Dzirciemnieku» izd., nr. 43, 337.-442. lpp.

a PaiiHHC H. Soaotoh kohb. CKa3Ka 3 nHTH AencTßiunc. IJep. B. Bpio-
cosa. — B re: C6ophiik AaTßimcKon AnxepaTypLi. EleTporpaA. «Fla-

pyc», 1916, c. 243—343
4 Soaotoh KOHh. FlepeßOA B. EyraeßCKoro. — Hn Paihh c. CoSpamie

coHHneHHH b 3-x tt, t. 2. Fnra, 1954, c. 137—276.
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1922. gadā iznāca «Zelta zirga» tulkojums vācu valodā — «Das gol-

dene Ross».1 Grāmatā norādīts, ka lugu tulkojis autors. Pie tulkojuma
Rainis strādājis 1921. un 1922. gadā. Dienasgrāmatā 1922. gada 24. jan-
vārī ir ieraksts: «Aizsūtu Gulbim «Zelta zirgu».» Tad tulkojums galīgi

pabeigts. Daļu no lugas — pirmo un otro cēlienu
— tulkojusi Aspazija

jau 1917. un 1918. gadā. J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures mu-

zejā glabājas «Zelta zirga» tulkojuma pirmā un otrā cēliena melnraksts

Aspazijas rokrakstā (mv. nr. 197). 1921. gada 30. martā Rainis dienas-

grāmatā atzīmējis: «Vakar Gulbis atnesa «Zelta zirgu». 2 cēlienus Aspa-

zija jau pārtulkojusi.» Aspazijas tulkoto tekstu Rainis pārlūkojis un

rediģējis.

«Zelta zirgs» izdots lietuviešu valodā E. Matuzeviča tulkojumā- —-

«Aukso žirgas».
2

Igauņu valodā lugu tulkojis K. Abens, tulkojums —

Kuldratsu» 3
— publicēts Raiņa rakstu izlase, kas iznāca divos sējumos

'allinā.

«Dzīves un darbu» 5. sējumā Rainis priekšvārdā «Zelta zirgam» rak-

stīja, ka Greisa Risa «Zelta zirgu» tulkojusi angliski (DzD, 5. sēj.,

288, lpp.). 1925. gada 9. aprīlī rakstītā vēstulē Greisai Risai viņš patei-

cās par lugas tulkošanu: «Jūs pēc «Jāzepa un viņa brāļi» pārtulkošanas

nu esat pārtulkojusi angliski arī «Zelta zirgu» un pagodināt mani ar

skaistiem, atzinīgiem vārdiem. Ar pukstošu sirdi un lielām bažām esmu

uzdrošinājies spert soli no mūsu tālā nostūra lielajā angļu literatūras

pasaulē, pieturēdamies pie Jūsu rokas, kura nu spīdoši pārjūgusi arī

manu «zirgu».»

Tulkojums angļu valodā nav publicēts.

Nav ziņu par «Zelta zirga» tulkojumiem čehu un itāliešu valodās,

kurus Rainis minējis «Zelta zirga» priekšvārdā kopotos rakstos «Dzīve

un darbi» (DzD, 5. sēj., 288. lpp.).

SKATUVES GAITAS

Pabeidzis «Zelta zirgu», Rainis lugu tūlīt nosūtīja iestudēšanai Jauna-

jam Rīgas teātrim, un «Jaunā Dienas Lapa» 1909. gada 6. decembrī zi-

ņoja: «Jaunu J. Raiņa lugu nupat saņēmis Jaunais Rīgas teātris. Tā sau-

cas «Zelta zirgs, luga bērniem ziemas svētkos, metenī un lieldienās» un

parādīsies pirmo reizi ziemas svētkos turpmāko svētdienu dienas izrādēs.»
4

1
Rainis J. Das goldene Ross. Ein Sonnenwendmārchen m 5 Aufzū-

gen. Übersetzt aus dem lettischen vom Autor. Rīga, A. Gulbis, 1922.

182 S.
2 Rainis J. Aukso žirgas. Penkiiļ veiksmiļ saulēgražos šventēs pasaka.

Vērtē Ēug. Matuzevičius. Vilnius, «Vaga», 1964. 216 p.
3 Kuldrafšu. Tolkinud K. Aben. — J. Rainis. Valitud teosed, 1. Tal-

lina, 1965, lk. 5—128.

4 JaūM Dienas Lapa, 1909/271. nr., 23. nov. (6. dcc).
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Tā kā «Zelta zirgu» teātris noteikti gribēja izrādīt ziemsvētkos, tā iestu-

dēšanai iznāca visai maz laika. Teātrim nebija arī līdzekļu, lai izrādei

dotu atbilstošas dekorācijas. Pirmizrāde tomēr notika paredzētajā
laikā — 26. decembrī.

Tā kā Rainis jau bija iecienīts dzejnieks, «Zelta zirga» pirmizrāde
tika labi apmeklēta, un skatītāji to uzņēma ar lielu atsaucību. Tomēr

uzvedumā bija manāma sasteigtība, un neērtā Jaunā Rīgas teātra ska-

tuve neļāva sasniegt teiksmainas pasaku lugas uzvedumam nepieciešamo
efektu. Recenzents «Jaunajā Dienas Lapā» norādījis: «Tas prasa tik

daudz darba un mēģinājumu, cik Jaunam teātrim nav bijis, «Zelta

zirgu» iestudējot. Tāpēc izrādi var gan uzskatīt par tādu, kas stāv caur-

mēra augstumā, bet kas tomēr nestāv paša darba augstumā.»
1 Rakst-

nieks A. Deglavs, noskatījies pirmizrādi, 1910. gada 30. janvāri vēstulē

Rainim rakstīja: «Uz Zelta zirga pirmizrādi es biju. Man rādās, ka in-

scenējums ir trūcīgs. Rūmes trūkums neatļauj izcelt sevišķi kalnā kāp-
šanas skatu. Publika dažāda, citi saprot ietērpto ideju vairāk, citi ma-

zāk, citi pat neatron pietiekoši špāses.»

