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TAISNIBAS MEKLETAJI.

Skatu luga trijos cēlienos, priekš bērniem.



PERSONAS.

Austra, 12 gadus veca meitene.

i māsas, drusku jaunākas kā pirmā.
J ūliņa,|
Austras pamāte.

Jānis, klaidonis zēns, ap 12 gadus vecs.

Andrejs.

Atis, lielāks zēns.

Valdemārs.

Skolotājs.

Austras tēvs.

Kāds strādnieks.

Bērni: zēni un meitenes skolas gados.

Notiek tagadnē, Kurzemē.



Pirmais cēliens.

Skatuve: Istabiņa ar izbalinātām sienam. Šur tur jau bali-

najums atvēlies un atiris un sienās redzamas šķirbas. Dibenā

durvis no āra. Pa kreisi durvis uz otru istabu. Labajā pusē

logs, pa kuru redzamas pļavas un pakalni. Pie loga neliela

gulta ar baltu spilvenu, — virs tās, pie sienas, daži savītuši

vaiņagi. Kreisajā pusē gar sienu vienkāršs sols un mazs gal-
diņš. Pie gultas neliela kaste un pāris vecu niedru krēslu.

Apgaismošana vāja. Gultas galvgalī plauktiņš, piestiprināts pie

sienas, uz ta dažas grāmatas.

Austra sīciņa meitenite, viegli ģērbusies, stāv pie loga un

lūkojas ārā. Kas tur par saules gaisu ārā un smarša

cik viegla! Un zilais gaiss un baltie mākoniši!..

Visur dziesmas, visur prieks un silta vasara. Visiem

līgsmi un labi, — tikai man it kā kaut ka trūkst. —

Neglauda mani vairs mātes mīļās rokas, nestāsta

man viņa pasaku — viņa tagad aiz akmens vaļņa

kapsētā. Un kad iedomāju visu nākotni, priekšdienas,
tad man liekas, ka saule būtu auksta un puķes bez

smarsas. Domā. Uz skolu ari vairs netikšu, citiem tur

mācities un līgsmot, man tagad būs garas nebeidzamas

darbdienas. Paņem grāmatiņu no plaukta, uzmetas uz gultas
un sāk lasit.

Pamāte ienāk pa āra durvim, izpurušiem matiem, un kliedz.

Kas tad nu! Atkal ši mūžigā gulēšana un slinkošana

ar grāmatu rokā? Es tev parādišu grāmatu! Tik

vien zināsi, kā maizi ēst un slinkot bez darba. Paķer

slotu no kakta un skrien Austrai klāt, kura iztrūkusies dreb un

saceļ rokas pret pamāti. Pamāte tai sit pa pleciem ar slotu.

Še tev nu! Istaba neslaucita, ūdens ne lāsites kukņā,
bet tu man te gulēsi. Sit viņu, Austra sāpigi iekliedzas.

Austra. Ai, negulešu vairs, negulešu... strādāšu.
Raud.
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Pamāte. Un sitās tavas grāmatas, ka nevienas

vairs te nebūtu! Es šodien ar viņām krāsni izku-

rināšu. Salasijusi tādas lūžas pa malu maļam un

tad to sauc par gudribu! Nedomā, ka tev te laiks

būs sēdēt un lasit. Izgulējies diezgan, kad tava labā

mammiņa bija dzīva, bet tagad es tevi padarišu par
cilvēku. Redzēt negribu šo kankaru! Grūž ar slotu

grāmatu plauktā, grāmatas nokrīt uz gultas un zemē; spārda

ar kājām. Uz krāsni nes tūlit!

Austra lūgdamās. Vai, vai! Nelasišu vairs, nelasišu,
tikai nemet krāsnī. Aiznesišu projām, nolikšu...

Nevienam neriebs. Nemet tikai viņas krāsnī. Sāk lasit

grāmatas kopā.

Pamāte. Nu, paņem ar', bet to es tev saku, ja
vēl vienu vienigu reizi redzēšu tās blēņas, tad es

tev!.. Skaties, ka tu man drīzāk būtu pie darba.

Ūdeni pienes un tad eji drēbes mazgāt! Tfu tāda

bērna! Aiziet pa āra durvim.

Austra acis slaucidama lasa kopā grāmatas, tadpaceļ gul-
tas maisiņa galvgali un sabāž tur visas apakšā, nokārto apsegu,
iespiež galvu spilvenā un šņukst. Pa āra durvim ienāk skolo-

tājs, jauns cilvēks, rokās mazs spieķitis, galvā platmale.

Skolotājs sveicinādams. Labdien, Austra! Ilgi tevi

neesmu redzējis, nācu palūkot, ko tu dari. Austra

uztrūkusies skatās uz viņu, skolotājs tai saņem aiz rokam.

Mana mazā, labā Austra! Bet kas tad tev? Sarkanas

acis un asaras! Austra, bet tu tak teici vairs ne-

raudat pēc mātes, tu man to apsolijies. Mātei taču

vairs nekas nekait.

Austra skatās uz viņu. Ak... neraudu es pēc

mātes, es raudu par savu dzīvi; tagad man viņas
vairs nava.

Skolotājs uztraukts. Austra! Par dzīvi! Ko tad

tu zini no tās? Pie sevis. Nesaprotu. Bet nāc nu,

pastāsti man, parunāsimies... Tu man biji tik laba.

Velk viņu līdz un nosēstas uz sola. Austra stāv tam pretim.

Austra. Neka nezinu, tikai zinu, ka man nava

vairs dzīves. Dzīve man bija, kad mana māte dzīvoja.
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Es biju līgsma un brīva. Viņa mani apģērba tīrām

jaunām drēbēm un laida uz skolu. Un kad es no

turienes pārnācu, viņa mani uz ceļiem auklēja, viņa
man putekļus no vaigiem noslaucija. Viņa man

pasakas un teikas stāstija, kamēr es, klausoties,

iemigu kā saldos sapņos. Pa mežu, pa pļavu un

upmalu man bija brīv iet, un kā man tikās klausities,
kā vēji šalca mežā, kā bitites dunēja pļavā un kā

upes melnā dzelme griezās... Ta bija mana dzīve.

Tagad man ir cita. Dien' no dienas smagi darbi,
rokas un krūtis sāp! Un tad kliedzieni un draudi...

Ta nava mana dzīve. Mana ir pagalam! Sāk atkal

šņukstēt.

Skolotājs. Austra, Austra, paklausies, ko es tev

pateikšu. Neraudi, paklausies. Vēl tev daudz labu

dienu priekšā... Drīz būs svētdiena. Ja?

Austra skumji. Būs...

Skolotājs. Un upmala balta un sarkana no ziediem,
tur ir labi atpūsties. Es dzirdēju, ka citi bērni iešot

zaļumos palīgsmot. Aiziesi ari tu un atstāsi savas

skumjas. Un nāks tak kādu reiz ari cita dzīve.

Austra. Nenāks. Mana dzīve mani veda arvienu

uz priekšu, arvienu uz skaistākām vietām. Es mācijos
un man bija tik labi daudz, daudz zināt, man gribējās
arvienu tālāk. Tad es domāju, kad būšu liela,
ierīkošu sev pavisam citādu dzīvi nekā tādu, kas te

redzama. Se man nepatīk. Vienmēr asaras, sāpes
un nabadziba. Mana dzīve būtu bijusi gaiša un

spodra kā saule, es viņu būtu tādu meklējusi...
Bet tagad es vairs nevarēšu mācities, tagad es būšu
tāda kā visi: netīra, nelaimiga un man nebūs ne

prieka... Skatās uz sevi. Un ari jūs man būsiet sveši.

Neteiksiet man neviena vārda.

Skolotājs domā; aizkustināts. Austra, vaj tu dzīvotu

pie manis, skolā, ja tev tēvs ļautu. Ko domā?

Austra. Ak, mūžu es tur dzīvotu.

Skolotājs. Un es tevi mācitu. Tu biji viena no
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manām labākajām skolniecēm. Tu mani labāk sa-

prati nekā citi, skumji man ir bez tevis. Lūdz, Austra,

tēvu, lai viņš tevi laiž vēl. Es nekādas maksas ne-

ņemšu un nevienam neļaušu par tevi rūpēties, es

būšu tev mātes vietā. Vaj tā?

Austra priecigi. Ak, cik tur būs labi! Viss tur

tik gaišs un patīkams. Un tad es savas grāmatas

uz turieni ari aiznesīšu. Tur viņas neviens nemetis

krāsnī.

Skolotājs. Vaj tad še?
..

Austra. Ja. Pamāte gribēja mestkrāsnī, es tikko

paspēju noglabāt savā gultiņā.

Skolotājs. Nabaga bērns!.. Ja, tad runāsim ar

tēvu, un ja viņš būs ar mieru, tad aizej un pasaki
man.

Austra bēdigi. Nezinu... Tēvs dzer daudz deg-
vīna un saka, ka viņam neesot naudas.

Skolotājs. Nu, tad es raudzišu kā nebūt. Un

tad mēs tavu dzīvi atkal izcelsim no kapiem. Smaida.

Austra. Ja. Paliek llgsma.

Skolotājs pieceldamies. Nu, tad dzīvo vesela un

neraudi vairs. Sāksim drīz smieties. Uzliek cepuri un

iziet pa dibena durvim. Au3tra to pavada un tad atgriežas

atpakaļ.
Austra smaididama. It kā saule būtu siltāk iespī-

dējusi istabā, it kā skaistāka vasara būtu. Ja, kad

tas tā būtu patiesibā, tad manas labās dienas būtu

atpakaļ griezušās. Bet tēvs gan manis nelaidīs. Man

tagad jāpadara visi darbi, tā ka nevaru atrauties no

mājas. Bet, varbūt, tomēr. Skatās pa logu. Kas tad

tur nāk? Jūliņa, Elza... Ka gan viņas te meklē?

Vaj mani apciemot nāks? let ātri uz durvju pusi; tai

pretim ieskrien Andrejs, jautrs puika, tikai ļoti lielmanigs un

lepns. Viņš priecigs un sasarcis. Aiz viņa nāk abas meitenes.

Elzai rokā aizsainis. Jūliņaar puķēm. Aiz viņiem vēl citi bērni,
tie paliek ārpusē.

Andrejs ieskriedams. Ha, ha, ha... Tad tu še

dzīvo, gudrā Austra! Šitādā mālu būdā! Un skolā



9

tad tik lepna un nopietna. Nu, es ar tevi gan ne-

mītos. Plīkšķina ar pātadziņu, kas tam rokā, un skatās pa istabu

apkārt

Elza. Labdien, Austra! Ķeras tai ap kaklu. Kā man

tevis žēl, ka tev tagad tik grūti klājas. Bet nu esi

jautra: nākošu svētdien mēs iesim zaļumos, visi

bērni, cik vien mūsu sādžā. Tad būs prieki! Un tev

ari jānāk līdz. Tu zini, tur uz pļavas, dārza malā

zem lielā ozola? Ko? Ja?

Austra. Ak, labprāt, ja tikai tieku uz turieni.

Jūliņa. Nerunā nu par to. Nopušķosimies ar

puķēm no vietas, vaj tad tagad to trūkums. Un tad

dziedāsim, ka viss gaiss trīcēs.

Andrejs. Vaj tu zini, Austra, vecais Dreimanis

man apsolijās ar savu pijoli atnākt. Griezišot no

visa spēka. Sālc tikko manāmi lēkāt un svilpot kādu jautru

meldiju.

Elza. Un paskat' šurp, kādas man rotas māte

atveda no pilsētas. Attaisa groziņu un rāda Austrai. Ska-

ties, lūk, sitās ķēdes esot no jaunā zelta, bet mirdz

vēl labāk kā zelts. Tā aplikšu ap kaklu. Rāda. Un tad

vēl tāda lente ar', gaiši zila, gara, gara — Rāda.

Jūliņai ari tādas lietas! Vaj zini, kad tādas rotas uz-

liek, tad ir gan prieks. Es neka labāka nezinu pa-

saulē. Ko tu domā, vaj būs vēl kādai tik dārgas
rotas?

Austra. Man jau nebūs. Nezinu, vaj tad varēšu

iet ar jums?

Elza saīgusi. Nu, par ko tad ne! Kad tevi negri-
bētu, mēs nemaz nebūtu šurp nākuši. Priecāsimies

kopā.
Andrejs. Tikai visi zem manas komandas. Ka

ne, aizdzīšu projām, — beigta lieta! Uz Elzu. Nu, vaj
nāksiet mājās! Jūs jau nevariet beigt vien pļāpāt, kā

jau daždien sievieši. Izskrien pa durvim. Dzirdams, ka viņš

dzied.

Jūliņa. Nu, ardievu, Austra! Aiziesi?
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Elza salasidama rotas kurviti. Skola tu nerunāji.
Tāda vien lepna . . . Nu, kā gribi. Ardievu! Iziet abas

ar Jūliņu. Austra paliek istabas vidū un domā.

Austra klusu. Ja
.. .

Prieki tik un rotas. Un vi-

siem tik labi, tik labi
. . .

Priekškars krīt.

Otrais cēliens.

Skatuve: Zaļa nora. Tālumā mežs. Labajā pusē ozols, otrā

pusē līdzenums. Gaiša saules dienas dekorācija.

No labās puses uznāk bērni gaišos apģērbos, trallinādami un

smiedamies. Meitenes pušķojušās lentēm un vainadziņiem.
Zēni zābakos un jaunos svārkos. Elza mirdzošām ķēdēm ap
kaklu, Jūliņa un Austra,— pēdējā vienkārši ģērbusies un domiga.

Elza. Stājaties riņķī, meitenes, parotaļāsimies.
Ņem dažas aiz rokam.

Kāda cita. Labāk ko nebūt citu, es jau lēkā-

dama tīri vaj nokusu.

Kāda cita. Labāk — dejosim.
Jūliņa. Vēl jau nava muzikanta, kas tad mums

spēlēs?
Kāda cita. Dziedāsim, dziedāsim! Nu, par laksti-

galu, par vasaru kaut ko. iesāk: „Lakstigala kroni

pina Manā rožu dārziņā ..."

Elza. Ne, mēs labāk
.. .

Andrejs ienākdams. Jūs neka neprotiet. Mēs tagad
dziedat negribam un dejot ari ne. Mēs iesim skrie-

ties un lēkties. Pēcāk, tad dejosim.
Elza. Nu, tad mēs iesim kroņos, meitenes. Pie

upes zied smaršigs āboliņš un kuplas vijgriezes. Un

tauriņi lido un vizuļo saulē ... No dzelmes ari mums

bailes nebūs. Pasakās tikai stāsta, ka tur ūdens

meitas
. . .

Dodas skriešus uz kreiso pusi.

Citas. Ja, iesim, iesim. Aiziet trokšņodamas uz kreiso

pusi. No labās puses uznāk Jānis, nabadzigs zēns, iesaukts
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par klaidoni. Vidēja auguma, bieziem tumšiem matiem un pa-

tīkamu seju. Ģērbies ne visai glīti. Kājās nonēsātas kurpes.

Jānis ligsmi un sirsnigi. Labdien, biedri! Es ari gribu
ar jums iet zaļumos! Ko tad iesāksim?

Andrejs nelaipni. Labdien. Uz biedriem: Ko tad tas

nejēga te meklē? Vienmēr ķildojas. Uz Jāni: Nu, ka

gribi, vari palikt.
Valdemārs. Labdien, Jāni! Tas ir jauki, ka tu

ari še. Sniedz viņam roku. Tu jau tā reti, kad tieci brī-

vibā. Pieiet un sarunājas ar to.

Andrejs. Nu, kas ir, kuram vieglākas kājas!
Skriesim. Bet papriekš vajaga iecelt tiesnesi, kas

visu izspriež.
Valdemārs. Jāni par tiesnesi. Viņš taisnigaks

par citiem un gudrāks par mums visiem.

Andrejs smejas. Ha ha ha
.. .

Tad ta tiesnesis

būtu! Klaidonis par tiesnesi. Es gan tādam nepa-
klausišu. Aizgriežas projām.

Jānis. Ne, Valdemār, tiesnesim vajaga būt cie-

nitam no visiem.

Atis. Nu, ko tur tik daudz. Andrejs būs par

tiesnesi. Te viņa pļava.
Citi. Ja, Andrejs, Andrejs!
Andrejs atgriezdamies. Vaj visi tā ar mieru?

Visi. Ja, ja.

Andrejs nostājas pie ozola. Nu, labi. Te mana

vieta. Un kurš manis neklausīs, to ar šito tiesāšu.

Rāda uz savu pātadziņu. Tagad stājaties rindā un tad

skriešus līdz tam bērzam, tur. Rāda uz kreiso pusi. Kurš

pirmais, tas uzvarētājs! Seši zēni stājas rindā. Nu, viens,
divi — — trīs! Zēni aizskrien uz kreiso pusi; Andrejs stāv

pie ozola un gardi nosmejas. Dzirdams troksnis, smiešanās un

kāda rauduliga balss. Pēc laiciņa zēni nāk atpakaļ.

Visi līgsmi: Atis pirmais! Atis uzvarētājs!
Atis lieligi. Re, ka noskrēju .. .

Bet ko tur tas

Valdemārs pa kājām vien pinas, gandrīz mani aiz-

kavē ceļā. Pienāk Valdemārs ar Jāni; pirmais slauka acis,
it kā raudādams, Jānis viņu ved pie rokas.
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Jānis. Valdemārs uzvarēja. Es redzēju .. .
Visi

redzēja, tikai Atis viņu sagrāba un atrāva nost un

nogrūda pie malas. Viņš lielāks un stiprāks, bet tā

nevar darit.
. .

Andrejs bargi. Klusu tu! Man nākas te spriest
tiesu. Un man ari liekas, ka Atis bija pirmais. Kur

tad Valdemārs, tāds mazs puika, varētu viņu noskriet?

Citi. Nu, lai ir tā, kā Andrejs domā.

Jānis uzbudināts. Ne! Tiesnesim vajaga būt taisnam!

Citādi mums nekāda prieka nebūs.

Andrejs. Bet man vara un es daru, ko gribu!
Saproti?

Jānis. Tiesnesis bez taisnibas nava tiesnesis,
viņš ir varmāka. Varmākam mēs neklausisim!

Uz Valdemāru: Vaj ne, Valdemār? Nāc, iesim, vēl

mums citur vietas būs diezgan . . .

Andrejs. Kā tu drīksti tā runāt! Blandonis tu!

Un kas tevi te aicināja? Tu vienmēr tikai ķildoties

gribi . . .

Jānis. Negribu ķildu celt, bet tikai taisnibas gribu.
Un tev viņas nava. Grib iet.

Andrejs. Klusu! Dusmās. Ņemiet viņu cieti! Sodit

to vajaga. Tu drīksti man pretim runāt! Zēni satur

Jāni, un tas, raudamies, pakrīt. Andrejs viņam sit divas reizes

ar pātagu. Jānis sāpigi iekliedzas un sāk šņukstēt. Citi paliek
klusu un atraujas nost. No kreisās puses nāk meitenes, prie-

cigi smiedamās, ar puķēm rokās. Apstājas.

Austra izbijusies. Kas te bija?
Citas. KapēC Jānis raud? Apstājas ap zēniem un jautā

viena otrai. No labās puses dzirdama vijoļu spēlēšana. Polkas

takts.

Andrejs braši. E, ko te ar tādiem niekoties. Tur

vecais Dreimanis ar pijoli jau nāk. lesim visi dejot.
Grib būt priecigs. Bet viņa vairs nelaidisim. Viņš man

pretojas. lesim!

Elza, Jūliņa un citas meitenes. Ja, iesim.

Dodas lēni uz labo pusi. Ari zēni aiziet. Paliek tikai Austra,
Jānis un Valdemārs.
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Austra pieiet pie Jāņa. Jāni, kāpēc tu raudi?

Jānis saņemdamies. Es jau vairs neraudu. Bet man

ir tik grūti, man te vairs negribas palikt.
Austra. Kāpēc?
Jānis. Es gribēju, lai visi būtu priecigi, ari mēs

mazākie. Es jau teicu taisnibu, ka Valdemārs bija
pirmais, bet tas Andrejam nepatika. Viņš mani sita.

Bet ej tu ari un laid mani vienu. Pieiet pie ozola un pie-

spiež pie ta galvu.
Austra pieiet pie viņa. Jāni!

Jānis neatskatīdamies. Nu, ko tad tu teiksi?

Austra. Es ari neiešu pie viņiem. Lai viņi prie-
cājas. Es iešu labāk mājās.

Valdemārs nāk tuvāk. Un ari es vairs neiešu.

Uz Jāni: Vaj tev stipri sāpēja?
Jānis. Ne, Valdemār. Sitieni man vairs nesāp,

bet man žēl.
.

.
Man sirds sāp ..

.
Par ko tad viņi

nevar iztikt, nedaridami citiem pāri? Ak, kad es

būtu tiesnesis! Nevis tāds kā Andrejs, bet liels un

varens, tad es spriestu taisnibu. Bet te viņi daudz

melo. Tur, kur es mazs dzīvoju, — tur bija labi.

Austra. Tiesa gan. Man viņi šodien aicināja
šurp un teica, ka mani mīlot. Bet viņi meloja. Es

redzēju, ka viņiem nepatīk manas vienkāršās drēbes

un mana nabadziba
.. .

Bet skolā mūs nemācija

glaimot un melot, un tomēr viņi to zina.

Jānis. Viņi to mācas no lielajiem. Mans saim-

nieks mani bez iemesla lamā un sit, bet citus viņš

aizstāv, tāpēc ka tam tā patīk. Aizvakar viņa bērni,
dienvidū spēlēdamies un plēsdamies, bija nolauzuši

ābelei zaru ar visiem āboliem. Saimnieks mani pa-

sauca un teica, ka es to esot izdarijis, ābolus zag-

dams. Es teicu, ka nekad vēl neesmu zadzis, un

teicu, ka viņš melo. Par to viņš mani sita.
. .

stipri — ar koku tā, ka es gulēju labu laiku bez

samaņas un nezinu, kā atmodos. Lūdzu Dievu un

raudāju, bet palīdzibas man nekur nebija. Un šodien
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es te gribēju atrast prieku pie saviem skolas biedriem,
bet neka

.. . Viņi ari visi melo. Viņi iemācijušies
netaisnibu. Domā. Bet vaj jūs ari ziniet ko par tai-

snibas zemi?

Austra. Daudz pasaku es zinu par to. Bet tās

ir tikai pasakas.
Jānis. Nava visas pasakas. Ir tāda zeme, es

viņā dzīvoju, tikai tālu, tālu ta ir.

Valdemārs. Tur taisniba esot uz stikla kalna.

Jānis. Ne, pie cilvēkiem. Es jums pastāstišu.
Skatās apkārt. Bet būs jau drīz vakars. No labās puses

arvienu vēl spēlēšana, troksnis un smiekli.

Austra. Jāni, mēs bāra bērni. Atnāc kādu reiz

pie manis, parunāsimies. Es vairs uz skolu netikšu.

Man tagad jāstrādā smagi darbi.

Jānis. Ari es netikšu. Mani nelaidīs ziemu.

Saimnieks teica, ka es neesot tik daudz nopelnijis,
ka varētu laist mani skolā, bet es pat naktim ne-

guļu, strādāju visus darbus, ko liek
.. . Ardievu,

Austra. Nāks tak mums ari reiz labākas dienas
.. .

Kad būsim lieli, tad gan vairs necietisim. Uz Valdemāru:

lesim, Valdemār, uz mežu, tur tagad jauki, tur viss

skan un smaršo un koki šalc. Tur ari mums būs

labi. Pasēdēsim vieni, es tev pastāstišu, kā es senāk

dzīvoju.
Valdemārs priecigs. Šodien iesim! Šodien mums

prieka diena! Aiziet abi uz kreiso pusi. No labās — muziķa

un dziesmas. Austra apsedz seju ar rokam un paliek stāvot.

Priekškars krīt.

Trešais cēliens.

Skatuve: Kā pirmā cēlienā. Vakars. Austra sēd viena istabā
un ada kaut ko; uz klēpja tai grāmatiņa, kurā ta, strādādama, lasa.

Austra paceļ acis. Metas tumšs. Man vēl darbs

nebeigts ..
.

Vēl daudz, ko darit
...

Nu visādā
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ziņa dabūšu rājienu, kad pamāte naks mājas. Pieceļas,

paslēpj grāmatiņu zem spilvena, iededzina mazu lampiņu un

noliek to uz galda. Tā
.. .

Bet šovakar gan lūgšu no

tēva, lai mani laiž skolā vēl nākošu ziemu
.. .

Cik

tur būtu labi! Sāk steigšus strādāt.

Tēvs ienāk pa āra durvim omuligā stāvoklī un slēpj kaut

ko svārku kabatā; cepure atslīdējusi uz pakauša. Nosēstas uz

sola un atlaižas pret sienu.

Austra pieiet tam klāt. Nu, tēt .. .
Kur tad tu šo-

dien biji? Tu gan esi ļoti piekusis? Bet es tev . . .

es tev gribēju kaut ko teikt.
. .

Tēvs nelaipni. Nu, ko tad tu teiksi?

Austra. Mīļo tēt, vaj tu mani laidisi skolā vēl

vienu gadu?
Tēvs. Ā! Tev tik ta skola. Skaties, tev jau nav

ni labu drēbju, ko uzvilkt, kur tad tu iesi? Un man

jau i ar nava nika
.. .

Liec mani mierā. Nevaru

tev nikā palīdzēt.
Austra. Ar vecām drēbēm ari var iet skolā un

ar sausu maizes garoziņu. Es iztikšu kā nebūt.

Tēvs strupi. Teicu, ka nevar, un diezgan!
Austra raudoši. Bet es tik daudz strādāju un pel-

niju. Visu pati padariju un man tomēr nebūs ne

mazākās brīvibas. Mīļais tēte, laid mani vēl vienu

gadu. Grib viņam bučot rokas.

Tēvs. Ēst nav ko, uz skolu grib iet. Negudra
laikam esi palikusi?

Austra. Nepērc, tēt, tikdaudz degvīna. Degvīns
esot neveseligs... Nāves zāles. Varbūt, tad mums

būtu vairāk naudas. Skatās nevainigi tam acīs.

Tēvs dusmigi. Vaj klusēsi! Ko tu zini no tādām

lietam? Labāk strādā —ja ne, iešu un... Tad

dabūsi gan atkal krietnu drāzienu. Māte drīz nāks

mājās. Pieceļas un iet uz durvim pa kreisi.

Austra. Mana māte nenāks. Un citas mātes man

nava. Paņem darbu; tēvs iziet Pagalam, manas baltās

dienas pagalam. Mūžu man jānes nelaipni vārdi un
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sitieni un jāaizmirst viss cits. Raud. Nava taisnibas,

nava ...
Ara durvis iečīkstas un paveras. Austra izbijusies,

grib slēpt grāmatu, bet ta nokrīt zemē. Durvis no jaunaatveras

un lēni pa tām ienāk Jānis, bailigi apkārt lūkodamies.

Austra. Ai, Jāni... Tu... Un es izbijos, domāju,
ka pamāte. Slēpj grāmatu. Kāpēc tu tik nedroši?

Jānis slauka ar autiņu pieri virs labās acs. Ja, nedrošs,
kā suns. Tāpēc, ka mani visi sit kā lopu. Nekur

nevaru būt drošs, neviens par mani nestāv...

Austra. Bet kas tad tev tur? Asinis!..

Jānis. Nekliedz, Austra... Es pārgāju mājās
vēlāku. Mēs ar Valdemārubijām mežā... Saimnieks

man prasija, kur es tik ilgi bijis. Teicu, ka biju pie
citiem, papriecāties. Viņš kliedza, ka es apkārt
vazājoties... Rīkste viņam bij rokā, viņš man sita

taisni ģīmī... Asinis, tas nekas... Es daudz varu

panest. Bet klusu, ka neviens nezina, ka es te

esmu... Es izbēgu.
Austra. Ak!.. Atsēdies še, Jāni, uzsola. Labi

tomēr, ka tu atnāci. Slauka acis un sakārto matus.

Jānis. Tu raudāji, Austra? par ko tad? Slauka pieri.

Austra. Es lūdzu, lai tēvs mani laiž skolā, bet

viņš palika dusmigs. Un tad es atminējos pērno gadu,
kad man bija tik labi un tāpēc...

Jānis. Atminos i es senos laikus un tad man

paliek skumji un bēdigi un vienmēr kaut ka gribas.
Bet es vairs neraudu, jo velti ir raudat. Uz asarām

cilvēki negriež vēribas. Kad man ir grūti, tad es

domāju, kā varētu sev palīdzēt. Tagad es domāju
iet uz savu dzimtenes zemi, tur man bija daudz,
daudz labāk.

Austra. Bet kur tad ir tava dzimtene? Neviens

nezin, no kurienes tu esi. Citi saka, ka tev ne tēva

neesot. Vaj tu tālu dzīvoji?
Jānis. Bija man tēvs un laba māte un skaista

māja ar dārzu. E, kā tur es dzīvoju. Te, Austra,
ir tik drūmi pie tevis, istabā, bet ārā tagad ir sarkani
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mākoniši, vēsa rasa un zvaigznes. Tur labi. Tāpat
bija tur viss, kur es dzīvoju. Un brālis un māsiņas
ari man bija. Ikkatru dienu mēs gājām pa mežu un

pļavām un gavilējām. Un svētdienās gājām visi uz

baznicu. Es vēl visu it skaidri atminos. Baznica bija
ozola mežā, balta, ar mazu torniti un kapsētu vis-

apkārt. Logi bija no zaļiem un sarkaniem stikliem un

ērģeles tā dziedāja kā tikai sapnī var dzirdēt. Bet

baznicas dibenā bija Pestitajs un tam apkārt bērni,
tādimīligi, smaidošām sejām, ka man arvien uz viņiem
tikās skatities... Toreiz visi mani mīlēja un prie-
cājās. Visi, kas nāca pie mana tēva, bija labi un

skaidri cilvēki, bet no tās reizes mani neviens nav

glaudijis.
Austra. Un kā tad tu tiki še?

Jānis. Nezinu vairs labi. Kādā dienā pie mana

tēva atnāca sveši cilvēki, rakstija, sprieda un aiz-

brauca. Pēc kāda laika mēs aizgājām no mājam.
Māte mani atstāja pie kādas vecites, bet tur man bija
jācieš bads... Es izbēgu un meklēju tēva un mātes,
bet neatradu. Salu un raudāju, kamēr nonācu te un

jau četrus gadus te dzīvoju. Ar pātagu man maksā

par manām pūlēm.
Austra domādama. Toreiz ari man bija tāpat labi...

Jānis. Un tagad, Austra, es nācu tev kaut ko

pateikt: es tagad gribu iet uz turieni, aiziet pavisam.
Es te vairs ilgāk nevaru dzīvot. Kad es domāju,
cik tur bija labi, tad man liekas, ka sen, sen jau
vajadzēja aiziet... Bet tev, Austra, ari jānāk līdzi.

Ari tev te ir grūti... Visiem citiem ir labi, tie lai

paliek.
Austra. Ari es? Vaj tad man ari tur labi būs?
Jānis. Zināms, būs labi. Es dzīvošu tēva mājās.

Paprasīšu tiem cilvēkiem, gan man pateiks, kur mājas,
it labi es atminos kāda viņa bija. Tur ari manas

māsiņas būs. Kā viņas priecāsies! Tur, Austra,
ir taisnibas un prieka zeme, kur es mazs
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dzīvoju. Tur visi ticēja Dievam. Bet kas tad te?

Zvēri. Mans saimnieks katru svētdienu iet baznicā

un dzied svētas dziesmas, bet katru dienu lamājas
un plēš, kur vien varēdams. Un visi te tādi.

Austra. Es jau labprāt ietu. Nava man vairs te

nekāda prieka. Vaj mums tālu jāiet?
Jānis. Tālu... Par kādu mēnesibūsim tur. Tikai

uz dienvidiem jāiet, to es zinu, jo tur saule bija
gaišāka. Un tad līgsmosim. Man pie mājas ļievenitis

apaudzis vīna stīgām un ap viņu mauriņš mīksts

kā zīds, un visur rozes, bet dārza vidū dīķis ar

baltām ūdens lilijām un apkārt lieli vītoli... Skaidri

kā pasakā. Un es jau pavisam gatavs. Nāc tikai.

Austra uztraukta. Bet tēvs nezina. Kā viņam lai

saka? Nelaidīs.

Jānis, Mums jābēg, Austra, citādi mēs netiekam

projām. Nevienam mēs ardievas neteiksim — mums

te draugu nepaliek. Klusu. Vaj zini, pa ceļu ari

neiesim. Gar sudmalām, par tiltu mūs ieraudzīs un

atkal sitīs. Bet mēs tepat lejā par dzelmi... Tur

maza laiviņa, un es ari airēt māku. Un tad taisni

par noru
...

Tikai pa ceļu nevar.

Austra. Par lielo dzelmi? Bet tur ūdens griežas
kā katlā. Man bailes. Māte man stāstija, ka dzelmē

guļot ļauns pūķis un raujot visus sev klāt dziļumā.
Bērnus ar ūdens rozēm mājot. Un tagad nakts.

Jānis. Tu vēl pasakām tici? Viss meli! Ūdens

pūķis nedrīkst mums stāties ceļā, viņš paņem tikai

bailigos un ļaunos. No mums viņam bailes. Visi

tumšie gari slēpjas no laba un baidās no taisnibas.

Taisnibai palīdz labie gari, un mēs taču taisnibas

meklējam.
Austra. Vaj mēs tikai aiziesim?

Jānis. Aiziesim, aiziesim. Es ceļu zinu. Nāc nu.

Ārā tagad tik labi. Vēl mākoniši ir drusku sarkani

un zvaigznes spīd. Un migla balta, tīra.

Austra. lesim. Paņem kurpites un uzmauc kājās. Ap
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pleciem liek lielu apliekamo lakatu. Bet klusu, ka neviens

nemana. Grib iet, apstājas. Manas grāmatas ņemšu līdzi.

Man mātes un skolotajā dāvinātas. Tās neatstāšu,

uz tām manas asaras ritēja. Paceļ spilvenu no gultas un

paņem grāmatas. Būtu nu atvadijusies... nava, no ka

atvadities.

Jānis ņem viņu pie rokas. Nāc nu, Austra, nāc. Še
nevienam mūs nevajaga. Saltas te ir cilvēku sirdis

un salti viņu vārdi. Bet mēs aiziesim... Uz manu

bērnu zemi mēs iesim, tur visi cilvēki ir labi

un mīļi. Ta ir mūsu zeme. Kas par laimes

dienam mums tur būs... Nāc! Iziet abi klusu pa āra

durvim. Uz brītiņu skatuve tukša. No kreisās puses ienāk

skolotājs.

Skolotājs. Paldies Dievam! Taču reiz. Kā viņa

priecāsies, mana labā Austra. Staigā, priecigi rokas ber-

zēdams pa istabu. Beidzot pierunāju viņu tomēr, lai

laiž bērnu skolā... Man gan tas nebija viegli, bet

tas nekas, ka man viņam vēl jāpiemaksā. Un naudu

tomēr viņš nodzers... Bet Austra ies skolā... Sauc.

Austra! Pie sevis. Diezgan viņa cietusi, un diezgan
raudājusi. Visur mēs viņiem varam dot tik maz, un

viņi tomēr, kā mazas vārigas puķites, gaida saules

un mīlestibas. Kad mēs viņus varēsim diezgan
sargāt un audzināt? Sauc. Austra! Austra, nāc šurp,
es tev ko pateikšu! Kur gan viņa varēja palikt?

TēVS ienāk no kreisās puses; pudele rokā. Kur tad tas

meitēns palicis? Tepat Vēl bija. Pataisa āra durvis un

sauc. Austra, nāc šurp! Uz skolotāju: Pagaidiet, mīļais
kungs, tepat. Viņa būs tūlit. Skatās pudelē pret uguni.

Nekas, labs malciņš vēl; ies pie sirds. Skolotājs skatās

pa logu. Durvis lēni atveras un Valdemārs iebāž galvu un skatās.

Tēvs un skolotājs. Nu, kas tur?

Valdemārs bailigi ienāk un skatās apkārt, klusu. Vaj
te nava Jānis... Es viņu meklēju. Un kur tad

Austra?

Skolotājs. Vaj tad Jānis te bija?
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Valdemārs. Ja, es domāju viņš atnāca šurp...
Viņu saimnieks stipri sita... Bailigi skatās uz logu un

drebēdams spiežas pie skolotajā. Bet kas tad tur bija...
tur... tur...

Skolotājs. Bet kas tev kait? Ko tu tur saciji?
Un tu viss drebi. Kas tev ir?

Valdemārs. Man likās, tur lejā pie dzelmes, it kā

kāds būtu kliedzis, briesmigi, it kā slīkdams... Tur

ir ļoti tumšs un tāda balta bieza migla... Man

bailes iet mājās.
Skolotājs glaudidams. Nerunā nu niekus. Tu taču

spokiem netici. Tie ir vecu ļaužu stāsti... Tevs

sēstas uz sola un dzer no pudeles.

Valdemārs. Un tomēr man bailes. Skatās uz logu.

Skolotājs. Nac, iesim abi palūkoties ara, kur

Austra palikusi... Nu, nebaidies. Paņem Valdemārupie

rokas un iet uz durvju pusi.

Kāds Strādnieks ātri atrauj durvis un ienāk istabā.

Palīgā! Ātri! Ne, neka... par vēlu.

Visi uztrūkstas. Kas?!

Strādnieks. Tur divi bērni... dzelmē... Viņi

gribējuši pārbraukt... Ūdens virpulī laiviņa sa-

šķīdusi! Viens nogrimis dzelmē.

TēVS sastingst ar puspaceltu roku, kurā pudele.

Skolotājs saķer galvu ar rokam un iekliedzas. Austra!!

Valdemārs bāls pavēris lūpas, ķeras pie viņa svārkiem

un sāk raudat.

Austra ieskrienpa āra durvim, izbijusies, vaļējiem matiem,

kliegdama. Viņš nogrima! Dodas taisni uz priekšu.

Skolotājs satur viņu. Austra! Tu še, tu esi dzīva!

Tagad tev būs labākas dienas, mana labā Austra!

Austra nesaprazdama. Viņš iesēdās laiviņā... un

ūdens virpulis to aizrāva Un viņš gribēja iet

uz savu bērnu zemi... un es ari!

Skolotājs. Tepat, skolā, būs tava bērnu zeme,
Austra! Citur viņas nava. Klusums.

1902.

Priekškars krīt.



IMANTAS AUGŠĀMCELŠANĀS.

Sapnis.



PERSONAS:

Dzejnieks,

Viņa līgava,

Imanta,

Krīvs,

Dziedonis,

Sirmgalvis,

Vaidelotes,

karavīru pulks.

Notiek: Zilajā kalna, Imantas gultnē.

Laiks: 1906. g. vasaras vidū, kad gaišas naktis.



Zilais kalns: slīps līdzenums, piekalnē bērzi lēni lokās vējā.
Vakara pusē sārtums zvēro; saule riet. Tālumā redzami ciemi

pelēkiem jumtiem, kaut kur pūš stabuli, sēri un klusi. Dzej-
nieks un viņa līgava soļo gar kalna malu.

Līgava.
Kam tu tik kluss?

..

Tu manas mīlas skaistais zieds,
Kā vari skumt?

Skat' turp, kā saules riets

Kā uguns jūra kūs' pār mākoņiem
Un migla kāp pār mežiem zilajiem...
Mums tagad zemi aizmirst,
Debess laimes kausu sausu dzert.

Dzejnieks.

Vēl viena līgava bez tevis man,

Ta — dzimtene —

Es redzēju — ta sērās ģērbusies,
Es redzēju, pār viņu mākons melns

Bij nolaidies.

Līgava.
Es zinu, neteic to.

Par daudz jau skumjas sagrauzušas
Man dvēs'li saules alkstošo.

Dzejnieks.

Un velti dabā mieru meklēt nu!

Ir viena doma, kas kā atriebēja
Mūs uzlūko ar skatu kāru:

Ta doma ir par dzimteni.

Un viņa te... un nešalc koki vēsmā —
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Tie vaidi šalc, ta nāves šausmu dvesma,
Pār līķiem neapraktiem viņa staigā ...

Un nedeg saules riets — tie asins plūdumi,
Kas neizmazgāti no zemes cēlās

Mūs vajāt vakarstundās vēlās
...

Ak, kurp mums bēgt!
Kur aizmirsties no atriebējas domas?

Līgava.

Ak, nerunā ...

Vēl rītā saule kāps,
Vēl mūsu lūpas skūpstu slāps,
Kad asinstraipekļi būs izmazgāti.
Nāc te, zem kokiem klusu sēdēsim,
Drīz dzisīs sārtums debesīs,
Nāks klusa stunda, būsim dziedināti.

Viņi nosēstas zem bērziem un skatās klusi uz vakariem.

Dzejnieks sev.

Viens vienigs vārds:

Vaj dzīvot Latvijai, vaj mirt?..

Vaj mirt vaj dzīvot?
..

Līgava.

Tak dzīvot, dzīvot...

Aizmirsti, mans mīlas zieds . .. Skūpsta.

Raug norimst vēji,
Nakts svētlaimibu dzied

...

Uz brīdi aizmirsti... sev peederi uz brīdi.

Dzejnieks.
Kā aizmirst to! Tu šķīstā līgava,
Tu piedod man, ka aprakt nevaru

Es tavos glāstos manu pagājibu,
Ar tavas mīlas plīvuri es nespēju
Segt gleznu neaizmirstamo

...

Es redzu to: iet arājs kluss pār kalnu,
Gar lemešiem skan akmeņi.

Līgava.
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Uz krūtim sudrabota bārda gulstas,
Kur pavedienos zelts vēl iemirdzas

...

Dzied cīruļi, un pelekjumtu māja
Guļ ziedoņgaisā, ābeles pār sētu raugās ...

Un redzu, zēns mazs skrien,
Kā liniņi tam mati plivinājās.

Viņš rūpēs audzināts — bet smieties zina,
Kaut rūgtums bērnibu tam ērkšķos tina.

Šis bērns — tas es, tu maigā līgava.
Bet arājs sirmais — ienaidnieka nāvēts

Uz lauka guļ vēl neaprakts,
Un klusu šurpu velkas — šausmu nakts...

Līgava glāsta.

Nakts dvašo svētlaimibu
...

aizmirsties
...

Drīz sapnis skaists pār zemi ies...

Jel aizmirsties, mans mīlas zieds
...

Dzejnieks.

Mūžmūžam mīdita ir dzimtene,
Un sakapāta viņas svētā miesa

Un pašas bērnu as'nim dzirdita
...

Kad atnāks taisniba un tiesa,
Kad laimes vaiņagu tai galvā liks?

Kad viņas dārzi ziedos tiks?

Līgava glāsta.

Jel aizmirsties, jel aizmirsties
...

Jauns laiks pār mūsu lejam ies?

Tumst pamazam, uznāk nakts, kaut kur pūš stabuli, sēri un

klusi .
.
. Brīdi miers.

Dzejnieks.

Teic atbildi man, visumīļakā,
Dod skūpstos, glāstos to, ja vari..

.

Par nākamibu teic, ļauj sapņot man ...

Viņš paliek gurdens un lēnam iemieg; līgava skūpsta to klusi

un glāsta viņa matus. Uznāk migla un satin visu apkārtni ne-

caurredzamā pelekbaltā masā.
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PĀRVĒRŠANĀS.

Zilajā kalnā, Imantas gultnē. Klints iekšpuse kā grezna vec-

laiku pils. Gar alas sienam ir piekārtas kokles, vairogi un

šķēpi. Alas dibenā verd avots un laistas kā kristais — tecē-

dams uz leju; ap avotu zaļa zāle. Alas priekšā guļ dzejnieks
viens pats. Alas vidū uz akmens sēdekļa, baltās drēbēs, dus

aizmidzis Imanta, zobens pie sāniem. Viņam abās pusēs uz

zemes divi jauni kareivji ar āvam. Vairāk kreisā pusē pie
akmens altāra Krīvs, ari baltās garās drēbēs, ar zaļu ozolzaru

rokā — dziļā miegā. Ziedokļa uguns izdzisis. Gar abām alas

sienam guļ pulks kareivju senlaiku ģērbā un pilnigi apbru-
ņoti. Alas dibenā pulks vaidelošu ar vaiņagiem, magonēm

un mētrām matos — kā sastingušas. Vaidelotempriekšā skaists

dziedonis ar kokli rokā un kāds sirmgalvis. Vairāk balti

rakstiti karogi. Viss dziļā dusā.

Dzejnieks atmozdamies.

Sis nams !.. Viss kluss,
Kā miroņvalstī

...

Kā altars svētumpilns, kā sapnis
...

Aplūko gulošos.

Un karavīru pulks un skaistas sievas,
Un sirmgalvji — viss nāves miegā...
... Kāds kārais balts

...

Tam zobens vienās pērlēs ...

Un vaigs kā praviešam, kas vēsta nākamibu ...
Vaj migla manas acis sedz? . . Domā brīdi.

Viss liekas dzirdēts, sajusts —

Vaj tas stāstits pasakās.
Vaj vecos rakstos lasits?

Bet tomēr te, kā mana dzimtene,
Kā mājas būtu

...

Kam sirds tā trīs', kā svētas laimes pilna?
Kam sirds tā trīs'?.. Tuvojas Imantam.

Tas ir kā tēls iz senlaimigām dienam.

Iz seniem stāstiem
...

Tas
...

Uztraukts apklust, tad kliedz kā skaļās gavilēs.
Imanta!..
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Alā noskan kā krītošu ķēžu žvadzēšana un skaņš zvanu sitiens,
kas dimd ilgi, ilgi... Dusošie tēli sāk mosties lēni no miega.
Imanta pieceļas no sēdekļa un raugās brīdi augšup, tad nokāpj
no troņa un atspiežas uz sava zobena. Kareivji pamostas un

skatās vaicājoši viens uz otru; vaidelotes sakārto vaiņagus matos;

no ziedokļa sāk kūpēt lēni dūmi un smaršā.

Imanta.

Šis sauciens bij kā balss no Latvijas.

Vaj nedzirdējāt?

Dziedonis.

Ja, valdniek,
Man ir, kā lidotu

Še mūsu mežu vētra.

Imanta.

Jau reizi septito, man šķiet, es mostos;
Vaj saules ziedonis pār Latviju ir nācis?

Krīvs dobji.

Man ir, ka vārdu „krusts" es dzirdētu

Un zīmi savadu es sapnī redzēju:
Ta augstos torņos mirdzēja pār zemi

Un apkārt torņam tauta pulcējās
Un pielūdza to svešo pestitaju...
Man šķiet — vēl nakts.

Sirmgalvis.
Es dzirdēju bezgala vaidus smagus
Kā jūras nopūtas, ko krastā sviež,
Kad ziemels pūš.
Es sapņoju, pa ciemiem uguns plivinājās,
Es asin's redzēju uz druvas kvēlam,
Un it kā mazi bērni raudātu

Pie tēva līķa...

Dziedonis.

Tas bija vētras brāziens baigs...
Ko nozīmē ši parādiba?
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Imanta.

Man liekas, dzimtene mums vēstis sūta.

Šo tēlu redziet, rāda uz dzejnieku
Tas viens no turienes.

Ta acis sāpju pielijušas... Uz dzejnieku.

Teic mums, ko vari vēstit?

Visi uzlūko dzejnieku ar ziņkāribu un tuvojas viņam, karavīri

paceļ āvas, vaidelotes sačukstas klusi.

Dzejnieks.

Imanta, seno dienu atmiņa!..
Kaut varētu es klusu ciest

Par tavas tautas nelaimigo likteni!

Tev labāk bija nejautāt...

Drūmi nokar galvu un domā kā nejūtibā.

Imanta liek roku iiz viņa plecu.

Teic vien! Ši sirds, kas manās krūtīs

Daudz gaidijusi un daudz cietusi —

Ta mūžam nevar klusēt,
Ta nevar aizmirstībā dusēt,
Ta grib kā tauriņš lidināties

Pār manas zemes ielejam un kalniem,
Pie viņiem nelaimē un laimē stāties,
Šīs acis, kas tik daudzi raudājušas,
Tās miglas nebīstas, tās mūžam ilgojušās
Ir latvju likteni ar drosmi skatit.

Ši roka stipra vēl, šis zobens vēl ir spožs,
Šis karavīru pulks vēl kaujas drošs.

Krīvs.

Teic jaunekli, vaj kūp jau ziedokļi
Zem zaļiem ozoliem un kalnu galos?
Vaj drūmie akmens nami sabrukuši jau?
Vaj cilvēki uz zvaigznēm māk jau lūkot?

Dziedonis.

Vaj dzīvs vēl latvju vārds?

Vaj kokļu stīgās deg vēl senā dziesma,
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Kas dzirkst tik tīra, karsta tā kā liesma,

Vaj uguns svētkos saulei slava skan?

Es zināt alkstu tavu stāstu.

Dzejnieks.
Es teiktu — vārdu manim trūkst.

Un vārds ikkatrs — nieks pret visām sāpēm.
Kaut sirdi varētu es rādit,
Ta sēru pilna tā kā ogle uguns,

Ta stāstitu par asinim un vaidiem,
Bet vārds — tukš nieks.

Imanta.

Tad svešnieki mīda mūsu laukus

Tāpat kā gadusimtus atpakaļ?

Dzejnieks.
Imanta!.. Mūžigs vergs bij tava tauta,
Ta svešniekiem akmens pilis cēla,
Tās pēdas lāsoja no asins traipiem,
Daudz gadusimtus vaidēja tās dziesma

Kā ievainota dūja dziļā mežā.

Bij katra līgsmas stīga pārrauta,
Tik ķēdes žvadzēja un kauca pātagas,
Kā baigi vaidi staigāja pār laukiem...

Daudz gadusimtus...

Imanta novērsdamies, sāpēs.

Daudz gadusimtus...

Dzejnieks.
Daudz gadusimtus tavas tautas dēli

Pret sauli nedrīkstēja skatus celt,
Nav viņu rudās acis smējušās —

Tās as'rās mazgātas...
Nav „Līgo

tt
dziedāts vairs no sievu lūpām,

Pats viņas vārds jau aizmirstibā grimis.
Vairs bērni neprot savu tēvu runas,
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Tiem svešinieku vārdos jāklausās,
Tiem liktens nelaimigaks uzmācas

Kā senās, senās posta dienās...

Imanta sāpēs.

Diezgan... šo stāstu netīk vairs man dzirdēt.

Dzejnieks.
Un tad kad sāpju mērs bij pilns —

Pret sauli cēla tauta savas acis

Un zvērēja tad lielo zvērestu:

„Tev, brīvestiba, pieder mūsu sirdis,
Tev mūsu miesas, mūsu dzīviba,
Tev mūsu nākamiba, mūsu kaps."
Jo zini, Imanta, bij pilns šis sāpju mērs,
Un tautas dvēsele kā uguns iededzās,
Kā straume sakusa ta pavasarā
Uz brīvo jūru savu ceļu šķirt.
Un tauta cēlās — uzvarēt vaj mirt!

Karavīru pulki sakustas, noskan āvas. Imanta nemanotizvilcis

savu zobenu.

Imanta kā atsvabināts.

Tad tOmēr!..

Krīvs dobji.

Imanta, atmini!

Ar asinim nav laime iegūstama,
Jo asin's — varmācibas dzīviba...

Imanta.

Teic, manas tautas dēls,

Teic, tauta uzvarēja?

Dzejnieks.

O, Imanta! Tu zini, ka pār jūru
Melns miglas mākons nāk

Un apdzēš saules labdarigās liesmas,
Un visu zemi satin šausmu naktī,
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Un negaiss svilpdams, postidams pa ciemiem

staigā —

Tā nāca ienaidnieks no desmit vējiem.
Un dzisa manas tautas uguntiņa...

O, Imanta, kaut nebūtu es redzej's
Šīs nelaimigās stundas briesmu acis!..

Imanta apsedz acis ar roku.

Šis lāsts! Ak, mana tauta!..

Daudz gadusimtus ... Atslīgst uz troņa domas.

Sirmgalvis acis slaucidams.

Tas bij mans sapnis...
Lejas bija miglas pilnas
Un bērni raudāja, un kapu dziesmas

Kā dūjas dūca... Uz dzejnieku.

Teic, jaunekli, no kurienes šis ienaidnieks?

Dzejnieks.
No neskaitāmām zemes maļam

Ar dzelžu iesmiem, uguni, ar lodēm,
Kā sniegs iz padebešiem pelēkiem tie laidās

Un zemi apklāja ar nāves mēteli...

Tu zini, tēv, ka kraukļi salasās,
Ja laupijums tiem pamests lauka vidū;
Tā viņi sanāca — jo laupijumam
Priekš visiem dota mūsu dzimtene, —

Par to, ka ausmas viņai iegribējās,
Par to, ka važas, rūsējušas,
No savām jaunām rokam

Mest ta gribēja.
O, laimigs tas, ka acis neredzēja
Kā dažs par mūsu postu gavilēja.

Un uguns palagi kā dažās sētās klājās
Un raudu dieves visur lidinājās.
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Imanta uztraucas.

Teic, jaunekli,
Tad varoņi jau visi krituši?

Dzejnieks.

Šis vārds mums svešs ir, Imanta.

Tu biji pēdējais, kas zināja,
Ka varoņam ir pienākums mirt kaujas laukā.

Bet tie, ko tauta audzēja
Kā dārgus ziedus savā dārzā —

Tie — nodevēji bija
Un gļēvuļi!

Imanta dusmās cērt ar zobenu zemi, uguns dzirkstis uzšaujas
no zobena gala. Kareivji iekliedzas kā lāstu un paceļ āvas.

Uztraukums.

Imanta skarbi.

Nāve tiem!

Karavīri visi skarbi.

Lāsts, nāve tiem!

Sirmgalvis.
Vai nodevējiem!

Krīvs.

Pēc nāves miera nebūsviņu trūdiem... Dzejniekam,

Bet teic, par kādu algu atdeva

Tie savu dzimteni un tautu?

Dzejnieks.
Ir dievs kāds pasaulē,
Kaut nedzīvs, ļaužu rokam izrakts

Iz zemes dziļumiem, tak brīnišķa tam vara.

Tāds spīdošs, niecigs, tomēr posta pilns,
Tas — zelts!..

Priekš viņa galvas noliec karaļi,
Priekš viņa übagi uz ceļiem rāpjas,
Par viņu atdots tiek it viss...
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Si zelta vergi ir, kas sevi saucas

Par tautas glābējiem un vaditajiem.
Tiem lūpas saldu vārdu pārplūda
Par tautas mīlestibu un par dzimteni,
Kā zaļiem vaiņagiem tie sevi apsedza
Ar vārdiem skaistiem. Bet kā vilki slepeni
Tie saplosija savas tautas dvēseli,
Tie varmākam it visu pārdeva
Un zeltu bēra savās lādēs.

Tie labākos no mūsu dēliem

Par zeltu pārdeva—viens dievs tiem bija—zelts!
Un tikums, mīlestiba, dzimtene,
Sirdsšķistiba un brīve, tautiba —

Par vienu vārdu pārdots bija — zelts...

Un tauta locijās zem pātagām un važās,
Un zeltā staigā nodevēji nu.

,

Bet labākie — tie krituši,
Un gļēvuļi — tie aizbēguši —

—

Un sēru pilnas mūsu zemes lejas.
Pie Daugavas vairs nedzied līgsmu dziesmu,
let meitenes ar asarainām acim

Un tālos ziemeļos, tur skumst dažs dēls

Un nakšu sapņos atstaigā kā tēls

Uz savu izpostito tēva māju,
Bet dzimtene dus dziļā miglā tīta...

Mans sērais stāsts ir galā, Imanta.

Klusums, karavīri domā nokārtām galvām, Imanta sēž uz troņa
kluss. Vaidelotes noņēmušas vaiņagus.

Dziedonis ar kokli rokās.

Trūkst, mana stīga, trūkst!

Viņš sarauj vienu stīgu pēc otras, skaņas vaidēdamas beidzas.

Vēl viena, — trūkst!

Priekš sēram nav man kokle stīgota;
No saules savērptas tās bija visas,
To bērni bija gaišas gaviles...
Trūkst, manas stīgas, trūkst!
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Kad mana dzimtene būs modusies,
Kad mana dvēsele būs izraudāta,
Tad līgsmiba lai jaunu kokli stīgo,
Tad meži, klints un mākoņi lai līgo,
Tad tūkstoši lai jaunu dziesmu dzied!

Mirsti, pēdējā! Pārrauj pēdējo.
Un atkal, ilgā dusa,
Simts gadu sedzi man no sēru stāsta.

Viņš atsēžas pie klints, paņem kokli pie krūts un paliek kā

sastindzis. Klusums...

Imanta dzijās sāpēs.

Ak, liktens, bardziba tu nežēligā!

Vaj nelaimigo tautu mūžam dievi nīdēs!

Vaj saule mūžam miglu neizklīdēs?

Vaj miera vēsts reiz neatlaidisies

Kā ziedu svētkos senos, laimes pilnos?..
Simts ziedoņi ir aizgājuši septiņreizes.
Un redzu es... kā dzelons dzeļ ši doma —

Es redzu paaudzes un dzimumus

Daudz tūkstoš tūkstošus kā vergus iezārkotus,
Kā vergus mirušus, ar asiņainām miesām,
Ar sejām rūpju pilnām, nelaimigām,
Ar acim mūžam asarainām,
Ar neskaitāmām sāpju vainām,
Kā vergi dzima tie, kā vergi nomira...

To gars un miesa — svešinieku tiesa!

Satver zobenu.

Kaut izliet varētu šīs dziļās sāpes
No sirds caur savu zobenu,
Es simtreiz mirtu vēl priekš tevis, Latvija!
Es tavu brīvibu ar as'nim izmazgātu,
Es tevi saules svētkos aicinātu —

Tu mana baltā, mīļā Latvija
Bet dievu lēmums tāds — man tevi neredzēt,
Pirms tavās lejās prieka zvani līgo,
Pirms saules svētkiem atkal kokles stīgo.
Man dusēt vēl...
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Dzejnieks karsti.

Imanta, nāc!..

Imanta.

Ak, jaunekli, vēl stunda ir par agru...

Dzejnieks lūgdams.

Nāc, nāc, šis moku mērs

Pārpārim pilns!

KrIVS dzejniekam.

Jel klusu paliec, zemes bērns!..

Imanta — miera valdnieks —

Kur asin's plūst, tur nebūs viņa mājas.
Viņš nāks, kad miera strauti zemi mazgās.

Dzejnieks klusi.

Tad teic, Imanta,

Vaj dzīvos Latvija, vaj mirs?

Vaj mirs, vaj dzīvos?

Imanta.

Kāds šausmigs jautājums...
Kā šaubu mākonis pār mums viņš gulst.

Klusi.

Vaj dzīvos Latvija, vaj mirs?..

Krīvs drūmi.

Vaj dzīvos Latvija, vaj mirs?..

Kādas vaidelotes balss.

Vaj dzīvos Latvija, vaj mirs?..

Kāds kareivis.

Vaj dzīvos Latvija, vaj mirs?

Nospiedošs klusums; viss uz bridi sastingst...
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Krīvs.

Lai dievi izšķir baigo jautājumu.
To uguns pasludinās mums

Uz viņu ziedokļa.

Sagatavojas zilēt. Visi sāk kustēties un virzas ap ziedokli.

Vaidelotes liek vaiņagus galvā un nes mētras pie uguns; kara-
vīri sarunājas noslēpumaini, uztraukta gaidišana. Krīvs no-

stājas pie ziedokļa un liek mētras uz uguns. Salda smarša

piepilda telpu. Uguns iedegas arvien vairāk. Visi gaida.

Krīvs.

Šīs gaišās liesmas zin tik labu vēstit.

Uz kareivjiem.

Surp nesat zobenu.

Viens no Imantas sargiem pienes zobenu.

Lai asmens viskarstā liesmā būtu.

Sargs tur zobenu pār uguni. Visi uztraukti skatās un klusam

sačukstas. Liesma izdalās divās daļās.

Krīvs.

Posts, Latvijai, posts!..

Balsis viena caur otru.

Skat, liesmas daļas, sašķeļas.
Šķirts mūsu liktenis!

Kāda vaidelote.

Vai dievi!

Sirmgalvis.

Vaj tādam jābūt mūsu liktenim?

Baigs klusums. Liesma savienojas pār zobenu vienā ugunī un

paceļas arvien augstāk.
Krīvs llgsmi.

Lai slavēts Pramšans!

Skatāt kā tās savienojas
Un augstāk, augstāk augpar liesmu nedzēšamu.

Imanta.

Tad dzīvot Latvijai!
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Pulks priekā gavilē.

Tās savienojas!

Skat, kā augšup šaujas!
Tad dzīvot Latvijai!..

Vaidelotes gavilē.

Tai dzīvot, dzīvot!..

Visi, liela prieka pārņemti, līgsmi sarunājas. Imanta skatās

liesmās un klusē.

Krīvs uz dzejnieku.

Ej turp un savai tautai sludini:

Tai dzīvot!

Tai priekšā saules nākamiba.

Ej turp un teic:

Imanta augšām celsies!

Vaidelotes un karavīri gavilēs.

Imanta augšām celsies!

Dzejnieks.

Kas ta par prieka vēsti!

To laimi sirds vaj būtu zinājusi.
Imanta augšām celsies!

Kā rīta salna gaisīs ienaidnieki

Un visas karstās sirdis aizdegsies, —

Imanta augšām celsies!

Vaj daudz šo svēto stundu pasludinās?

Imanta.

Kaut nezinu, kad lielais brīdis nāks,
Tak dvēsele man pilna viņas sapņa
Un gars mans pilns ar rīta vēstim.

Es redzu to kā parādibu,

Ap katrām durvim ziedu vaiņagi,
"Ap katru muti sarkans saules smaids —

Ne zobena — tik kokles, kokles, kokles!..
Un balti karogi un visas lejas ziedos.
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Šai sapnī aizmirstas jau mana sāpju sirds —

Tas nāks, es zinu to —

Tas nāks!..

Nosēžas uz troņa un paliek domās. Kareivji klusi sarunājas.

Krīvs.

Ne tā kā karotājs Imanta ārā nāks —

Viņš nāks kā ziedonis ar saldu smaršu,
Kad ielejās vairs asin's neplūdīs.

Uz dzejnieku.

Tu teici zelts pār zemi valda

Un asais zobenis — un visus pārvērš tie

Par vergiem, kuri vairāk kalpināti,
Kā tie, ko svešinieku kājas mīdija
Un darbos kalpināja.
Jo zini, zelts un zobeni,
Tie zemei pieder un pie zemes sies

Tie mūžam savus vergus.

Ar lāstiem vergi viņus mantoja,
Ar lāstiem apkrauti tie nāvē gāja,
Jo sveša dzīviba—kam zelts par dievu mirdzēs,.
To sirdis paliks mūžu saistitas,
Nav varas, kas to spētu atsvabināt.

Un kamēr zelts būs zemes valdinieks,
Tik ilgi tauta tautai nāvi vēlēs,
Tik ilgi svešai zemei laime būs,
Tik ilgi Imanta vēl miris dusēs

Un asin's jūsu ciemu slacinās.

Bet citam zeltam visi kalpos reiz,
To ļaužu acis nav vēl pazinušas —

Tas debess zelts, ko saule augšup nes

Un pāri druvām sēj un birzes pielej pilnas
Kā pērļu mirdzuma iz aizsaules.

Tas zelts, kur zvaigznes nakti mazgājas,
Ko Auseklits ik rītu zemei kaisa,
Tas zelts reiz līs ikkatrā dvēselē

Un viņu pielūgs katra cilts un tauta.
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Tad vergi acis cels pret krāšņām debesim,
Tad uguns visus elkus sadedzinās,
Būs akmens dievunami sagrauti,
Būs birzēs altāri un sirdīs mūžigs ziedons,
Tad celsies Imanta, kā senā godība,
Kā teika, kuru drebot lūpas stāsta,

,

Tad ziedēs Latvija, tad visa zeme kvēlos,
Tad šķēpus karotāji kapā raks

Un dziedoņi ar saldām kokiem dziedās,
Un zeme būs kā smaidošs šūpļa bērns;
Iz kapa celsies saules valstiba,
No galvas viņai balti ziedi birs,
No lūpām laimes bezgaligi stāsti..

.

Teic Latvijai — tad celsies Imanta —

Bet tagad nav mums turpu iešana!

Uz vaidelotem.

Šurp nesiet mētras dievu ziedokļam,
Ši stunda pilna bezgaligu prieku,
Lai ziedojam un nākamibu redzam,
Lai senais gars vēl šurpu lidinājās.

Vaidelotes svinigā sajūsmā nes mētras uz ziedokja, ugunskvēlo

un smarša pārpilda visu alu, ziedokļa dūmi satin visu kā miglā.
Krīvs stāv pie ziedokļa ar zaļu zaru rokā, viņš paceļ laboroku

un aizgrābtibā sludina. Visi klausās, kā lūgšanā, neredzami

ziedokļa dūmos.

KrīVS lūkodamies uz augšu.

Saules valstibai vārti atvērti kļūs,
Mirstigo acis sveiks aizsaules brīnumus;
Iz cietākā akmeņa degošas rozes dīgs —

Pār laimes bērniem ziedoši koki līks,
Viskarstās sirdis tās kapenēs nepaliks,
Par dziesmām un stāstiem tās atkal dzīvas tiks;
Kur asin's plūdušas — magoņu dārzi plauks,
Kur vaidi raudāja — gaviles skaļi sauks.

Pie dievu avotiem cilvēki svētie dzers;

Noslēpumus mūžigos savām rokam tvers,
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Skaidribas asarās sāpes bijušās izmazgātas,
Ar vaiņagiem galvā pie prieka ziedokļiem stās.

Pie zvaigžņu ezeriem cietēji apstāsies —

Jauns rīts pār jūru un zemi iedegsies;
Miera stabules skanēs un debess skaņas lies,
Kā gulbji pār pasauli viņas laidisies.

Tai dienā ledus un ziemeļi izkusīs,

Skūpstos patiesos sirdis visas tad atdzirdīs;
Skaists iz mūžibas Pramšans pats zemē nāks —

Mirušai brīvibai noņemts būs šķirsta vāks.

Krusts zemē būs aprakts un salauzta katra pils,

Ziedokļi mētrās un smaršā bezgala sils

Un mīlēt, un mīlēt, un mīlēt sirds sauks.

Un mīlā sadegs debess un zeme un lauks!

Un mīlēt, un mīlēt, un mīlēt meitenes steigs,
Un mīlas bezgala jūrā pasaule dzīvot beigs!

Viņš uzmet zaļo zaru uz ziedokja uguns. Klusums; visi stāv

lūgšanā. Uz Imantu un kareivjiem.

Mums dusēt atkal laiks;
Lai aizmirsts viss, —

Līdz saules vēstis reiz mūs modinās
. . .

Nodzēš uguni ziedoklī.

Dziesti 'guns!
Lai mūža miegs šo vietu apēno.
Kā pirmak bijis.

Ziedokļa dūmi izklīst. Imanta sēž savā akmens sēdeklī, kareivji

pa tam apsēžas atkal uz klints gabaliem vaj noliekas guļus.
Vaidelotes vaiņagiem galvās aizmieg zem karogiem. Divi jauni

kareivji, kā pirmak, guļ pie Imantas kājām. Dziedonis snauž

ar kokli pie krūts. Krīvs atbalstās uz ziedokļa akmens. Metas

krēsla. Dzejnieks paliek viens alas priekšā kā sastindzis.

Dobjš zvana dūciens klintīs un krītošu ķēžu žvadzēšana. Viss

aizmieg. Avots tik klints dibenā mirdzēdams tek. Tumsa aiz-

sedz lēnam visu skatu. Nakts un miers.
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PĀRVĒRŠANĀS.

Skatuve tāpat kā pirmā skatā. Spoža rīta ausma. Dzejnieks

guļ galvu nolicis uz savas līgavas klēpja. Viņš mostas.

Līgava glauda viņa vaigus.

Tu mosties? Skat' jau rīta ausma
. . .

Tu saldi dusēji . . .
Tik dziļā miegā,

Kā dvēs'le tevi atstājusi būtu.

Es tavā sejā sāpes redzēju,
Tak nakts priekš manis bij tik salda,
Tik īsa

. . .
Mazs brīdis —

Te satumsa, te atkal atausa
. . .

Tas ziedons.

Dzejnieks pie sevis.

Ziedons
. . .

Viņš paceļ galvu un palūkojas apkārt; skumji.

Ak, ne tas, ko sapnī redzēju,
Tas bija skaists, kā teika, —

Šis — sāpju zemes ziedons, mīļākā.

Līgava.
Tu sapņoji? teic, manas mīlas zieds,
Ko sapņoji pie manis aizmirstibā?

Pie savas krūts es tevi sasildiju,
Kad migla pusnaktī te klāja vēsus autus.

Dzejnieks laimes pārņemts.

O, līgava, to vārdiem neizteikt,
Tas ir kā svētlaimibas meldija,
Tas ir kā ziedošs vaiņags manā galvā,
Ta ir kā dievu vēsts, ko sludināt

Man zemei lemts
. . .

Līgava.
Tev smaida acs

Kā rīts, ko saule spodrināja . . .
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Tik lūpās sāpes vēl tev atlikušās.

Ļauj manim viņas skūpstit. . .

Izskūpstit. Viņa skūpsta karsti ta lūpas.

Dzejnieks.
Cik skaista tava mīla, —

Kā sapnis mans
. . .

Bet tomēr, laimes šīs mums neredzēt,
Mums neredzēt!

. .

Mums ilgoties un raudat velti..
.

Ai, mana sirds! Kā nepiekust tev maldu ceļos?
Viss sapnis vien

. . .

Viņš raudādams paslēpj acis viņas klēpī. Viņa glāsta ta galvu-

Līgava.

Tu runāji par kādu krāšņu sapni. . .

Un asarās tev vajag pamosties?

Dzejnieks.

Ja, brīnumgleznās neredzētās

Man' dvēs'le skatijās.
Ar ticibu sirds kļuva pilna,
Gars noreiba no laimes salduma.

Es sapņoju par tālo nākamibu,
Kad nogrimusē laime augšāmcelsies,
No sāpēm izdziedētas sirdis tiks,
Un saules svētkos dziedās pasaule.
Es ticu to, vismīļākā,
Bet tomēr svētās stundas

Mums neredzēt, mums neredzēt!
. .

Ta tālu vēl
. . .

Sāpēs noliek galvu viņas klēpī. Pēc brīža.

Un tomēr zinu: dzīvot Latvijai,
Kā visai pasaulei!
Ta nākamibā redzēs seno teiku

Iz kalna paceļamies dimantspožumā —

Imanta ārā nāks!

Viņš ceļas braši, kā atjaunots un ved līgavu sev līdz.
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Šo sapni iesim visiem sludināt,
Tas mūsu pavasars, ta mūsu saule,
Tas mūsu zelts, ta mūsu karstā mīla —

Imanta nāks iz kapa Latvijā!
Šis gaviles kaut zinātu ik sirds,
Šo sapni kaut ik acis redzētu,
Pie sāpju ezeriem, kas raudājušas.
Es zinu tagad jaunu ticibu —

Ta tālā, tālā nākamibā kvēlo,
Kā saule rītos, —

Ta mīlas vēsts,
Ta as'nīs mazgājusies taisniba;

Nāc, iesim cilvēkiem to pasludināt!
Par patiesibu skaistā teika kļūs,
Reiz saules svētki visai zemei būs!

Viņi aiziet roku rokā pret rītiem. Spodra lec saule un balti

miglas palagi nogulst lejās.

1906.





NEMIRSTĪGĀ.

. . . Sapnis, kurš līdz ar papar-
dēm vasaras naktī uzzied un

kuru mēs velti par patiesibu
gribam pārvērst; moments, kurš

cilvēkam vēl tāls un svešs, vai-

ņags, kuru nēsāt sāpju bērniem

ieejot atmiņuapraktajā templī...





Pirmais cēliens.

PERSONAS:

Oļģerts Daugavietis,

Lauma, mātes meita,

Aiza,

Māra, Aizas krustmāte.

Skatuve. Lauku māja; augsta plaša veranda ar puķēm un

segām, ērti pīti krēsli; uz galdiem grāmatas, puķes. Vidū dur-

vis uz istabām, pa kreisi trepes uz leju, uz dārzu; gar labopusi
audekla siena aizsargam pret sauli. Nav greznibas, bet klusa

patīkama mītne. Jāņa priekšvakars, debesis tik augstas leekas,
kā dienvidos; norietošas saules sarkanums —

purpurs un zelts.

Vēlāk vēsa krēsla un miers
.
.

.

Lauma un Aiza. Lauma gaiša, dzeltenām bizēm, viegla,

sārta, pilna dzīvibas, pavēloša. Aiza tumšmate, slaikāka, klu-

sāka, dziļām nemierigām acim, bārene un draudzene; tumšā

ģērbā — sapņotajā. Aiza sēd un lasa, Lauma nokārto šo to un

pieiet pie verandas malas, skatās paliekusies uz labo pusi.

Aiza. Lauma! Lauma nedzird. Lauma, nu jau at-

kal...

Lauma. Ko? Es neka... tāpat.
Aiza. Tu uz ceļu skatijies. Redz, ka es zinu.

Lauma jokodamās. Ja, uz ceļu. Tur jāņubērni
iet... Pulks.

Aiza kaitinādama viegli. Ja, jāņubērni... Un tad

tur nāk vēl kas...

Lauma. Ja, zinu jau, zinu. Nu, nāk...

Aiza. Ne jāņubērnu skaties, Oļģerta. Nu, zināms.

Es ari- skatijos pirmit un tā kā tu nemaniji.
Lauma nopietni. Aiza, vaj tu ļoti gaidi Oļģerta?
Aiza padomā. Ne.

Lauma. Un tu domā, ka es? Ari ne.
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Aiza. Bet tik sen viņš nava te bijis. Kā pa sap-

ņiem tik atminos —nu ir trīs gadi. Bet viņš bija labs.

Lauma. Viņš bija jautrs.
Aiza. Ne, bet reizēm viņš bija ari kluss. Un

tad man savādas bailes no viņa bija. Viņam bij
tādas acis un kad es atminos atminos

Nogrimst domās.

Lauma. Bet ko tad?

Aiza ka satrūkusies. Neka... es domāju ko citu.

Lauma. Bet tagad viņš liels... Par viņu visi

runā. Viņš mākslinieks. Un zini, es priecājos, ka

viņš mani nava aizmirsis. Ne, viņš mani nevar

aizmirst.

Aiza. Ja, viņš mūs nava aizmirsis. Zini, viņš

man tur sveicienu bija sūtijis. Ne, viņš nava aiz-

mirsis
... Oļģerts ...

Lauma saraujas. Ko? Skatās pētoši uz Aizas. Aiza ilgi

uz vienu vietu lūkodamās klusē; tālumā dziesmas . . . Bet

Aiza, mums vēl te neuzkopts. Puķu vajaga un vai-

ņagu.
Aiza spēji ceļas. Puķu un vaiņagu! Ja, daudz vai-

ņagu! Vaiņagus šurp!.. Visu, visu ar vaiņagiem,
Lauma! Viegli saņem to aiz rokas.

Lauma. Es iešu, atnesišu. Meitas pārnākušas
laikam no birzes. Dzird, kā trokšņo. Bet tu, Aiza —

Pieiet atkal un nejauši skatās pa labi uz ceļu.

Aiza. Nu?

Lauma aizskrien pa vidus durvim kaut ko līgsmu pie sevis

dziedādama. Tu, tu, tu .. .