«Zelta zirgu» iestudēja režisors A. Mierlauks. Izrādē piedalījās
teicami aktieri, kas ar savu spēli atsvēra uzveduma ārējā ietērpa nepil-

nību. Antiņu tēloja T. Amtmanis, Princesi — L. Ērika, Balto tēvu —

A. Mierlauks, Melno māti — O. Muceniece, Sniega māti — B. Rūm-

niece, Biernu — V. Segliņš, Lipstu — G. Zibalts, Bagāto princi —

R. Kalniņš.
Jaunā Rīgas teātra repertuārā «Zelta zirgs» palika četras sezonas.

Drīz pēc «Zelta zirga» pirmizrādes Jaunajā Rīgas teātri lugu iestu-

dēja daudzi pašdarbības pulciņi visdažādākajās Latvijas vietās. 1912. gadā

«Zelta zirgu» uzveda Galgauskas Dziedāšanas biedrības dramatiskais

pulciņš skolotāja Kārļa Martinsona vadībā. Galgauskā luga izrādīta trīs

reizes, Lejasciemā — vienu reizi. Izrādes dalībnieki aizsūtīja Rainim uz

Kastaņolu pateicību par lugu. Rainis savukārt atbildēja ar apsveikuma

dzejoli (skat. šā izdevuma 5. sēj., 26. un 523. lpp.).

Pēc tam «Zelta zirgs» izrādīts Valkā, Valmierā, Kauguros, Skrīveros,

Jelgavā, Alojā, Limbažos, Liepās, Alūksnē, Stāmerienā, Lubānā v. c. vie-

tās. Nozīmīgākās pašdarbības kolektīvu izrādes bijušas Valkā, Valmierā,

Limbažos. Valmierā 1913. gadā trīs reizes «Zelta zirgu» izrādījusi Kau-

guru izglītības biedrība «Darbs». lestudējumu vadījusi un Princeses

lomu tēlojusi B. Skujeniece. Uzvedumam dekorācijas veidojis gleznotājs

E. Brencēns. Par izrādē gūtajiem iespaidiem J. Sudrabkalns rakstīja:

«Izteiksmē un uzbūvē noskaņota, filozofisku ideju bagāta, saviem ap-

rautiem aforismiem daudz domu ierosinoša, gan klusa un stingra, gan

1 -ni s. J. Raiņa «Zelta zirgs» Jaunā Rīgas teātrī. — Jaunā Dienas

Lapa, 1910, 16. nr., 21. janv. (3. febr.).
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sudrabpūku gleznu apvīta, Raiņa luga rada skatītājos stiprus pārdzīvo-

jumus, atver jaunus apvāršņus un, tālo skaistumu rādot, liek aizmirst

sūrstošās rētas.» 1

Tā paša gada 28. septembrī režisora A. Freimaņa iestudējumā «Zelta

zirgu» izrādīja pašdarbnieku trupa Ziemeļblāzmā. Sakarā ar lugas iestu-

dējumu Rainis devis norādījumus par Antiņa lomas izpratni. Pašdarbī-

bas trupā nav bijis īsti piemērota Antiņa lomas tēlotāja, un režisors

aizrakstījis Rainim vēstuli, kurā jautājis, vai Antiņu var tēlot paliela,
stalta auguma aktieris. Uz to Rainis 1913. gada 26. aprīlī režisoram

atbildēja: «Jūs īsti dziļi un pilnīgi pareizi apsverat «Zelta zirga» idejas

un aizrādāt sevišķi uz Antiņa izaugšanu par vīru.. Ideālisma nesējam

jābūt īstam vīram, šinī reizē jauneklim, un šīs lomas reālam tēlotājam
tamlīdz jāizrāda arī ārēji smalkums, bet arī spēks. Stalts, labi noaudzis

jauneklis būs īstais tēlotājs Antiņam; vismaz viņam jābūt samērā lie-

lākam par Saulcerīti, un īkšītis viņš jau nekādā ziņā nevar būt. Tomēr

viņam nav jābūt arī Lāčplēsim, jo Antiņš uzvar ar morāles, ne miesas

spēkiem; īkšītis turpret varētu būt varonis, kas uzvar ar gudrības un

viltus spēku.»

Kaut arī «Zelta zirgs» pieder pie visvairāk izrādītajām Raiņa lugām,

tā skatuves gaitas nav īsti laimīgas, jo maz bijis veiksmīgu lugas uz-

vedumu. Ar «Zelta zirgu» iznācis tā, ka daudzos gadījumos tas sagata-

vots lielā steigā, un tāpēc cietusi izrāžu kvalitāte. Turklāt «Zelta zirgs»

bieži vien uztverts un novērtēts tikai kā bērnu luga un pienācīga uz-

manība nav veltīta tās idejiskā satura atklāsmei. Kopš «Zelta zirga»

pirmuzvedumā bija iedibinājusies tradīcija šo Raiņa darbu izrādīt ziem-

svētkos, un tas daudzējādā ziņā noteicis lugas traktējumu un iestudē-

juma īpatnības. Uz ziemsvētkiem parasti gatavoja bērnu izrādes, un ari

«Zelta zirga» uzvedumam vajadzēja piešķirt publikas vecuma pakāpei

atbilstošu raksturu.

Pēc Rīgas nākamā pilsēta, kur «Zelta zirgs» iestudēts profesionālajā

teātrī, bija Liepāja. Vispirms šo Raiņa lugu iestudēja Liepājas Jaunais

teātris, kur pirmizrāde notika 1910. gada 26. decembri. Kaut ari uz

izrādi sanācis daudz publikas, skatītājus tā nav apmierinājusi, un Lie-

pājas laikrakstā «Dzīve» par uzvedumu lasāms negatīvs vērtējums: «Tā

kā par izrādi Liepājas Jaunā teātrī šoreiz diemžēl jāatsaucas pārāk ne-

atzinīgi, —
acumirkli neapstāsimies pie J. Raiņa diženā darba aplūko-

šanas.

Uz Liepājas Jaunā teātra skatuves aiz tehnisko apstākļu nepilnības

neparādījās vis J. Raiņa «Zelta zirgs», bet gan bāls atspīdums no tā.»2

*Sudrabkalns J. «Zelta zirga» izrāde Valmierā. — Jaunais Ceļš,
1913, 8. nr., 7. dcc.