Aiza klusi. Oļģerts .. . Skaļāk. Oļģerts! ..
Pieiet kā zag-

šus un paskatās pa labi uz ceļa. Kā klusiem soļiem kāds

pieietu un sirdi saņemtu. Ne spēka, neka. Paliek sapņos.

Lauma nākar vaiņagiem. Skaties šurp! Kas pulka...
Un tur vēl daudz, daudz tādu palika. Smaršigi. Bet

tagad žigli, žigli. Lūk, te vajaga uzkārt un te...

un te. Noliek visu nastu uz krēsla. Viņas grezno istabu.

Lauma klusi dzied.
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Lauma. Un tad mes līgosim...
Aiza. Kad?

Lauma. Nu vakarā, kad Oļģerts atbrauks. Brauk-
sim laivā uz ezera un līgosim. Es aicināšu viņu.

Oļģerts mīl niedras ezerā. Un tad brauksim līgot.
Aiza. Un es ari.

Lauma. Ja, tu ari tad, zināms. Oļģerts, es un

tu. Bet tu jau neproti līgot.
Aiza klusāk. Ja, es neprotu. Bet es tomēr līgošu.

Es šovakar mācēšu līgot. Redzēsi vien.

Lauma. Zināms, tu vienmēr klusa.

Aiza. Tu zini, Lauma: es bārene, tu mātes meita.

Man vaiņagā maz ziedu.

Lauma. Bet, Aiza mīļā! Tad jau tev laime. Jāņu-
nakts ziedu papardi tak tikai bārenes atrod.

Aiza. Tu domā, Lauma. Ja, tā gan pasakas stāsta.

Satrūkstas kā no nejaušām domam, līgsmi. Ja, es līgošu.
Lauma priecigi pasmīn. Nu un tad viss piepildoties,

ko grib. Vaj tu tici? Bet es gribu ari bez laimes

ziediem, lai viss piepildās. Es gribu tā

Nu ir izpušķots. Bet ko tu domā —te šim krēslam

vajadzētu ozolu vaiņagu apkārt. Ko?

Aiza. Kāpēc?
Lauma. Priekš... Nu tāpēc, ka mēs līgot gribam...

Bet tagad mums pašām vajaga ziedu. Nāc dārzā,
mirtes būs saplaukušas... Un tad gaidisim jāņu-
bērnus. Dzi, jau dzied

... Dzied, dzied un līgo.
Nāc nu, kamēr laiks. Noiet pa kreisi pa trepēm dārzā.

Aiza sajūsmā. Puķes un ziedus. Bet smaršigus
tikai, reibinošus. Ziedus? Ne, ziedi viļ... Es ne-

gribu. Pati es viņu gaidišu, ne ziedi. Manas rokas

es sniegšu viņam, ne lilju kātus... Viņam jāskatās
man acīs kā senāk, un tad es teikšu: Olģert...
Aiz mājas dimd; satrūkstas, skrien pie verandas malas lūkoties.

Tas ir viņš
...

tik drīz
... Ne, tas nava... nava,

nava Pieiet, pavef vidus durvis, klausās. Ne, kluss...

Kluss un baigs. Bet te viņš nāks. Un es esmu bā-
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rene
...

Man pusnakts papardes zieds
. . .

Pasakai

vajaga piepildities . . . Sastingst gaidot.
Lauma no dārza uznāk aizpušķojusies. Nu, Aiza. Ska-

ties, es līgotajā. Smaida spoguli raudzidamās. Vaj tā

labi? Es domāju, baltie ziedi man piekrīt, Aiza?..

Bet Aiza, ko tad tu? Pieiet. Skaties, tev nevienas

puķes. Un tu vienmēr domiga šodien. Nu ej,

apģērbies...
Aiza. Ne, Lauma. Es vakarā greznošos. Vēl agri.
Lauma. Agri? Nu, un Oļģerts? Vaj tu viņa

negaidi?
Aiza. Tad tāpēc?
Lauma nervozi. Neka. Ak, kāda tu šodien ne-

krietna! Es neka negaidu, bet tu gan.

Aiza. Ja, es gaidu. Bet ne tā, kā tu. Pa labi ratu

troksnis; abas skrien skatities.

Lauma. Brauc!

Aiza. Tas Oļģerts. Abas saskatās.

Lauma. Viņam jānāk šurp. Tur lielajā istabā

vēl kaut kas nava nokārtots. Es skriešu pretim. Tu

Aiza, noliec vēl tur tās puķes, piestum krēslu. Grib iet.

Aiza steigšus. Ne, Lauma, ne! Tā tu nevari iet

pretim. Tev vēl jāapģērbj jaunās drēbes. Ej, uzposies,
es viņu uzvedišu te... Es varu ari tāpat, kāda

esmu.

Lauma. Ne, paliec, mīļā Aiza. Viņš varētu Jau-
noties, ja es nenāku pati viņu sagaidit. Viņš tak

manā mājā tagad būs. Ne, man pašai jāiet.
Aiza cinidamās ar sevi. Pagaidi, Lauma... Nu es

zinu. Tu paliec te, paslēpies. Es viņu atvedišu, es

izdarišu viņam pārsteigumu, kad nejauši viņš tevi

ieraudzīs. Es iešu...

Lauma. Bet Aiza, pagaidi. Tu nedrīksti tā viena.

Aiza paliek kā sasalusi. Ak, es nemaz ari negribēju.
Es tikai jokoju. Ej tad, ej. Es jau zinu, kāpēc tev

jāiet. Apvainota noiet pie malas.

Lauma ļauni mazliet. Nu, manis pēc ej. Es ari
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negribu .. .
Lai saņem meitas. Drusku ļauni lūkojas ne-

manot uz Aizu. Klusums. Iz istabām sauc kāda balss: Aiza,
Lauma, kur esiet! Ciemiņus nenāksiet saņemt?

Lauma. Jau klāt! Un mēs te niekojamies. Nu

nāc, Aiza! Izskrien pa vidu, Aiza viņai pakaļ. Pēc brītiņa
nāk Lauma un Oļģerts smiedamies un sarunādamies, aiz viņiem
Aiza; paliek nepamanita.

Oļģerts slaiks, tumšs, runā lēni, ar sajūsmu. Un tad

visupirms šurp mani vedat. Zinu, zinu
...

Citreiz

te saules rietā lūkojamies. Te man atmiņas ...

Lauma. Un neaizmirst solijaties. Smaida viņam acis.

Bet kas to lai zin, vaj neaizmirsāt? Nu, dodiet ceļa
drēbes. Es jums visu atņemšu un tad par vaņģi-
nieku paturēšu. Ņem viņa somu un platmali.

Oļģerts. Kādas jaunas un skaidras puķes jums
te, un izgreznots ari!

Lauma glaimiga. Kad gaida ... Vaj jūs zinājāt, ka

gaida?
Oļģerts. Domāju, ka gaida, bet nezināju, ka tik

daudz. Nu redzu. I dārzs, i vītoli, i klusās istabas,
i pļavmalas.

Lauma. Un patīk tāpat, kā toreiz te?

Oļģerts. Vaj tāpat, nezinu. Toreiz vēl biju sa-

audzis ar šejieni, tagad jau šķirts. Bet liekas, ka

patiesiba būtu zudusi, un nu es sapņotu...

Lauma. Jūs, lielās pasaules cilvēks. Man likās,
ka visu būsiet aizmirsuši, pa daiļuma pasauli dzīvojot.

Oļģerts. Daiļums ari te dzīvo. Un aizmirsis neka

neesmu un jūs vēl mazāk. Atmiņās cilvēks paliek
visdzīvaks. Domā. Ja un kur tad?

.. Atgriežas, ierauga
Aizu. Jūs te, Aiza, un es nezināja, vaj būsiet te.

Bet aizmirsis nebiju. Sveicina.

Aiza priekā staro. Es zināju, ka neesiet aizmirsuši.

Lauma. Un Aiza teica, ka jūs nemaz negaidot.
Aiza. Es neka neteicu. Es nezināju ...

Oļģerts pie Aizas. Jūs esiet tāda, kā toreiz, tikai

jūs skaistāka un lielāka. Zināms, vaj ne tā, Lauma?
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Lauma sausi iesmejas. Ja. Un es ari. Mes reiza

augām.
Aiza. Bet es labāk gribētu būt tāda pat kā to-

reiz

Lauma. Un esi tāda pat... Olģert, viņa klusa

un drūma, savi sapņi viņai tāpat un savi... no-

slēpumi.
Oļģerts pie Aizas. Ziniet, Aiza, ari man savi no-

slēpumi. Zem vītoliem pie niedram ezermalā, kur

bez jaudas klausijamies vakara klusumā. Man tā

bieži ir, kā kad jūs redzētu. lenāk nejauši prātā...
Mēs abi bijām bāra bērni. Un bieži liekas, ka mēs

visi, visi cilvēki bāri esam un maldāmies un gaidām,
kad mīļa roka mūs glāstīs. Un tas ir tik reti...

Lauma Oļģertam. Ak nu, bāri. Jums tak pieder
tik daudz, — visa pasaule... Jūs nemaz neziniet,
cik daudz jums pieder.

Oļģerts. Vaj tiešam tā?

Lauma. Ja... Bet ari es nu esmu bāra bērns.

Oļģerts. Ne, jūs grezna... Jūs smieklu un

jaunas dzīvibas meita. Vaj ne tā, Aiza?
Aiza. Zināms, Lauma smejas kā zvārgulitis. Viņa

ari bāra bērnus apglauda; ari mūs.

Lauma smiedamās. Bet nu es iešu un gādāšu cie-

miņam ar ko atspirdzināties. Un tu ari, Aiza? Sū-
tisim veco māti; lai pasakas pastāsta Oļģertam, kā

toreiz.

Oļģerts. Ak, pasakas. Te dzīvo pasakas katrā

vietiņā. Bet labprāt vēl tiktos no jauna...
Lauma. Nāc, Aiza, nāc! Pa vidu aiziet.

Aiza piece{as un paliek. Olģert... es neticu vēl,
ka jūs esat te. Vaj es drīkstu jūsu roku raudzit.

Pienāk pie Oļģerta.
Oļģerts silti. Ja, Aiza. Te jūs variet visu.

Aiza pieskaras bailigi un atvelk. Tikai to es zinu,
ka šodien ir svētki.

Oļģerts. Ari man, Aiza. Mani reti gaida tik
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mīļi kā šodien. Caur cienitaju smaidiem redzama

cauri vienaldziba. Visur saltas rokas sniedzas pretim.
Bet te man labi. Lauma visu priekš manis dara.

Viņa ir tik laba.

Aiza tumši. Vaj viņa ir laba?.. Ja gan, viņa
ir laba. Bet es

Oļģerts. Ko, jūs?
Aiza. Es neesmu ne laba, ne ļauna. Man tikai

labi, kad jūs te esat. Man ir svētki... Manas dzi-

ņas un domas ir apstājušās... kā zirnekļi viņas
lodā jau gadiem un šodien viņas nu ir apstājušās
un dus. Un tāpēc man svētki. Atmiņas pārnā-
kušas mājās.

Oļģerts. 0, atmiņas! Ir labi, ja viņas pārnāk
un dus. Redzi, Aiza, ari man reiz gribētos pārnākt
mājās un dusēt.

Aiza kā iedvesdama. Jums te ir mājas.
01 ģer t s nesaprazdams. Te? Te Lauma dzīvo. Bet

kāpēc jūs tā teicāt?

Aiza. Ak ne, ne. Es tā negribēju teikt... Es

neka negribēju teikt. Es tikai vēlētos, ka jums te

kaut kur būtu mājas. Iz istabām sauc: Aiza, Aiza!

Oļģerts. Jūs sauc.

Aiza kā domās. Mani sauc — pagātne ...
Un ari

jūs dzirdiet, Olģert!
Oļģerts. Pagātni dzirdu ari es.

Aiza sirsnigi. Un es ar jums varu runāt par pa-

gātni? Ja? Vienmēr? Sakiet man, vaj jums tī-

kas ar mani runāt par pagātni?
Oļģerts mierigi. Ja gan, Aiza, es labprāt klau-

sišos.

Aiza domās. Kā jūs nejauši atnācāt te, pie mums,

un runājāt par teikām un varoņdarbiem. Spulgām
acim...

Oļģerts smaididams. Jūs visu vēl to ziniet...

Aiza. Ja. Un ka mēs niedru šalkā klausijamies

un jūs vienmēr bijāt tur. Augu dienu jūs bijāt tu-
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vumā un kā mēmi klusējām... Un ka jūs dzīvo-

jāt pilsētā pretim mūsu istabām un no rīta labdienu

vēlējām. Visu dienu bija tik gaiši un viegli, kad

jūs redzēja. Un tik smagi un ilgi, kad prom bijāt.
Vaj ziniet, Olģert, man kāds noslēpums...

Oļģerts. Vaj ari man gribiet uzticēt?

Aiza. Ja. Ziniet, man liekas, ka cilvēks no bi-

jušā nekad, nekad netiek vaļā, — tā no tām pēr-
ļotām dienam, no ta, kas mīļš un skaists bijis...
Nekad ne. Un vienmēr tiecas pēc ta kā pēc pa-

sakas.

Oļģerts. Dīvains noslēpums. Bet ar skaistām

pērļotām dienam vienmēr tīkas kopā būt un ir labi,

ja viņas atgriežas.
Aiza priecīga. Zināms, labi. Un mēs viņas uz-

ņemsim, kad atnāk? Un vienmēr, Olģert, varēsim

runāt par pagātni?
Oļģerts. Vienmēr, zināms, istabās sauc: Aiza! Ta

Laumas balss.

Aiza. Nu es ari varu iet svētkus sagaidit. Un

jums būs te labi... Mīļi noskatās uz Oļģertu un iziet pa

vidu. Dzirdama saīgusi Laumas balss, kura stāsta kaut ko.

Oļģerts. Kādas viņas dīvainas! Un Lauma kā

cīrulitis, kā sena, sena zelta diena... Ne, tas ir

saules vilnis... Un labi te ir: puķes, ēnas, klu-

sums, zemes laime
...

Pieiet pie verandas malas un ska-

tās dārzā.

Lauma
pa vidu nāk gaišās, jaunās drēbēs; rokā sar-

kans rožu pušķis; skaista un viegla. Jūs vienu atstājuši,
Olģert?.. Bet nu es būšu te. Jautri. Ņemiet jāņu-
zāles te. Liek rozes viņam rokās.

Oļģerts. Lauma, Lauma! Tads greznums priekš
manis! Ne, simtreiz labāk jums viņas piederētu.

Lauma. Nerunājiet tā! Visas jums. Un ari

dārzā visas jums. Jūs to nopelnījuši. Jūs vienmēr

dievišķo meklējuši un jums pieder tas, kas zemei

skaistāks... Bet nu sēdiet, es gribu jūs aplūkot
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tagad un dzirdēt. Ne, ne; te pie šiem vaiņagiem;
tie priekš jums nolikti... Es sen jūs gaidiju... Es

vienmēr jūs gaidu. Un rozes par to, ka neesat aiz-

mirsuši.

Oļģerts sajūsmā. Lauma! Kā to lai aizmirst?

Kad tā jāmaldās vienam pa zemi starp cilvēkiem un

jāmeklē skaistums un dzīviba, tad ikdienas jānāk
pie apziņas, ka viss daiļākais būtu jau aiz mums.

Un tāpēc ari jūs un šo vietu atminoties, mani vien-

mēr apņem vieglas sāpes. Sirds stiprāk runā, kā

par pazaudētu paradizi, par bērnibu un viņas drau-

giem, kur viss mirdzēja saules spožumā un uz kuru

jānoskatās kā ceļiniekam uz dārzu ar dzelzs slēgtiem
vārtiem...

Lauma. Jūs runājiet par pazaudētu paradizi un

par aizslēgtu dārzu. Vaj tad tiešam jūs nevariet

atgriezties uz savu laimes malu?

Oļģerts. Sapņos ja. Ne patiesibā.
Lauma. Bet, Olģert, jūs domājiet nepareizi. Re-

dziet, tagad te esmu es un te jūs, tāpat kā toreiz.

Un vaj tad jūs sapņojiet tagad? Ne, tas tak patie-
sibā. Jūs esiet atkal te. Redziet, es ņemu jūsu
roku un redziet, te ir manas rokas, es jūs sajūtu —

tie nava nekādi māņi.

Oļģerts. Un tomēr, Lauma. Mirklis patiesibas
ir tas pats, kas sapņi — ātrskrejošs un netverams.
Un kad viņš aizgājis jau, tad mēs neticam, ka tas

patiesibā bijis.
Lauma. Olģert! Nerunājiet šodien par mirkli,

par aiziešanu un par izbeigšanos. Vaj jums nava

ilgošanās, šo mirkli darit paliekamu? Tādu, kāds

viņš tagad ir?

Oļģerts. Kā man to darit? Es esmu mūžigs
ceļinieks, kuram jaapmierinajas ar nakts mājam mir-

dzošās pilīs un ar diendusas brīdi pie strūklām rožu

dārzos.

Lauma ar iedvesmu. Olģert, Olģert!.. Ir dārzi,
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kuri pēc jums ilgojas, un pilis, kur jūs uzņemtu;
ir strūklas, kas mūžu jums šalktu, kas visas savas

skaidrās pērles izmestu priekš jums, lai tik jūs tur

būtu. Klusums.

Oļģerts lēni. Runājiet, Lauma, vēl, runājiet. Es

klausišos, man tā tīk... Klusums.

Lauma sirsnigi un pārdroši. Tad es runāšu. Es

teikšu tos sapņus, kas manī sakrājušies un dus jau
ilgi un grib reiz mosties. Tam, kas viņus rādija,
viņi grib patiesibu teikt. Es nosēdišos te preti jums.
Tā, klusu es gribētu runāt... Kaut gan ...

reizā

es ari ar gavilēm kliegtu... Olģert, vaj jūs šodien

esiet pie manis?

Oļģerts. Ja, Lauma. Kā pasakā...
Lauma. Un rītā, un parīt? Un vienumēr?

Oļģerts. Un kad es nebūšu vairs te, es tomēr

atgriezišos. Domās es būšu tāpat kā šodien.

Lauma. Bet kad nu jūs nekur neaizejat? Kad

jūs paliekat te par valdnieku visam; rozēm un sa-

vām atmiņām...

Oļģerts. Kā? Lauma...

Lauma cieši. Ka jūs, mīļo Olģert, vairs neva-

rētu aiziet? Kad jūs kas turētu un saistitu kā sai-

tēs. Piemēram, kad es jums šos vaiņagus apvītu
un jūs ar viņiem saistitu, vaj tad jūs tos sarautu?
Šos vaiņagus? Ne?.. Olģert! Bet kad jūs vai-

ņagus sarautu un es ar šīm rokam, redziet, ar šīm

manām rokam jūs turētu, kad es cieši ar viņām jūs

apvītu un turētu kā senās dienās, kuras jūs te vien-

mēr saista? Kad es jūs vaņģniecibā turētu te pie
rozēm un pie sevis kā gūstekni, kurš ar maniem

dārgumiem bija aizgājis un saņemts? Tad, Olģert?
Nostājas viņam priekšā un kā salauzta nokar galvu.

Oļģerts kā pārvērties. Piedodiet man, Lauma, ka

es ar jums gribēju runāt kā senāk... Tad mēs

vēl bijām bērni. Bet nu mēs esam lieli izauguši un

stipri. Sevišķi jūs. Jūsu vara ir augusi. Viņa
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mani triec un saista un cīņā sauc. Un man liekas,
ka man asinis plūstu, bet man ir labi tikt uzvarē-

tam no jums; es zinu, ka jūs mani saudzēsiet ar

savu pārspēku. Vismaz šodien, vismaz, kamēr es

te esmu pie jums. Bet es jums pateicos par visu.

Es nezināju, ka būšu te tik mījš viesis. Nu es vairs

nesapņošu, nu es ticēšu patiesībai.
Lau m a kā atmodusies. Ja, Olģert, patiesibai. Es

gribu patiesibas reiz. Man diezgan nest dien' un

nakti šos mūžigos sapņus. Kā zelta ķēde ar tūk-

stoš pērlēm viņi liec mani — dārgi un smagi, dārgi
un smagi. Es nolieku viņus šodien, vaj satriecu...

Ņemiet viņus te no manas galvas un rokam. Pieietpie

Oļģerta un sniedz rokas.

Oļģerts. Lauma, Lauma, kāda jūs šodien spē-
ciga!

Lauma smaidā. Es spēciga. Nu tad gribu, ka jūs
palieciet te pie manis. Ne kā pie bērna, bet kā pie...
Es nezinu, Olģert. Ne, es neesmu spēciga, es esmu

vāja, nieciga. Jūs stiprs, satriecejs, uzvarētājs. Un

es te nāku ar maniem dārgumiem, ar visu, kas man ir.

Nosēstas pie Oļģerta sēdekļa un liek rokas uz viņa ceļiem.

Oļģerts. Par daudz patiesibas priekš manis un

par daudz bagāts es esmu šodien, Lauma. Liek ro-

kas un glāsta viņas spožos matos.

Lauma smaidā. No manis bagāts lielais Oļģerts?
Ja, visu, kas man ir, es nolieku te. Man viss ne-

vajadzigs, lieks, ja jūs to neaizkariet. Mīlā apskaidrota.

Olģert, mīļais Olģert! Gavilēs apskauj viņa ceļus un rokas.

Te ir manas rokas, ņemat viņas. Kā efejas viņas
liec ap sevi apkārt, ap savu lepno klinti. Viņas
vīsies un glāstīs, viņas tik ilgi gaidījušas, mēmas un

klusas bijušas, jums nu viņas. Ne, jūs nedrīkstiet

atteikties, jums viņas jāņem! Jeb vaj mans smaids?

Olģert, kā zelta vaiņags viņš ir ap manu muti, kad

jūs redzu, un jums vajaga viņu redzēt vienumēr.

Un te šos manus matus — viņi grib, lai jūs caur
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saviem pirkstiem tos laistu; kā saulainas straumites

viņas tecēs un vīsies. Šīs krūtis, šīs manas ne-

spēcīgās, mazās kājas, šo miesu es nolieku jums uz

ceļa, saminiet to un tad aizejiet, bet ja palieciet,
tad es būšu kā ta lauma pasakā, kura sagūstita
mūžam kalpo un mīl, kalpo un mīl... Tad es būšu

rožu dārzs, kas ap jums augs un ziedēs un kritīs

viņa ziedi ap jums... Tad es degšu kā mūžiga
uguns. Uz ziedokļa jūsu dievnamā. Un kā karsta

liesma, kas jūsu rokas sasilda, ja viņas stingušas
mūžigi klejojot pa saltām lejam... Te manas ba-

gatibas, te es... Ņemiet... Noliec galvu pie viņa.

Oļģerts glāstidams. Mīļā, mīļā, meitēn!.. Ne, kur

lai es ietu? Es neiešu nekur. Un tev nevajaga man

pie kājām gulēt — tu ķēniņiene, tu vienigā, kura
mani tā mīlē. Zini, kā zelta straume, kad melnā

ezerā ieplūst — tā tu plūsti manī. Lauma...

Lauma droši un sirsnigi. Ne, tev jāņem manas ro-

kas, manas acis, mana elpa. Tā
... Olģert, un tad

es ticēšu. Un tad es viegla būšu un atsvabināta.

Kā zelta straume melnā ezerā. Gavilēs smejas. Tā es

būšu pie tevis. Skūpsta un glaužas; tālumā līgo.

Oļģerts samulsis. Kā zelta straume... Līgo!
Lauma pieceļas viegli ar paceltu roku. Līgo, līgo, līgo!

Viss līgo, viss skan, Olģert! Un tu esi pārnācis
mājās un tev līgo.

Oļģerts izstiepj rokas pret Laumu. Līgo!
Lauma. Nāc un paskaties. Redzi dārzu, puķes!

Un tur lauks un tur ezers un tur ozoli un birzes.

Tev te būs mājas. Viss tas tev — man vairs neka.

Bet man tu.

Oļģerts. Mīļā, mīļā Lauma!

Lauma tuvu klāt. Līgo, Olģert! Zini, tagad ir

uguņu nakts. Un tu būsi pie manis. Redzi, te puķes.
Un vaj manas drēbes nava baltas un vaj lauks nava

zaļš? Un vaj tu neesi mājās?
Oļģerts. Mājās. Es mājās... Klauvēšana. Klauvē!
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Lauma atiet no viņa; klausās; viss klusu. Viņi stāv viens

pret otru rožainā norietā; Lauma kaisligi un mīļi, pusčukstā

Olģert!..
Aiza ienāk pa vidu. Pie mielasta lūdzu! Uzticigi

skatās Oļģertam sejā.

Oļģerts un Lauma. Kas bija?
Aiza klusāk. Jāņubērnus lūdzu pie mielasta!

Lauma. Ja, Olģert! Pie mielasta nu — līgo!
Nāc! Saņem viņa rokas un Aizai aizejot noskūpsta piespiez-

dama cieti pie vaiga. Visi aiziet; klusa istaba labubrīdi. Krēsla.

Aiza ienāk pa vidus durvim un paliek turpat uz vietas

stāvot kā sasalusi. Klusu! Čukstoši. Klusu! Vaj es pa-

reizi dzirdēju? Vaj manas ausis mani grib izsmiet?

Vaj es pareizi redzu? Vaj acis spokus man rāda?..

Gaiņā ar roku. Sapņi, murgi — — māņi! Pieiet pie

krēsla, kas vaiņagots, atspiežas un sastingst. Ilgas apslēptas
mokas un klusums. Ah

...
ha!

. .
Smaga nopūta. „Mana

mīļā tu," viņš teica viņai. Un es
...

un es?
..

Es

neesmu nekas. Staigā kā taustidamās gar galdu un krēsliem.

Paņem lēni vaiņagu. Puķes mīļās! Glauda viņas. Ik smil-

gai, ik ziedam ir vasara un saule un prieks smaršot

šinī naktī un skaists ir viss. Mīļās puķes! Un es

un es... Tukšs, tāls, tāls... tāls un kluss! Izstiepj
roku un atkal kā rādidama nogrimst sapņos. Līgošana. Nokrīt

krēslā un noliek galvu rokās; viņas melnās matu pīnes nokarājas

uz grīdas. Dziļa krēsla. Iz dārza kāds sauc: Aiza, Aiza! sau-

dzoši un mīļi. Pa kreisi uz trepēm parādās Māra, Aizas krust-

māte; klusa, sirma; balta villaineap pleciem. Uznāk un ierauga
Aizu sēdot.

Mara rūpēs. Aiza, tu te viena pati. Un es me-

klēju un saucu pa visu māju. Nu ko tad dari te?
Pieiet un liek roku lēni uz galvas.

Aiza paliek tāpat. Man te ir labāk. Man ir tik

labi vienai.

Māra. Ak, Aiza, Aiza, ko tu runā! Klausies, kā

dzied un līgo un tu viena. Nu diezgan sērot, diez-

gan ... Te tik drūms un salts. Bailes vien! Visa

māja tukša un tu te viena. Lauma un Oļģerts uz

ezeru aizgāja vizināties. Uguns mirdz pa laukiem...
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Aiza pacej galvu. Lauma aizgāja? Vaj viņa pēc
manis neprasīja?

Māra. Ne, es nezinu. Laikam neprasija. Viņa

jau trako un gavilē. Neatstājas no ciemiņa... Un

kā viņai acis spulgo! Man liekas, ka ar viņu kaut

kas notiek.

Aiza. Vaj... vaj Oļģerts pēc manis nejautajā?
Vaj tu nedzirdēji, mīļā Māra? Skatās lūgdamās uz Māras.

Māra. Ne, laikam neviens nejautajā; bet es ne-

zinu. Es paprasišu Laumas mātei, ja kas vajadzigs.
Aiza ātri. Ne, ne, nekas nava vajadzigs. Ir labi

viss. Pauze; noliek galvu rokās.

Māra. Bet nu nāc pie mums. Tu neka neesi

vēl baudijusi. Ak Dievs! Tu drebi, tu esi karsta...

Meitēn, meitēn, kas ar tevi ir? Aiza mīļā. Glāsta un

mīļo viņu; domābrīdi, kā atminēdamās. Vaj Oļģerts? Ak!..

Oļģerts ...

Māra sev. Ja, ja, nu es zinu. Nu zinu. Mans

nabaga bāra bērns. Apsēžas pie Aizas, skaļāk. Aiza...

Es zinu.

Aiza noliek galvu viņas klēpī un paslēpj seju. Ja,krust-

māt, es gaidiju Oļģertu ...
Klusums.

Māra glāsta viņas matus ar saviem pirkstiem it kā mie-

rinādama. Mīļā meitēn! bet nu esi klusu. Tu zini...

bāra bērns
...

Tu tik daudz esi panesusi — mācies

ari tagad, ari tagad ... panest.

Aiza. Paciest? Kas tas ir paciest un panest?
Vaj tu zini?

Māra. Zinu, meitiņ, zinu gan. Es daudz esmu

dzīvojusi un nesusi. Un ne ikreizes ta ir mūsu

laime, ko gribam ar varu tvert un turēt. Tikai kad

brīdis nāk, mēs zinām, kas laime bija. Un ar roku

tveram un turam — mūsu laime pārvēršas par mā-

ņiem. Kas šodien liekas skaists un mīļš — rīt jau
savītis.

Aiza. Ja, var but. Bet es gribētu tomēr kaut

mirkli aizmirsties. Es gribētu aizmirst to, ka es esmu
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bāra bērns. Bāra bērns, kad maza biju un peln-

rušķīte, tagad un vienmēr. Man nevajaga ne laimes,
ne zvaigznes, mans liktenis ir, pa tumsu maldities.

Bet acumirkļa laimes un aizmirstibas es gri-
bētu kaut tik ilgi kā zibeņa naktī... nekad neka...

Māra glauda galvu. Klusu, klusu, mīļais bērns! Es

zinu to
...

Ari man bij tas pats ...
Bet būsim mēs

kā tie pasakā, kuri netver pēc brīnuma zieda, bet

tikai tic viņam.
Aiza. Ari pasakas nepiepildās. Bāra bērniem

laime esot jāņunaktī. Viņiem papardes ziedot...

Ja, ar asiņainiem ziediem, kurus redzot sirds mirst...

Māra. Ne, Aiza. Pasakām ir reizēm ari taisniba.

Kas var vienu brīdi nemirstigu darit? — neviens;
viss iznīkstams un panesams. Bet brīnišķa ir teika

par papardes ziediem. Kas dzīvi cauri gājis, tas

viņai tic. Un tava laime var atgriezties un mūžam

palikt pie tevis, skaista kā pērle. Apmierinies —

viņa nāks
...

nāks.

Aiza. Vaj tiešam nāks atpakaļ?
Māra. Ja gan, kā pasakā.
Aiza piekjaudamās. Tad pastāsti man. Tagad, kad

tumšs jau un visur dziesmas skan un visur laime.

Tikai pie mums ne ... Pastāsti... Tu man esi

vienigā. Stāsti man daudz, daudz par to, kas vēl

atgriežams un likās jau aizgājis. Man vajaga tagad
pasaku, jo nekam es vairs neticu.

Māra. Ta ir brīnumu pasaka. Kad es maza vēl

biju, es viņu dzirdēju un visu manu mūžu viņai

ticēju. Tas ir papardes zieds šinī naktī. Bāra bērns

ir paparde starp lauka un meža puķēm, bez ziediem —

tāpat kā mēs bez laimes. Bet nāk, nāk viena stunda

un viņa uzzied ar dimanta un pērļu ziediem, kādu

nevienai zālei nav uz zemes... Un kas to ziedu

atrod, tam viņš atnes brīnumu pasauli un dara viņu

par ķēniņu. Bet nepacieš tas zieds cilvēku roku, un

kas viņu satver un norauj, tam viņš pārvēršas par
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nieku un par neko. Bet kas viņam iet pakaj, to

ieved kristāla pilī un liek sēdēt krēslā, kur saule mirdz

virs galvas un mēness pie kājām guļ — tāda ir ta

pasaka...
Un tad bijis tā. Kāds nabags cilvēks, kam nebija

ne dzimtenes, ne mājas, ne tēva, ne mātes un ne-

viena drauga un kam nebija ari pajumtes un kura

locekļus skrandas sedza, gāja viens naktī pa mežu,
bez ceļa. Viņam kājā bija noplīsušas vīzes un zari

ievainoja viņu tā, ka asinis tecēja no kājām. Tad

viņš aiz koka saknes kāju aizmeta un viņa apavs

satrūka. Viņš noliecās un gribēja saistit savu apavu

un tad viņš redzēja... redzēja, ka viņam aiz vīzes

bija aizķēries papardes dimanta zieds. Un tad viņš

redzēja, ka viņa kājās ir dārgas kurpes, ar zeltu un

pērlēm izšūtas, kā ķēniņa dēlam, un viņa drēbes bija
no balta zīda kā sniegs un kur viņa asinis tecēja,
tur krita dārgi akmeņi un mirdzēja kā zvaigznes.
Un viņa galvā bija ķēniņa kronis.

Bet viņš neķēra ziedu sev rokā, jo viņš ta nebija
meklējis. Un kā miglota saulite pacēlās zieds un

ceļinieks gāja viņam līdz un aizgāja uz kristāla pili

un palika visai zemei par ķēniņu un bija mūžigi
laimigs. Un sēdēja krēslā, kur saule mirdz pār galvu
un mēness pie kājām guļ.. . Klusums, abas nekustas.

...
Un kas satver ziedu, tam viņš paliek par neko

un viņa rokas ir tukšas.

Aiza līgsmak. Krustmāt!

Māra. Ko teiksi?

Aiza. Vaj tu tici, ka atradišu to ziedu?

Māra. Ak, bērniņ, to neviens nevar zināt. Bet

nevajaga ar rokam viņu tvert un pie sevis turēt.

Tad rokas tukšas paliek. Pauze. Un tu, nesērojies,
Aiza. Ikkatram sava daļa no laimes būs, ari tev...

Bet nāc nu lejā. lesim dusēt. Tu nāc pie manis,

es tevi pasargāšu ...
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Aiza skumji. Es vairs neskumšu. Ej tagad leja
un liec man te būt vēl bridi. Es nākšu ari drīz.

Māra iet. lešu, iešu
...

Ak naksniņa! To puķu,
to kroņu te! Bet tu nepaliec viena. Noiet uz dārzu.

Aiza paliek sēdot, ilgs klusums. Pasakas un māņi...
Viss māņi! Atteikties un paciest man vajaga tikai...

Atteikties!.. Kas ir atteikties? Kas pazīst atteik-

šanos? Izraut iz sevis, kā brīnumpuķi, kas visu dzīvi

darijusi daiļu un gaišu. Ar visām saknēm to izraut

un aizmest prom no sevis. Maldities vienam ar sevi,
kā ēnai, un klausities savās sāpēs, kuras kā ķīvites
kliedz miglājā. Un vienumēr, vienumēr savas tukšās,
bālās rokas līdzi nest! Un ik stundas sajust, ka no

sirds norit karstas asiņu piles, kā purpura dzirkstis,
un saltā zeme viņas paņem... 0, atteikties! Un ik

mirkli kā svētceļotajam iet atpakaļ uz savu svētnicu,
uz savu aprakto templi, pie sava Dieva... Apsedz

seju rokam; klusums
...

Nu prom man vajaga! Bez

dzimtenes, bez mājas un ar ievainotu miesu un dvē-

seli. Prom
.. . Pieceļas, iet lēni uz vidus durvim. Aiz dur-

vim čalas un smiekli. Aiza paliek istabas vidū stāvam. leskrien

Lauma. Aiz viņas nāk Oļģerts.
Oļģerts. Lauma, Lauma, kur tu? Piesteidzas

un satur viņu aiz rokas.

Lauma apskauj viņa kaklu. Cel mani augstāk, pacel
mani, mans mīļais!

Aiza ievaidas un izstiepj abas rokas pret viņiem, it kā

sargādama sevi. Oļģerts un Lauma ierauga viņu un bailēs

sastingst viens pie otra.

Priekškars.
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Otrais cēliens.

Oļģerts Daugavietis,
Lauma — viņa sieva,

Aiza.

Skatuve. Gadu vēlāk. Saules riets. Jūrmala. Sarkana, pur-

puraina vakara gaisma pār jūru. Miers. Smilšu kāpas un

tumšas priedes krastā. Pa kreisi sols un teka gar jūru.

Oļģerts un Lauma.

Lauma gurdi. Te sēdēsim, mīļais, te ir klusu. Un

man netīkas nekur tālāk iet. Gurdenums pārņem.
Viņa nosēstas un lēni kārto savu apģērbu. Oļģerts paliek stāvot

un vēro jūru. Garlaicigas dienas
...

Saule.

Oļģerts pie sevis. Saule...

Lauma. Brauksim prom no šejienes. Man vajaga
miera.

Oļģerts. Jūra un saule —un tev mieravajadzigs?
Kurp iesi vēl?

Lauma. Nezinu; kaut kur. Kurdienas ātrāk paietu.
Oļģerts. No sevis nekur neaiziesi, Lauma. Ja

dzīvibas miera sevī nenes un tukšs viss, tad velti

meklēt laimes malu.

Lauma. Ja, dzīve ir tik vienmuļiga un smaga.

Viss pelēks... Klusums. Olģert, ko tu domā? Kurp

raugies? Dod man roku un sēdies te. Tu šodien

kluss kā vakars. Senāk tāds nebiji nekad.

Oļģerts. Es sapņoju ko aizmirstu...

Lauma. Ko aizmirstu?..

Oļģerts. Par citu dzīvi un par citiem cilvēkiem,
kuru ēnas staigā tagad pa pasauli.

Lauma. Un kur viņi ir?

Oļģerts. Netālu no šejienes. Un ja tu gribi,
ari tu vari redzēt to dzīvi un tos cilvēkus. Vajag
tik gribēt.

Lauma. Olģert! Ko tu runā?

Oļģerts. Tas bija tāds pats vakars kā tagad —

tur — tavā dzimtenē un mājā. Dziesmas skanēja
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pār laukiem un ziedu pilnas rokas bija cilvēkiem.

Un kāda meitene tur bija, kā liesma degoša un

uzvaroša. Vaj atminies? Lauma ir nokārusi galvu un

noliekusies pār saules sargu smiltīs. Un neviena Vārda

nebija par to, ka sirds gurdena un saule dedzinoša.

Kā zem palmām es nonācu, kur avoti zvanija un

dzīvibas skaņas dūca. Mirdzuma un spožuma pilna
dzīve un sapņi kā rožu mākoņi... Vaj tas tikai

saldais jāņudienas dzēriens, kas visiem asinīs bija?
Laikam... Varbūt ari tikai pasaka. Brīdi abi klusē.

Par to dzīvi es domāju šodien un par tiem cilvēkiem.

Kur viņi palika? Kur ir tās zeltainās vakardienas

un kur skanigie avoti? Kur?..

Lauma. Ak ja, toreiz bija citādi. Bet tas ir sen...

Oļģerts. Kas ir sen? Kāpēc viss tas nevar

būt kā liesma mūžigs un neizdzēšams un kāpēc tas

neatjaunojas ar jaunām pavasara lapām... Redzi,

Lauma, toreiz tu teici: mūžibai lai mūsu mīla...

Lauma. Olģert, bet es ari tagad mīlu. Vienmēr

un ikdienas mīlu. Vaj tu man netici vairs?

Oļģerts. Es ticu, Lauma, tu mani mīli, bet vaj
tā kā toreiz? Kāpēc ši ēna, šis gurdenums tevi ap-

ņēmis? Kāpēc viss dienu pa dienai ir savāds kļuvis,
svešs un vēss?..

Lauma. Kāpēc, kāpēc? Vaj es to zinu? Vaj
es to esmu darijusi. Es tevi esmu mīlējusi un es

mīlu ari tagad. Es mīlu...

Oļģerts sirsnigi. Es zinu, Lauma. Ari es mīlu,
bet ar citu mīlestibu. Ar mīlestibu, kura ikdienas

iet mums līdz kā nešķirams ceļa biedrs, no kura

mēs vaļā netiekam. Bet toreiz viņa bija kā viesis,
kuram mēs ceļu ar rozēm izkaisijām un ugunis mūsu

namos iededzām.

Lauma skumji. Olģert, nerunā vairs par to. Man

ir tik smagi.

Oļģerts kā nedzirdējis. Kur ir ta mīla? Kur?

Māņi, nieks, ēna, tāpēc tu klīsti bez miera un bez
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daiļuma un tāpēc klusas sirdis mēs krūtīs nesājam.
Paliek kluss, noliek galvu rokās un domā.

Lauma pēc brīža. Olģert, iesim. Ir vakars.

Oļģerts. Kur mēs iesim? Man te ir labi, es

gribu te būt. Par aizmirsto un par bijušo man vajaga
domāt... Ej. Man vienam te labi būs.

Lauma pieceļas; lūko brīdi uz Oļģerta. Par bijušo,
par bijušo ...

Aiziet lēni domādama gar kāpām.

Oļģerts raugās jūrā. Ēnas, ēnas! Kurp trauciet?..

Aiza nāk viegli no otras puses, melnās drēbēs, skaista un jauna:
pienāk pie_ Oļģerta un vēro; Oļģerts ierauga viņu un runā kā

sapņos. Ēnas... Ēnas...

Aiza mīļi un skaļi. Sveiki, Olģert!
Oļģerts kā atmodies. Sveicina. Aiza! Un man

likās — ēnas tikai...

Aiza. Ēnas brīžam paliek par patiesiem tēliem.

Bet vaj varu te brīdi uzkavēties? Ir tik labi, ka

jūs te. Un ka jūs vesels...

Oļģerts. Paliekat, Aiza. Ja, te varat sēdēt.

Mēs tik ilgi neesam redzējušies, ka šis bridis mums

par garu nebūs.

Aiza. Zināms... Un kad diena ir aizgājusi ar

savu darbu un rūpēm, tad nāk krēsla ar ēnam un

sapņiem un tad ir labi Olģert, vaj ne?

Oļģerts kā atspirdzis. Ja, tad labi... Pētidams.

Un jūs vienmēr tāda pat kā jāņunaktī un kā senāk.

Aiza. Pret jums es savādāka nekad nevaru būt.

Oļģerts. Un jūs man piedevuši, Aiza? Jūs mani

vairs nesodiet?

Aiza smaididama; silti. Olģert, kam es piedotu, ja
ne jums. Es sen jūs saprotu un sen zinu, ka man

ari nebija, ko piedot. Es sen jums pateicos par visu

un sen svētu jūs.

Oļģerts. Jūs par daudz laba, Aiza. Bet liksim

atmiņas mierā. Viņas otrreiz par patiesibu nepaliek.
Lai dus.

Aiza. Ne, Olģert. Man tiktos ik brīža par bijušo
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runāt. Un bieži es ar pagātni sarunājos, jo skaista

viņa ir bijusi, kāpēc tad lai es viņu lādētu? Es viņu
tā mīlu. Viņa ir mans vaiņags, mans rožu dārzs.

Viņa mana svētnica, uz kuru mana teka nekad ne-

aizaug. Viņa man mīļa.

Oļģerts. Jūs gribiet sevi mocit. Un ari mani

varbūt. Jūs augstu stāvat par mani... es zinu, un

jūsu augstsirdībai nava robežu. Bet aizmirstiet reiz,
ka es biju tik niecigs.

Aiza. Ne, Olģert, jus pret mani bijāt labs, jus
mani reiz mīlējāt...

Oļģerts. Ak, kā jums tīkas mani vainot!

Aiza sirsnigi. Ne, mans draugs, neviena vārda

man nava priekš ta, lai jūs ievainotu. Tikai pateiciba
par visu un saldums par bijušo. Jums un visiem

varbūt likās, ka es nelaimiga toreiz biju. Un ari

man. Bet patiesibā es biju laimiga, cik vien cilvēkam

tas iespējams, un tāda vēl ari tagad esmu. Olģert,
laimiga es esmu — jo pasaka ir piepildijusies.

Oļģerts. Pasaka? Kāda?

Aiza kā pie sevis.
...Nevajaga šo brīnuma ziedu

ar rokam tvert, tad viņš paliek par nieku un par
neko... Ja, Olģert, ta pasaka ir piepildijusies par

vasaras nakts papardes ziedu. Jūs ziniet to sirmo

teiku...

Oļģerts. Zinu.

Aiza. Tā, Olģert, tanī naktī, kad jūs visi laimigi
bijāt un es nelaimiga — tad es atradu to brīnuma

ziedu, kas cilvēkus aizved uz dzintara pili...

Oļģerts pārsteigts vēro viņu. Es zinu, ta bija sāpju
nakts priekš jums, bet es nezināju, ka šai naktī ari

laime jums tika... Pasakas ir tik savādas, tiešam...

Aiza. Es svētu to nakti vēl arvienu, jo viņa
darija nemirstigu manu mīlestibu, tādu, kāda viņa
bija pret jums: baigu trīsu, vizuļojošu dārgumu un

saldu sirds asiņu bagātu. Un tikai tad, kad viss jau
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bija aizgājis un sen viena es maldijos pa pasauli,
es sapratu, ko es biju mantojusi viņā naktī.

Oļģerts. Vaj nemirstigu var padarit mīlestibas

laimi, Aiza? Viss nīkst...

Aiza. Ne, nenīkst. Es to zinu. Mīlestiba ir kā

tas zieds, kurš cilvēkus dara par karaļiem, bet ne-

vajaga viņu tvert rokam... Jūs, Olģert, ari atradāt

viņā uguns naktī to brīnuma ziedu, bet jūs satvērāt

viņu un gribējāt pārnest sev līdz savās mājās, savā

darbdienas būdā un tāpēc viņš jums zuda. Viņš

izgaisa un tukšām rokam jūs te stāvat tagad.
Oļģerts. Jūs visu ziniet, Aiza?

Aiza. Ja, es visu zinu pēc ta, kad sapratu to

teiku, ko mana krustmāte man stāstija, kad mana

sirds bija no bezgala mokām satverta. Es zināju,
ka jūsu rokās paliks tik sakaltušas puķes un jūsu
zvaigžņu debess kļūs pelēka. Es zināju to un zinu

un tāpēc sveicu un sumināju to nakti, kas man aiz-

liedza manu laimi satvert rokās — jūs, Olģert, to

papardes ziedu, kas bāriem zied un kas ari man

ziedēja toreiz... Un redzi, nu es esmu bagāta un

laimes pilna un man šķiet, ka man pērļu kurpes
būtu un ķēniņa kronis galvā un saule pār mani un

mēness manu kāju pameslā. Ko es nevarēju satvert,
tas palika man par svētumu. Tas kļuva par brīnišķu

garu, no kura debesis un zeme pilna tikusi. Un

svēts un augsts un skaists kā sapnis man tas, ko

jūs savās rokās satvērāt un par savu dienišķu maizi

padarijāt. Tāpēc es esmu laimiga...

Oļģerts ņemdams viņas roku. Un nekāda naida

vairs jums nava pret mani? Viss ir aizmirsts...

Un jūs mani neniciniet, mani, kas brīnumiem neticēja?
Aiza. Olģert? Kā es varētu jūs nicināt —

par
visu to, ko jūs man devāt. Ne, ticiet un ziniet: ne

nicināt, bet pateikties man vajaga. Un es pateicos

jums, mīļotais, ka jūs man ēršķu kronī galvu kronējāt.
Rožu vaiņagu es gaidiju no jums, kā manas laimes
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simbolu. Vaiņagu, no kura rūgta smarša tecētu un

prātus reibinātu kā kāzu naktī. Bet ēršķu kroni es

saņēmu no jūsu rokam. Un pateicos par to. Pateicos,
ka izglābāt mūsu mīlu no nāves — un viņa vairs

mūžam nemirs. Viņa neies pa to ceļu, pa kuru

gājušas tūkstošas mīlestibas, kuras dzīves rūsa sa-

grauza pamazam caur gadiem un mirkļiem un palika
divi cilvēki viens pret otru, kā mūmijas, un neat-

minējās vairs savas mīlestibas un savu rožu. Bet

mana mīlestiba nu mūžigi dzīvos. Viņa ies, kā jauna
dieve, smejoša man līdz pa ļaužu pilnām ielām, pa

nakti un dienu — sapņos un nomodā. Un es gavilēju
par to.

Oļģerts vēro Aizu. Man ir, ka sen senās dienas

uz mani runātu. Un vienu jautājumu es gribētu jums
jautāt, Aiza, ja man atļauts.

Aiza. Viss jums atļauts.

Oļģerts. Ari tagad jūs mani vēl mīlat? Kaut

drusku?

Aiza. Olģert mīļais, cik jūs vēl mazticigsl Kā es

gan varētu jūs aizmirst? Vaj tad man nebūtu jā-
aizmirst viss mans mūžs un es pati un mana miesa

un dvēsele? Tās stundas, kad es sajutu, ka esmu

sieviete, un tās stundas, kad manā dvēselē meklējāt
kā pa zelta lapām atvērtā grāmatā ta vārdu un ne-

redzējāt, ka ik lappuse, ik vieta no viņa pilna. Ja,

Olģert, es jūs mīlu, tāpat kā aizvien! Un mīlēšu,
kamēr asinis ritēs manos miesas audos. Mīlu, mīlu

...

un esmu laimes pilna.

Oļģerts gavilēs. Aiza, ņemiet tad mani... Aiz-

vediet mani uz savu pasaku pili, aizvediet mani no

šīs zemes... Viss es būšu jūsu. Es uzmodināšu

manu jaunibu senu seno kopā ar jums, no jauna ar

jūsu pasakas spēku. Lai drūp viss — tik mani aiz-

nesiet... jūsu svētnicā. Aiza, Aiza! Es vienumēr

to zināju un esmu te pie mērķa. Nāciet!.. Liek ro-

kas ap viņas kaklu.
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Aiza atraisa tās. Ne, Olģert! Ne!.. Es negribu
mūsu mīlestibas tikai šai dienai. Es negribu, lai

viņas ziedoklis jau rītu dziest, bet līdz manu dienu

beigām viņam smaršot un degt. Ko ar rokam sa-

tveram, tam jāmirst. Neka dievišķa mēs ne-

varam uz zemes nonest. Laidiet, Olģert!.. Aizgriežas.

Oļģerts. Bet mūsu dienas, mūsu nākamiba, kur

nesapņots mūsu sapnis vēl guļ... Viss pieder mums;

zelta stundas mūs gaida. Aiza! Vaj tas, kas mīl,

var atteikties?

Aiza. Velti, Olģert! Mūsu zelta dienas nomirs

un izbālēs mūsu rokās, kā izbālējušas simtiem mīlošu

cilvēku dienas un kā izbālēja ari jūsu un Laumas

zelta mirkļi. Bet neaizkārtu es nesišu jūsu tēlu, kā

līdz šim, un bijušās stundas skaidras un skaistas un

spožas kā zibeņi vienmēr ies man līdzi ar dzintara

un rožu vaiņagiem. Un smarša pilēs manā miesā un

dvēselē un tad es zināšu, ka jūs mīlu — nemirstigi...

Raugiet, kā jūra deg saules piemiņai, kaut ari tikai

blāzma vēl debesīs. Un dienu viņa tik skaista ne-

bija kā tagad ...
kad saule viņā mazgājas. Norie-

tējušo dienu purpuru es nesu un nesišu, bet cilvēku

laimes nīcibas es negribu piedzīvot. Es esmu gul-
dinājusi pie manas sirds jūsu tēlu un negribu, ka

viņas reiz tukšas paliktu. Un ka saltu tēlu saltās

rokās man vajadzētu nest... Ne
...

Oļģerts. Tad jūs neticat mīlestibai, kas pastāv,
kad mīlošas rokas skar viena otru? Lauma, nemanita

pienākusi, pārsteigta noklausās sarunā. Kā kad viss būtu

māņi... Bet es ticu, ka ir ari nemirstiba un bezgaliba.
Aiza skumji, bet ar uzsvaru. Ak, kādi bērni mēs vēl

esam visi! Jo mēs ticam, ka dievišķo var ari zeme

nest. Cilvēki runā par mīlestibu un tic viņai un

vilto sevi un apmāna viens otru. Laiks mums reiz

lieliem būt un zināt, ka mēs esam cilvēki. Un laiks

mums par bērniem atkal palikt un pasakai ticēt, lai

mēs būtu laimigi kā viņi. Un mīlestiba — tikai ne-
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sasniegta ir skaista un patiesa. Kā mēneša stars

viņa izgaist mūsu rokās, bet mūsu sirdīs dzīvo kā

visas dieves un visi brīnumi un visas teikas.

Oļģerts ka sevi. Tikai pasaka, tikai teika, tikai

dieve...

Lauma rokas izstiepusi pret Aizu kā pret spoku. Ne,
ne! Olģert, ko viņa saka! Netici...

Oļģerts skumji. Pasaka ir izstāstita
...

Lauma nokrīt viņa priekšā ceļos un satur viņa kājas.

Netici viņai, netici!

Aiza. Un nu sveiks, Olģert! Un zini, ka es aiz-

eju laimes pilna, jo mana mīlestiba ir nemirstiga...
Aiziet lēni gar jūru.

Lauma kā modinādama. Olģert!.. Olģert!..
Oļģerts klusu. Pasaka ir beigta ...

1908.

Priekškars.





LĀČA BĒRNI.

Skati iz kalpu dzīves 4 cēlienos.



L skats — Lāča bērni.

11. skats — Kāzas.

111. skats — Ķēniņa dēls.

IV. skats — Veli.



Pirmais cēliens.

Lāča bērni.

PERSONAS:

Andrejs, jauns puisis.

Maija, kalpone, jauns skuķis.
Janka, kalpa zēns, pirmo vasaru darbos.

Juris, vecs kalps.

Rūta, viņa sieva.

Skatuve. Plaša pļava ar siena gabanām un tālāk nopļautām
vālam. Pa labi— mežs ar sirmiemaugstiem kokiem, no kuriem

ēnas stiepjas pār pļavmalu. Meža malā zem bērza šūpulis ar

kārti, apstiepts ar vienkāršu, baltu audekla gabalu. Tālāk, zem

eglēm, ugunskurs, uz ta katls, uzmaukts uz kārts un uzlikts uz

steķa: pie kokiem darba rīki un drēbju gabali; izkaptis pakārtas
zaros. Dibenā, pa kreisi, siena šķūnis līdz pusei redzams ar

ieeju — logu. Pie šķūņa piekārtas maizes kulites.

Karsts vasaras dienvids ar augstiem, baltiem mākoņiem. Visi

strādnieki vieglās drēbēs.

Rūta šūpo viegli šūpuli; pie ugunskura sēd Juris un Andrejs.

Juris pin vīzes, Andrejs sataisa grābekli.

Rūta dzied.

Aija, žu žu, lāča bērni,

Aija, žu, žu,
Plakanami kājiņami —

Aija, žu.

Juris un Andrejs dūkdamilīdzi.

Plakanami kājiņami,
Žu, žu, žu...

Rūta.

Kas vilkami, kas lačami —

Aija, žu, žu,
Mežā kāra šūpuliti,
Aija, žu.

Rūta.
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Juris un Andrejs tāpat kā pirmak.

Rūta skatās šūpuli. Nu, ko tu gribi vēl? Tu,
lāčuks!.. Smaida. Tu lāčuks!.. Vilciņš tu! Ja, vil-

ciņš... vilciņš... Negulēsi vēl?., a? negulēsi?
Palaidnis, ja, vilčuks, tu. Ko tu smejies? a? Nāks

lāčuks atdošu mazo bērnu lāčukam, ja, lāčukam;

atdošu, atdošu... Nu, guli nu. Uhu — v — uhu — v...

Kustina šūpuli.

Andrejs. Ē, tos meitiešus! Tu viņiem satais' to

un to, palīdzi tur un tur... Neka paši nevar. I

bērna aizmidzināt.

Rūta zobodama. Re tu mutainis. Kas no ši paša
būtu, ja meitieši nebūtu. Tad meitieši šādi, tad tādi,
bet kad citi neredz, tad šis kā kaķis ap karstu putru
laizās.

Andrejs. Kur ta'laizās? Kas laizās? Runā tik...

Rūta. Nu, jau nezināms... Ko vakar tev Maija
darija, kad tu viņu...

Andrejs mēda. Klus' nu klus'. Maija darija... ē!

Smejas jautri. Ja, vaj zin. Jocigas tās lietas ir pasaulē

gan. Ir tur ko kārot gan. Par septiņām tikai viena

dvēsele... Nospļaujas. Būtu labāk ēst devuši. Vēders

ņaud kā vecs kaķis.
Juris pīpi izklapēdams. Nu i rāvām šorīt kā uz

deribu. Redz, kā guļ viss pie zemes.

Janka pienāk gar meža malu pa pļavu, kalsens zēns,

dūmainiem matiem, garām rokam, lempigs.

Andrejs. Nu, kas tad tev, Janka, šodien? Ko

tā ej salīcis kā veca zebieksta? Va' zin, kad es

tāds puika biju, tad vienmēr galvu augšā turēju.

Janka saņem sānus. Sāp sāni. Vaj visas iekšas uz

riņķi apgrieztas...

Andrejs skaļi smejas. Ha, ha, ha, ha... Tad tev

gan, vaj zin, cērmu zāles vajadzētu ieņemt. Varbūt,
ka pāriet.

Rūta. Nu, vaj neklusēsi, lielais! Kauna nemaz
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nava. Zēns, ek, nepieradis pie pļaušanas, sastaipijies
un tad nerrot vēl. Cik sen pats vēl liels ticis...

Juris. Nesaki neka, Janka. Gan jau būs labi.

Savelc tik siksnu stiprāk, gan pāries. Sajozies tik!..

E, kas tagad vairs par darbiem. Kā bij, kad es augu.
Neēdušam vajadzēja strādāt; neprasija vis kāds, vaj

vari, vaj nevari vairs.

Janka atsēzdamies. Ja, es jau ari daudz neka ne-

saku. Kad tik gulēt vairāk varētu dabūt. Bet tā—

galva reibst... Atlaižas un tūlit guļ.

Andrejs laipnāk. Ja, Janka, posta gadi. Bet pa-

klausies tu mani, — es tev izmācišu, ka visu var

panest. Kas tas mums, jauniem zēniem. Muša!

Nomet grābekli. Tā; nu gatavs reiz. Va' velns, kā ēst

gribas. E, saimniec, vaj dosi pusdienu! Kliedz. Ehe!

Ehe! Maija! Uhu v!..

Rūta. Kuš, bļauka! bērnu uzmodināsi! Kliedz

tavu kliegšanu. Kustina šūpuli.

Maija jauna, dzelteniem matiem, slaika; balta blūze un

katūna svārki; basām kājām nāk no šķūņa ar šuvekli. Uja, uja
kas tur tā gaudo? Vaj kādam kas nesvilst?

Andrejs. Redz še, kur tavs grābeklis. Gatavs.

Bet kad tu man pie grābšanas tos klēpjus aiznesisi.

Tak jau man vieglāk būs. Bet nu raugi, vaj tas

putras katls ar' ir gatavs. Pusdienas laiks jau pāri.
Staipās. Oho—O.

. .

Maija rīkojas ap katlu. Ja, ja. Varēsi dabūt tūlit,
lielais ēdējs. Bet ja tu domā, ka tavas nastas nesišu,
tad gankrāpies, puis. Noceļ katlu no uguns. Pa tam Juris

aiznes vīzes pie Rūtas un nomet tai priekšā; abi sarunājas.

Andrejs klusam. Vaj zini, Maija, tu ar mani pa

labam. Man ir medus. Šorīt uzpļāvu bišu kamolu

zālē. Pa dienvidu dabūsi. Bet nu nemēdi vairs mani

kā vakar.

Maija lej ēdienu bļodā. Ed vesels savu medu... Ej

nost, kājas noplucināsi ar karstu virumu. Andrejs

izbijies atlec: Maija sirsnigi smejas. Kā sienāzis lec. Paklāj
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baltu drānu, noliek bļodu un citas lietas. Nu, kam gribējās!

Andrejs sauc. A — v! Sanākat pie pusdienas!
E, Janka, celies, cepeši jau kūp; iekod uz tām vēdera

Sāpēm. Janka guļ.

Juris. Jaiestrebj ir. Kauli tadi smagi, kad tik

lietus nebūtu. Noliekas uz vēdera pie bļodas un sāk strēbt.

Andrejs noliekas tāpat uz vēdera. Ek, putriņa, kā

zils debess! Es jau domāju... Diezi' cik gadu ir,
ka katls mazgāts pēdējo reiz. Skatās uz Maiju.

Maija īgni. Tāds kā katlu mazgātājs. No purva

ūdeņa šis grib baltu putru. Varēsi citureiz pats vārit.

Mācit tik zini citus. Aizgriežas.

Andrejs pūš. Karsts kā no elles. E, Janka, vaj
celsies pusdienā! Ē, ē, ē! Bada ar kāju. Es domāju
gan, Janka, no tevis iznāktu gulētājs, ja tu tiktu Lei-

putrijā. Nu celies!

Janka staipidamies. Mm... Pusdiena... Pievirzās

pie bļodas. Est ar' nemaz negribas. Vaidieviņ... vai...

Rūta. Nudie', tas zēns būs sastaipijies šorīt. Vaj
nu nevarējāt palaist vaļigak, kur saimnieks neredz.

Ja, kur tu kalpiņš ņemsi atpūtu; ej tik un ej! Nopūšas

gaudigi.
Andrejs uz Janku. Vaj zin, tu netrenc tos kukaiņus

te bļodā; tos sienāžus. Smeļ kaut ko ārā.

Janka. Tu šorīt gaļas kāroji. Ed nu āža gaļu.
Maija. Redz tā, Janka. Izmāci to lielo gudri-

nieku. Tā vajaga.
Andrejs. Ko smejies tur. Dod labāk maizi ko

piekost. Maija aizskrien pie šķūņa, paņem maizes kuliti un

atnes, pati stāv zem egles un šuj savu darbu tālāk.

Janka. Kaut drīzāk siena laiks būtu garam. Tad

lai kas nāk. To briesmigo pļaušanu reiz varētu likt

pie malas.

Juris. Kur nu, Janka. Tad nāks kulšana; tad

tavus kauliņus lauzīs vēl citādi.

Andrejs. Tev, Janka, visur slikti. Jāiet art —

rokas sāp, jāmēž staļļi — mugura pagalam. Kad
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būtu tas, kad būtu tas. Un tad gulēt tik. Kas tos

darbus padarīs, ja tā gulēsi?
Janka. Nu, tu jau tas lielais gudrinieks. Saim-

nieka draugs. Nezin, ko šam dos par to agro celšanos.

Andrejs dusmigi. Es nekāds saimnieka draugs
neesmu. Man tikai viena alga, kāds darbs darāms, —

es padaru visu un nesūdzos nevienam. Sakod zobus

un paciet. Un kad tu visu vari, tad lai laiž tevi vaj

ellē, — ne par ko nav bēda.

Juris. Jaunam labi runāt. Bet kad vecums nāk

klāt, tad gan citādi jādomā... Un tomēr neka ne-

vari iegūt, cauru mūžu dzenams un ejams. Tik

daudzi, ka to bedri tikai.

Andrejs drūmi. Zināms... Kalpa dzīve jau ir gan

pēdējais, ko cilvēks var nest. Tāds rītā, tāds vakarā,
kamēr beidzot kauli sabrūk. Nekad uz kājām nevar

tikt. Tāpēc es ari domāju: mest pa roku galam visu

un aiziet pasaulē. Vismaz pats savs kungs esi.

Juris. Ko tad pasaule tev iedos? Tāpat jāliec
mugura un jāstrādā, ja gribi dzīvot. Turies pie ze-

mes — zeme tevi baros, — vienmēr savs kumoss būs,
bet pasaulē — ta nezini vis vēl.

Rūta. Taisniba gan. Ir savs pajumts, ir ziemu

siltums un bads ari pie durvim nestāv. Kur paliksi;
ja gribi dzīvot, jāstrādā vien ir, lai cik grūti.

Andrejs. Jāstrādā jāstrādā ... Mūžigi priekš cita.

Tas tevi apēd dienu no dienas un neka neredzi, ko

priekš sevis būtu ieguvis. E, pasaule ir plaša! Ka-

mēr spēks kaulos — sapelnu naudu, un kad man tad

savs zemes gabals, tad zinu ari, kam es strādāju.
Bet ta — priekš otra. Par ko? Nolādēta dzīve

...

Janka. Zemi dabūs tāpat. Visiem dos par velti.

Lai nāk laiks tik. Izdalīs.

Andrejs mēda. He he... Zemi dabūs visi. Kur

tad šis to gudribu ņēma?
Janka ar pašapziņu. Kur ņēma? Gan es zinu, kur
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ņema. Ir cilvēki, kas par to runa. Grāmatiņas rak-

stits ir.

Andrejs. Solit sola, bet nedeva. Ha, ha, ha...

Ja, Janka, zemi dabūs visi. Kad nomirsi, tad uzbērs,
cik vari tik panest. Tad tev būs... Gudrinieki, sa-

spied visu dūrē, strādā, lauz! Izturi visu, tad tev

būs, ko gribi! Redz, ko es tev pateikšu... Bet

šitā nīkodams, zināms, nekur netiksi. Nosviež karoti

un pacejas sēdus.

Juris. Neka, Andrej. Daudz gan cilvēks var gribēt,
bet kas viņam visu to dos. Tagad tev saule un skaidrs

gaiss un sava bariba, bet ko tur ēdisi, kur tikai

akmeņi? Zemei ir liels spēks, par visu lielāks. No

viņas nekur prom netiksi, dzīvo šā, vaj tā. Beidz ēst

un bāž pīpi.

Andrejs. Nu, uz jums klausities
...

Man diezgan
būs te smakt ar šo gadu.

Maija piekrizdama. Zināms gan, kā tad, labāk aiziet.

Andrejs. Ak, tad tu ari gribi prom. Skat, skat!

Vaj par ķēkšu uz Rigu? Nu tad cita vien visi, es

palieku tepat.

Maija. Tāds kā auša! Nezina, ko runā, ko ne.

Uz Rūtu. Nāc nu, Rūta, pie pusdienas. Nosēstas abas

un ēd, kamēr puiši sacēlušies taisa pīpes.
Janka. Dod nu man ar', Andrej, kādu dūmu, pa-

šam aptrūka, ietin tabaku un pipo. Bet tad nu gulēt.
Paliek drusku siena pagalvī un noliekas zem egles.

Juris. Jāatstiepj būs kauli. Darba jau šodien būs

vaj līdz naktij. Aiziet lēnam un ielien šķūnī.
Rūta Maijai. Pamet nu tu acis uz to šūpuli, ja

esi te. Es iešu tam mazajam ogu paļāsit pa dienvidu.

Maija. Tad dienvidū neiesi? Atgulsties vien, būs

vieglāk pēc strādāt. Tu jau nakti nedabū gulēt aiz

ta brēkuļa.
Rūta. Ko nu gulēs. Gan izgulēsies, kad nomirs.

Vaj nu man pirmā diena tāda
...

lelien mežā.

Maija noliek traukus un katlu. Andrejs guļ zālē un ska-

tās uz viņas. Maija nepiegriež nekādas vēribas. Andrejs iekle-
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pojas. Maija aizgriežas prom, piegriež viņam muguru un nosē-

stas ar šuvekli ēnā. Dienvidus klusums. Janka sāk krākt zem

egles.
Andrejs pēc brīža, bailigi. Maija... Maija!
Maija neliekas dzirdot.

Andrejs. Maija, paklausies nu... Maija!
Maija neatgriezdamās. Ko tad teiksi?

Andrejs. Bet nu paskaties tak šurp drusku. Es

tā nevaru.

Maija palūkojas. Paskaties, paskaties... Ko tad

tev vajaga? Ko tu mani vienmēr aiztiec.

Andrejs mīļi. Nu redz, Maija. Tu mani tīri kā

puiku salamā. Nu, ko tad es tev nodariju? Nu?

Maija. Ak nu, ko nodariji. Bet ko tad es tev

nodariju, ka tu mani vakar un šodien un vienmēr

smej? Kā kad es par apsmieklu priekš tevis būtu.

Nelāga cilvēks tāds.

Andrejs. Vaj tad ļaunu domādams ko saku...

Redz, Maija, es tāds cilvēks: uz ko man labs prāts,
to vienmēr vairāk ar muti pieminu. Nudie'.

Maija. Ak tad uz mani tas labais prāts tev? Man

nevajaga ne tava laba, ne ļauna prāta... Tu esi

tāds... tāds
...

Es nevaru izturēt. Apsedz acis

dadama.

Andrejs mudigi pievelkas klāt Nu, Maija, Maija!
Nu es nudien neka, neka ļauna negribēju teikt. Nu

Maija, nu meitēn
...

Grib glāstit galvu.

Maija laipnāk. Ak nu, lai paliek, Andrej. Ej labāk

atgulties dienvidu, — šorīt bez saules cēlies.

Andrejs. Bet man nemaz miegs nenāk. Un tu tak

ari nemaz negribi atpūsties. Tad es ari ne. Tad

jau labāk parunāties. Vaj zini, Maija, man arvien

ir tik laba dūša, kad ar tevi izrunājos. Un darbs

ari vieglāks liekas. Kā spēle.
Maija paskatās kā jautādama uz Janku.

Andrejs. Ak, ko nu... Tas jau brauc kā ar

ratiem. Vaj tu vienmēr dusmojies, Maija?
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Maija. Ak, niekus, Andrej. Par ko tad lai du-

smotos. Tu tikai mani kaitini, bet es nekad nedu-

smojos. Nekad...

Andrejs. Un tu manis nekaitini? Ek, kā šodien

pat, ne vārda nevar parunāt. Tu tāda vien lepna,
kā kāda mātes meita.

Maija. Bet tu tads, ka tev vienam vien pasaule

piederētu. Kad tu lepns, tad ari es
...

Andrejs. Nu zināms. Bet es gan tā negribēju
kā izteicu. Tu nemaz neesi lepna. Tu esi vienmēr

tik laba ar mani, bet es tikai pats nezinu ko gribu.

Maija. Ak nu! Nava vērts par manu labumu

runāt. Ko tur.

Andrejs. Kā nu ne. Tu patiešam esi tik laba

kā neviens. Cik dažlabu reiz esmu nodomaj s: cik

jauka dzīve, kad tāds labs meitēns kā Maija ir pa-

saulē. Un kas visur redz, ka tev trūkst. Aizvakar,
redz kur es samircis biju, tu man to savu vilnaino

lakatu tūlit atnesi. Ņem, saki, Andrej, un apsedzies,
tu jau drebi vien viss. Nu, vaj tā nebij? Nu, kas

tad kādam, kuram bēdas par tādu kalpa puisi, vaj
tas dreb vaj nedreb. Nebūtu tevis

...

Maija smaididama. Nu, vaj zini, par to nieka la-

katu gan tev nebij vajadzigs mani tā lielit; kas ta'

nu tur...

Andrejs. Ja gan, Maija. Nu kapec, piemēram,
tu to lakatu nedevi Jankam? Par ko tad man?

Maija. Ak ko nu! Lai paliek. Tu... tu ari esi

tāds. Visu gribi zināt... Bet ej tak un atgulsties
drusku.

Andrejs. Ne par ko. Tu domā, ka man labāk

gul=t? Ne, man te ir tik labi, ka ne no vietas ne-

iešu. Kas man te. Skatos, kā tev tie pirksti mirdz

pa drēbi. Nu, vaj tad tu patiesi gribi, lai es eju

prom? Tev nemaz nepatīk, kad es te sēdu? Bet

nu, kad man te patīk.
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Maija. Nu, manis pec; nesāc tik tu atkal ar na-

giem ...

Andrejs. Maija... Tu domā, ka es ko varu, ja
tu man ko aizliedz? It neka nevaru. Saki vārdiņu,
un es jau kluss palieku kā zēns. Es, vaj zini, visu

varētu, ko tu man liktu. Ja tik tu man tā no visas

sirds ko liktu.

Maija. Kāpēc tad tu gan tik labs esi, Andrej?
Andrejs. Redz, Maija... es tev gribētu ko teikt,

arvien... bet nepasaku ... Redz, tu esi tāda mīļa
meitene.

Maija samulst. Ej nu...

Andrejs. Ja, tāda mīla, mīļa, mīļa kā irbite. Nu,

vaj tad tu uz mani saskaisties atkal gribēsi, ka es

saku, ka tu esi mīļa? Nu, ko lai es daru tur, ka tu

esi tik mīļa.

Maija. Andrej, kāds tu šodien esi savāds. Te tu

mani nerro, teatkal... nezinko. Tu tikai niekus runā.

Andrejs. Maija! Tie nieki gan nava. Katru dien

es būtu varējis teikt tev to pašu, bet nu tik reiz

izteicu. Ne, bet tik mīļa tu esi. Kad kādu dienu

tevis neredzu, liekas, ka saules nemaz nebūtu. Dū-

makas vien. Es tevi vienmēr klēpī gribētu nēsāt

kā mazu meiteni. Tu nemaz smaga nebūtu
...

Nu

saki, Maija, vaj es nelāgs esmu, vaj es pavisam tev

neesmu mīļš? Nemaz? Nu es neiešu ne no vietas,
kamēr tu man teiksi... Maija ...

Maija nezin ko teikt. Tu ... tu
...

Bet es tāda bā-

renite, Andrej. Ko tad es varu gribēt un ko teikt...

Andrejs. Ja, tāpēc varbūt, ka tu esi tāda kā bā-

renite. Man gribas... tā domāt, ka tevi pasargāt
vien vajadzētu no visiem. Rokas man stipras. Maija!
Maija! Vaj tu man neka neteiksi? Runā kaut vārdu...

Nu saki tad, ka es ļauns, ka tu mani neieredzi. Nu

dzen mani prom.

Maija. Nemoci nu mani... Andrej. Tu vienmēr

man esi mīļš ... Vaj tu nezini.
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Andrejs ar aizturētu prieku. Maija! Grib tvertviņu.

Maija. Nu, nu, nu! Ne, jau ne, tu! Eku Janka!

Raujas nost.

Andrejs. Maija! Es jau neka, neka. Es tik gri-
bēju tev pateikt... ka tu esi laba, laba

...
Satver

Maiju un samljo rokās. Tā! Pietrūkstas kājās. Ak, kā

kliegt gribas un gavilēt. Lai visi meži noskan!

Maija. Nekliedz, nekliedz... Dienvids. Nosēsties,
bet klusam.

Andrejs nosēstas viņai blakus. Bet lai dzird, lai! Kas

ta' mums bēdas. Apliek roku viņai ap pleciem. Vaj tā,
Maija? Bet nu liec to darbu nost. Nomet šuvekli.

Priekš manis tak ari kādu brītiņu atstāsi. Ja? Vaj

zini, ja tu mani negribētu, es tevi saspiestu tā ro-

kās
... Pagalam nožņaugtu. Bet vaj zini ko, Maija.

Tas nu ir labi.

Maija. Kas labi?

Andrejs. Nu, tas, ka tu mani mīli tik stipri.
Bet tad vaj zini, man liekas. Saka kaut ko pie auss.

Maija šķelmigi. Ak, ko nu vēl nevajadzētu. Tu

esi gan šodien lieligs. Jau šam kāzas.

Andrejs. Bet Maija, vaj tu domā, ka es tevi tā

palaidišu, lai tu ruden' kaut kur atkal prom aizej?
Ne, Maija, ruden' kāzas gan. Redzi, mīlēt vajaga
vienmēr un tūlit, kamēr vēl spēks sirdī. Ko tu domā,

mēs gaiditu, gaiditu, kamēr — sirmi mati abiem

būtu. Un kas tad par prieku; laiks negaida.

Maija. Bet tu jau taisies projām pasaulē. Nupat
kā teici. Un kur tad es?