2
—. Vietējās ziņas. — Dzīve, 1910, 150. nr., 27, dcc.
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Par šo neveiksmīgo izrādi uzzinājis arī Rainis un vēstulē A, Degla-

vam 1911. gada 23. janvārī rakstīja: «Ar Liepājas teātriem, abiem di-

viem, posts vien ir. Vecais teātris, mazākais, man samaksāja 110 rbļ.,

jaunais —
kā no Tevis dzirdu, — nav nekā maksājis, bet lugas viņš tā

izķēmo, ka viņa paša orgāns «Dzīve» brēkšus brēc.»

No Raiņa vēstules uzzinām, ka jau 1910. gadā vienlaikus ar Jauno

teātri «Zelta zirgu» gribējis iestudēt arī Liepājas Latviešu teātris, kas

pat nosūtījis autoram honorāru. Liepājas Latviešu teātri lugas pirm-

izrāde notika tikai pēc diviem gadiem — 1912. gada 9. martā, tomēr

arī šis uzvedums netika lāgā sagatavots. Uzveduma režisors bija A. Ko-

kalis. Lomās: Tēvs — T. Podnieks, Baltais tēvs — A. Kokalis, Melnā

māte — M. Celmiņa, Karalis — R. Štreihfelds, Princese — V. Vernere.

Kaut ari pirmā pasaules kara gados, kad saira stacionāro teātru ko-

lektīvi, daļa aktieru evakuējās no Rīgas uz dažādām Krievijas pilsētām,

kara un revolūcijas laikā «Zelta zirgs» tomēr piedzīvojis vairākus uz-

vedumus.

Kad 1919. gadā Latvijā bija kritusi padomju vara, buržuāziskās Lat-

vijas valdība padomju varas pastāvēšanas laikā izveidotā Padomju Lat-

vijas strādnieku teātra vietā nodibināja Nacionālo teātri. Bija paredzēts

atklāt Nacionālo teātri ar Raiņa «Zelta zirgu», taču izrādi nepaguva

sagatavot, un teātris sāka darbību 30. novembri ar R. Blaumaņa lugas

«Ugunī» uzvedumu. «Zelta zirga» pirmizrāde Nacionālajā teātrī notika

1919. gada 6. decembrī. Ari šis uzvedums, ko iestudēja režisors A. Mier-

lauks, bija sasteigts.

Lomās: Antiņš — F. Līcis, Tēvs —
T. Podnieks, Bierns — J. Ģermā-

nis, Lipsts —
A. Amtmanis-Briedītis, Karalis — T. Valdšmits, Princese —

L. Ērika, Bagātais princis — R. Kalniņš, Baltais tēvs — J. Plūme un

A. Mierlauks, Melnā māte — I. Vēsmiņa, Vēja māte — J. Skaidrīte,

Sniega māte — B. Rūmniece.

Nākamajos buržuāziskās Latvijas gados «Zelta zirgu» izrādījuši visi

lielākie provinces teātri.

No lielajiem Rīgas teātriem «Zelta zirgs» buržuāziskās Latvijas laikā

izrādīts vienīgi Dailes teātri, taču uzvedums, kura pirmizrāde notika

1931. gada 26. decembrī, nebija veiksmīgs. Uzveduma režisors bija
E. Smiļģis. Lomas šajā inscenējumā tēloja galvenokārt Dailes teātra to-

reizējā jaunā paaudze: Antiņš — J. Veinalds, Lipsts — E. Jēkabsons,

Baltais tēvs
—

A. Filipsons, Princese
— L. Amerika, Karalis — A. Krauk-

lis, Bagātais princis — A. Miķelsons.

Trīsdesmitajos gados «Zelta zirgs» izrādīts ari ārpus Latvijas robe-

žām. Kad 1937. gadā izcilais krievu režisors un aktieris Mihails Cehovs

sāka darbu Dārdingtonas teātra skolā, kas atrodas netālu no Londonas,

pirmajam iestudējumam viņš izvēlējās Raiņa saulgriežu pasaku «Zelta

zirgs». Ilgstošajā iestudējuma sagatavošanas posmā audzēkņi, kas iera-
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dusies Dārdingtonā no dažādām Anglijas malām, kā arī no Amerikas,

Austrālijas; Holandes v. c. valstīm, uzmanīgi iepazinās ar latviešu fol-

kloras materiāliem, paši sev zīmēja kostīmu metus, studēja Raiņa daiļ-
radi.

Par režisora asistentu šajā iestudējumā strādāja vēlākais Dailes teātra

aktieris Pēteris Vasaraudzis. Lipsta lomu tēlojis Pols Rodžers, kas vēlāk

kļuva par vienu no redzamākajiem angļu teātra «Old Vic» aktieriem.

No jauna šai Raiņa lugai teātris pievērsies Padomju Latvijā

1940. gadā, — to iestudēja Dailes teātris, gatavodams izrādi paredzēta-

jai latviešu mākslas dekādei Maskavā (pirmizrāde 31. decembrī). «Zelta

zirgu» inscenējis E. Smiļģis, dekorators — A. Spertāls, kostīmu skices

gatavojusi M. Spertāle, mūziku komponējis M. Zariņš.

Uzveduma veidotāji centās rādīt Raiņa lugu jaunā skatījumā un par

pamatieceri rakstīja: «Uzvar tikai tas, kas, cīnīdamies par savu ideju,

ziedo tai visu, pat sevi pašu. Dzīvē viss iet uz priekšu, pasaulē viss attīs-

tās, un pastāvēt var tikai tas, kas pārmainās: jo, kas ir nemainīgs, tas ir

miris, tam dzīvē vairs nav vietas. — Šīs idejas variācijas lugā allaž

atkārtojas.-»»1 Dailes teātra uzvedumā mazāk bijusi akcentēta Antiņa

izaugsme, bet galvenā uzmanība koncentrēta uz divu pretspēku — gais-

mas un tumsas, Baltā tēva un Melnās mātes — cīņu. Balto tēvu un

Melno mati tēloja E. Zīle un A. Ābele. Pārējās lomās: Tēvs — E. Mačs,

Karalis — Ai Filipsons, Princese — V. Lasmane, Bagātais princis —

K. Veics, Vēja māte — O. Krūmiņa, Sniega māte —- A. Baldone.

1948. gadā «Zelta zirgs» iestudēts Akadēmiskajā Drāmas teātrī (pirm-

izrāde 16. aprīlī). Raiņa lugu inscenējusi V. Baļuna, režisors — 2. Kat-

laps. Aritiņii tēloja R. Zandersons, Lipstu — R. Pūriņš, Biernu —-

H. Avens, Tēvu
—

K. Martinsons, Princesi — V. Vārna, Karali —

K. Kvēps, Bagāto princi — V. Gruziņš, Balto tēvu — V. Silenieks,

Melno māti — E. Ezeriņa, Sniega māti — M. Šmithene. Dekorācijas

gleznojis L. Grasrnanis, komponists — B. Sosārs.