Andrejs. Redz, kāda tu nesapraša. Nu kur, saki,

es varu aiziet bez tevis. Mana pasaule tur, ku tu.

Un zini, kā mēs dzīvotu! Vaj tev bailes, ka mums

neka nava. Skaties šurp, šitās rokas, — ak kas tur

spēka, kad es padomāju. Man nekas nava par

grūtu un kad vēl zinu, ka priekš tevis, tad visu pa-
sauli izsmeju. Un vaj tu neesi bagāta! Ha, ha,ha...
tāds meitēns, ar tādām acim, ar tādiem vaigiem un
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sitām veiklajām rokam; na, vaj zini, kad mēs divi

izputētu, tad gan pasaulei vajadzētu postā aiziet.

Maija samulst. Tad tu paliksi tepat. Manis dēj?

Nu, kad tu tā... gribi, kad tā... gribi...
Andrejs. Ja, es to gribu. Un tad mēs strādā-

sim. Un to es tev varu teikt, ka mums reiz būs

pašiem sava kviešu druva un sava māja. Lai velns

tad ari ceļā stātos! Pamazam, dienupa dienai, gadu

pa gadam, — kas mums ko var padarit. Un tad es

kādā dienā teikšu: neviens par mani nava kungs.
Mūsu rokas būs pilnas ar zelta gabaliem. Un tad

zini, kad paši savā mājā ieiesim, kā tad mēs dzīvo-

sim 1 Tikai veči un nejēgas var teikt, ka kalpa
dzīve ir tumša... E, vaj zini, es varētu visu pa-
sauli tā rokās salocit. Bet uz augšu mums vajaga
tikt, uz augšu, Maija! Tu, mīļais kukainit, — vaj
mums nava visa pasaule vaļā...

Maija. Andrej, vaj tu zini, kad tu tā runā, tad

man no tevis bailes. Vaj es neesmu par daudz

maza un nespēciga. Man tak neka, neka nava...

Ja jau tik tu ...
Nokaunas.

Andrejs apņem viņai roku ap plecu. Ja, zināms, ka

es. Un man vajaga tāda mīļa, vāriga meiteņa, kam

visu nest un visu atdot, jo citādi, liekas, es nekam

derigs nebūtu. Tu zini — tas vēl nekas. Ja mums

te nebūs laimes, tad iesim pa pasauli. Manu roku

visur ir vajadzigs, bez viņām pasaule uz priekšu
netiks. Un tad es piespiedišu likteni, lai viņš atver

mums laimes vārtus. Mēs būsim augšā tur, kur

nava trūkuma. Es tevi ievedišu pilī, kura mums

pašiem piederēs, — vaj man spēka priekš ta trūkst.

Maija. Pilī? Andrej...
Andrejs atlaizdams. Un kad mums ari nebūtu ne

pils, ne 'mājas, — vaj tad tāpēc mums laimes trūks?

Mums tak būs sava pajumte un savs maizes gaba-

liņš un ūdenskrūze un saule un mēness. Ak dieviņ!
Un vaj puķes neziedēs priekš mums tāpat kā visiem?
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Un vaj tad nepietiek? Bet Maija, tikai tad, ja tu

esi pie manis. Un tad uz rudens pusi — kāzas. Ja?

Maija. Kad nu tu tā domā, tad jau es ari. Tad

jau ja. Kaut gan es neka, neka nezinu vairs, Andrej...

Andrejs. Ak tu, mazā nezinātajā! Tad es zi-

nāšu par visu. Man tak gandrīz veseli simts rubļi

algas pie saimnieka. Kāzas dzersim tā, ka lai de-

viņi pagasti dimd. Es tev kurpes ar sudraba sprā-
dzitem — tādas mazas, vieglas kurpites. Tad tu

būsi viegla kā vāverite. Bet tad tev jādanco ar

mani. Ja?

Maija. Ja, ja. Tikai ar tevi, zināms. Bet Andrej,
man tak ari alga nākas no saimnieka. Tad es tev

svārkus uztaisišu. No tīras vilnas... Man ir audums,

Andrej.
Andrejs. Ak tu žubite, irbite! Vaj es neteicu, ka tu

laba esi: tik laba kā neviena. Bet uz kāzām muzikan-

tus ari sadabūsim. Lai dimd tad, Maija! Es tevi

uz baznicu ar saimnieka drošku aizvizināšu. Lai

visi redz, ka tu man mīļa, Maija, esi. Juris ieklepo-
jas šķūnī.

Maija. Kuš! Dzirdi, Juris ceļas. Krata ar pirkstu
Andrejam kā biedinādama.

Andrejs. Ak, Jko niekus! Paklausies...

Maija klusam. Šūpulis kustējās... Pagaid. Pieceļas,

pieiet pie šūpuļa. Andrejs viņai līdz. Guļ... Ilgi skatās šū-

pulī. Nāc, skaties, kā guļ... Žu, žu... žu...

i Andrejs. Bet Maija! Krata ar pirkstu kā draudēdams,
abi smaida.

Maija. Nu ko tu mani rāj. Es tak neka nedaru

ļauna... Andrej, vaj zini, man tā liekas...

Andrejs. Nu, kas tad vēl tev liekas?

Maija laimiga. Man ar' liekas, ka mēs varētu dzī-

vot, ka tu tā runā. Es tev, Andrej, būšu laba. Tu

jau ari esi tāds kā lāčuks un tevi vajaga apkopt.
Tā, lai viss tev būtu, kas vajadzigs. Es gādāšu,
redzēsi vien.
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Andrejs smejas. Nu zināms —mēsabi divi, Maija,
esam tādi lāča bērni. Mums tak vairāk neka nava,
kā tās ķetnas, un no aukstuma un karstuma ari bai-

les nava. Bet kad mums kāzas būs, tad es tevi

guldināšu midziņā, lai pagulies. Es iešu un nesišu

tev i ogas, i medu, ek tā, kā dziesmā ir... Apķeras

ātri. E, vadzi', paga', pagaid... pagaid, es tev ko

aizmirsu. E tūlit... Aizskrien pļavā.

Maija. Bet ir gan tas Andrejs. Viņš saka —

kāzas dzersim. Nokaunas. Bet tas tak pavisam sa-

vadi: man ar Andreju kāzas... Un kas tad no ma-

nis ir... Smejas pie sevis. Bet tad dzīve, ak, ta dzīve!..

Ne, es neka nesaprotu. Aizsedz rokam acis un klusu smejas.

Andrejs atskrien no pļavas; rokā zemes bišu medus ga-

bals; tek pa pirkstiem, Andrejs laizās. Skat, skaties Šurp.
Es tev aizmirsu dot. Paraug, kur saldens. Ņem nu

šito visu, visu... Liek Maijai mutē. Vaj redz. Es tevi

vēl ieēdināšu.

Maija. Ēd nu pats, ēd to citu. Man diezgan.

Andrejs apēzdams medu, laizās. Maija, paga', pa-

gaid, te tev uz lūpām palika, redz te ir notecējis.
Grib ar muti ņemt. Es noņemšu, paga', paga', tā. Grib

Maijai dot mutes.

Maija vairas. Ak, šķelmis tu. Tad tāpēc tu man

to medu devi? Bet lai nu paliek.

Andrejs. Lai paliek tad līdz kāzām. Bet tu,
Maija, skatās visapkārt — tā ka tagad tie nezin. Vaj zini,
man ar' tā liekas, kad labi apdomāju: tagad vēl

mēs divi vien... Bet tad dancosim. E! lai dimd.

Piesit kāju. Šitā! Paķer ātri Maiju ap kājām, paceļ gaisā un

sāk dancot.

Maija .iekliedzas skaļi vienu reiz pēc otras. Andrejs

mudigi palaiž viņu. Bet nu, Andrej, vaj traks!

Andrejs. Kuš, kuš, neviens nedzirdēja! Maija pa-

ķer mudigi savu darbu.

Juris pabāž galvu pa šķūņa logu; žāvādamies. Kas te
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tā bļauj. Vaj dancot būsiet sākuši, lielie naidnieki.

Ne gulēt miera nava.

Andrejs viltigi kliedz. Kas kliedz? Ai! Au—ul

U... hu!!.. Ko kliedz? Vaj nebūs laiks pie darba?

Vaj nu visām dienam gulēs? Skaties, launaga laiks

jau klāt. Uhu!.. ļautiņi!
Juris izlien no šķūņa. Kad laiks, tad laiks. Bet

tad varēji tāpat paraustit pie piedurknes, ko kliedzis.

Pamalē pērkoņa grauja. Juris atver muti, skatās gaisā. Kas

tad tas. Nudie', būs lietus laikam. Aiz to man

tāds miegs, tāds miegs kā akmens.

Andrejs pie Jankas. E, Janka, stāvai! Žigli pie
darba... Krāc tu tavu krākšanu! Mīca Janku; tas

staipās, paceļ galvu, apgriežas uz otriem sāniem un guļ atkal.

Visi gatavojas pie darba.

Rūta iznāk iz meža ar ogu kārbiņu rokā. Kas te tie

kliedzēji! Būs manu mazo Pēteri sabaidijuši. Pieiet

pie šūpuļa un lūko. Guļ kā nost... Ak tu, Dieviņ.
Pa maļam rūc, — būs laikam rasa atkal.

Juris pīpi sataisidams. Nu, nu. Kad ņemsim, tad

rausim. Apdomigi, pamazam. Nekar neaizskriesi.

Ņem grābekli.

Andrejs pie Jankas. Bet Janka, lāci! Vaj tu nu

reiz celsies, vaj ne! Rausta un modina; paņem aiz kājas

un velk gabalu pa zemi. Ka tevi cūkas apēstu. Tavu

gulēšanu!..
Janka pamodies. Nedod nemaz miera. Tikko biju

aizmidzis! Ceļas un staipās, stīvs.

Andrejs mudinādams. Nu sāksim, kas ir! Nometvēl

vesti. Juris aiziet pa priekšu, pa kreisi uz pļavu, tad Andrejs

ar Maiju, pie kam Andrejs dejodams paņem Maiju aiz rokas

un trallina kādu meldiju. Vispēdīgi pieceļas Janka, paņem

grābekli un stivi un gausi aiziet žāvādamies.

Priekškars.
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Otrais cēliens.

Kāzas.

PERSONAS.

Andrejs.
Maija.
Janka.

Rūta, kā saimniece.

Dimants, bramanigs puisis.
Donats Karūsa, alus brūveris un iznēsātājs.
Juris, maizes devējs.
Rauda, muzikants ar vijoli.

Milda, „brūtes māsa".

Ģeņģis, večuks, kuru visi spaida (dzērājs).
Puiši un meitas. Vecas mātes, gani, suņi un kaķi.
Rūķiši (punduriši).

Skatuve. Liela kalpu istaba Kurzemes saimnieku mājās.
Melni griesti ar lielām sijām un tikpat melnas sienas, vietām

rūzgani pelēkas. Dibenā liela krāsns — maizes ceptuve. Pa

kreisi durvis uz āru (dibenā). Pa labi no krāsns durvis uz

kukņu. Pa labi dibenā durvis uz otru kalpu istabu. Gar labo

pusi istabai, gar sienu gari galdi, ar baltām galddrānām ap-

segti; pa abām pusēm galdam soli, lieli, nekrāsoti. Pie kreisās

sienas skapis un aiz ta gulta ar vienkāršiem aizkariem, kuri

atvilkti vaļā. Gultā balti spilveni un strīpains deķis. Uz gal-
diem alus kannas un šņabis pudelēs. Citas istabas lietas no-

virzītas šur tur pie malas, lai vietas būtu, kur dejot. Visa

istaba izpušķota ar zaļām skujam un dažādiem ziediem. Uz

galda lampas un sveces. Cēlienam sākoties jau visi iedzēru-

šies, — trokšņo un runā viens ar otru. Priekškaram paceļo-
ties — deja. Pulks puišu un meitu strauji danco jandāliņu,
piesit kājām, iekliedzas, šur tur griežas kā viesulis. Vistrakā-

kais ir Dimants, jauns puisis, liels no auguma, melniem ma-

tiem; iedzēries. Muzikants Rauda sēd uz galda gala, kājas uz

beņķa, un noliecis galvu cītigi rauj uz savas vijoles. Pāris

puiku, nolīduši pie malas, raugās un brīnās.

Dimants garam dancodams muzikantam. Spēlē! Rauj,

tā, ka lai deg! Ko klanies... Uz citiem. Mudigakl
Pie malas! Ceļu dodiet! lekliedzas skaļi un drāžas kā

viesulis ar savu dejotāju citiem apkārt.

Ģeņģis večuks ar puspliku galvu un zilu degunu, iedzē-

ries, pa vidu. Ai, ai, ai, žēlojiet! Ai, manu dieniņu,
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nu gals klāt. Ai, ai, ai! Viņš dabū no kāda dejotajā pa

kaklu un gandrīz krizdams izlaužas pie muzikanta un uzgrū-
žas tam virsū.

Rauda kuram vijole no rokam izkrīt. Nu!
v

Ko tu te

dauzies? Es tev pa kaklu pa kaklu! Se tev, ko

jaucies pa vidu. Sit viņam pa pleciem, tad rauga sakārtot

vijoli.
Ģeņģis salīcis ķērc. Ehe, ehe! Vai, vai, vai! Glā-

bjiet, Žēlojiet! Dejotāji pa tam beiguši dejot, vēsinās vaj sēd;

dažas meitas pa pāram pastaigājas.
Dimants pieskrien, uz Ģeņģa. Ko tu ķēmojies te,

veci... man te! Nezini kur tava vieta? Aizkrāsnē.

Marš!

Ģeņģis raujas atpakaļ. Ai, ai, cienigi žēligi kun-

dziņi, žēlojiet!
Dimants. Pagaid! Es tev gan došu zāles. Paņem

šņaba pudeli no galda un ielej glāzitē. Dzer! nu!

Ģeņģis bailigi. Nevar, nevar! Ai, žēligs jauns-

kungs, nu es nevaru... Kakls sāp...
Dimants. Ak, tev kakls sāp! Es tev došu kaklu.

Saķer aiz krūtim un sarausta. Ģeņģis kliedz un laižas prom
uz kukņu; vēl viens otrs iedod pa grūdienam un nosmejas

viņam pakaļ. Nu, kas ir? Sataisiji? Ari citi pieiet lū-

kot vijoli. Bet tad spēlē! rauj, ka lai deg! Kas ta

par spēlēšanu.
Janka pienākdams. Tik traki gan nevar dancot.

Pamazam un godigi vajaga. Citādi es labāk iešu

gulēt, vaj ziniet. Žāvājas.

Andrejs pa vidu, jaunos svārkos, mirtu pušķi pie krūtim.

Janka, Janka. Tu man tīri kaunu dari kāzās. Klusāk,
Jankam. Ko tu vienmēr ar to gulēšanu. Tu nerunā

par gulēšanu tagad. Citi smejas.
Rūta ar citiem meitiešiem klāj galdu un liek visādus

traukus. Dancojiet, ļautiņi, dancojiet, ka variet no-

pelnit ko ēst. Par velti nedosim.

Donats Karūsa nāk ar pašbrūvetu alu. Vienā rokā

glāze un tasites, otrā liela kanna. lelej un sniedz pēc kārtas

visiem. Pats iedzēries, nošļukušām ūsam, strupu un novēlušos

bārdeli, laipns un liels joku meistars.
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Alutiņ, tu mijais saldais,
Kas no miežiem darināts

...

Ak vai, mīļie ļautiņi! Vaj nava tāda cilvēka, kas

vienu glāziti alutiņa gribētu dzert?.. Es jums saku,
kā pieniņš, kā medutiņš, šis pašbrūvets alutiņš...
Tas mīļākais par visu pasaulē! Sniedz pēc kārtas.

Man šķiet, šis alus mūsu pašu,
Ko brūvējusi tēvija,
Tāpēc, lai naudas nav ne graša,
Mēs varam dzert uz rēķiņa.

Kāds puisis. Uz tavas veselibas, Donat!

Donats. Veseli, mīļie, veseli! Ak vai Dieviņ,
tavu jauku alutiņu. Kad mums vairs ēst neka nebūs,
tad dzersim tik savu alutiņu.

Kāds zēns atdod glāzi. Negribu vairāk! Rūkts.

Donats. Ak, tu Dieva dāvanu nicināsi, cūku gans
tāds! Grēka nava nemaz bailes. Pienes kādai mātei.

Alutiņi, alutiņi,
Tu man kaunu padariji,
Tu man klupi mugurā
Liela ceļa maliņā.

Tur glāzi zem deguna, vecene nemana ta; kliedz. Dzer,ko
tu snaud kā Latvija! Tai jau zobi izbiruši no ūdens

dzeršanas; ak tu Dieviņ, Dieviņ! Visu mūžu nodzīvot

bez alutiņa ... Nu, ko tad nu, mam, uzpūties kā

vējenica. Dzer šo krūziti, tev tūlit laipnāks ģīmis
paliks. Ak, grēcigi ļaudis, no Dieva soda neizbēg-

siet, ja alutiņu nicināsiet.

Dimants. Ko tu, Donat, saki, nava vairs, kas alu

dzer? Dod šurp, cik tev ir.

Donats pielej viņam. Redz, kur zelta cilvēks, kas

tēva tikumus ciena. Lai Dievs tādus uz akmeņiem
audzē.

Dimants izdzēris. Lej vēl!

Donats lej. Ak, mīļais brālit, cik tik tev sirsniņa

nes. Mūžam es tevi pieminēšu, līdz kapa malai.
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Dimants izdzēris. Lej, Donat! Šodien Andrejam
kāzas!

Donats lej, visi brīnās un virzas viņam tuvāk. Redziet,

mīļie ļautiņi, kā cienit vajaga alutiņu. Tad mieži

aug veldē vien.

Dimants izdzer, met glāzi uz zemes; ta saplīst gabalos.
Lai visai pasaulei veseliba! Dancojiet! Ē, muzikant,

rauj! lekliedzas, aizgriežas riņķī un dodas pie meitām.

Kāds kalps ienāk no otras istabas. Maršu spēlējiet,
jaunais pāris nāk!

Rauda saskaņo vijoli un rauj maršu; no otras istabas nāk

Andrejs un Maija; Andrejam pelēki, jauni svārki un lakatiņš
ap kaklu; Maijai vaiņadziņš un plīvuris; abi nosēstas aiz galda.

Ruta mudina. Ēdiet nu, kāzinieki, un dzeriet. Mūsu

maizite, mūsu i kāzas. Viesi sēstas aiz galda, — puiši bla-

kus Andrejam, meitas aiz Maijas. Brūtes māsa Milda pirmā.
Paliek Dimants, Ģeņģis un Donats.

Ģeņģis ienākdams no āra, smalkā balstiņā. Visi aiz

galda sasēduši, mani vienu atstājuši. Kas es tāds

esmu, vaj übags? Ko jūs, vecos ļaudis vairs cienit

neprot neviens. Ai, vai, vai, vai!..

Dimants klāt. Ko tu te, veci, murkšķi? Nu, kas

tu tāds esi?

Ģeņģis raudamies atpakaļ. Ko? Tu domā, ka tev

spēks, tad jau liels vīrs esi. Es biju reiz stiprāks
kā tu. Tos laikos, kad muguras vēl ar pletni glau-
dīja. Ai, vai, vai, vai!..

Dimants. Nosēsties, ek tur, pie krāsns, dibenā;
kad atliks kas, tev ielies bļodiņā un pados.

Ģeņģis. Ko? Man pie aizkrāsnes? Kam nav,

tas var iet übagot. Man ir mājās trīsdesmit vēršu

un desmit zirgu. Lielidamies. Ja! Es pie paša pagasta
vecākā par pusgraudnieku biju. Skaidru maizi vien

ēdu. Ja. Tu nedomā, ka tev spēks...

Donats nāk ar jaunu pilnu alus kannu, ielej un dod vi-

siem pēc kārtas. Dzeriet, mīļie ļautiņi! Šis mūsu pašu
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alutiņš, manis paša darināts. Ko jus to seska putru
tur strebiet, tur nekāda labuma nav.

Dimants Donatam. Iele;
, Donat, raug', šite tam

nabagam vienu glāzi alus. Viņš neesot savā mūžā
vēl alu dzēris.

Ģeņģis. Balamute! Doma, ka tev spēks, tad tu

liels vīrs!

Juris maizi griezdams. Ģeņģis jau nevarot vairs ne

ēst, ne dzert. Viņu saimnieks badā nomērdējis.
Dimants. Ja, ja, viņa saimniekam neesot ne maizes

vairs.

Ģeņģis saskaities. Ko? Manam saimniekam nava

ko ēst? Kā tu drīksti to teikt. Badmiras jūs paši.
Manam saimniekam ir trīsdesmit vēršu un desmit

zirgu. Tu manu saimnieku aiztiksi! Manam saim-

niekam vairāk maizes garozu, kā tev maizes... Eh,
lupatas! Mans saimnieks brauc ar četriem zirgiem.

Juris. Un tevi pašu arklā aizjūdzis bija. Es viņ-
dien redzēju.

Ģeņģis smalkā balsī, kājas sizdams, kliedz. Nav tiesa,
nava tiesa! Dievs tevi sodīs, tu lielmute. Domā, ka

jums spēks, tad lieli vīri. Eh, übagu dzimums.

Dimants nāk klāt. Nu, ko plāti muti. Nāc lauzties;
kurš stiprāks, tam taisniba. Nu, sastīpo kaulus.

Ģeņģis raujas atpakaļ. Ļautiņi, ļautiņi! Eh, eh, ne-

nāc klāt. Žēlojiet, ai — vai, vai, vai! Skrien pa di-

bendurvim kukņā.

Dimants amizējas ar meitām, grib bučot. Andrejs man

atļāva. Viņš teica: visu, ko tik gribi, manās kāzās.

Donats dod alu. Dzeriet, mīļie ļautiņi, lai augmieži.

Ak, es jau jums saku: kad nebūs vairs ko ēst, pa-

ņemsim no magazines miežus un taisisim mīļo alu-

tiņu, šo mūsu senču dzērieniņu.
Dimants pieceļas, mēģina kājas uz dancošanu. Danco-

jiet, kamēr kāzas! Spēlē, muzikant! Meitas un puiši

piecēlušies no galda. Meitas sarunājas klusam un aiziet uz

otru istabu.
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Rūta. Ēduši, dzēruši, dancojuši, — dāvaniņas pa-

sniedziet jaunajiem! Dāvaniņas, dāvaniņas, ziediņus
metiet. Iziet otrā istabā.

Dimants ar puišiem dzied.

Dzērājs puisis bēdajasi,
Kur būs ņemti līgaviņ,
Tralla la la la la —

Kur būs ņemti līgaviņ ...

Balta puķe ezerai,
Ta dzērāja līgaviņa,
Tralla la la la la —

Ta dzērāja līgaviņ ...

Rūta nāk ar meitām no otras istabas, katrai kaut kas rokās;

stāv viena aiz otras
.. .

Rūta nostājas pie galda; ap viņu Juris,
Donats, Rauda un citi kāzinieki. Nāk un grib likt kaut ko uz

galda, Andrejam un Maijai priekšā; vīkstoklitis nokrīt zemē un

izritinās — bērna josta. Es nu gan gribeiu klusitiņam

iedot, bet lai jau nu ari redz. Paņem un noliek uz galda.

Vairāk neka nava, bet gan jau derēs ir tas nieciņš.
Balsis iz pulka. Labi, labi Rūta!

Ak tu gudriniece!
Bez tādas lietas neviens nava izticis.

Kad jostiņa, ko tad vēl vairāk
...

Milda nes ratiņu un noliek pie galda. Lai nu tev, mā-

siņ, vieglas kājas un lokani pirksti, tad smalku kreklu

netrūks.

Balsis iz pulka. Ne vienam, ne otram...

Redz, kur skuķis ta Milda.

Kas vērpējs, tas i audējs.
Dimants. Lieciet to mašinu uz galdu, urrā!

Paceļ ratiņu un noliek uz galda.

Balsis iz pulka. Urrā! Uz galda!
Uz galda gan!
Izkulsti, Andrej, nu tik tīrus linus!

Tur būs i paladziņi, i villainites.

Janka. Nu jau Maija gulēt gan nedabūs...
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Kāda māmiņa noliek uz galda viliainiti. Maziņa vil-

lainite gan ir, bet lai jau liela laime tiem jaunajiem.
Balsis ir pulka. Apsedz nu, Andrej, labi to savu

vērpēju ...
Gan jau iemācisies pati aust villainites ...

Kāda smuka villaine. Ar dzīparu aizaudiem
...

Ta

būs pašā pūra dibenā
...

Kāda meita nes pirktu lakatiņu, kaunigi noliek un aiziet

Balsis iz pulka. Jauns lakatiņš...

Vaj zīda?..

Saulite acīs nespīdēs...
Ir asariņas varēs noslaucit. Kāda gurda balss.

Meitas nes un noliek lakatiņus un trauciņus.

Balsis iz pulka. Ek, meitas kā vāverites!..

Nes katra savu padomiņu.
Lai jau prieks tiem jaunajiem.

Juris nāk iz pulka, nes jaunu pīpi. Ņem nu, Andrej,
šo manu padomu. Kad zirdziņš piekusis, tad vagas

galā ievelc tik dūmu. Bez šitās lietas kalpa cilvēkam

pavisam slikti dzīvot. Un patur' šai vasarai par

piemiņu.
Balsis iz pulka. Pīpe... Tu Dieviņ!..
Ar apkalumiem; skaties, kā mirdz vien...

Re tā, Juri, tu zini, kas puišam ar' vajadzigs...
Nu, ko ta' bez pīpes! Vasarā kustoņi acis izzīdīs,

kad dūma nebūs!..

Tāda pīpe maksā savi trīs kvarti...

Manta!..

Janka pienāk un nes mazu čuguna katliņu ar karotēm.

Es, vaj zin, Andrej... kad gadās kādu reiz vārit.

Nokaunējies aiziet.

Balsis iz pulka. Janka malacs! Ak tu gudri-
nieks

...

Kad vajadzēs iet siena pļaut, kur tad vārisi...

Un karotes ari. Tīri jaunas ...

Rūta. Metiet ziediņus, metiet, kāzinieki!..

Milda zobojas. Ko puiši dos, ka ne sēnalas nava

ķešā.
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Kāda meita. Puišiem pimberi uz krodziņu aizte-

cējuši.
Dimants nāk lepni. Kas jums daļas gar puišu pim-

beriem. Eh, jūs! Puišiem nava sēnalu ķešā? Bet

kas tas? Vaj tas suns! let pie galda un met sudraba

rubli uz traukiem. Nauda skan, visi izbrīnās un raugās uz galdu.
Balsis iz pulka. Sudraba rublis!

Bagāts zēns Dimants. Redz, kur puika!
Dimants met vēl rubļus uz galda. Un kas tas? He,

vaj puišiem visās ķešās neskan rubli. Skandinanaudu

ķešā. Vaj šodien man kas jārēķina. Šodien Andrejam
kāzas. He, puiši! Lai dzīvo! Visi skatās uz galdu; ganu

zēni salien skatities.

Balsis iz pulka. Tas jums parādija garu degunu!
Rubļi vien! Un sudraba.

Ai, Dimants! Zēns kā uguns.

Dimants uz puišiem. Lai dzīvo zēni! Paskandiniet,
lai nelielas meitas.

Puiši nāk un met naudu uz galda. Lai dzīvo puiši,
kam sudrabs skan...

Piecas tādas meitas par rubli nopirkšu...
Baltas meitas, melna nauda, ha ha ha...

Dimants grābj ķešā un ber sudraba gabalus uz galda.
Dzīvo zēni! Pret meitām. Kur ir tās runātajās, lai

nāk šurp! Klūp meitu pulkā un ķer; meitas kliegdamas

izjūk un slēpjas.

Donats ar alus kannu pa vidu. Dzeriet, mīļie ļautiņi,

uz augstu laimi un veselibu, mūsu miežu alutiņu.
Ar baltu galviņu nāk nosaputojies.

Brandaviņa dzērājam
Ellē kājas karājas,
Alutiņa dzērājam
Dvēselite debesīs.

Sniedz pēc kārtas, pats streipuļodams. Dancojiet, kāzinieki,
ēdat un priecigi esiet, tik alutiņa neaizmirstiet.

Dimants nāk uz priekšu. Ehe! Dancojiet, ko snaudiet.
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Pieiet pie Raudas, kurš ar vijoli snauž kakta. Laid vaļa,

izgulēsies rīt! Rauda stīgo vijoli.

Rūta. Spēlējiet, spēlējiet, spēlmaniši. Nu Andrejs
ar Maiju dancos.

Puiši. Ja, ja, nu viņiem jādanco!
Meitas. Andrejs ar Maiju; ja, ja. Andrejsar Maiju

pieceļas no galda un nāk istabas vidū.

Rauda nosēstas atkal uz galda gala, kājas uz beņķa. Bet

tā ka nelēktu man uz pijoles, pagani tādi. Sāk spēlēt

polku. Visi sanāk skatities: papriekš Andrejs danco ar Maiju;
visi brītiņu skatās uz viņiem; tad Dimants ņem Mildu un laiž

līdzi; tad citi puiši un meitas, tad Juris ar Rūtu. Visbeidzot

Janka ar kādu skuķi danco stīvi kā sienāzis un lieliemsoļiem;
tad pa vidu beidzot Donats ar savu alus kannu griežas. Rauda

rauj arvien ātrāk un karstak uz vijoles, puiši iekliedzas un iet

kā viesulis vaļā... Tad stīgas trūkst un Rauda vēl brīdi spēlē

tāpat bez skaņām; deja beidzas.

Rauda skatās vijolē. Beigta balle!

Puiši cits caur citu. Jau pusnakts. Uz mājam.
Laiks. Ir izdancots.

Meitas. Uz mājam, uz mājam... Visi gatavojas prom.

Janka. Rīt darba diena un es gandrīz nemaz

neesmu šonakt gulējis. Es ari iešu gulēt.
Rūta pa vidu. Veseli ēduši, dzēruši, laimīgi aiz-

braukdami. Lai nu daudz laimes jaunajiem ļaudim!
Visi atstāj Andreju un Maiju uu atvadas.

Balsis pulkā. Lai laimite jums iet līdz...

Lai Dieviņš dod atkal priecigiem satikties
...

Kad tik veseliba, tad vairāk neka nevajaga...
Gan izaugs maizite visiem.

Donats ar alus kannu. Alutiņu neaizmirstiet... Es

pats viņu dariju. Lai jau dzīvo laimigi līdz mūža

galam. Dod pēc kārtas. Viens pēc otra aiziet. Andrejs un Maija

pavada visus pa durvim. Čalošana apklust; kaut kur vēl aiztaisa

durvis; dziesmas no tālienes, no āra; tad klusums. Maija stāv ista-

bas vidūar plīvuri un vaiņadziņu. Andrejs nodzēš ugunis, vienu

pēc otras; atliek tikai viena svece. Andrejs pieiet pie Maijas.

Andrejs saņem Maiju aiz rokam. Tadnu mūsu kāzas

nodzertas, Maija! He, he... kā pa sapņiem. Nu redz —

un tu neticēji. Bet tad ta' nu tik dzīvosim. Ko tu domā?..
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Maija. Ja, Andrej. Bet tad nu mēs divi vien.

Un rīt sāksies mūsu darba diena. Paga', nu jānoņem

vainadziņš un plīvuris... Tos vajaga paglabāt.
Andrejs. leslēdz še kur skapī, tur neviens pats

nepaņems. Man, raug', še atslēga priekšā...
Maija noņem plīvuri. Tas jāpaglabā... kad nomiršu,

tad uzliks man. Tā manai mātei uzlika kāzu plīvuri.
Bez ta nedrīkst... Bet tagad nolikšu tepat pie sienas

līdz rītam. Kar pie sienas uz naglas.

Andrejs. Siena ir melna. Noputēs.
Maija domigi. Ja, siena ir melna. Pie melnas

sienas mans vaiņadziņš... Andrej... Pieliek viņam

galvu un sāk klusi raudat.

Andrejs glāstidams. Bet kas tad nu, Maija, mans

mīļais meitēns... Nu ko tad nu raudāsi šodien.

Vaj tad es tev ļauns esmu. Nu saki nu, — raudat.

Maija. Es nezinu, Andrej, man tā smagi ap sirdi.

Ne, tu jau esi labs. Bez tevis es jau nemaz nevarētu

dzīvot. Bet man jādomā nu par visu un es nezinu,
kā mums klāsies.

Andrejs. Kā mums var klāties, Maija! Ak tu

mazā mulķite! Bet kas tad mums ko var padarit.

Ha, ha, ha. Mēs šitādi divi riktigi cilvēki. Nu saki

nu, ka mums trūkst?

Maija. Mums neka nava, Andrej, un mums tik

daudz būs jāstrādā. Tā, kā pa pakrēsli vien, un kad

nu kādreiz kāja paslīd, vaj rokai spēka aptrūkst, tad

viss pagalam.

Andrejs. Liec nu tu, Maija, savas rociņas mierā.

Man jau vēl tādas ķetnas, kas priekš desmitiem

maizes var piepelnit, ne tikai priekš tevis vien...

Ej nu ej, kur ta mana dūšigā meitene palika, Maija?
Maija. Es jau nemaz neesmu bailiga. Es jau ari

varu strādāt, kas tik nāk rokā. Bet man tik uznāk

tādas domas un tad es tā runāju.
Andrejs. Ak nu, tu labā sieviņa mana... Bet

nāc nu šurp, atsēdisimies te, parunāsimies. Velk uz
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gultas malas; abi nosēstas. Vaj zini tu, cik tas ir labi, ka

cilvēkam nava neka un kad jāsāk viss iemantot.

Izlaidies kā vanags gaisā, viegliņš, jauns un jautrs;
kur gribi, tur eji... A! Nu skaties, mums te ir

gulta ar baltu paladziņu un tur man skapis. Nu, —un

vaj nava diezgan. Bet pagaid' nākošu gad' ap šo

laiku, tad es tev uztaisišu tādu kumodi kā ērģeles.
Un tur tu saliksi villaines, kreklus, dvieļus... Viss

tīrs, balts kā sniegs... Pārnācis mājās no darba,
atlaidies pats savā stūrī un Maija pienāk un noglauda
tevi... Un tad, vaj zini, es nopirkšu sev zirgu. Viens,

divi, trīs, — mēs pie saimnieka vairs nestrādāsim.

Tādu mazu mājiņu kur ceļa malā noīrēsim un —

dzīvo... Savs kumeļš — brauci. Un kad grūti iet, —

ir tik daudz labu ļaužu pasaulē...
Maija apliek roku ap kaklu. Ja, ja, Andrej! Kāda

es muļķite esmu, kad tu tik dusigs. Es jau ari vairs

neraudāšu, neraudāšu nekad.

Andrejs. Tādiem cilvēkiem, kam strādigas rokas,
vienmēr iet labi. Zini, ir tādi, kas palīdz; kā viņus

sauc, — lūk, pasakās stāsta — — tādi punduriši.
Tie tev visus darbus apdara, i nemani pats. Un pa

gadiem sāk nest visādu mantu un sanes, ka i nemani.

Tie mums palīdzēs. Tie pa nakti, ka tu ne redzēt

nemani, nāk un palīdz. Nu, ko domā?

Maija. Tādi mazi vīriņi... Mazi vīriņi... Tad

jau labi. Atlaižas ar galvu pret Andrejaplecu un paliek klusu.

Andrejs lēnam, kā šūpodams Ai, ŽU, ŽU, ŽU
...

Aija

ja, ŽU ŽU
...

Abi sēd mēmi, kā domās.

Rūķis i (punduriši). Iz aizkrāsnes izlien mazs vīriņš ar

sarkanu cepuriti un skatās istabā apkārt; izsaka dažas nesapro-

tamas skaņas. Iz pagaldes izlien otrs un rāpjas uz istabas

vidu. Iz kakta vēl pāris. Visi stāsta kaut ko viens otram ne-

saprotamā,balsī un ir priecigi. Tad aiz krāsns ieskanas žvadzoši

zvārguliši sīku skaņu un izlien sirms punduritis ar garu bārdu.

Viņš zvana ar sudraba zvārgulišiem kā taktī. Četri citi, saķē-

rušies pa pārim, sāk dancot. Andrejs un Maija sēd kā sastinguši.

Priekškars.



Trešais cēliens.

Ķēniņa dēls.

PERSONAS:

Andrejs, pāri pusmūžā.

Maija.

Jānis, viņu dēls, ap 15 gadus vecs.

Manta, viņu meitene, ap 12 gadu.

Notiek daudz gadus vēlāk.

Skatuve. Maza kalpu klētiņa, zemiem griestiem. Dibenā

durvis, uz āru atvērtas. Caur tām redzams pagalms, ēkas stūris

un sētas. Pa kreisi, pie sienas, balta koka gulta ar pelēku,
sarkanām strīpām vilnas deķi un cietu spilvenu. Virs tās, pie

sienas, plaukts ar traukiem un drēbju gabaliem. Gultas kājgalā
koka lāde, brūnā krāsā ar paceļamu vāku. Pa labi melnskoka

skapis, atverams ar divējām durvim. Priekšā, vidū mazs galdiņš;
pie ta divi koka krāģiši. Kaktā tīne ar paceļamu vāku. Pie

sienam šur tur kāds sakaltis zāļu kušķis. Pusdienas laiks vasarā.

Arā spoža saule; klētiņā puskrēsla — mīksta un gaiša.

Maija pie atvērta skapja ņem drēbju gabalus; Andrejs
sēd uz ķebliša pie galda un pīpē īsu pīpiti; vestē kā no darba

nākdams. Ak dieviņ, tētiņ! Nopūšas. Sirds tāda vien

pilna, kā uz raudāšanu. Domāt, ka tev kāds kādu

gabalu atplēstu... Būtu nu vēl varējis palikt te

kādu laiciņu... Kur tad šam jāsteidzas... Būtu tu

runājis ari, Andrej. Andrejs neatbild domās nogrimis...

Pauze. Visu laiku vēl nekas, bet nu, kad jāpalaiž,
rokas dreb... Dievs to zina... Es izgājušo nakti

tādu sapni redzēju, — nezinu, ko tas nozīmē. Mūsu

zēns bija tāds kā mazs vēl un pagalmā sēdēja...
Pienenites tā ziedēja visapkārt... Te uz reizes, es

skatos, — nāk pa gaisiem liels vanags kā ērglis,
nolaižas, saņem to zēnu aiz drēbēm un nes gaisā.
Arvien augstāk un augstāk... Mani pārņēma tik

lielas bailes, ne pakustēt vairs neka. Bet viņš skatās

uz leju un sauc: Skaties, māt, cik es augsti esmu!
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Redz, cik augsti! Un ta acim pazuda... Ka tikai

kas ļauns nenotiek ar to zēnu.

Andrejs. Nu, smaga darba strādnieks ar' no viņa
neiznāk. Tu jau redzi, ka viņš bez tām grāmatām
nemaz nevar dzīvot. Nu, lai iet. Tāpat visur savs

pūliņš un darbs...

Maija. Ari te savs maizes kumoss būtu bijis.
Bet tā aiziet svešā malā un mūsu acis vairs viņa
neredz. Gribētos visu to labāko atdot, ka tikai laime

gaditos.
Andrejs noliek pīpi. Maija, tu redzi mūsu dzīvi

un zini, kāda viņa ir. Tu zini, ka te cilvēks neka

vairāk nevar panākt, ka to dienišķu maizi... Ilgus
gadus mēs esam pūlējušies un strādājuši. Cik dažu-

reiz svētvakara nebija un cik dažureiz rīta gaisma
ausa mums darbā esot. Sauli un lietu, dienas un

naktis mēs esam nesuši, ik celite ar sviedriem aplijuši,

un kas mums ir? Visa manta mugurā, visa maize

vēderā. Zemes rūķi bijuši un paliksim.
Maija. Nepiemini grūtumus... Kur nu mums

tās vieglās dienas meklēt. Ka tikai veseliba, — gan

jau pašķirsies darbs ari.

Andrejs. Nu, ar to veselibu ari tā. Skaties, tu

pati kāda esi nu... Kad jaunāka biji, nekas ne-

kaitēja, — nu tev sāp tur un tur... Un man pašam
ari kājas tik smagas... Ne, Maija. No šīs dzīves

mēs paši vairs projām netiekam. Zeme mūs pie-
vilkusi klāt un tā mums jāpaliek. Bet viena ceriba

mums ir, lai tad tie bērni tiek augšā, lai viņi nomet

tos mūsu smagumus no saviem pleciem. Tu zini,

cik daudz mēs gribējām un cik maz mums tika.

Viss kā ēnas izdila. Un ko tad mēs tagad citu

darisim, ķā atdosim mūsu pūliņus tiem mazajiem.
Es atminos, kad mazs maziņš biju un pirtī ar tēvu

dzīvojām, man arvien gribējās redzēt no rītiem, kā

saule lec. Bet lodziņš bija par augstu un es nevarēju.
Tad tēvs mani ņēma aiz padusēm, pacēla un teica:
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skaties nu, kā saulite lec. Redz, tā es domāju, pa-

celsim mēs to Jāni ari. Varbūt, viņš ieraudzis to,
ko mēs velti kārojām redzēt. Lai iet.

Maija. Ak, man jau pašai sirds viņu raida, lai

iet baltākas dienas redzēt. Bet atkal tik žēl, tik žēl,
kā kad mani kāds līdzi vilktu viņam... Diezin, kad

redzēsim vēl... Slauka acis.

Andrejs. Lai nu paliek raudāšana tagad. Gan

atnāks atkal kā kungs. Drošam jau laime vārtus

paverot... Sagādā tik nu, kas vajadzigs uz ceļa,

pēc dienvida tūlit būšot jābrauc, saimnieks teica.

Maija. Es jau visu, visu, kas tik man būs. Te

viens krekls viņam vēl jauns; otrs gan salāpits un

caurs vietām; gribēju vakar paspēt, bet līdz naktij
iznāca tie darbi. Liekvikstokļus uz galdiņa. Zeķes divējas,
villainas un vienas no diegiem... Būtu likusi, lai

Manta noada, bet saimniece tai paša darba piedodot,
ka ne padarit.

Andrejs. Un ceļa maizi ieliec, Maija. Iztiksim

šo nedēļu ar kādu virumu un maiziti; ieliec viņam
to sviestu drusku ari nastiņā... Vaj zini, Maija...
kad es tā labi apdomāju ar to zēnu, tad man ir tādas

domas, ka no viņa vajaga lielam vīram būt. Saņem-
simies un dosim cik varēdami, kaut ari pēdējo, bet

lai viņš iet, kur vieglāka dzīve. Un kad kādreiz

pārnāks, tad lai visi brīnās, kāds mums dēls. Citādi

nava vērts, ka viņš maz aiziet no mums.

Maija pasmaida. Tu domā?.. Tad būtu gan labi.

Neskatitos ne rīta, ne vakara, strādātu tikai viņam.

Paceļ lādes vāku un sāk taisit ceļa maizi. Bet tu salasi to

naudu un iedod, gan jau iztiksim paši. Man ir pus-

rublis vēl no viņiem gadiem tur plauktiņā, vācelitē,

paņem to ari.

Andrejs. Jāiet pie saimnieka parunāt... Kas

zin, dos varbūt drusku uz priekšu ari. Tam zeņķam
tak nevajadzēs priekš vienas dienas vien. Kad tik
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vēl par šo pusgadu dabūtu, tad varbūt pietiktu...

Diezin, vaj gribēs dot...

Maija. Palūdzies, pazemojies. So reizi saki vēl,
lai palīdz, ta zēna dēļ. Gan jau atstrādāsim.

Andrejs. Viņdien runāju... Atrūca kaut ko par

blēņām, par muļķibam. Pasaules klaidonis būšot, —

ne labais. Labi vēl, ka atļauj uz vezuma uzsēsties

un līdz pilsētai nobraukt... Bet nu, nekas... lai

mācas panest pasaules grūtumus... Lai pieron.
Paceļas un iet. Tā, nu sagādā visu. Pusdienu ieko-

disim ari vēlāk. A! kādas stīvas kājas! Kā sa-

sistas
...

Aiziet uz āru.

Maija viena; saliek paciņā drēbes un savīsta ceļa maizi;

nopūšas. Ak dieniņ! Ar vienu roku palaistu, ar otru

vilktu atpakaļ. Tik vien tās laimes ir pasaulē, kā

viņš... Paliec kā koks bez galotnes. Jāni, Jāni...

Slauka acis.

Jānis no āra, pelēkos svārkos, kalsens, bet ātrs un brašs.

Maina, nu redz, tu atkal raudi. Kad tu tā, tad es

nemaz nebraukšu... Nu, tu vakar solijies nemaz,

nemaz neraudat manis dēļ. Bet es tak esmu jau
liels... redz, lielāks kā tu, ko tad par mani bēdāt.

Viens, divi, trīs — es būšu atkal atpakaļ! Redzēsi

tikai.

Maija. Ak, es tāpat... tāpat; es jau neraudu.

Man tāpat acī kaut kas iebira. Es, raug, te tev

saliku tavas mantiņas. Pielūko un paturi visas, ka

nepazūd svešumā. Te dvielitis, te paladziņš... Cim-

diņus ieliku — nāks salts laiks.

Jānis jokodams. Uja, uja! Tad jau es bagāts. Tu

man pūru līdzi taisi laikam... Smejas. Bagāts vīrs...

Maija. Lai jau, lai. Nevaru jau neka vairāk

iedot... Bet nu iesim pagādāt, ko iebaudit uz ceļa.
Driz jau būšot jābrauc. Paliec tepat, Manta solijās
ari atnākt pavadit... ja tikai varēs, tālu ko nākt...

Es drīz, drīz būšu atpakaļ. Izsteidzas uz pagalmu.

Jānis pabāž galvu pa durvim, paskatās, paklausās, priecigi.
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Tā! Nu tik reiz es varu iet. Projām... Kur jūra
mirdz! Jūra. Kas zin, jau rītu ap šo laiku... Ne,

parīt! Ak, saulite! saulite!.. Bet nu posties! Viens,

divi, trīs! Paskatās žigli aiz lādes, zem gultiņas, izvelk zāba-

ciņus, pelēkus apputējušus, uzmauc kājās, piesit pie grīdas.
Spiež drusku

... Nu, tas nieki! Skatās ap sienam. Veste,
veste kur? Aha, pie jaunajiem svārkiem! Atver skapi,

izņem vesti un pelēkus svārķeļus, nomet vecākos, uzģērbjas,
svilpodams apgrozās. Silti gan būs. Kā tēva dēlam...

Cepure, kur cepure! Noņem no naglas melnu cepuri ar

nagu, uzliek galvā. Kad Manta redzētu! Piepeši paliek
kluss un bēdigs.. Mīļā Manta! Viņai jāpaliek tepat...
let kā domādams pa klētiņu; tad paceļ lādes vāku, sāk ņemt

grāmatas no turienes un liek kopā uz galdiņa.

Manta ieskrien no āra: basas kājas, balts lakatiņš ap galvu

un sedzenite uz rokas; sauc. Jāni! Jāni! Vaj tu esi te?

lerauga un pieskrien tam klāt; saķer rokas. Nu redzi, vaj
es neatnācu. Runā aizelsusies no skriešanas. Es tā gri-

bēju tevi vēl redzēt. Nu, kā tu? Gatavs, brauksi?

Jānis ceļas smaididams. Gatavs, braukšu! Tu esi

dūšiga, ka atnāci. Bet kā tu tiki vaļā?

Manta. Sadzinu govis pusdienā un, kamēr citi

dienvidū, es šurp. Taisni pār laukiem
...

Bet pie-
kusu ari. Un tūlit atpakaļ jābūt; saimniece pieteica,
lai laikā var izdzīt ganos... Zini, man viena kāja

sāp, redz te, pie pirksta. Uzdūru uz zara... Nu es

kliboju, nevar lāga paiet. Kā vecāmāte. Rauga smieties

Bet nu tu stāsti, stāsti! Tad tu prom? Kur tu

aiziesi. Vaj tu zini ceļu?
Jānis. Braukšus. Saimniekam vedīs labibu uz

pilsētu, tad man brīv sēdēt uz vezuma un braukt.

Atļāva.
Manta. Un tev nemaz bailes nava? Es vienmēr

domāju, ka man būtu bailes tā vienai aizbraukt.

Jānis. Ek, bailes! No ka? Pagaid, kad es būšu

tur, tad man ies labi. Tad ari tur varēsi braukt.

Visi, tēvs, māte — visi cilvēki.
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Manta. Vaj tur ir visiem labi, kur tu brauksi?

Vaj tur nava salts?

Jānis domās. Nekur, māsiņ, nava labi. Un visur

ir ļauni cilvēki; bet es gribu tā, ka visiem būtu

laime, tā kā senlaikos bijis. Es to izdarišu, tu redzēsi.

Kad ķēniņa meita būs atburta, tad visiem būs labi.

Manta. Ķēniņa meita? Tas tā kā pasakā, tur

tavās grāmatās. Bet kur tad tu viņu dabūsi. Viņa
tak apakš zemes esot, lielā pagrabā...

Jānis. Aiz jūras, aiz lielas jūras...
Manta. Aiz jūras. Un tad tu saki, labi būs visiem,

kad ķēniņa meita būs atburta. Kā tur bija tai pasakā?
Jānis. Ta bija pati saules meita. Viņa dzīvoja

augstā rožu kalnā, skaistā pilī. Un viņa varēja re-

dzēt visam cauri un bārenišiem, kuri basām kājām

gāja, visiem jaunas kurpes deva un ik rītu baltas

villainites uzsedza saviem mīluļiem. Tad visi bija
priecīgi un laimigi. Bet Jodam nepatika tāda ķēniņa
meita un kad reiz ta gāja pa savu rožu dārzu stai-

gāt un aplūkot savu zemi, Jods uzmeta viņai burvja

lakatiņu un viņa palika par mazu zīliti. Jods palika

par lielu vanagu un sagrābis aiznesa to pār jūru uz

sumpurņu zemi. Tad i tika tumšs un salts un visi

cilvēki raudāja un cieta badu, tāpat kā tagad. Saules

meita gulēja aiz jūras, lielā pagrabā ieslēgta...
Manta. Un pagalam?
Jānis. Tad kāds ķēniņa dēls apņēmās viņu izpe-

stit, jo viņš to ļoti mīļoja. Viņš apsegloja savu zirgu
un aplika bruņas un jāja to meklēt. Piejāja pie
jūras un noskumis apsēdās, jo tālāk nevarēja. Tad

atskrēja liels ērglis, nolaidās un teica: es redzēju,
kur vanags aiznesa zīliti; ja tu man trīs darbus pa-

darīsi, tad tev ceļu parādišu. Un ķēniņa dēls izda-

rīja. Tad ērglis teica: nokauj vērsi un sakapā ga-

balos, lai man ir ko ēst uz ceļa, un sēsties tad man

mugurā. Bet tā ka baribas nepietrūkst. Un tā ķē-

niņa dēls sēdās ērgļam mugurā un tas nesa viņu
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pār lielu, lielu jūru. Trīs dienas, trīs naktis — vēl

malas neredzēt. Ceturtā dienā ieraudzijuši sumpurņu

zemi, kad ērglim aptrūcis kumosu. Dod man kumosus,
citādi mēs kritisim jūrā, es vairs nevaru, — teicis

ērglis. Ķēniņa dēls nu ņēmis savu zobenu un izgriezis

pats no savas miesas gabalu gaļas un iemetis ērgļam
mutē. Kāpēc tas tik saldens? prasijis ērglis. Bet

ķēniņa dēls neka neteicis un abi nolaidušies zemē.

Tad ķēniņa dēls Jodu uzvarējis un saules meitu at-

vedis atpakaļ uz viņas zemi — uņ atkal visi laimigi

bijuši. Un ķēniņa dēls palicis pilī pie viņas un sar-

gājot to vēl šo baltdien.

Manta. Bet mums tik grūti visiem
...

Kur tad

ir saules meita?

Jānis. Ta ir pasaka, bet tā vēl notiek šo baltdien

kā pasakā. Mūsu zemē nava taisnibas... Ļauni
cilvēki ir viņu ieslēguši un visiem ir tik grūti un ir

jāraud. Bet kad taisniba būs atsvabināta, tad būs

tā kā pasakā tik labi.

Manta. Un tad tu nāksi atkal atpakaļ. Un drīzi,
drīzi. Es tevi diendienā gaidišu... Nu saki, vaj
drīzi atkal nāksi.

Jānis. Nezinu. Bet tevi gan neaizmirsišu; tāpēc,
ka tu man tik laba biji. Un tēvu un māti ari ne-

aizmirsišu
...

Tad visi, visi būs laimigi.
Manta priecigi. Tad man nebūs saltā rasā jābrien.

Un svešiem ļaudim nebūs jāklausa?
Jānis. Ja, Manta.

Manta. Un tētim nebūs pa nakti jāstrādā. Un

mamai rokas nesāpēs. Bet tad būs prieks.
Jānis. Zināms. Katrs strādās priekš sevis.

Manta. Tad mums būs sava māja ar gaišiem logiem
un ar mirtēm un baltu grīdu kā saimnieku istabā.

Jānis. Un skaistas drēbes un nekad badu neviens

necietīs. Sajūsmā. Es visiem, visiem tā gribu. Tev,
zināms, papriekšu. Es atbraukšu un visu atvedīšu.

Tev kājas vairs nesāpēs. Tīras nomazgāšu tās un
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tad es tev kurpes uzmaukšu. Baltas un ar pērlitem

apšūtas, tā kā saules meitai pasakā. Tu iesi tad, —

kur kāju liksi, tur mirdzēs... Un uz pirkstiem gre-

dzentiņus no skaistiem akmeņiem ... Ja, Manta, un

tad mums būs dārzi visiem un tur puķes, zini, kā

rožu dārzs... vaiņagos vien staigāsim. Es ik nakts

jau to sapnī redzu... Saule, saule, saule un lauki

un pļavas, — viss mums būs. Un kad iesim strādāt,
tad dziedādami un nemaz grūti nebūs... Tā būs —

kad taisniba atburta būs.

Manta. Ak cik tev labi ir, kad tu aizej... Vai,
kaut ari es līdz varētu. Vaj tāli tev jāiet?

Jānis. Tāli, tāli; tur, kur saule nenoriet. Pār

jūru. Bet papriekšu man daudz jāmācas, man gu-

dram jātiek. Kas nava gudrs, tas taisnibas nepazīst...

Manta domā. Pār jūru... Bet tad jau tevi ērglis
nesīs. Tad tu būsi ķēniņa dēls. Ķēniņa dēls, tu,
Jāni! Gavilēs. Ak, kad es tad tevi redzēt varētu!

Bet brālit... Bailigi. Vaj tad tev būs jāgriež gabals
no tavas miesas.

Jānis. Varbūt, ari! Griezišu, ja vajadzēs. Tētis

arvien saka, ka bez sāpēm un pūlēm nekas nav labs

dabūjams. Es varu paciest visu, es jau esmu tik liels.

Manta. Un kad tu nomirsi?

Jānis. Tad... tad būs cits, kas saules meitu at-

burs. Tu zini, daudzi to grib panākt, kas pasakā
teikts, bet vienam tik izdosies.

Manta. Es nu zinu, kurš tas būs. Tas būsi tu...

tu, tāpēc, ka tu esi ķēniņa dēls tagad. Ķēniņa dēls,
ķēniņa dēls

.. . Paceļas no prieka un glāsta Jāni.

Maija nāk ar bļodiņu un maizes gabalu. Nu, dēliņ .. .

Še nu .. . Liek uz galda.

Manta skrien viņai pretim. Mamiņ, vaj zini, kas

Jānis ir? Jānis ir ķēniņa dēls, ķēniņa dēls!

Maija. Ej nu, maza muļķite, ej ... Vaj par to,
ka jauna cepure un svārki. Uz Jāni. lekod nu, dēliņ,
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to ceļa maizi, tad jau varēsi braukt. Ņem te, kadu

kumosiņu gaļas tev izcepu ...

Jānis. Man nemaz, nemaz negribas ēst. Es ne-

varu tagad. Nudie' negribas ... Vaj nebrauc jau?

Skatās ārā. Es tagad kājām ari varētu aiziet. Ceļu

paprasitu ...

Manta. Bet, Jāni, tev zābaciņi cauri, raug te.

Tev slapjas kājas paliks.
Jānis. lešu basām. Man jau nesals. Somu pār

pleciem un bez bēdas.

Maija sasien sainiti. Ņem nu, dēliņ, te tavas mantas.

Un esi godigs ...
Tad tev visur labi klāsies

...
Es

jau zinu, tu jau esi labs
...

Andrejs nāk steigšus no āra. Nu, Jāni, nu jābrauc.
Jau zirgus jūdz. Uz ceļa klausi lielajiem puišiem,
tie jau gan labāk zinās. Pieiet pie skapja. Un tad

te
...

Te būs tev nauda. Cik jau bija atlicis
...

Ruden aizsūtisim vēl. Ņem nu, puisit. Noliek vecus

naudas papims uz galda. Sešpadsmit rubļu tagad te ir.

Jānis bučo abas rokas viņam. Mīļo tēt..
.

Ne, vairāk

nevajaga ...
Pats nopelnišu ...

Maija pieiet pie plaukta, paņem kaut ko no vācelites.

Manu Jānit! Še tev sitas ari. Piemini manis, dēliņ.
Liek viņam rokā naudas gabalu.

Jānis. Māt, māt... To nu gan nevajadzēja.
Tev rokas sāpēs ... Būtu zālēm pataupijusi. Man

kauns
...

Maija. Ņem nu vien, dēliņ, ņem. Kas tev

svešumā dos. Nopirksi kādu kumosiņu maizes, kad

vajadzēs. Mums jau sava garoza tepat vēl būs.

Strādāsim, cik spēsim. Manta klusam sarunājas ar māti

un smaida.

Andrejs. Tad nu ej ar', dēls, un dzenies pats
pēc savas laimes. Mēs neka tev nevaram dot

...

Tu mūsu dzīvi zini
...

Nebūs jau tev te ari nekāda

prieka. Mācies cītigi un dzenies un skaties, ka ne-

pakrīti. Un neaizmirsti mūs ari
...

Atlaid kādu
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ziņu, tad mums vieglāk būs
...

Ja varēsim, pa-
līdzēsim.

Manta kura pa lādi meklējusi. Še, brālit... Bet tu

manis neaizmirsti.

Jānis. Tavs gredzentiņš! Bet Manta, Manta! Kur

tad tev?

Manta lūgdama. Nu ņem, nu ņem. Labāk lai pie
tevis stāv. Kad tu paskatisies, tad atminēsi, ka es

govis ganu un katru dien, katru dien par tevi domāju.
Jānis laimigs. Un tad es tev atsūtišu no tīra zelta.

Maija. Piesargies, dēls, ka ar ļauniem cilvēkiem

nesatiecies. Un piemini mūs... Piemini, kā mums

jādzīvo pa kvēpiem un putekļiem.
Jānis droši. Nebēdā neka, māt... Kad es būšu

liels, tad visi pie manis varēsiet dzīvot. Es jūs aiz-

vedišu, kur būs laba dzīve. Es būšu gan stiprs ...

Es jaunu māju jums uztaisišu tad. Ārā balsis.

Andrejs. Lai Dievs palīdz, dēls. Ar drošu prātu
var visu panākt. Mācies un dari mums godu.

Saimnieka balss no pagalma skarbi. Nu, kas tur

ir ar to puiku. Vaj būs, vaj ne!? Visi satrūkstas un

steidzas ķert, ko kurš.

Maija raudādama. Ardievu nu, dēliņ! Ardievu!

Brauc laimigs. Skūpsta vaigus.
Manta. Jāni, Jāni! Ņem manu villainiti līdz, ar

ko apsegties. Še nu, ņem! Še...

Andrejs, kuram Jānis bučo rokas. Vesels, vesels! Bet

nu Žigli ārā. Jau gaida. No āra kliedzieni: tpru! Balsis.

Maija. Grāmatiņas paņem. Neaizmirsti! Lūk, še

ceļa maize. Jānis iznes savu paciņu un ieskrien otrreiz.

Manta. Ņem nu villainiti, ņem. Man nevajaga.
Dod Jānim; villainite nokrīt zemē.

Maija. Lai paliek, meitiņ, lai paliek. Nava laika

vairs... Atraksti, dēliņ... neaizmirsti.

Jānis aiz skapja. Mans ceļa spieķis, ceļa spieķis no

paegļa. Ņemšu līdzi...

Balss no āra. Nu, vaj būs? Kas tur ir?



Andrejs. Pasteidzies nu, pasteidzies, lai negaida.
Jānis iziedams. Nu veseli, veseli. Nebēdājiet.
Manta mātei. Ķēniņa dēls, māt! Ķēniņa dēls!

Iziet abas ārā, aiz viņām Andrejs. Klētiņa tukša; ārā balsis.

Lai jau Dieviņš pavada! Brauc nu, dēls, brauc.

Jāņa balss. Ardievu, Manta!

Mantas balss. Ardievu, Jāni, ardievu... Dzirdami

ārā zirgu soļi, kas lēnam attālinās; tad paliek viss kluss; ārā

saules spožums.

Andrejs ienāk lēni, nosēstas uz krāģiša. Aizbrauca...

Nogrimst domās, nolaiž galvu.
Maija ienāk klusam ar priekšauta stūri acis slaucidama,

nosēstas uz gultiņas. Nu... Aizbrauca...

Manta ienāk pēc brīža, paliek klētiņas vidū. Ķēniņa
dēls... Klusam. Ķēniņa dēls... Smags klusums.

Priekškars.
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Ceturtais cēliens.

Veļi.

PERSONAS:

Andrejs, sirms, salīcis, pusakls.
Maija, mazasvecite.

Saimnieks, pusmūžā.

ū
2 > puiši.
3]

leva

6 } me^s
' kalpones.

Veļi:
Kaspars — Andreja tevs.

Līze — Andreja māte.

Jānis — viņa dēls.

Ilzite — meitene (Andreja meita).
Pulks puišu, ar kuriem Andrejs kopā strādājis; veci un

jauni.

Skatuve. Maza piekvēpuši istabiņa, caur vienkāršu dēļu sienu

atdalita no lielās saimes istabas. Vidū durvis uz lielo puišu
istabu. Pa labi vidū durvis uz kukņu un āru. Dibenā pa kreisi

krāsns mala no otras istabas; gar krāsni liels plats koka sols

ar cisām — Andreja guļas vieta. Pie labās sienas dibenā gul-
tiņa ar mazu aizkaru no kājgaļa — Maijas guļas vieta. Kreisā

pusē logs, pie ta galdiņš ar mazu kūpošu lampiņu un traukiem.

Pāris krāgišu. Kreisā pusē priekšā, gar sienu, veca lāde. Pie

sienam daži drēbju gabali. Pie sienas, pa labi, neliels plaukts
ar bļodām un podiņiem. Istabā — plāns, no māliem liets;

vietām dobes.

Andreju vakars (vēls rudens). Durvis uz lielo istabu

plaši vaļā; no turienes nāk gaisma, lielāka kā Andreja istabā.

Redzams galds, apkārt soli. Uz galda dažādi trauki un pudeles.
Tiek svētitas apkūlibas. Puiši un meitas ēd, dzer, dzied un

joko. Andrejs sēd savā istabā uz gultas un domā. Maija uz

krāģiša lāpa zeķes.

1. kalps paceldams glāzi pie galda. Uz veselibu!

2. kalps. Tad sveiks!

3. kalps vecākais. Uz tavu laimi! Saskandina un dzer.

1. kalps. E! Liene, panāc šurp, iedzer!
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Liene iz dibena. Paldies par labu sirdi! Dzer vien

pats.
2. kalps. leva! Vesela būšana! Uz to grūtu darbu

bērēm!

leva. Ekur strādātājs! Tik vien jau bija pa

vasaru, kā vz
v

meitām šķielēt. Nu lielas... Smiekli.

3. kalps. Še tev! Krietna mute tai levai.

2. kalps. Ko tu teici? Pagaid, es tev pateicibas
aiznesišu. Pieceļas un ķer levu. Še, dzer bēres vasarai!

Lej no glāzes mutē viņai.
leva raudamās. Uja, uja! Vaj prātu jau apdzēri?

Ko laizies kā āzis. M...ā! Pie kāķa!

2. kalps palaizdams. Vaj smēķēja? Vesela būšana!

i. kalps. Prasi vēl? Kas tad smēķēs, kad siltais

nesmēķē. E, sveiki! Pieskandina un dzer-
3. kalps. Nu, i karsta vasara bija šogad. Pasu-

tinajām kauliņus! E, kad strādā, tad strādā.

1. kalps. Es vinnēju deribu uz pļaušanos. Visus

muižas puišus nopļāvu. Lēļi!..
2. kalps. Mēs trīs padarijām vairāk kā Mežinieku

pieci puiši. Veseli!

leva. Strādnieki... Kažoka neatpogaja visu vasaru...

2. kalps. Sieviešu tauta, ko jūs ziniet. Sen būtu

izputējuši, ja puišu nebūtu pasaulē.
1. kalps. Tu, brāl, sieviešus nezaimo. Sievieši

ari, brāl, ir dūšigi... Un vaj zini — es gribu uz

pavasari precēties. Atskatās uz meitām.

2. kalps. Tad tu dzied' to dziesmu: Dzied. Pūt

vējiņi, dzen laiviņu, Aizdzen mani Kurzemē.,. Liena

tak kurzemniece no laika gala... a tu — vidzemnieks.

1. kalps kā nedzirdēdams uzsāk. Pūt vējiņi, dzen lai-

viņu, Aizdzen mani Kurzemē. Visi dzied līdzi vienbalsigi.
Kas ta par niekošanos! Kad dzied, tad dūšigi. Kliedz

viens pats. Kuru krogu es izdzēru, Kam noskrēju
kumeliņ! Tā vajaga dziedat! Meitas smej. Ko, jūs tur

mani mēdisiet? Nu redzēsim. Skrien uz istabas malu,

dzirdama meitu kliegšana, tad iznāk atpakaļ un saka:
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Parauj velns to vecu Līzi,
Vecu Līzi...

Ar visām grabažām.

A—ū! Paga'! Ko vecais Andrejs tur dara viens

pats. Andrej, uhu! Nāc dabūsi no manis kādu

glāziti drapju. Andrejs nedzird. Uhu! Pagaid', es tev

varu pienest klāt. Pieceļas, paņem pilnu glāzi groka un ieiet

Andreja istabiņā. Se, izprovē; tiks mīkstāki kauli. Nosēstas

blakus.

Andrejs. Vaj Ješka? Ne, ne dēls. Lai paliek,
es jau nevaru neka panest vairs.

1. kalps. E, niekus! Vaj mirsi no tās lāses?

Dzer, kad tev dod. Šodien tik — rīt jau atkal vairs

neka. Nedabūsim atkal kādu gadu... Nu! Liek pie
mutes.

Maija. Liecies nu mierā, lielais! Vaj nu kauna

nemaz nava, vecam cilvēkam uzspiest. Tu redzi, ka

viņš jau pavisam slims.

1. kalps. Mamiņ... Sievasmāt! Sadzersim tad

labāk mēs. let pie viņas. Mums labāk sapasēs. levelc,
tad redzēsi, kāds salds miegs būs. Ne, nudie', pa-

raug' drusku. Saldens!

Maija. Ne grēka, neka vairs! Ej, iedzirdi labāk

Lieni. Ko nu mēs, veci cilvēki... Neesam jau ari

neka ne sējuši, ne pļāvuši, par ko tad lai priecājamies.

Ej nu ej...
1. kalps. Ak nu! Es ari neesmu neka sējis, ne

pļāvis priekš sevis. Bet pietiks visiem! Dzer nu,

dzer. Nudie', sievasmāt... Tu jau vēl neesi nemaz

tik veca.

Maija. Ko nu smej, dēls, vēl mani. Gan pašam
vecums pienāks kādureiz...

1. kalps. Kad nu negrib neviens, negrib. Bet

uz to vārda dienu Andrejam gan vajadzēja baudit!

Pieceļas, iet uz otru istabu. E! puiši, meitas, Andrejam
šovakar vārda diena. Uz Andreja veselibu. Urā!

Nosēstas pie galda; citi trokšņo. Liene lej vēl tēju.
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Saimnieks ienāk kalpu istabā un parādās pie galda;

padrukns, vajigās drēbēs. Nu, puiši, kā iet! ledzeriet nu,
iedzeriet. Tika jau strādāts. Nu, vaj silti ir?

Puiši. Paldies, saimniek,
Mums neka netrūkst.

Lai jums veseliba! Ir diezgan visa.

1. kalps. Nu, saimniek, šogad mums bagāts gads.
Lai Dievs dod ari citugad.

Saimnieks glaimots. Nekas, audzis labi ir. Rudzu

— 300 pūru. Miežu — 200, kartupeļu visi 400 būs.

3. kalps. Es domāju mūsu saimnieks šogad ba-

gātāks par visiem kaimiņiem būs. Mana vecene ar'

tā teica. Viņa prasijusi cik citiem tās labibas.

Saimnieks glaimots. Nu, kad bagāts saimnieks,
tad bagāti puiši ari būs. Visiem jāizmaksā ...

2. kalps. He, he, he, he, saimniek. Tā saka, ka

puišiem nekad slikts gads neesot. Tas ir taisniba.

Vaj saimniekam aug vaj neaug, — puišam vienmēr

tiek. Ne krusa nosit, ne saule nospiež, ne ugunī
sadeg.

Saimnieks. Redz nu! Kas kalpiem nekait šinīs

laikos. Dzīvo bez bēdas, kā kungi.
1. kalps. Jūs gan, saimniek, ar mums kādu glā-

ziti varētu izdzert. Labiba jau bija laba. Pļavas ari.

Saimnieks. Nu, sadzersim, sadzersim. Meitas ari.

Visi paņem glāzes un pieskandina.

Puiši un meitas. Lai dzīvo mūsu saimnieks!

Uz viņa laimi! Sveiki! Lai veseliba!

Saimnieks. Sveiki, puiši! Strādājiet ari uz

priekšu tāpat! Dzer.

Puiši pulkā. Urā! Lai dzīvo mūsu saimnieks!

Maija paklusam. Dzirdi... Laikam saimnieks.

Saraujas.

Andrejs. Ko, saimnieks? Vaj pie puišiem tepat?
Paraujas vairāk uz kaktu, paliek mazāks, nemierigs. Vaj viņš
nāk šurp? Ko?

Maija. Dzer ar puišiem apkūlibas. Dzi', kā kliedz...
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Kad tik nenāk
.. . Saimnieks, piecēlies no galda, virzas

uz Andreja istabas pusi.
Saimnieks nākdams. Jāparauga, ko Andrejs dara.

lenāk, rokas sabāzis bikšu ķešās; aplūko vienu, otru, zobgaligi.
Nu, kā tad nu labi iet?

Andrejs bailigak. Vaj saimnieks? Ja... Mēs jau

klausāmies, ka puišiem priecigi iet. Nu jau tie lauku

darbi ari nobeigti... Laikam bagāts gads, saim-

niek, šogad...
Saimnieks. Hm... ja... Nekas. Nu, kā tad

jums? Vaj tad esiet ar' ko pļāvuši? Rudenī jau
visi augļus saņem. Bridi klusums; Maija bailigi skatās uz

Andreju.

Andrejs. Ko man Dievs devis, tas ir; nespēks
un vecums. Ak!.. Nopūšas.

Saimnieks. Nu, ar tādu mantu nu gan tālu ne-

tiks
.. .

Bet lai nu tas. Apsēstas uz krāģiša. Es nu

gribēju runāt šoreiz nopietni. Kā tad nu būs reiz

ar to nomaksu? Vaj nebūtu gan jau laiks?

Andrejs kā satrūcies klepo. Ko? Ak tā... Nezinu

gan, kā nu ...

Saimnieks asak. Nu, kas tur ko nezināt. Tu tak

labi zini, kā mums norunāts. Piecpadsmit rubļus

par šito istabu. Un es tak ne graša neesmu dabūjis.
Ko tad jūs īsti domājiet? Andrejs drudžaini knibinās ap

savām drēbēm. Nu?

Maija bailigi uz Andreju. Runā nu tak, Andrej.
Lūdzies saimnieku

... Tagad jau gannevarēsim vēl...

Andrejs. Ak, jau nu... Jāmaksā vien jau būs.

Vaj tad nu es par velti gribu dzīvot. Tik jau šo-

vasar grūta vasara bija.
Saimnieks. Grūta vasara! Ja, kas tad pie ta

vainigs? Ko tad es tev varu darit? Tu vienmēr

teici: ruden, ruden. Nu ir jau sen rudens.

Maija pazemigi. Viņam šovasar tās kājas pavisam
beigtas. Būtu jau kādu kapeiku nopelnijis. Ar rokam

jau vēl varētu.
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Andrejs. Ak, saimniek! Paldies, ka jūs mani

pieņēmāt. Būtu spēka gadi, vaj es te sēdētu? Vaj

es te smilkstētu kā suns, visiem pa kājām? Kur

iesi, kur paliksi... Viss jau tumšs
... Pažēlojiet

vēl...

Saimnieks uzlec. Pažēlojiet, pažēlojiet! It kā

kad es zvērs būtu. Es nevienam ļauna negribu.
Bet ko tad lai es daru? Nu, apdomājiet labi. Te

jums siltums, pajumte — dzīvojiet bez bēdām. Nu,

vaj es jūs aicināju, vaj saucu? Paši nācāt un lūdzāt:

ielaid, ielaid
... gan samaksāsim. Nu, un es ielaidu.

Es negribu neviena apkrāpt, ne piespiest. Bet te tak

nava nabagu māja; es tā nevaru cilvēkus par velti

pieturēt...

Maija. Daudz laba mums esiet darijuši, saimniek.

Lai tas Kungs jums atlīdzina, ko nu mēs, vārgi cil-

vēciņi. Uz Andreju. Palūdzies nu no saimnieka, lai

pagaida vēl. Kad tiksi labāks, nopelnisi.

Saimnieks atmet ar roku. E! Palūdzies, palūdzies...
Ne man vajaga kādas lūgšanas, ne es jums gribu ko

uzspiest... Runāsim skaidri: es citādi nevaru —

pa ziemu daudz malkas vajadzēs, ar ko visu ap-

sildit... un tad man citi prasās, kuri maksās daudz

vairāk
...

Tad tā: līdz ziemassvētkiem samaksā,

Andrej. Ja nevari — ej meklē, kur labāk... Vecs

jau esi, bet ko es tur varu darit. Ej uz nabagu
māju ...

Tad tā! Dzirdēji?
Andrejs gurdeni. Būs jau jāiet, saimniek... būs

jāiet.
Saimnieks. Nu tad — zini. Apnicis man jau ir

ar jums te vienmēr vazāties. Kā zini, tā dari.

Iziet pa durvim uz kalpu istabu; tur trokšņo un smejas.

Andrejs čukstoši. Maija!.. Maija! Aizver tās

durvis. Ej, aiztaisi cieti
.. .

cieti. Maija lēnamaizver dur-

vis uz kalpu istabu; paliek tumšāks. Vaj tie tur neviens

nedzirdēja? Vaj viņi nezin?.. Cieti aizver durvis!

Cieti.
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Maija. Neka nedzirdēja. Tak jau zinās. Vai

dieniņ! Es domāju, ka tā būs. Es teicu.

Andrejs. Ko viņš teica? Uz nabagu māju mums

jāiet. Mums? Kā suņiem ziemas aukstumā salt.

Tas ir tas gals! Visiem zem kājām esam ... A, ha,
ha! Krata galvu.

Maija. Nesāk' nu vēl neka, negaudies. Varbūt

atjaus vēl palikt te. Es lūgšos, uz cejiem metisos.