Neilgi pēc pirmizrādes vairākas no galvenajām lomām sāka tēlot

Drāmas teātra studijas absolventi: Antiņu — K. Trencis, Princesi —

Dz. Ritenberga, Melno māti —
L. Freimane, Vēja māti — V. Selga.

Atzīmējot savu 15 gadu darba jubileju, «Zelta zirgu» 1956. gadā

iestudēja Jaunatnes teātris (pirmizrāde 1. martā). Inscenētājs — B. Prau-

diņš, režisore — T. Baboliņa, dekorators — H. Puto, komponists —

A. Žilinskis, kustību konsultante — T. Vītiņa, runas konsultante —-

O. Bormane. Antiņu tēloja T. Āboliņš, Biernu
—-

A, Vāvere, Lipstu —-

T, Macijevskis, Balto tēvu — J. Grantiņš, Melno māti — I. Bune, Prin-

cesi — Ē. Baldiņa un Z. Ozolniece, Bagāto princi —■ E. Liepiņš.

1 Dāiles teātra programmas grāmatiņa, 1940./41. g. sezona, 7. nr.



581

Vēlreiz Jaunatnes teātris «Zelta zirgu» iestudējis 1976. gadā (pirm-

izrāde 8. oktobrī). Inscenētājs — A. Šapiro, režisors
— U. Pūcītis, sce-

nogrāfs A, Freibergs, komponists — P. Plakidis. Lomās: Antiņš —

A. Zaice, Bierns — T. Āboliņš, Lipsts — E. Liepiņš, Baltais tēvs —

I. Skrastiņš, Melnā māte — V. Skurstene un M. Seržāne, Princese —

f. Soboļeva, Tēvs — T. Macijevskis, Bagātais princis — A. Mekšs,
Karalis

— A. Maizuks.

«Zelta zirgu» komponējis A. Zilinskis. Operas pirmizrāde Operas

un baleta teātrī notika 1965. gada 7. februāri. Diriģents R. Glāzups,
J. Lindbergs, režisors inscenētājs —

K. Liepa, scenogrāfe — B. Goģe,

baletmeistare — FI. Tangijeva-Birzniece. Lomās: Antiņš — J. Zābers

un M. Fišers, Bierns —- M. Andermanis, Lipsts —
A. Frīnbergs, Baltais

tēvs — P. Grāvelis, Melnā māte — A. Tauriņa, Saulcerīte — V. Davi-

done un A. Klinka, Tēvs — A. Daškovs, Bagātais princis — K. Zariņš

un A. Frīnbergs, Karalis
—

A. Lēpe.

1963. gadā «Zelta zirgs» iestudēts Lietuvas PSR Panevēžas Drāmas

teātrī. Inscenētājs — J. Miltinis, režisors — V. Blēdis, scenogrāfs —

D. Rožlapa.

1964. gadā luga pirmo reizi izrādīta Maskavā V. Majakovska Drā-

mas teātrī. Inscenētājs —
N. Ohlopkovs.

1966. gada Lodzas leļļu teātris «Pinokio» režisores M. Janicas

vadībā iestudējis leļļu izrādi, liekot tai nosaukumu «Stikla kalns».

«Zelta zirgs» uzvests ari vēl citos Padomju Savienības teātros, pat

tālajā Uzbeki jā Taškentas Jaunatnes teātrī, kur lugu iestudēja režisors

O. Dunkerš.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Luga «Zelta girgs» šajā izdevumā iespiesta pēc J. Raiņa kopotu rak-

stu «Dzīve un darbi» 5. sējumā publicētā teksta, kas salīdzināts ar pir-

majiem publicējumiem un lugas pirmrakstu un tīrrakstu. J. Raiņa Lite-

ratūras un mākslas vēstures muzejā glabājas «Zelta zirga» pirmraksts

(22957, tas rakstīts ar zīmuli uz dažāda lieluma lapiņām un stipri atšķi-

ras no pamatteksta) un tīrraksts (22955, tas rakstīts ar tinti uz neliela

formāta lapiņām). Tā kā arī tīrraksts atšķiras no pamatteksta, jāsecina,
ka «Zelta zirgs» iespiests no kāda cita manuskripta.

Pamattekstā konstatētas dažas kļūdas, kas šajā izdevumā novērstas.

Daļa no kļūdām tekstā ieviesušās tādēļ, ka Rainis nav lasījis «Zelta

zirga» pirmizdevumā korektūras, vienīgi pirmās loksnes korektūru. Rai-

nis šai sakarā rakstījis Jaunā Rīgas teātra komisijas loceklim K. Ķirpē-
nam: «Pirmo loksni korektūras es vēlētos redzēt, lai varētu labāk ap-

svērt. Vēlākās loksnes lasi Tu vien; neatstāj vis drukātavas korektoram,



tam naū laika būt pamatīgam» (18059). Pirmizdevumā ieviesušās kļūdas

palikušas ari nākamajos izdevumos, un vairākas no tām Rainis nav vē-

lāk pamanījis. Citas kļūdas ieviesušās vēlākajos lugas publicējumos.

Pamattekstā izdarīti vairāki labojumi.

Pirmajā cēlienā

144. rindā «saskaitīt» labots par «skaitīt».

135. replikā «zirnekļu» labots par «zirnekļa».

Otrajā cēlienā

157. rindā «balti» labots par «bāli».

481. rindā «krūmiņu» labots par «krūmiņus».
486. rindā «pirkstiņiem» labots par «pirkstaiņiem».

Trešajā cēlienā

672. rindā «ieiesim» labots par «iesim».

713. rindā «putniņiem» labots par «putniem».

Ceturtajā cēlienā

743. rindā «salna» labots par «sala».

Pamattekstā pēc 463. replikas izlaistas divas replikas:
«CETURTAIS

Man likās, ka sudraba gaisma kāpa no lejas un atkrita, kra!

VISI

(Smejas.)

Ha, ha, ha! Kra, kra, kra!»

Šīs replikas, kas lasāmas tīrrakstā un pirmajos izdevumos, pazudu-
šas 1920. gadā, lugu pārdrukājot. Zinātniskajā izdevumā tās atjaunotas.

Piektajā cēlienā

970. rindā «stikla» labots par «tīkla».

989. rindā «Ņemat» labots par «Ņemam».
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Ābele Alma (dz. 1907), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece
— 558, 566, 580

Abens Kārlis (1896—1976), igauņu literatūras zinātnieks, latviešu litera-

tūras tulkotājs igauņu valodā
— 552, 576

Āboliņš Tālivaldis (dz. 1932), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 580, 581

Adernieks Kārlis (dz. 1905), aktieris — 558

Akmentiņš Zigurds (dz. 1930), aktieris — 559

Alunāns Ādolfs (1848—1912), aktieris un režisors, latviešu dramaturģijas

pamatlicējs — 537

Alunāns Nikolajs (1859—1919), komponists un diriģents —
554

Amerika Lilija (1903—1980), aktrise — 579

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 566, 579

Amtmanis Teodors (1883—1938), aktieris un režisors
— 539, 577

Andermanis Maigurs (dz. 1922), operdziedātājs, LPSR Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks

— 559, 581

Antipovs Gurijs (dz. 1935), operdziedātājs, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks

—
559

Artmane Vija (dz. 1929), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

559

Asars Hermanis (1882—1942), teātra kritiķis, žurnālists — 555

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramaturģe,
Raiņa dzīvesbiedre — 523—525, 527—529, 531, 532, 536, 552,

561, 562, 566, 567, 569, 572—574, 576

Austriņš Alfrēds (1893—1963), teātra darbinieks, padomju diplomāts —

539

Avens Harijs (1910—1976), aktieris — 580

Baboliņa Taīsija (dz. 1923), režisore — 580

Baldiņa Elvīra (dz. 1919), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 580

Baldone Austra (1898—1971), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 580

Balodis Kārlis (1864—1931), ekonomists, statistiķis — 529. 530
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Baltābola Paula (1891—1978), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 557

Baļuna Vera (1904—1978), režisore, skatuves mākslas pedagoģe, LPSR

Tautas skatuves māksliniece — 580

Banga Tija (1882—1957), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 537, 539, 555—557

Baumanis Indriķis (1878—1955), fotogrāfs un grāmatu apgādu «Domas»

un «Spēks» vadītājs — 551

Bēkmanis Vladimirs (dz. 1929), tulkojis igauņu valodā «Uguni un

nakti» — 552

Benefelde Ada (1887—1967), operdziedātāja — 557

Bergmanis Vilis (1892—1976), teātra darbinieks, aktieris, LPSR Nopel-
niem bagātais mākslas darbinieks — 556

Bērza Milda, E. Plātesa firmas ekspedīcijas darbiniece — 539

Bērziņa Lilita (dz. 1903), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

558

Bērziņš Artūrs (dz, 1932), aktieris — 559

Bērziņš Osvalds (dz. 1924), aktieris — 559

Bērziņš Rūdolfs (1881—1949), operdziedātājs, LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks — 537

Binokls, skat. Vitvickaja Božena

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 544

Birznieks-Upītis Ernests (1871—1960), LPSR Tautas rakstnieks, Raiņa

darbu izdevējs — 551, 567, 574

Bivajevskis Nazars, tulkojis baltkrievu valodā Raiņa darbus — 565

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 531, 532, 579

Blēdis Vincs (dz. 1920), Panevēžas Drāmas teātra aktieris un reži-

sors — 581

Bļinovs Valentīns (dz. 1928), baletmeistars, horeogrāfs, LPSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks — 559

Bormane Olga (1893—1968), aktrise un režisore, skatuves mākslas pe-

dagoģe — 580

Brehmane Alise (dz. 1886), aktrise — 539

Brehmane-Štengele Milda (dz. 1893), operdziedātāja— 557

Brencēns Eduards (1885—1929), gleznotājs, grafiķis — 577

Briedis Arvīds (1907—1958), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 559

Briķe Indra (dz. 1957), aktrise — 559

Brīvnieks Kārlis (1854—1934), aktieris, režisors un dramaturgs — 537

Brjusovs Valerijs (1873—1924), krievu dzejnieks — 575

Brunovskis, Pliekšānu kaimiņš Berķenelē — 527

Bugajevskis Vladimirs (1905—1964), tulkojis krievu valodā Raiņa dar-

bus — 575

Bune Irma (dz. 1911), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk*

sliniece — 580

Celmiņa Marika (1879—1969), aktrise — 579
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Cehovs Mihails (1891—1955), krievu aktieris un režisors —- 579

Cestnovs Viktors (dz. 1953), aktieris — 559

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — 543, 544

Daškovs Aleksandrs (dz. 1914), operdziedātājs, LPSR Tautas skatuves
mākslinieks — 581

Davidone Vera (dz. 1923), operdziedātājā, LPSR Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece — 581

Deglavs Augusts (1862—1922), rakstnieks — 531, 577, 579

Dimiters Artūrs (dz. 1915), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks
— 558, 566

Dora, skat. Stučka Dora

Duburs Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors, skatuves mākslas peda-
gogs — 553, 554

Dunkers Oļģerts (dz. 1932), aktieris un režisors — 581

Dūns Olafs (dz. 1921), scenogrāfs — 559

Dzenis Albins (dz. 1907), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 559