Varbūt palīgs gadisies ...

Andrejs ... pieceldamies. Nerunā vairs par t0...

viss ir nieki. Maija, kur tu esi?.. Aha, te. let lēnam

pie viņas. Tad klausies, ko es tev pateikšu, tā ka ne-

viens nedzird. Klausies, Maija. Saņem viņas roku, ar

aizturētu rūktumu. Nu mēs esam lieki pasaulē... liekil

Maija. Jāpacieš viss... Vajadzēs vēl dzīvot. Es

iešu vēl strādāt.

Andrejs kā nedzirdēdams. Vaj tu dzirdēji, ko es

teicu: lieki mēs esam! Kliedzoši. Lieki! Lieki!

Saproti?
Maija. Nekliedz, Andrej, tā... Saimnieks tur ir,

dzirdēs
...

Paliec mierā. Panesisim visu, kas mums

jānes. Atsēsties, esi kluss
...

kluss
...

Pieved viņu

atpakaļ pie sola.

Andrejs paliek kluss un rāms. Ja, ja, Maija, pane-
sisim. Mēs jau varam panest. Līdz galam vajaga
panest. . . Sastingst, nolaiž galvu; ari otrā istabā tiek viss

kluss. Maija pieiet pie lodziņa un lūkojas ārā. NederigS,
nederigs ...

Bet reiz bija citādi.

Maija. Kur tie laiki... Kam tos pieminēt.

Andrejs ka pie sevis. Reiz es nebiju nederigs. Tad

es biju tāds, kā tur tie
...

Tad visiem manis vaja-

dzēja. Ar šitām rokam, skaties, dzelzi varēju sa-

liekt... Ak, kas par spēku bija! Tad es nebiju
lieks. Atskaties atpakaj — ar acim nevar pārredzēt
sava ceļa. Kalnus esi pārcēlis ar savām rokam...
Nu vari aiziet... Nost ar cilvēkiem! Nu uz ceļa
esi visiem...
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Maija. Paciet... Gaidi... Jānis nāks atkal pie
mums. Es viņu sapnī redzēju, bija atnācis. Skaists

un bagāts un tevi nobučoja.
Andrejs stīvi lakojas uz viņu. Jānis nāks atpakaļ?

Neapsmej manis.

Maija. Nāks, nāks reiz. Es zinu, ka nāks. Viņš

mūs nevar aizmirst. Viņš nāks, varbūt jau ritu. Un

tad neviens mūsu neaiztiks. Jānis ir tagad liels un

stiprs.
Andrejs. Vaj nepietiek tev ar divdesmit gadu

gaidišanu? Vaj ta' nav diezgan, ka sapnī redzi?

Ne, ne
...

nekas nenāks vairs, kas ir aizgājis. Kā

saule nenāk atpakaļ, kad vakara pusē ir. Kā ūdens

netek iz jūras ārā ...
Gadi, gadi... Viss kā no-

pļauta zāle!

Maija aizvelk lakatu acim priekšā. Klus', Andrej, klus'.

Cīnities vajaga un paciest. Paņem zeķi un sāk lāpit.

Andrejs. Es pacietišu, es pacietišu. Es clnišos.

Visu mūžu es esmu cīnijies; es esmu pret stāvu

kalnu rāpies un kur es esmu ticis? Ja, es pacietišu.
Zemi es esmu ar saviem sviedriem apsējis kā ar

bagātu sēklu un — kas man ir audzis? Neaugliga
sēkla ta bija, Maija. Vilkazobi tur ir auguši. Zem

skaidra debeša es esmu audzis un saulē skatijies,
un nu ir tie melnie griesti, kas mani spiež arvien

zemāk un zemāk... Manas acis un mani mati ir

no saules izbalināti, asinis dzīslās ir izsusējušas,
aizkaltušas

...
Ko es esmu panācis? Vilkazobi

man ir auguši... Melni vilkazobi — viss lauks
...

Maija. Vilkazobi vien
...

vilkazobi. Raud.

Andrejs. Es pacietišu, Maija, es jau ciešu.

Nava tādas dienas un stundas, kad es nebūtu cietis.

Tu zini, uz kurieni mēs kājas āvām... Kur mēs

tikām? Ko panācām? Kur dzimis, tur jānomirst...
Pa lāsitei, pa pilitei asinis iztecināju uz svešiem tī-

rumiem — iearu savu spēku zemē, apglabāju . . .

nekas nava dīdzis. Ik dienas, ik dienas trūkums
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kā suns kauca pie durvim; visu, ko rokas sastrādāja,
visu pametu viņam... Ko tad vēl es nevarētu

panest? A—ha—ah! Bērnus... bērnus... Paceļ

roku, stīvi uz zemi rādidams. Bērnus apraku; pats savus

bērnus, kuri man smējās ...
Nu neka vairs

...
neka

...

Maija skaļi raud. Jāni, mans Jāni, ah—ha, ha, ha...

Andrejs. Paciet, Maija, paciet! Mēs esam divi

lieki cilvēki. Mums jāiet übagot. Zemes augļi nava

priekš mums. Neraudi... paciet. Edisim vilkazobus.

Neraudi, Maija, neraudi. Pieceļas, iet ar izstieptām rokam

uz viņu. Kur tu esi?.
.

Paciet! Aizmetas nejauši aiz

ķebliša un pakrīt uz zemes.

Maija. Andrej! Nu celies, celies... Mēģina celt.

Andrejs. Zeme... zeme... Ne, nekas, nekas.

Man labi, man labi tepat. Ne, ne — necel! Es varu

palikt. Es būšu mierigs. Rauga ar roku visapkārt.

Zeme
... Te, te

...
Liekroku. es visu esmu nolicis.

Te mans spēks un mani soļi, — viss te ir paglabāts;
visi mani dārgumi. Zini, Maija, kas man mantas.

Viss te guļ. Un kails... Viss dzijumā
... Gulēju,

lūk, te es, kad — piekusis biju. Zeme dzēra manus

spēkus — nepiedzēra... Vēl vajaga, vēl. Piec-

desmit gadus kalpoju ... ha, ha, ha
...

kā vergs. Ne

zālite man nedīga, ne puķite neuzplauka no viņas...
Ne, ne, Maija, necel... es gribu būt te ... Te, te,

te, te. .. te ir mans miteklis
...

Ha, ha, ha, ha, ha.

Kā drudzī nomezdamies uz māla kula. Zeme! . . Tu, labā

zeme! Tu mīļā zeme! Visu tu man paņēmi. Ņem
nu šos kaulus, ņem! Ņem manas sakaltušās dzīslas;
šīs kājas, rokas. Ver vaļā savus kambarus, tu, na-

bagu nams, ha, ha, ha
... Apslēp mani no kauna...

Ņem, ņem, Kliedzoši, ņem! ņem!! aha, ha, ha... Nokrīt

uz mutes, rokas ar pirkstiem ķeras zemē.

Maija uztrūkstas. Andrej, Andrej, celies. Nu, Andrej,
nebaidi manis. Andrej, Andrej! Paceļ viņa galvu. Nu,

nekliedz, nekliedz. Nakts, visi guļ. Esi mierigs. Nu,

paciet šoreiz.
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Andrejs klusu vaidēdams, mēģina celties. Nekas,
nekas... Es paciešu, jau paciešu.

Maija. Kuš! Nāks...

Balss iz kalpu istabas. Kliedz. Dzirdiet? Ne nakt'

miera nav...

Andrejs. Kuš! Maija, pacel mani, pacel. Ne, es

jau pats varu ...
Vaid klusu. Nekas. Neraudi; vajaga

paciest. Es iešu, iešu.

Maija. Kur iesi?

Andrejs. lesim uz nabagu māju. Pazemosimies,

Maija, pēdigo reiz. Pacietisim, ko Dievs mums uzliek.

Nevienam pa kājām nebūsim. Mēs divi lieki esam —

es un tu. Apliek roku ap kaklu. Es un tu.

Maija. Gan rāsies palīgs.

Andrejs klusi un pazemigi. Ne, Maija, iesim. Aiz-

nesisim tur mūsu dienas. Tur mums vieta. Tūlit

rītu iesim. Te mums nekas nepieder. Pazemosimies.

Nosēstas uz krāģiša, paliek kluss; pēc brīža. Dusēt, dusēt...

Es iešu dusēt. Diena ir beigta. Nakts...

Maija. lesim. Ir laiks. Klusam! Visi guļ jau.
Andrejs aiziet pie savas lāviņas, aptausta, novelk svārkus, no-

liekas lēni, apsedzas ar svārkiem. Maija pieiet, aizliek ārsdurvim

krampi priekšā.

Andrejs. Klusu, Maija, ir nakts... Dod ūdens

lāsi! Maija padod ar mazu krūziti. Nu ir labi, nu ir

viegli. Nu ir miers... miers. Ej gulēt.

Maija. Ak, Dievs! Nu miers. Sakārto savu gultiņu,
nodzēš mazo lampu un noliekas. Smagi nopūšas. Paliek tumšs —

tikai no loga bāls atspīdums, kurš neļauj priekšmetus saredzēt;
spiedoša baisma. Visa māja dziļā naktī; pēc brīža kalpu istabā

sienas pulkstenis nosit divpadsmit. Sitieni gausi, skanoši, pie-
smakuši atbalsojas sienās; atkal dziļš klusums un tumsa — —

Veļi. Ara durvis lēni veras, kā pašas no sevis. Dzirdama

klusa dziedāšana, vienbalsiga, bez vārdiem un motiva —- ir tik

vieglas, glāstošas skaņas. Dziedāšana dzirdama kā no liela

pulka. Tad nāk veļi viens pēc otra istabiņā. Viņi ienes it kā

vieglu zilgani baltu gaismu sev līdz; viņu sejas spīd zilganā
fosforiskā spožumā, kā apskaidrotas; gaita viegla, nemanāma;

viņi vairāk peld pa telpu, kā iet. Baltas, garas linu audekla

drēbes, it kā sadzeltējušas kapā. Rokās visiem mazas aizdegtas
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svecites; liesmas plivinās; vienam otram zaļas egļu skujas roks.

Starp viņiem daži bērni. Lēni, ritmiski dziedādami viņi ienāk

un nostājas pie Andreja guļu vietas; dziedāšanapamazamapklust.
Kāds tēls uzliek Andrejam roku uz galvas; visi paceļ svecites

gaisā. Pa visu laiku veļi tikko manāmi kustas no vienas vietas

uz otru.

Andrejs pamodies. Kas mani sauca? Kas mani

modināja? Skatās izbrīnījies. Gaišs... Balti ļaudis.
Kas viņi ir?

Kāds tēls. Andrej, vaj tu manis nepazīsti?
Andrejs skatās viņa sejāun klusē. Vaj tu manis nepazīsti?

Andrejs. Ne.

Tēls. Vaj tu manis nepazīsti vairs? Skaties

manās acīs.

Andrejs kā mozdamies. Mans tēvs!

Tēls. Ja, es esmu tavs tēvs, Kaspars. Vaj nu

mani pazīsti?
Andrejs. Nu pazīstu. Tēls liek viņam pirkstus uz acim.

Kāds cits tēls. Andrej, vaj tu manis nepazīsti?
Andrejs skatās ilgi. Nu pazīstu, nu pazīstu. Māte...

Tēls. Tava māte, dēls... Uz zemes mani Līzi

sauca. Liek pirkstus uz viņa acim. Mans dēls! Tēli

pašķiras, dodami ceļu; pa vidu nāk maza meitenite, baltiem,

gaišiem matiem.

Meitenes tēls. Tētiņ, tētiņ!

Andrejs. Kas tur sauca? Tas bija kā no kapiem.
Meitenes tēls gluži klāt. Tētiņ, vaj manis ne-

pazīsti vairs?

Andrejs kā raudādams. Mana Ilzite! Izstiepj rokas

tai pretim. Mana meitiņa!
Tēls aizkar viņam acis pirkstiem.

Kāds cits tēls tuvojas pa vidu. Tēt, paskaties šurp.
Andrejs priekā. Mans Jānis! Mans mīļais dēls!

Tēls pienākdams. Vaj tu manis atminies, mans

mīļais tēvs?

Andrejs raud no prieka. Mans dēls, mans dēls nu

atkal mājās...
Tēls. Es esmu mājās.
Andrejs. Kur tu biji, mans dēls?
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Tēls. Es biju mājās...

Andrejs kā domādams. Mājās...
Tēls. Aiz nakts, pie saulites. Sen, sen jau tur

esmu.

Andrejs. Tu aizgāji no mums.

Tēls. Es aizgāju un atradu to zemi, kur miers

un saule
...

Es atradu, tēt. Liek pirkstus uz viņa acim.

Tēli cits aiz cita.

Es ar tevi kopā lietū biju...
Mēs kopā zemes velēnas cēlām.

Es dūmos rijā tevi redzēju.
Mēs vaidējām abi zem eglēm rudens naktī.

Vaj tu mani pazīsti vēl?

Visi. Vaj tu mūs atminies vēl, Andrej?

Andrejs pārvelk ar roku pār acim, kā slaucidams un

vērodams. Atminos, atminos.

Kāds tēls iz vidus, vēstoši un skaidri. Tad sataisies,

Andrej.
Tēli viens aiz otra. Sataisies.' Sataisies! PaceJatkal

svecites.

Andrejs pie sevis. Sataisies...

Kaspara tēls. Rīt ir tava diena, Andrej.
Līzes tēls. Tava diena...

Tēli viens aiz otra. Tava diena...

Andrejs pie sevis. Tava diena...

Jāņa tēls. Un mēs tev jaunas drēbes atnesām

uz tavu goda dienu. Skaties te... Veļi pienes viņam

garu,baltu apģērbu. Uzvelc, un esi tāds kā mēs. Apliek

Andrejam veļu drēbes.

Andrejs laimigs. Nu tik baltas drēbes! Ak, Dieviņ,
kur tad es tāds iešu. Tādas drēbes!

Jāņa tēls. Tās tu esi nopelnijis no saules. Tu

strādāji tik grūti un sviedri tad lija tavā ceļā.
Kāds cits tēls. Tu biji uzticigs visu savu laiku.

Kāds cits. Ar tavām melnām dienam viņas balti

ir mazgātas.

Jāņa tēls. Ta ir tava alga, tēt. Ik dienas tu vienu



123

baltu pavedienu ieaudi savā apģērbā. Tagad tu esi

beidzis savus darbus.

Kāds iz pulka. Tu esi beidzis...

Ilzites tēls pienāk, nometas ceļos pie Andreja kājām.

Tev kājas sāpēja, tēt. Nu tev vairs nesāpēs. Es tev

kurpes atnesu. Tās ir priekš sāpošām kājām. Noliek

pērļu kurpes viņam pie kājām.

Andrejs. Vaj tu priekš manis tās kurpes, meit?

Ne, ne, es nevaru tādas nesat. Man tik netīras

kājas. Es nevaru.

Ilzites tēls. Tavas kājas jau ir nomazgātas un

baltas. Apauj viņas. Es palīdzēšu. Uzvelk viņam

kurpes kājās.

Andrejs. Meitiņ, meitiņ, kam tu man to?

Kaspara tēls. Tev ir jāiet.
Kāds iz pulka. Sataisies!

Andrejs kā domās. Ja, es zinu, man ir jāiet. Uz

nabagu māju man rīt ir jāiet. Es iešu.

Jāņa tēls. Tev jānāk mums līdz. Re saulites

aiz nakts. Rasiņā skaidrā un bezgala spožumā.
Kāds iz pulka. Rasiņā un spožumā.
Jāņa tēls. Tu būsi mūsu viesis šodien, tēt. Un

uz nabagu māju tu neiesi. Mēs tevi gaidijām. Mēs

galdu klājām un sēdekli priekš tevis nolikām. Tu

mūsu pulkā sēdēsi.

Andrejs kā sapņos, aizgrābts. Priekš manis galds
ir klāts! Man ir mielasts sarīkots. Un manis gaida.

Ak, es iešu, es iešu
...

Jāni! Bet es esmu nabags.
Man būs kauns.

Kāds tēls. Tu esi mūsu viesis.

Kāds cits. Tu būsi tāds kā mēs.

Līzes
%

tēls. Mēs tevi gaidijām. Un es tev vai-

nadziņu atnesu. Priekš tevis tikai. Uzceļ vainadziņu

no mirdzošām puķēm gaisā.

Andrejs. Vainadziņu priekš manis! Es neesmu

pelnijis to.

Līzes tēls. Uz zemes tev puķes neauga. Pie
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mums viņu daudz tu esi sastadijis. Ņem! Uzliek

vainadziņu Andrejam galvā.

Kāds tēls. Pacelies, Andrej! Ir laiks!

Kāds cits tēls. Ir laiks!

Vēl cits. Ir laiks!

Andrejs pieceļas. Es varu redzēt tik skaidri. Tik

vieglas kājas! Mēģina iet. Tik viegli soļi! Es iešu...

Es iešu...

Ilzites tēls. Ņem uguntiņu, tēt. Paceļas uz pirkstu

galiem un ieliek Andrejam rokā sveciti, aizdedzinātu no savas.

Andrejs aizgrābts. Ir tik gaišs! Ir tik spožs! Ak,

es nevaru, nevaru vairs... Raud un slauka asaras baltā

apģērba piedurknē.
Kāds tēls iz pulka. Viņš ir mūsu viesis.

Kāds cits. Skūpstiet viņu.

Jāņa tēls. Tu būsi pie mums. Skūpsta lēni viņu uz

lūpām. Tēli tad viens pēc otra pieiet un skūpsta nedzirdami

viņu uz lūpām un atkal atgriežas. Kad Ilzites tēls pienāk,
Andrejs neviļus nometas ceļos un ta viņu noskūpsta vispēdigi.
Tad atskan veļu dziedāšana — ta pati, bež vārdiem un motiva,
vienbalsiga, dziļa un spēcigaka kā iepriekš. Visi apstājas
Andrejam riņķī, tā ka viņš tiek ņemts vidū.

Kaspara tēls. Atveriet vārtus, viņš iet! Durvis

veras lēni, kā pašas no sevis.

Kāds cits. Atveriet vārtus!..

Līzes tēls. Kaisiet skujiņas, viņš iet! Veļi met

ceļā zaļas egļu skujiņas; tās samītas smaršo.

Kāds cits tēls. Kaisiet skujiņas... Dziedāšana

pieņemas, svecites ir paceltas augstu gaisā. Spožums piepilda
visu istabiņu; redzami melnie griesti un istabas lietas; redzama

Maija, kura dziļā miegā guļ uz savas gultiņas.

Andrejs vidū. Tik vieglas kājas. Tik viegli soļi!
Es eju, es eju! Gājiens iziet lēnam pa āra durvim; gaisma
kļūst arvien vājāka un vājāka, dziesmas skaņas zūd iz tālienes.

Kad pēdējais ir aizgājis, istabiņā paliek atkal tumšs un kluss

un nakts miers; tikko saredzams mazs gaišumiņŠ no āra —

mēneša gaisma aiz mākoņiem.

Maija paceldamās pussēdus, kā iztrūkusies. Andrej!
Klusums. Andrej, Andrej! Klusums. Viņa pieceļas steigšus,
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aizdedzina lampiņu, vāja gaisma izlīst pa istabu. Andrej!
Viņa steidzas pie Andreja gultas. Andrejs guļ uz muguras,

rokas uz krūtim. Maija paņem viņa rokas. Andrej! Es

redzēju sapni... Klusums; viņa pieliek seju klāt un skatās

viņā. Tad sastingst no bailēm, nokrīt ceļos un paliek ar paceltu

lampiņu rokā tā, ka redzams nomirušais Andrejs. Viņš aiz-

gāja. Viņš aizgāja ...
Viss paliek atkal kluss.

1908.—1909.

Priekškars.





SAULES GREDZENS.

Teiku drama vienā cēlienā ar prologu un epilogu.



TELI UN PERSONAS.

Imanta

Nameizis 1,.
,

Talivalds f ™smšl
'

Viesturs

SSb } teu4as ™»*.

Vaidelotis — dziesminieks,

Krīvs,
Vaidelotes,
Karavīri,
Arāji,
Burtnieks,
Viņa līgava Mirdza,
.lodi, pūķi, raganas, sumpurņi.



Prologs.

Kas verga valgus viegli raisa?

Kas viņa lūpas smaidam ver?

Ap viņa nakti zvaigznes kaisa?

Un mūžam gaida viņš un cer...

Kas pusnakts tumsā ceļavīru
Pret rīta ausmu aicina?

Kas sadragātu karavīru
Ar spēka malku dzirdina?

Kas bāreniti mīlinaja,
Tai ābeļziedus pakaisot?
Kas kalpa zēnu vilināja,
Par rīta dienu sapņojot?

Kas zemes krēslas lejai pāri
Uz sauļu dziesmām garu nes,

No dūksnaja uz baltu āri

Ka sauciens tevim atskanēs?

Ak, saldais spēks iz zemes pītes
Ik sirdi saulei augšup sauc,
Auž dievu sapni dziesmas nītes,
Pie dieviem zemes tēli trauc.

Tas — dziesminieks, kam kokle stāsta

Un vītņu vītnēs dziesmas vij,
Tas tautu raisija no lāsta

Un tautas sāpēm līdzi bij.

» Viņš pats visdziļās brūces nesa,

Pats viņš visasāk tika šausts,
Kā ziemels sēras viņam dvesa,

Viņš pats kā koks, no zibens lauzts.



130

Viņš seno mūžu tumšās klizmās

Kā dievu atbalss, skanigs zvans;

Viņš klusa zelta saules vizma,
Kur gadusimtu nāves tvans.

Viņš zvaigžņu ceļš priekš tautas baltās,
Dziļš avots, mūžam spirdzinošs,
Un, visu atdodams, kā skaņa —

Uz saules zemi aicinošs.

Viņš dus kā mūži laika dusā — —

Nu jums ir laimes pilna sirds,
Nu jums vairs dvēsle neapkusa —

Iz viņa kapa spēks jums irdz.



Saules gredzens.

Nogrimusi Saules pils ezera dzelmē. Burtnieku, tautas varoņu
un virsaišu dusas vieta.

Simtsgadu svētki Saules pilī.

Zaļganmelna tumsa un nāves klusums. Tikko saredzami augstie
pils spraišļi un pīlāri un lielās logu velves. Miers. Laika pulk-
stenis sit gadusimteņu maiņu. Zvanošs un dūcošs, kā no liela

zelta zvana, nodimd pulksteņa sitiens un ilgi vēl velvēs atbal-

sojas un dūc skaņa. Taddzirdama tāla spēciga sievietes balss,

skaniga kā zvans un saucoša.

Balss.

Saule, Saule, Saule! Atmodies!

Caur logiem un no augšas sāk tecēt kā plata straume saules

gaisma un piepilda visu pili. Gliemežvāku grīda sāk zalgot, pie
sienampamirdz zobeni un kausi, ragi un kokles, kara ieguvumi,
sen savītuši ozola vaiņagi. Pils dibenā pie kāda dievu tēla

iedegas uguns uz akmens ziedokļa. Virs ziedokļa pie staba

liels zaļojošs ozola vaiņags.
Tiek redzami dusošie varoņu un mitu tēli. Pie virsaišu kājām

guļ karavīri un arāji, ap krīvu burtnieki un vaidelotes. Jodu

un sumpurņu tēli nobēg kaktos un pazūd.

Virsaiši mostas un visi dusošie ap viņiem. Visa telpa pilna

spēcigas saules gaismas, kas laužas no augšas.

Krīvs mozdamies.

Bij sauciens: Saule, Saule, Saule, pamodies!

Virsaiši mozdamies.

Bij sauciens: Saule, Saule, Saule, pamodies!

Lāčplēsis mozdamies.

Bij, it kā simtu gadus zvanitu.

Vaidelotis mozdamies.

Es nupat gaišu sapni sapņoju...
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Koknesis mozdamies.

Man darbu, darbu!

Spēks par velti rūst.

Imanta.

Vaj nebij tā,
Ka sāktu rīta ausums plūst?

Krīvs.

Sauc mūs atkal senās dienas!

Talivalds.

Un tauta?

Krīvs.
rp0 ziļļļes teiks. Aplūko ozola vaiņagu pār ziedokli.

Ak, zaļu lapu kronis vizuļo
Un jauni augumi mums pretim sniecas!..

Zeļ laimē tauta, jauna spēka dvēsta!

Visi prieka pārņemti ceļas un iet lūkot vaiņagu, smaida, saru-

nājas, brīnās. Vaidelotes liek kroņus galvās un greznojas, kara-

vīri pārlūko ieročus.

Vaidelotis vaiņagā lūkodams.

Es gaišu sapni sapņoju —

Tas vēsta...

KrIVS vaiņagā pētidams, skumjāk.

Ak, šīs sāpes, kas kā putni
Plēsigi bij aizbaideti,

Atgriezties grib mūsu vidū:

Jauno zaļumu ēd rūsa.

Balsis starp karavīriem.

Rūsa... rūsa... nāves vēstis...

Imanta kaujas priekā tuvodamies.

Teic, kas par ienaidnieku atkal

Mums prieka stundas postit grib?
Mēs karapulkus kopā sauksim,
Mums zobeni vēl spoži zib.
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Nameizis ar spēku.

Mums ienaids spēkus riesis dzīslās,
Kā vējš, kas oglēs liesmu pūš,
Nav asinis ne manta dārgas,
Lai austu tikai vaļas mūžs!

Talivaids cienibā, lēni.

Visas likstas paveiks prāts:
Gudriba ir dieviem rada,
Tautu ta pār kavēkļiem
Tā kā strautu jūrā vada.

Viesturs.

Miers un uzticiba dieviem

Tautu rod kā klinti cietu,
Pāri visam nesīs to,

Vaj kāds vainotu, vaj smietu.

Lāčplēsis visa varenibā.

Teic, ko nozīmē ši rūsa?

Dreb no spēka manas krūtis!

Krīvs pētišanu beidzis.

Ak, šis ienaidnieks nav zināms,
Bet ta spēks pār pasauF plašo
Stāv kā neliecama vara —

Visu satverošs viņš dvašo.

Akmeni un dzelzi mīlē

Viņa vilinošas rokas,
Dziesmas zūd un apklust kokle,
Pati saule bēg un bālē...

Visas sirdis viņam lokās.

Jodu un sumpurņu smiekli dziļumos. Baigs klusums. Salka

un klusa sarunāšanās. Visi spiežas, viens pēc otra, pie vaiņaga
un aplūko to pēc kārtas pa visu cēliena laiku. Virsaiši un

varoņi pulcējas apkrīvu, visi pilni ugunigasgribas, glābt tautu,
un katrs saka savu padomu. Viņu valodaplūst strauji, kā vētras

brāziens, viņu kustībās manāma cīņas un darba kāre un neat-

turamas ilgas.
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Imanta.

Pret katru ienaidnieku zobens

Lai tautas rokā pretim celts,
Kas viņas ārem virsū mācas,

No stipras rokas veikts un šķelts!
Liks arājs arklu mierā dusēt,
Uz krasta tīklu metīs zvejs,
Ar drosmi ienaidniekam pretim
Kā saule mirdzēs katris sejs.
Pulks pulku sauks pār mežu vērēm,

Vaj sirmgalvis, vaj baltgalvs zēns.

Prom sievas savus mīļos raidīs,
Par liesmu iekvēlos ik plēns!
Caur kaujas asiņaino rītu

Tik sudrabota saule lēks,
Kā plūdi svešiniekus skalos

Tik visas tautas plašais spēks.
Lai ceļas tauta briesmām pretim —

Kaut mirušiem būs apklāts lauks,
Tak prieka pilns ar gaviļsteigu
Gan varoņus skaļš līgo sauks!

Nameizis.

Kad žņaudzas ienaidnieks kā važa,
Ik pilsētu un ciemu spiež,
Kā mēris katru nokauj slepus —

Tad varons krūtis pretim griež.
Tad nav vairs mājas, nava sētas,
Nav nakšu miera — viss ir beigts,
Tad naida kvēle — krūtīs roze,
Tad nežēligais karš ir sveikts!

Tad uguns kalpo, asmens, viltus,
Salkst asiņu tad visa būts,
Un ja tev jākrīt nāves valgā,
Kā vergs tad nebūsi tu gūts.
Pret naidnieku šo tautai vēlu:
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Vaj nāvē ej, vaj esi brīvs!

No bailēm iznīks apspiedēji,
Kad tautas ienaids kvēlos sīvs.

Talivalds.

Kur asinis izplūst,
Tur nāve staigā.
Bet tautai smieties vajaga
Dzīvibas vaigā.
Prāts varu var paveikt:
Lai gudriba sirmā

Pret ienaidnieku

let cīņā pirmā.
Pār traku jūru
Brauc bura ar prātu,
Lai droši pie saulainiem

Krastiem stātu.

Kā meža zvēru

Ar gudribu gūstam,
Tā visiem šķēpiem
Par valdniekiem kļūstam.
Lai vēstam tautai

Drošibu gudru,
Tas dievu vairogs pret ienaidnieku

Viesturs.

Pirms pie šķēpa pielikt roku,
Mīlestībai ziedēt būs.

Laipniba kā saules tveice

Visur tīksmi audzina.

Dieva tikums neaizmirstams

Visus mūsu gūstā dos,
lenaidnieks būs kara biedrs,

iJa tam pasniegts viesa kauss.

Augstsirdiba — vīra vara,

Vieniba — kā straume rauj.

Izgaist naidnieks, draugu pulki
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Visā zemē sveic un māj.
Senā laime atpeld balta,

Līgo skan un dzīru galds . . .

Dievu tikums zīmēs tautu,
Miers pār visu valdīs salds.

Lāčplēsis.
Nav cita tautas vaditaja,
Kā spēks un drosme vīrišķa,
Pret viņu satrīc dzelžu vara

Un jodi pekles dibenā.

Kā ozolam iz klinšu spraugas

Būs spēkam sariesties un augt,
Kā pērkoņam iz tvaika smēdes

Ar dobju varas balsi saukt.

Kā Daugavai caur akmenskalnu

Uz jūru savu straumi nest,
Tā spēkam dimdošam uz āri

Lai tautas sapni ziedos vest!

Spēks — karavīrs, kas daili meklē,

Viņš joda lāstu atraisīs

Un visu spējis zaļā varā

Un saulē tautai kroni vīs.

Koknesis.

Mans sapnis un ceriba

Manās rokās:

Darbs, darbs tik slaucīs

No vaiņaga rūsu!

Kā lemesis vizmots

Būs tauta spodra,
Pils pacelsies torņiem
No mudrām rokam.

Kā debesu pērkons
Ar spodru zibeņa āvu

Nakti un raganas sašķeļ,
Tā darba cirvis
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Šķels klinti un zemi cietu,
Liks pērli vaiņagā,
Lai saulei smietu.

Vaidelotis.

Ar jodu spēku slepeno
Ik diena, mirklis — karš.

Nekas tad tautu nesargā,
Ne vairogs, dzelzs, ne varš.

Pa asarainām tekam brist

Ja vergam mūžadien,
Kas viņa tumšai nākotnei

Lai saules kroni sien?

Tik daile, dievu sūtita,
Un sirmais dziesmu spēks
Būs tautas vairogs stiprākais,
Kad pūķi tumsā rēks.

Kā strautā vaiņags izmazgāts
Mirdz gaiši meitenei,
Tā dziesmu gara aicināts

Ir sapnis nākotnei.

Pie dieviem gaismas tālumā

Ikkatra dvaša plūst,
Ar dziesmu saldu, cīniņā,
lkkatris spēkus gūst.

Kāds karavīrs.

Ar dziesmu asins kaujai pāri
Mums sudrabota saule lēca.

Kāds arājs.

Ar dziesmu nakts un dienas vijās,
Kad vergu tumsā man bij art.

Kāda vaidelote.

Ar dziesmu vaiņags galvā mirdza

Un naktī uguns neizdzisa.
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Krīvs.

Dziesma — laimes dienu sapnis,
Atspulga iz seniem laikiem,
Visu varu varētajā,
Jaunu dienu liela vēsts.

Kā ik simtu gadu stundā

Vēlējām mēs dziesmu spēku,
Tā šai stundā kalnus, lejas
Novēlēsim dziesmai baltai.

Gadusimtu lai skan līgo,
Sirdis dieviem tuvinajot.
Laimē dies, kā senās dienās,
Baltā tauta atraisita.

Dievus piesauksim šai stundā,
Pašķirt cīņas grūtā brīdī.

Dedzi mūžam, uguns kvēle,
Dimdi mūžam, dziesmu spēks!

Viņš pieiet pie ziedokļa un pēdējos vārdus runādams aizkar

ar roku uguni un vaiņagu virs ziedokļa, tad dziļi palokās zie-

dokļa priekšā un aiziet nost. Pēc viņa nāk virsaiši un tautas

varoņi un atkārtodami viņa vārdus dara to pašu; tad iet arāji

un karavīri un vaidelotes. Svinigs miers un spožums piepilda
visu pili.

Burtnieks un Mirdza parādās pa labi uz akmens kāp-
šļiem un kāpj pilī. Burtnieks ar kokli rokās, Mirdza vaiņagā.

Viņa pieturas pie Burtnieka un bailigi seko tam.

Mirdza.

Dziļumos šajos
Man līgsmi un baigi.

Burtnieks.

Te senlaiku tēli dus,
Viss atmirdz zaigi.

Mirdza.

Ar baismu sirds pilna —

Vaj rašu te viņu,
Manu zudušo saules

Gredzentiņu?
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Burtnieks paliek izbrīnījies.

Dzīvs viss un mirdzošs!

Raugies šais tēlos!

Mirdza.

Mirdz uguns kvēle
.

.
.

Vaj rašu, ko vēlos?

Ak, brīnumu teika,
Godiba klusā,
Sirds mana no laimes

Gura un kusa! Abi paliek brīnumā raugoties.

Krīvs tuvodamies.

Vēstniekus no tautas sveicinām,

Jūs, kā sapni mīļi saldu!

Virsaiši tuvodamies.

Tautas tēli neredzēti!

Burtnieks tas un Saules meita!

Kādas vēstis viņi nesīs?

Saule atmirdz ēnu pilī!

Varoņi.
Dziesminieku apsveicinām!
Viņš mums stāstīs tautas stāstu!

Daiļums viņa vaigā blāzmo!

Viņam līgava gan daiļā?

Krīvs aicinādams.

Burtniek, tautu meita baltā,

Šurp pie svētas uguns nākat,
Šaubas tumšās klīdinajiet:
Dziesmu tauta vēl ir dzīva?

Vaidelotes un karavīri un arāji apstāj līgsmā priekā Burtnieku

un viņa līgavu un apbrīno tos.

Vaidelote.

Daiļa kā dieve ta

Rītausmas smaidā.
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Cita.

Ta seru ģērba —

Redz, balta visa!

Cita.

Tai acīs dziji
Kā ezers melns — sāpes.

Cita.

Bet briestošas krūtis

Ar saules sākti!

Cita aicinādama.

Nāc, māsa, un vēsti

Mums prieka vēsti!

a
*

Pie ziedokja, godā,
Šos izredzētos!

Karavīrs nāk klāt jautādams.

Vaj karavīri nāk no kaujas
Kā varētaji? Vaj vairs nepārnāk?

Arājs jautādams tuvojas.

Vaj druva zej un ābejdārzi balti?

Vaj tikums spulgo meitu vainadziņos?

Burtnieks atbildēdams.

Dievibas tēli,

Skumjas to vada

Tad vēstiet tai prieku,
Kā senos laikos.

Krīvs liek roku uz viņas galvas.
Teic mums visu, zemes meita,
Savu likteni un gaitas.
Tā kā uguns dziļā naktī

Mirdz tev dievu sveicinājums
Šinī mūžu gultnē klusā.

Mirdza nometas ceļos pie ziedokļa. Pie viņas stāv Burtnieks

ar kokli. Virsaiši, varoņi un vaidelotes pulcējas ziņkāribā ap

viņiem. Vidū stāv krlvs augstāk par citiem.
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Mirdza aizgrābtibā.

Jums, senie tēli,

Tev, laimes sapnis,
Jums savas līgsmes
Un sāpes teikšu.

Ja atbildi atrāšu

Savām bēdām,
Kā ābele plaukšu
Sārtuma ziedā,
Ja veltas bas ilgas —

Man pazust zem saules ...
Ja, zeļ zaļumā

Spēeigā tauta!

Sen pekles vara

Un verdziba grauta.

Visi tēli sajūsmā atkārto cits caur citu.

Zeļ, zeļ zaļumā
Spēeigā tauta!

Sen pekles vara

Un verdziba grauta.

Prieks un līgsmiba.
Mirdza.

Kā mūžu ozols,
Kam jaunā saulē

Jauni augumi
Šalko un žvīgo,
Druvā apzēla
Sen asins pēdas;
Nav varas jodiem,
Nav ķēmiem spējas, Skumji.

Bet naidniekam svešam

Nu kalpo ļaudis.

Visi tēji skumji cits caur citu.

Ak, naidniekam svešam

Nu kalpo ļaudis.
Baigs klusums.
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Krīvs.

Ak, ta rūsa, kas ar zelta

Lāsēm vaiņagu ēd zaļo ...

Visi tēli.

Rūsa, rūsa zaļās lapās ...

Mirdza.

Zeltam nu kalpo
Arājs un kareivs.

Dziesma skan klusi,
Kā nogurusi.

Visi tēli skumji.

Dziesma skan klusi,
Kā nogurusi...

Mirdza.

Bet šis naidnieks,
Kam zemju zemes

Kalpo un lokās

Saldajos valgos,
Gan kā burvis

Zaudētu spēku,
Ja man nebūtu

Dārgums kāds gaisis.
Sēras man vaiņagā, Skumjāk.

Nesmaida diena.

Miglājā meklēju
Zudušo mantu ...

Tēli.

Tai dārgums zudis kāds!

Tas visu piepildit spētu!
Tad smaiditu līgava dailē!

Krīvs.