Dzenītis Jānis (dz. 1928), aktieris un kinorežisors — 559

Egle Kārlis (1887—1974), literatūras zinātnieks, bibliogrāfs, tulkotājs,
LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks —-551

Ērika Lilija (dz. 1893), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

555, 577, 579

Ertnere Felicita (1891—1975), režisore, skatuves mākslas pedagoģe, LPSR

Tautas skatuves māksliniece — 556, 558, 559

Ezeriņa Emma (1898—1967), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 539, 557', 580

Filipsons Artūrs (1906—1950), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 558, 579, 580

Fišers Miķelis (dz. 1915), operdziedātājs, LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks — 559, 581

Flobērs Gustavs (1821—1880), franču rakstnieks --563, 564

Freiberga Mārīte, Raiņa jaunības dienu paziņa — 527

Freibergs Andris (dz. 1938), scenogrāfs — 581

Freibergs, pensionēts mežzinis Grīvā, pie kura Rainis skolas laikā dzī-

vojis pansijā — 527

Freimane Lidija (dz. 1920), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksli-

niece — 580

Freimanis Aleksandrs (1864—1919), aktieris un režisors, skatuves māk-

slas pedagogs — 578

Fridrihsons Gustavs (1860—1922), tautskolotājs un literāts — 526, 527

Frīnberga Regīna (dz. 1928), operdziedātāja, LPSR Nopelniem bagātā
skatuves māksliniece

—
559

Frīnbergs Arturs (dz. 1916), operdziedātājs, PSRS Tautas skatuves māk-

slinieks — 559, 581

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks —
565

Glāzups Rihards (dz. 1920), diriģents, LPSR Tautas mākslinieks — 581
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Goģe Biruta (dz. 1926), scenogrāfe, teātra kostīmu māksliniece, LPSR,

Nopelniem bagātā mākslas darbiniece — 581

Gorkijs Maksims (īst. v. Aleksejs Peškovs, 1868—1936), krievu rakst-.

nieks <— 575

Grantiņš Jānis (1909—1974), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves;
mākslinieks' — 580

Grasmanis Laimdonis (1916—1970), scenogrāfs — 580

Grāvelis Pēteris (dz. 1919), operdziedātājs, LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks — 581

Grikovskis,. Raiņa radinieks pa mātes (dzim. Grikovska) līniju — 527

Grūbe J., Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas rakstvedis — 544'

Gruntē Fricis (1885—apt. 1937), aktieris un režisors — 566

Gruntē Jānis (1892—1950), literāts un žurnālists, revolucionārās kustības

dalībnieks, tulkojis krievu valodā Raiņa lugas — 552, 565

Gruziņš Viktors (dz. 1912), aktieris — 539, 580

Gulbe Astrīda (dz. 1929), aktrise — 559

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis ari

Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 534, 552, 564, 565,

575, 576

Ģērmanis Jānis (1889—1965), aktieris — 579

Hamsters Kārlis (1892—1923), aktieris
—

566

Hausmanis Viktors (dz. 1931), literatūras zinātnieks un teātra kriti-

ķis —
519

Heine-Vāgnere Zermēna (dz. 1923), operdziedātāja, PSRS Tautas skatu-

ves māksliniece —
559

Jākobsone Ella (1885—1958), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 566

Janica Marta (dz. 1914), poļu režisore, teātra «Pinokio» direktore — 581

Jēkabsons Edgars (1908—1937), aktieris, cīnītājs Spānijā — 579

Jurjāns Andrejs (1856—1922), komponists, diriģents un mūzikas peda-

gogs —543

Kaktiņš Ādolfs (1885—1965), operdziedātājs, skatuves gaitas sācis kā

dramatiskā teātra aktieris — 555, 557

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas mākslinieks —

544, 557

Kalniņš Indulis (dz. 1918), komponists — 559

Kalniņš Rodrigo (1883—1940), aktieris — 565, 577, 579

Kangare Mirdza (dz. 1915), teātra kostīmu māksliniece —-
559

Kantāne Ausma (dz. 1941), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece —
559

Katlaps Žanis (1907—1968), aktieris un režisors, LPSR Tautas skatuves

mākslinieks —
580

Kauliņš Mārtiņš (1864—1928), deju skolotājs — 554

Kaupiņa Anna (1875—1911), aktrise — 538

Kažoku Dāvis (1850—1913), valodnieks, literāts, skolotājs — 522

Klētniece Dzintra (dz. 1946), aktrise — 559
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Klētnieks Karps (dz. 1910), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 566

Klinka Auguste (dz. 1918), operdziedātāja — 581

Ķlusiņš Miķelis (1847—1907), skolotājs un literāts — 526, 527, 535

Klusinu Kārlis, skat. Klusiņš Miķelis

Kļava Jānis (1892—1971), aktieris un režisors — 557

Kokalis Augusts (1881—1939), aktieris un režisors — 579

Krauklis Atis (1900-1969), aktieris — 558, 579

Krauklis Nikolajs (1900—1945), aktieris un režisors — 557

KMcums Rūdolfs (1900—1971), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 558, 566

Kreicvalds Fridrihs Reinholds (1803—1882), igauņu rakstnieks un folklo-

rists, «Kalevipoega» sacerētājs — 569

Kroders Oļģerts (dz. 1921), režisors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 559

Krūmiņa Olga (dz. 1909), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 539, 580

Krūmiņš Artūrs (1079—1969), arhitekts
—

544

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs, dekorāciju gleznotājs daudzu Raiņa
lugu pirmuzvedumiem — 539, 554

Kundziņš Kārlis (dz. 1902), literatūras un teātra vēsturnieks — 519

Kuplais Jānis (dz. 1941), aktieris — 559

Kuple Dina (dz. 1930), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

559, 566

•Kurcijs Andrejs (1884—1959), rakstnieks — 566

Kvēps Konrāds (1891— 1961), aktieris — 580

Ķirpēns Kārlis (1875—1929), jaunstrāvnieks, Jaunā Rīgas teātra valdes

loceklis — 539, 544, 553, 567, 574, 575, 581

Laiva Irma (dz. 1909), aktrise — 558

Lapiņš Artūrs (dz. 1911), scenogrāfs, LPSR Tautas mākslinieks — 559

Lasmane Vilma (dz. 1917), aktrise — 558, 580

Lasmanis, Jaunā latviešu teātra komisijas loceklis — 536

Lēpe Artūrs (dz. 1911), operdziedātājs, LPSR Nopelniem bagātais skatu-

ves mākslinieks —
581

Līcis Fricis (1891—1953), aktieris — 579

Liepa Kārlis (dz. 1905), operu režisors, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 559, 581

Liepinš Edgars (dz. 1929), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

580, 581

Liepinš Harijs (dz. 1927), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

559

Lindbergs Jāzeps (dz. 1922), diriģents, pianists, LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks

—
581

Locenieks Kārlis (1907—1975), aktieris un režisors — 559

Macijevskis Tālivaldis (dz. 1926), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 580, 581
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Mača leva (dz. 1932), aktrise -- 559

Mačs Emīls (1892—1958), aktieris un režisors, skatuves mākslas peda-
gogs, LPSR Nopelniem bagātai/ mākslas dārfefnlekf— 51^55875^9

Madernieks Jūlijs (1870—1955), gleznotājs, lietišķās mākslas meistars,

LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieki — 575

Maizuks Aleksandrs (dz. 1928), aktieris — 581

Mārīte, skat. Freiberga Mārīte

Mārsietis Jānis (1889—1962), aktieris — 557, 558

Martinsons Kārlis (1883—1969), skolotājs — 577

Martinsons Ki.rils (1888—1977), aktieris — 580

Matuzevičs Jevgeņijs (dz. 1917), ļietuviešu dzejnieks, tulkojis lietuviešu
valodā «Zelta zirgu» — 576

Maubert C, skat. Mobērs Kamils

Mediņš Jānis (1890—1966), komponists un diriģents — 557

Mednis Haralds (dz. 1906), kordiriģents, LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks — 559

Mekšs Andris (dz. 1941), aktieris — 581

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tautas

mākslinieks — 557

Merimē Prospērs (1803—1870), franču rakstnieks — 563, 564, 566

Mezencevs, cariskas Krievijas policijas apakšpulkvedis — 5*38

Mierkalns Fricis (1873—1955), teātra kritiķis — 530, 531

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisdrs — 539, 553, 554,

556, 557, 577, 579

Mihelsons Arveds (1886—1961), aktieris, literāts, LPSR Nopelniem ba-

gātais skatuves mākslinilks — 558

Miķelsons Alberts (dz. 1900), aktieris — 558, 570

Miķelsons Rūdolfs (dz. 19(M), dekorators — 566

Miltinis Jozs (dz. 1907), režisors, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

581

Mizīts T., atturības biedrības «Auseklis» rakstvedis — 523

Mobērs Kamils, franču žurnālists, kopā ar N. Robiņu tulkojis franču
valodā «Uguni un nakti» — 552, 553

Muceniece Otīlija (18*71—1951), aktrise — 556, 577

Muratovs A. N, tulkotājs, tulkojis krievu valodā «Uguni un nakti» —

552

Mūrnieks Nikolajs (1904—1977), aktieris un režisors, LPSR Tautas ska-

tuves mākslinieks — 559

Nātiņš S. — 574

Ohlopkovs Nikolajs (1900—1967), krievu aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 581

Osis Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

539

Ozoliņš Jānis (?—1930), aktieris — 557

Ozoliņš Pēteris (1864—1938), aktieris un režisors — 531, 532, 536, 543

Ozolniece Zenta (dz. 1919), aktrise — 580
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Pabriks Kārlis (1898—1977), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 558

Pelše Rūdolfs (1880—1942), mākslinieks — 534

Pētersons Pēteris (dz. 1923), režisors un dramaturgs, LPSR Nopelniem
bagātais mākslas darbinieks — 559

Petrovskis Artūrs (1908—1977), aktieris — 539

Piesis Kārlis (1911—1973), režisors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 566

Pīlādzis Rūdolfs (1910—1969), scenogrāfs —
539

Plakidis Pēteris (dz. 1947), komponists — 539

Plātess Ernests (1821—1887), grāmatizdevējs Rīgā — 539

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 527

Plūme Jānis (1889—1930), aktieris un režisors — 557, 579

Podnieks Fridrihs, režisors, bij. Jaunā latviešu teātra direktors — 537

Podnieks Teodors (1879—1936), aktieris — 537, 579

Praudiņš Boriss (1908—1975), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem ba-

gātais mākslas darbinieks — 580

Priede Jānis (1897—1948), aktieris — 557, 558

Pūcīšu Ģederts (īst. v. Ģederts Eilenbergs, 1846—1919), grāmatizdevējs,
literāts, — 52%

Pūcītis Uldis (dz. 1937), aktieris — 559, 581

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 169, 548

Purir)š Reinholds (1898—1966), aktieris — 580

Puto Helmuts (1924—1977), scenogrāfs — 580

Reinsens, Pliekšānu kaimiņš Berķenelē — 527

Remiķis Mārtiņš (1845—1921), latviešu grāmatu un laikrakstu cenzors

(1871—1918) Galvenajā preses pārvaldē Pēterburgā — 531, 532

Risa Greisa, tulkotāja, tulkojusi angļu valodā «Zelta zirgu» un «Jāzepu
un viņa brāļus» — 576

Ritenberga Dzidra (dz. 1928), aktrise-un režisore, LPSR Nopelniem ba-

gātā skatuves māksliniece — 580

Robiņa Natālija (?—1918), «Uguns un nakts» tulkotāja franču valodā —

552, 553

Rodžers Pols (dz. 1917), angļu aktieris — 580

Roga Rasma (dz. 1925), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece'■— 559

Romanovskis, Pliekšānu kaimiņš Berķenelē — 527

Roždestvenskis Vševolods (1895—1977), krievu dzejnieks un tulkotājs,

atdzejojis krievu valodā «Uguni un nakti» — 552*

Rožlapa Dailis (dz. 1932), scenogrāfs — 581

Rudzītis Jāzeps (dz. 1928), folklorists — 527

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 556, 577, 579

Rūtiņa Zigrīda (dz. 1931), aktrise — 559

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris unrežisors — 577

Selga Vera (dz. 1918), aktrise — 580
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Seržāne Maija (dz. 1943), aktrise — 581

Sieks J., atturības biedrības «Auseklis» priekšnieks — 523

Silenieks Visvaldis (1898—1960), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 580

Simsons Eduards, aktieris — 557

Skaidrīte Jūlija (1871—1942), aktrise
—

579

Skrastiņš Imants (dz. 1941), aktieris — 581

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, daiļlasītāja un dzejniece, Raiņa
un Aspazijas tuva paziņa — 555, 556, 566, 577

Skulme Valentīns (dz. 1922), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves
mākslinieks — 559

Skurstene Velta (dz. 1930), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves
māksliniece

—
581

Smiļģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas skatuves

mākslinieks
— 539, 555—558, 579, 580

Soboļeva Tamāra (dz. 1937), aktrise — 581

Sosārs Burhards (1890—1953), komponists — 580

Spertāle Marga (dz. 1901), teātra kostīmu māksliniece, LPSR Nopelniem

bagātā mākslas darbiniece — 580

Spertāls Arvīds (1897—1961), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks — 557, 580

Stubavs Arnolds (1910—1958), aktieris — 558

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa

jaunākā māsa, padomju valsts darbinieka Pētera Stučkas dzīves-

biedre — 527

Stungure Zigrīda (dz. 1928), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 559

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), LPSR Tautas dzejnieks — 577, 578

Svainis Ansis (1876—1933), aktieris — 538, 566

Šapiro Ādolfs (dz. 1939), režisors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 581

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 523

Šmithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 556, 580

Šmits Luijs (dz. 1907), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks — 558

Štreihfelds-Varkalis Rūdolfs (1875—1966), aktieris, LPSR Nopelniem ba-

gātais skatuves mākslinieks — 538, 579

Švarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 556

Tangijeva-Birzniece Helēna (1907—1965), baletdejotāja, baletmeistare un

horeogrāfe, LPSR Tautas skatuves māksliniece — 581

Tauriņa Austra (dz. 1927), operdziedātāja, LPSR Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece
— 559, 581

Tautmīlis-Bērziņš Roberts (1873—1915), dramaturgs, režisors un teātra

kritiķis — 538

Tilbergs Jānis Roberts (1880—1972), gleznotājs, grafiķis, tēlnieks, peda-

gogs, LPSR Tautas mākslinieks —; 552
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Tolstojs M, cenzūras ierēdnis cariskajā Krievijā — 532

Tons Edgars (1917—1967), diriģents, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 559

Trencis Kārlis (dz. 1929), aktieris — 580

Tunce Rūdolfs (1892—1963), operdziedātājs — 557

Valdmanis Kārlis (dz. 1919), aktieris — 558

Valdmanis Voldemārs (1905—1966), grafiķis, scenogrāfs, LPSR Tautas

mākslinieks — 552

Valdšmits Teodors (1868—1934), aktieris — 579

Vārna Vilma (1917—1978), aktrise — 580

Vasaraudzis Pēteris (dz. 1908), aktieris
—

580

Vāvere Alfrēds (dz. 1908), aktieris — 580

Vazdika Ilze (dz. 1943), aktrise —
559

Vazdiks Hermanis (dz. 1906), aktieris, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 558

Vēbers Aleksandrs (1848—1910), vācu cilmes žurnālists — 535

Veics Kārlis (dz. 1902), aktieris — 580

Veinalds Jānis (1907—1937), aktieris — 579

Vernere Velta (1890—1956), aktrise — 538, 579

Verners Vilis (dz. 1906), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 559

Vesmans Kārlis, Jaunā Rīgas teātra kostīmu meistars — 554

Vēsmiņa Irma (1888—1962), aktrise — 557, 579

Videnieks Alfrēds (dz. 1908), aktieris, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 539

Vilks Ģirts (dz. 1909), scenogrāfs un grafiķis, LPSR Tautas māksli-

nieks — 559

Vītiņa Tamāra (dz. 1921), baletmeistare, pedagoģe, LPSR Nopelniem ba-

gātā mākslas darbiniece — 580

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists — 543

Vitvickaja Božena (?—1923), teātra kritiķe, skatuves mākslas peda-
goģe — 555

Zābers Jānis (1935—1973), operdziedātājs, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 581

Zaice Anda (dz. 1941), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 581

Zālīte Hermīne (1858—1932), P. Zālītes dzīvesbiedre — 536

Zālīte Pēteris (1864—1939), buržuāziskais filozofs, redaktors —

529, 531

Zanders, skat. Vēbers Aleksandrs

Zandersons Rihards (dz. 1910), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks
— 539, 580

Zariņš Kārlis (dz. 1930), operdziedātājs, PSRS Tautas skatuves māksli-

nieks — 559, 581

Zariņš Marģeris (dz. 1910), komponists, PSRS Tautas mākslinieks — 580

Zeiferts Teodors (1865—1929), literatūras vēsturnieks un kritiķis — 543



Zeltmatis (īst. v. Ernests Kārkliņš, 1868—1961), skatuves mākslas peda
gogs un rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi

nieks — 535

Zemgals Gustavs (1871—1939), buržuāziskās Latvijas politisks darbi

nieks — 574

Zemzare Daina (1911—1971), valodniece — 569

Zīle Edgars (dz. 1908), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

558, 580

Zolā Emīls (1840—1902), franču rakstnieks — 530

Zommers Alfrēds (1888—1954), aktieris un režisors — 539

Zommers Herberts (dz. 1895), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem ba

gātais skatuves mākslinieks ■— 539

Zušmanis Kārlis (dz. 1945), aktieris — 559

Zvārguļu Edvards (īst. v. Treimanis, 1866—1950), dzejnieks — 527

Zvirgzdiņa Elza (dz. 1927), operdziedātāja, LPSR Nopelniem bagātā ska

tuves māksliniece — 559

Zibalts Gustavs (1873—1938), aktieris — 539, 556, 557, 577

Žilinskis Arvīds (dz. 1905), komponists, LPSR Tautas skatuves māksli

nieks — 580, 581

Zvīgule Lilija (dz. 1902), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

558
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