Gaismas dieviem saredzama

Katra sāpe, katra sēra —

Teic, ko skumsti, saule vēstīs

Tavu tumšo šaubu galu.
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Mirdza stāstoši.

Aiz gadusimtiem,
Aiz laiku laikiem,
Kad dievi tautai

Šūpuli kāra,

Smaidiga, mirdzoša,

Vēliga, gaiša
Saules meita

Tai iedāvināja
Saules gredzenu blāzmoti spodru.
Ikkatru vainu

Gredzens dziedināja,
Ikkatru sāpi

Apklusināja.
Jods dziļumos slēpās
No viņa vizmas,
Tik labie gari

Mājoja ciemos —

Un saules meita

Vēligi smējās.
No cilts uz cilti

Šis gredzentiņš gāja,
Kā mantojums vienigs,
No sentēviem — bērniem.

Vaj arājs raizēs

Tai palūkojās —

Ar svētibu dievi

Pār druvu gāja;

Vaj meitenite

To pamirdzinaja,
Ta tikumā balta

Kā diena gāja;
Vaj bāra bērns gaitās
To palūkojās,
Par pērli ik asara

Rociņā krita.

Vaj karakalps asiņu
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Kaujā iedams

To paskandināja
Zobena galā,
Jau dievu dēli

Tam priekšā jāja,
Kā brīnums naidnieku

Klīdināja.
Tā vizēja mūži

Gaismā un laimē,

Bij tauta sargāta
Dievu saimē.

Tēli llgsmi.

Ak, vizēja mūži

Gaismā un laimē,

Bij tauta sargāta
Dievu saimē.

Mirdza.

Tad tumši mūži

Kā mākons mācās,
Dzelzs arāju žņaudza
Ar verdzibas važu.

Viss gura un dzisa,
Pat dievibas gunis;
Kā mēris tumsa

Bezgala plētās.
Tad gredzens atmirdza

Debesu gaismā,
Tad rima sāpes,
Tad rietās spēki.
Gan mūžu mūžus,
Gan gadu gadus
Ar tautu saules

Meitene gāja
Caur tumsas lejam
Uz saules āri.

Ar mirdzu vaiņagā
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Izgāja meitas,
Ar spēku krūtis

Atelpa vīri,
Ar skaidrām acim

Jaunekļi smējās,
Līdz pašķīrās migla,
Līdz ausmojās rīti

Un saules ārēs

Jzgāja ļaudis.

Visi tēli sakustas un izrāda līgsmibu. Acis mirdz prieks un

sejas smaida. Mirdza klusē bridi, nepaceldama skatu.

Lāčplēsis tuvodamies Mirdzai.

Ir prieks un sāpes tavā stāstā

Un gaviļlaimes vēsts mums tika.

Teic savas sāpes, spēks mans celsies,
Lai viņas klīdinātas beigtos.

Mirdza klusāk, ar domam.

Ak, zaļā rītā

Man gredzens zuda,
Kā migla apvilka
Saules laukus!

let zelta gaitās
Dēli un meitas,
Zelts sauli nīdē

Iz zemes cēlies.

Kaut zinātu saules

Gredzentiņu,
Gan mirdzētu gaišāk
Par zeltu ta vara.

Gan meklēju viņu
Pie gudriem tālu,
Gan prasiju tautām

Ta brīnumvārdu, —

Tik māņus, māņus

Tur sadzirdēju.
Kur meklēt viņu,
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Kurp vēl lai eju?
Ja dievu ziņā
Man saules gredzens —

Atveriet, varoni,
Man viņa mītni!

Viņa sabrūk pie ziedokļa un apklāj ar rokam seju. Dziļš klu-

sums un baiga gaidišana. Vaidelotes slauka asaras, karavīri

un varoņi dziļās domās.

Burtnieks.

Še dzijumos sirmos

Ar dziesmu to vedu,
Pēc saules gredzena
Brīnuma meklēt.

Ja atrast tai dievu

Veltito spētu,
Es dzīvibu savu

Ar novēlētu!

Krīvs pagriezdamies pret ziedokli.

To mums gaismas sākums vēstīs,
To mums vēstīs gaismas dievi,
Ziedoklī ar uguns mēli

Runādami savai tautai.

Krīvs met zaru no tautas vaiņaga uz ziedokļa. Deviņreiz izšau-

jas liesma kā mirdzošs gredzens. Klusums un gaidas. Visi

raugās uz ziedokli. Krīvs līgsmi pagriežas no ziedokļa pret
Mirdzu.

Krīvs.

Gaiši aužas saules audi

Tautai svētku rotu metot,
Dievibā tek katra ilga,
Visas ilgas gaismā pildas,

Līgsmi uguns liesmo vēstot

Veltām skumjam aprimšanos — —

Nav tavs saules gredzens zudis,
Dzīvs tas glabāts drošā vietā! Piegriežas zie-

dokļam.
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Mirdza paceļas gaviles.

Glabāts droši?

Atrasts? Atrasts!

Ļaujiet to apskaut
Ar manu roku! Laimē piespiežas pie Burtnieka.

Virsaiši un tēli līgsmi viens caur otru sarunājas.

Lāčplēsis.

Spēks to sargāja pie sevis.

Imanta.

Kaujā tauta viņu glāba.

Koknesis.

Darbā spožums nesarūsa.

Talivalds.

Gudriba to sevi slēpa.

Viesturs.

Savienibā viņa mītne.

Nameizis.

Šķēpa galā mirdz tas tikai.

Vaidelotis.

Dailē, dailē saules gredzens!

Krīvs atgriezdamies.

Slēpts tas dziesminieka koklē,

Viņa mirdzums skan ar dziesmu!

Burtnieks paceļ kokli, no tās nāk mirdzums, kā zvaigznes kad

starotu. Visi pārsteigti lūkojas uz kokli un salasās ap Burt-

nieku un Mirdzu.

Burtnieks sniedz kokli krīvam.

Dieviem svētita lai kokle!
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KrīVS pacej to augstu rokās; gaišs mirdzums izplūst no kokles

pār visiem.

Katra sāpe, katra moka

Viegla kļūs, kad dziesma augs,

Dziesminieka skaņa dievus

Tautas ceļu sargāt sauks!

Un kad saules dienas spodrās
Tumšā naktī ietecēs,
Šaubas savus baigu sapņus

Katrā sirdī pulkiem sēs,
Burtnieks zinās saules malu,
Tā kā sirmā senatnē,

Nepārvarēs viņa dziesmas

Jodu pulki, mūžam ne!

Iztecēs iz nakšu baismas

Saules gredzens mirdzā zaigs,
Saule nāks pār zemes tautām,

Viņā atstaros ik vaigs.
Gadu mūži, sāpju pilni,
Būs kā mantots dārgakmens,
Zvaigžņu pilns un mēnešstaru,
Dievu pārbaudījums sens.

Gaismas sākums, gaismas beigas —

Katram zemes bērnam ļauts,
Mūžu pilnibā un gaismā
Saules dievi tautas sauc.

Dziesminieka koklē dzīva

Katra debess ilga sauks,
Klausot to iz pūķu malda

Pilnibā reiz tauta plauks.
Saules gredzens slēgsies gaismā,
Visi ceļi dievibā

Satecēs ar zemes tautām

Nesapņotā laimibā.

Viņš liek kokli Burtnieka rokās. Pravietiski, lēni, kā sapņos.

Ejiet līgsmi zemes lejā,
Dziesmu tautai sapnis liegs.
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Nogrimušo pili dusa

Apņem atkal mūža miegs
Burtnieks un Mirdza ar kokli brīnidaraies un prieka pilni
nāk uz priekšu. Ap tēliem un varoņiem metas kā miglājs, visi

atspiežas pie stabiem vaj noliekas pie ziedokļa; miegs pārņem
visus; uguns ziedoklinodziest; zaļganmelnakrēsla līst kā strau-

mēm caur pils spraišļiem un logiem, kamēr viss pulks pazūd
tumsā. Burtnieks un Mirdza ir pils ejā vieni. Kokle izstaro

baltu gaismu un viņas spožumā redzamas velves un alas. Lai-

migi staro Burtniekam un Mirdzai acis un sejas. Viņi grib abi

lūkoties koklē. Ejas dziļumos un alās pamirdz, kā baigas acis,

zaļganas un sarkanas liesmiņas.

Mirdza sniedzas pēc kokles.

Ļauj man lūkoties kā dzelmē

Manas laimes dziļumā.

Burtnieks.

Tu man dzelme, tu man saule,

Tu man dziesma saldākā!

Mirdza pieglauzdamās.
Mana mīla tevi meklēs,
Tā kā sauli auseklits.

Burtnieks.

Tava roka būs ap mani

Baltābola vaiņags vīts.

Mirdza

Mūsu laime druvas ziedos,

Ābeļdārzu baltumā.

Burtnieks.

Mūsu mīla saules rietā,
Rīta blāzmas atmirdzā.

Mirdza.

Tā kā mēnešgaisma miglā.

Burtnieks.

Tā kā dimdošs saules spēks.

Mirdza.

Tā kā klusa lauku daina
. . .
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Burtnieks.

Tā kā jūra plūdumā.

Mirdza.

Kopā mēs, kur ezers zvīļo
Un kur birzes šalkojums.

Burtnieks.

Sila vērēs laimes teika,

Ozolajā sapnis mums
...

Mirdza.

Tava balss ik vēja šalkā

Manim mīlas vārdu teiks.

Burtnieks.

Debess mākonits ik baltais

Manu mīlas sapni sveiks.

Mirdza.

Tavās rokās pils man droša.

Burtnieks.

Tavā smaidā dziesma man.

Mirdza.

Tava dziesma reibinoša
. . .

Burtnieks.

Tavā mīlā dusa man.

Mirdza.

Tu — mans atpestitajs drošais.

Burtnieks.

Skats tavs — brīnumteika man
. . .

Mirdza.

Tu kā pūķu kāvējs varons.

Burtnieks.

Tevī manas ilgas tvan.

Mirdza.

Tavā koklē manas ilgas.
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Burtnieks.

Man tavs saules gredzentiņš!

Mirdza.

Nu ar saules varavīkšņu

Mūsu laimi apjož viņš. Viņa cieti pieglaužas

Burtniekam. Viņu sejas mirdz kokles spožumā kā apstarotas.
Jodi un sumpurņi un pūķi lien iz velvēm un apstāj

ņirgādamies Mirdzu un Burtnieku. Šņākšana un rūkšana un

Jauni smiekli. Visa eja pilna ar ķēmiem, kuri mācas ap zemes

bērniem.

Burtnieks kā atmozdamies.

Steigsimies, kur saules diena! ierauga jodus.

Ak, ap mums ir jodu pulki!

Mirdza izbailēs.

Ak, baigas domas

Sirdi man apņem.

Burtnieks viņu vadidams.

Gan zudīs tie tumsā:

Mums saules gredzens!

Pirmais velns dzeltens; pieskriedams.

Tveriet to ākstu, to dainotāju! He, he!

Otrais velns melns; pieskriedams.

Zņaudziet to ķēmu, tas mūsu varā!

Trešais velns sarkans; pielēkdams.

Grābjiet tos abus, lai nepaliek pēdu!
Aiz trijiem velniem mācas pulks citu velnu un sumpurņu.
Raganas skrien riņķos pār ceļu Burtniekam un Mirdzai. Ņir-
dzigi smiekli un zobu klabināšana! Pelēka un iesarkana migla

sāk pildit visu eju.

Mirdza piespiezdamās pie Burtnieka.

Te visi spēki
Iz tumsas mītnes!

Nakts savelkas baiga,
Man nojaudas skumjas . . .
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Burtnieks.

Mēs bruņoti stipri,
Mums saules gredzens
Skat, skat, kā atlec

No kokles gaismas! Viņš gainās ar kokli, no ku-

ras spoža gaisma krīt uz jodiem un sumpurņiem. Kur gaisma
pamirdz, visi bailēs atlec un kaukdami pazūd.

Dzeltenais velns tuvāk.

He, he, he! Mācaties pulki, gāžaties droši!

Melnais velns tuvāk.

0, ho, ho! Žņaudzaties ķēdē!

Sarkanais velns tuvāk.

Hi, hi, he! Izspļaujiet ģiftis! Izmetiet guni!

Visi korī.

Izspļaujiet ģiftis! Izmetiet guni! He, he, he!

Viņi spļauj uguni un mācas arvien tuvāk un atlec atkal no

Burtnieka kokles spodruma.

Burtnieks vairidamies.

Steigsim pa kāpšļiem
Uz saules gaismu!

Viņi dodas pa akmens kāptuvem uz augšu. Priekšā parādās
pulks sumpurņu, uguni spļaudami.

Mirdza paklūp.

Ak, nāves elpa!
Sirds pilna baismu.

Burtnieks droši.

Šai saules lokā

Mēs glābti droši,
Drīz būsim, kur diena

Mirdz uzvaroši! Vairas ar kokli.

Dzeltenais velns atlec sāpēs.

Ai, ai, nava veicams, kam kokle rokā!
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Melnais velns.

Viens pieder mums! Ta līgavu grābsim!

Sarkanais velns.

Viens mūsu varā! He, uguni spļaujiet!
Visi uzmācas Mirdzai, spļauj ugunis un met čūskas.

Mirdza saklūp uz ceļiem.

Gars, miesa no šaubām

Kā tvanā žņaugta . . .

Velni iekaucas un dej ņirgādamies uzvaras priekā.

Burtnieks liek kokli Mirdzas rokās.

Ņem, līgava, kokli,
Ar viņu tu dzīva!

Man nāves tiesa —

Tu — raisita brīva.

Mirdza paceļas kā atjaunota.

Spēks atmirdza sirdī!

Jel pacelies, steigsim;
Drīz ielejas zaļas
Un kalnus sveiksim!

Burtnieks pagurdams.

Iz kokles skanēs

Tev vārdi mani,
Pār viņiem skaļāk
Vēl sauļu zvani.

. .

Viņš pakrīt ceļos uz akmens kāpšļiem.

Velni gavilēs iekaukdamies.

To ķēmu

Grābjiet,

.
Tas mūsu

Rokā! He, he, he!

Viss pulks rēc no prieka.

He, he, he, he! Ehe! Ho, ho!
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Mirdza atgriezdamas.

Kas mana dzīviba,
Ja tu še mirsti!

Burtnieks.

Tev dzīvibas vārdi

Gredzenā cirsti.

Iz stīgām skanēs

Tev mīla mana,
Pie tevis nākšu

No nāves tvana.

Raganas un jodi brūk starp viņiem. Burtnieks pakrīt nespēkā

un paceļ rokas pēc Mirdzas kā svētidams.

Mirdza.

Tev nāve zvana
. . .

Tu sapnī manā.
. .

Ar paceltu kokli viņa kāpj uz augšu, kur atveras kluss dienas

spožums.

Jodi saklūp ap Burtnieku.

Šo sugu žņaugsim,
Šo sugu rausim!

He, he, he, he!

Dzeltenais velns pieskrien. Acu vietā tam karājas lielas zelta

ripas kā naudas gabali. Ar dzelžu rokam tas sagrābj Burt-

nieku. Melnais un sarkanais noplēš viņa drēbes. Viss pulks
sagrūst ap to un sarausta Burtnieka locekļus, rēkdami kā orģijā.
Tad tie sāk dejot ap Burtnieka miesām. Iz augstumiem sāk

skanēt dziedošs, līgsmibas pilns zvans, kā augšāmcelšanos vēsti-

dams. Jodi un sumpurņi satrūkstas un nobēg ar ļauniem
smiekliem alu dziļumos. Klusums nolaižas ap Burtnieku.

Tumši rožaina gaisma līst no augšas, paliek gaišāka un apspīd
gulošo nonāvēto Burtnieku kā asiņu atspīdumā.

Iz augstumiem nemitigi skan dziedošas zvana skaņas.

Priekškars.



Epilogs pec gadusimteņiem.

PERSONAS:

Sirmgalvis,
Divi mazi bērni,
Skolotājs,
Zēni un meitenes,
Jaunava,
Jauneklis,
Svešinieks,

Ļaužu pulki.

Visi svētku drēbēs.

Vecas kapenes uz jūras krasta.

Līgsmi gaviļu svētki tautai. Pa labi zaļš, spēcigs ozolajs. Pa-

kalne ieslīpi uz labo pusi, kur tālumā redzama jūra saules

vizmā. Gaiša ziedoņa diena. Ozolos veca kapsēta. Akmeņu
plates, apsūnojušas obeliskas ar iegrieztiem rakstiem. Piemiņas
stabiņi un apaļi, puķēm apauguši kapu kalniņi, kurganiem
līdzigi. Nomīditas tekas šurp un turp starp kapiem. Pa vidu

lielāks ejams ceļš, kas aizlokās uz jūras pusi un pa kreisi ieiet

ozolajā.

Sirmgalvis nāk pa kreisi, uz spieķa atspiezdamies; ar viņu divi

mazibērni — zēns un meitene;abiem pilnas rociņas skaistu ziedu.

Sirmgalvis.
Še klusā malā klusi nāciet,
Te burtnieki un dziesmas dus

. . .

Zēns meitenei.

Te burtnieki un dziesmas
. . .

Meitene lēni.

Te klusi ejam . . .
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Sirmgalvis.
Nu varat savus ziedus nolikt,
Te ziediem, gaismai pieder viss.

Meitene.

Kur, vectēv, lai es lieku savas vijolites?

Zēns.

Kur es sarkanās rozes lai nesu?

Meitene.

Kur zilos zvaniņus?

Zēns.

Kur baltās lilijas, vectēv?

Sirmgalvis.

Ak, bērni, nemeklējiet velti:

Ikkatrā kapā mīļa sirds,

Vispāri redziet zilo telti,

Vispāri debess stari mirdz.

Ikkatra sirds bij ziediem rada,
Ikkatru mūsu sirdis sveic, —

Kas mūsu soļus šurpu vada,
Tas gars ik kapa kopu sveic.

Ikkatra dziesma cilā krūtis,
Ikkatris akmens sapni nes,
Ikkatram burtniekam lai saule

Sos ziedus jūsu rokā nes.

Meitene klusi.

Es likšu te pie sūnu akmeņa.

Nometas ceļos un noliek savus ziedus pie kapa akmeņa.

Zēns klusu.

Te nav neviena burta. Te es likšu rozes.

Nometas pie apauguša kalniņa un noliek savas puķes. Brīdi

klusums. Abi bērni ceļos; sirmgalvis domās.

Meitene pieceļas, pieiet pie sirmgalvja un pieķeras pie rokas.

Ko vēl mēs dosim burtniekiem?
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Zens tāpat pieķerdamies pie otras rokas.

Ko atnest vēl, vectēv?

Sirmgalvis.
Cik nāksim vēl pie viņu kapiem,
Lai viņu dziesmas sirdis mums.

Tas vairāk būs kā ziedu balva,
Kā visudārgais vēstijums.

Meitene.

Es nākšu ar viņu teikām.

Zēns.

Es ticēšu viņu dziesmām!

Aiziet pa labi un apstājas zem koka kā gaididams.

Svešinieks nāk pa kreisi, ceja soma plecos, rokās spieķis;

apputējušas drēbes. Puķes.

Sauc tālums mani nezināmais,
Sirds bezgaligiem sapņiem tic;
Gars trauc un miesa saules mērķos,
Kur viss, kas alkts, būs piepildits.
Kas tautas raisija no lāsta,
To gars man cīņās līdzi būs.

Te, svētie, klusie dziesminieki,
Es ceļā apsveicinu jūs! . .

Noliek puķes un noskūpsta kapa akmeni. Aiziet pa labi pie
sirmgalvja un bērniem.

Jaunava un jauneklis uznāk pa kreisi.

Jaunava noņem vaiņagu no galvas.
Te nolikšu šo vainadziņu,
Tas viņu skaidribas bij pilns.
Uz rītdienu lai aiznes sapņus

' Kā saule viņu dziesmu vilns.

Noliek vaiņagu uz kāda kapa un roku rokā abi aiziet pa labi.

Skolotājs un pulks skolēnu. Zēniun meitenesuznāk

puķu vītnēm rokās. Klusi, svinigi un svētuma bī]a pilni.
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Skolotājs iedams caur kapenēm.

Te, bērni, tautas dziesmu vara,

Te mūsu laimes brīvojums;
Te mūžu nākt ar svētu dziņu
Kā saules dieva namā jums!
Ar tumsu cīņā viņi krita,
Bet viņu pestišanas vārds

Ikkatrā sirdī karsti zīmēts,
Kā neizdzēšams uguns sārts.

Noliekdamies pie kāda piemiņas staba.

Tas ugunī ir sadedzināts,
Tam sirds kā zvaigzne gaiša bija . . .

Kāds zēns.

Es gribētu sev viņa sirdi! Es gribētu tikt ugunī
sadedzināts!

Meitene liek puķes uz kapa.

Skolotājs noliecas pie kāda cita kapa.

•Šis bada nāvē nobālēja,
Jo patiesibu nesa viņš . . .

Kāds zēns.

Es viņam līdzi nobālētu!

Skolotājs pie cita kapa.

Tas zelta varas žņaugts bij nāvē,
Jo karā tas pret zeltu bija.

Kāds Zēns burtodams.

To tumsas varas valgiem žņaudza
. . .

Kāda meitene uzliek puķes.

Tam balti ziedi tagad lemti. Surp nesiet, šurp!

Kāds zēns pie cita kapa.

Sirds pārdurta tam bij ar šķēpu . . .

Meitenes.

Surp rozes, rozes sarkanās! Liek puķes.
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Kada meitene noskūpsta kapa akmeni.

Sirds, sirds
. . .

Kāda cita tāpat noskūpsta.

Sirds
. . .

aizraujas raudās un apsedz acis.

Skolotājs pie apauguša kalniņa.
Te vārda nav, ne zīmes kādas,
Tak dziesmās viņa dvēsle skan

. . .

Meitenes noliek vaiņagus.
Te saules puķu vaiņagus! Vēl, vēl!

Uz visiem kapiem tiek likti kroņi un mesti ziedi. Daži skūpsta
kapu akmeņus. Bērni pieķeras skolotajam pie rokas un jautā.

Viņš ved tos un rāda.

Skolotājs bērnu vidū.

Sev viņu spēku ņemsim līdzi,
Tas nemirstīgs kā saules spēks!

Bērni iedami viņam līdz.

Mēs viņu spēku ņemsim līdzi
. . .

Skolotājs apstājas zem ozoliem.

Te dziesmu svētkus sagaidisim —

Būs skaņām līdzi katra sirds.

Kāds zēns pakāpdamies uz kalniņa.
Nāk pulks aiz pulka! Pulks aiz pulka!

Tālumā tikko sadzirdama pa labi tautas himna dimdošos

akordos; lēnam tuvojas skaņas. Bērni vīcina lakatiņiem un ceļ

vaiņagus, kā ko gaididami. Sirmgalvis paņem mazo meiteniuz

rokam. Visi raugās ozolos pa labi.

Kapsētā sāk nākt ļaužu pulki pa celiņiem un tekam. Vīri un

sievas un mazi bērni cieši pie vecākiem. Jaunavas un jaunekļi
baltās drēbēs ar vaiņagiem rokās. Puķes tiek mestas uz burt-

nieku kapiem . . . Tad ļaudis pašķiras. Dziesmu svētku gājiens
nāk kapsētā. Jaunavas ar vaiņagiem. Vīrieši ar karogiem un

ozolu zariem. Tautas himna skan no tūkstošiem. Dziedādams

dodas pulks pār kapenēm. Vaiņagi un puķes tiek mesti uz

kapiem, tā ka kapu kopas pilnigi pazūd. Karogi balti vizmo

saulē un vēsmas plivināti izplešas. Gājienamnavabeigas redzamas.

1910.

Priekškars.





ĶĒNIŅA MEITA.

Idiliska komēdija 4 cēlienos.



PERSONAS.

Kristaps Ķēniņš — saimnieks Miglanos.
Zīle — viņa meita, 20 gadus veca.

Janka Vanags, ļ
Jānis Teters (Lielais Jānis), > puiši.

Mārtiņš Lauska, J
Made Lauska — Mārtiņa sieva.

Līze — meita.

Vecā Ķīseliene — saimnieces vietā (vecu radu saimniekam).
Ādolfs Kreicenbergs — muižas arendators Leišos.

Tīcans, \

Ļūļa, > saimnieki.

Gaišums, J
Juris Stīpa — pagasta vecākais.

Bencka Zundels — leišu žīds, krodznieks.

Peteritis — ganu puika.

Talcinieki, puiši, meitas. Notiek Kurzemes Leišmalē ap pirmo
reālisma laikmetu.



RAKSTURI.

Kristaps Ķēniņš — liels pilnigs; ne resns. 60 gadus; gara,
sirma bārda un pusplika galva. Dzērājs; pavēlnieka manieres,
— ātri skaišas un kliedz, ātri pielūdzams. Nolaidigs, noplucis.

Zīle — jauna, skaista, gudri viltiga. Rīkojas pilnigi pēc
pašas patikas. Sirsniga ar visiem; reizēm skumst.

Janka — skaists, jauns un nadzigs. Strādigs un apķērigs
ar patiesu un naivu dvēseli. Sirsnigs.

Jānis Teters —

ap 35 gadus vecs. Sauss un garš. Slinks

un uz nedarbiem. Mīl citus piemuļķot ar dažādiem stāstiem.

Gribētu ceptus zvirbuļus mutē.

Mārtiņš Lauska — precējies kalps, gadus 45. Zems, pa-

resns, pilnigs pretstats Teteram. Pamuļķis, naivs, bet strādigs;
Made Lauska — viņa sieva. Briesmiga pļāpa unmēlnese.

platu seju un muti. Preciniece. Pārvalda Mārtiņu.
Līze — paveca meita, kāra uz preciniekiem; naudas krājēja

un labsirdiga, bet lētticiga.

Ķīseliene — Dieva dots cilvēciņš; veca pamuļķe, pļāpa;
pilna verdzibas, dievbijiga.

Kreicenbergs — bagāts āksts, garš, uzgrieztām ūsam, gadus
40 vecs; aplaizits no kultūras, pilns birģelisma.

Tīcans — zems vecis, ap 50 gadus vecs, atraitnis. Sajūsmā
vienmēr čāpstina ar muti un mīdās uz vietas. Pērminderis.

Baidās no atklātibas, mīl bezgala — jaunus skuķus.
Stīpa — pilnigi veclaiku cilvēks —ne visai vecs. Noskūtu

seju. Viscauri birokrāts un caur to smiekligs. Nēsā pelēkus

zatersvārkus, garus, ar āķiem. Amata nozīmi tur apakšbiksēs.
Bencka — rāvējs, augļotājs žīds; liels, ar baltubārdu, 65gadus

vecs; vēl stiprs, viltigs.



Pirmais cēliens.

Pagalms Miglanos. Pa labi (no skatitaja) klētis ar vairākām

durvim un mazu pajumti senā latviešu stilā. Pa kreisi istaba

ar divām ieejam. Pirmā priekš kalpiem, otra — saimniekam,
— ar balkonu, uz kura atrodas galds un soli vaj kāds krēsls.

Vidū pagalms. Aiz mājas, pa kreisi dibenā, ābeju dārzs; ap to

pussakritusi zediņu sēta un mazi vārtiņi uz dārzu. Aiz dārza

ceļš uz lauku un lielceļu. Dibenā visgarām veca zediņu sēta.

Aiz sētas dibenā redzami staļļi un laidars. Staļļi ar izkritušām

durvim un šķībām palodem. Jumti staļļiem un citām ēkam

nodiluši; caur salmiem redzamas jumtu kārtis. Aiz klētim, pa

labi, ceļš no lauka. Viss archaisks. Labajā stūrī pagalmā aka

ar augstu vindu. Pret balkonupuķu dobe ar skaistiem ziediem.

Klēts pajumtē arkli, ratu gabali, saimniecības lietas, suņu

būda v. t. t.

Vasaras pēcpusdiena, vēlu; tad krēsla un mēnesnica.

Peteritis uznāk pa kreisi pie dārza un pūš stabuli, loci-

dams meldiju; basām kājām, metamais rokās; lūkojas ābelēs;

tad kliedz uz cūkām. Uš kur, pagani! Uš kur! I-iiž

ar metamo ābelēs, traukdams āboļus.

Vecā Ķīseliene iznāk no klēts, nesdamakaut ko sietā,
un iet uz istabu. Pagalma vidū paliek stāvot un stipri nošķaudās.
Utu... tu... tu... Lai veseliba Dieviņam Tētiņam!
leiet istabā.

Peteritis pieplok piezemēs. Putnu biedēklis! Piecēlies

laiž atkal ar šautru ābelēs.

Ķēniņš nāk no lauka, pa labi. A! Rakari! A! Čigāna
bērns! Es tevi plucināšu! Peteritis bēg. Pagaid'! Pagaid'!
Sagrābj puiku aiz svārkiem. Tu manas mājas izpostisi,
tu mani nabagu padarisi! A!

Peteritis lūdzas. Mīļo, žēligo papiņ! Sito reiziti

tik vēl piedod. Es tik zvirbuļus gribēju traucēt...

Ķēniņš. A kur cūcieši? Pa lauku?

Peteritis rauduligi. Mīļo papiņ, mīļo debesu tētiņ!
Bučo rokas. Bagāto tētiņ!
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Ķēniņš, laipnāk. Nu ej, ej. Bet skaties, ka!..

Pastalas es no tevis izģērēšu! Palaiž zēnu un ieiet istabā

pa saimnieku durvim.

Peteritis samauc stiprāk bikses. Nu, plikadīda! Šis
man rāditajs! Ķīselis tāds! Pe... Pe... Pe...

Rāda mēli mēdidams; tad sāk pūst atkal stabuli un aiziet lēnam

pa kreisi. Pagalms tukšs. Dzird Peteriti rājamies ar cūkām.

Aiz staļļiem dzied gailis.

Ķēniņš nāk no istabas. Zīle! Zīle! Ehe! Klusums.

Gailis dzied kā atsaukdamies. Zīle! Ehe! Ehe! Kur ielī-

duši, dienas zagļi visi. let uz kalpu istabas pusi. Zīle!

Vaj tev prāts ar' ir vēl! Dauza ar kāju uz zemes un sauc.

Ehe! Ehe!

Zīle iznāk pa kalpu durvim; balts priekšautiņš, atlocitas

piedurknes; nosārtusi. Kas tad te nu kliedz kā uzpostu?
Ak tu tētiņ... Nu, ko tad teiksi? Domāju, ka jau
kur deg!

Ķēniņš. Vaj neviens neredz, ka nāku mājās?
Man te jāstaigā un jākliedz kā pa mežu. Est dod,

saproti!
Zīle aizkārta. Uja, cik nu sīvs uzreiz! Kam tad

vaļas tagad uz tevi klausities? Nāks drīz talcinieki

mājās, tiem tak ari jārauga vakariņas. Man gan

nava laika tagad. Es vis neguļu te. Uzmet lapu.

Ķēniņš stingri. Tu... tu... tu... Nu tu strādā.

Bet man vajaga uz galda jau ēdienam būt! Es

gribu! Kad Ķēniņš nāk mājā, tad vajaga būt!

Zīle spitigi. Ej, meklē pats, ko atrodi. Šodien

man nav laika. Aiziet atpakaļ.

Ķēniņš. Ek meita! Neko teikt. Ehe! Ķīselien!
Ehe! Nu, vaj būs vaj ne!

Ķīseliene iznāk teciņus. Ak tu Dieviņ Tētiņ, saim-

nieks! Sasit rokas kopā. Un es domāju, kas te nu tā

sauc. Nu, ko tad nu darisim!

Ķēniņš. Ēst dod man! Mani te izmērdēt gribē-
siet gan laikam. Nu, saproti, es gribu ēst un dzert.

Ķīseliene. Ak, ēst un dzert? Nu tak jau, tak

jau! Kā tad nu tādam krietnam cilvēkam nevajadzēs
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est. Nu, ka tad! Vai Dieviņ, vai! Es jau tulit,
tūlit. Ej vien istabā, es jau tecešu, skriešu. Grib iet

uz klēti.

Ķēniņš. Klausies, ehe! Ķīselien, lai paliek! Ta

vecā gaļa un maize man nemaz nesmēķē. Nospļaujas.

Ķīseliene. Nu tak jau, zināms gan! Kas tad

tur tādam krietnam cilvēkam ko ēst! Es jau ar saku.

Ķēniņš. Vaj tev nava, tur istabā, kāda lāsite

vecā kr... kr... rambambuli? Man ir švaka dūša.

Aizej, atnes. Bet tu nelej ūdeņa daudz klāt.

Ķīseliene. Tūlit, tētiņ, tūlit! Nu zināms, tak

jau. Cilvēkam jau vajaga vēderzāļu. Izstrādājies,
tad jau der. Tad var i ēst — tūlit smēķē. Es jau
tūlit. Vaj uz pipariem liet?

Ķēniņš. Uz pipariem. Bet udena tu nelej, vecen,
klāt!

Ķīseliene. Nu, nu, nu! Ka tad. Bez udeņa.
Ko tur dzers stiprs cilvēks ar ūdeni. leiet pa saimnieku

durvim.

Ķēniņš nosēžas uz balkona pie galdiņa un šķirsta bardu

un spļauj. Kā kad vardi būtu apēdis. Ffu! Aiz staļļiem
dzied gailis.

Ķīseliene atnes šņabi un glāziti. ledzer, tētiņ,iedzer.
Ak vai Dieviņ, tādu karstu dienu! Piekusis esi gan.

Ķēniņš dzer. Vaj zini, vecen, uzvari man teju. Es

gribu silto.

Ķīseliene pakalpigi. Ak — tēju! Nu kā tad, tak

jau! Ko nu cilvēks bez siltuma. Es jau tūlit, tētiņ,
tūlit. leiet atpakaļ.

Ķēniņš sēd un dzer; sāk dziedat paklusam kādu meldija
pats pie sevis; nokrācas. Pa starpām dzied gailis, gari vilk-

dams. Aiz skatuves, pa kreisi, dzird piebraucam. Kāds aptur
zirgus.

KreicenbergS nāk gar dārza galu pa kreisi. Skatās vis-

apkārt. Tā. Tad te dzīvo ta skaistā Zīle. Nu, ta

nu gan vienigā, ar ko tas vecais var lepoties. Pū—

to pasaules plikumu! Paiet Ķēniņam garam,to neredzēdams.



167

Bet dzimtas mājas, dzimtas mājas... Un zeme ka

letecis. Un tas skuķis, tas skuķis!..

Ķēniņš. Ja, zeme kā letecis! Uztoprozit, Krei-

cenberģa kungs! Un tas skuķis! Ja!

Kreicenbergs satrūkstas. Ah, pardon, tas ir, lūdzu

piedošanu, ka jūs nemaz neredzēju. Steidzas klāt. Es

te braucu garam un iegriezos pajautāt, kā iet ar

darbiem. No manis šodien seši viri talcinieki. Vaj
varēsiet paveikt?

Ķēniņš. Darbs paliek darbs. Lai strādā kas grib.

Vaj man kas jāzina. Bet Kreicenberģa kungs, velciet

tak to mēteli nost. Man te, redziet, ta dzīvibas lāse.

Sēstaties tik klāt. Bet par talciniekiem lai zina citi.

Kreicenbergs. Es labprāt ar jums... lerauga

šņabi. Bet.
..

Ķēniņš. Bet nu mēs sasadzersimies! Veseli!

Kreicenbergs. Ķēniņa kungs!
Ķēniņš. Nu, nu?

Kreicenbergs. Vaj es drīkstētu
.. .

Ķēniņš ātri ieliedams. Bet tūlit! Kā tad!

Kreicenbergs. Vaj es drīkstētu piesolit... Te

man kāda pudele konjaka ...
Un te drusku vīna.

Velk no mēteļa kabatām.

Ķēniņš. Jūs esat pavisam godigs cilvēks.

Kreicenbergs. Vaj es drīkstētu
.. .

Ķēniņš pastumj glāziti. Kā tad! Ņemiet tik vien.

Kas tur ko drīkstēt!

Kreicenbergs. Vaj es drīkstētu jautāt, kur...

jūsu meitas jaunkundze, cienitā Zīles jaunkundze?

Ķēniņš. Kā tad. Tūlit. Sauc. Zīle! Zīle!

Kreicenbergs. Ak ne, ne! Tā ne! Es tikai gri-
bēju zināt — — Jaunkundze varbūt atdusas. No

Dieva puses, to tik ne!

Ķēniņš paņem konjaka pudeli; paskatās. Jūs esat tiku-

migs cilvēks! Tāda smalka lāsite! Atkorķē. Es tādas

lietas pazīstu.
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Kreicenbergs. Jūs esat piedzīvojis cilvēks un

gudrs. Jūsu saimnieciba
.. .

Ķēniņš saīdzis. Mana saimnieciba iet uz priekšu.
Un ko tad jūs domājat?

Kreicenbergs. Es ari tāpat domāju. Bez tam

tagad ir tik grūti laiki. Bet jūs saimniekojat sa-

pratigi.
Ķēniņš nobrauka bārdu. Ar talkam, ja. Pie manis

iet vienā dienā! Šodien visi lini būs nokopti. Vaj
jūs ari nepamēģinātu ar talkam, Kreicenberģa kungs?
let vienmēr lustigi. Viens otru dzen. Smejas.

Kreicenbergs. Ja, un tāds stūritis jums ienes

labu naudu gan? Jūs varat dzīvot.

Ķēniņš. Taisni tikdaudz, cik man vajadzigs. Un

kad kādreiz jāaizņemas kāds nieks, tad to var pa-

ciest. Bet sabucosim nu! Veseli, lielskungs! Dzer-

Kreicenbergs. Lūdzu, te būs cigāri!
Ķēniņš. Es vienmēr saku: Kreicenberģis ir goda

cilvēks. Bet vaj mēs netaisīsim silto? Esiet kā mājās.
Ēho! Talcinieki strādā... Ko jūs domājat, liels-

kungs, tas jaunais Ķikuts, pīles dēls, mani mācīs!

Viņš saka: saturies, Ķēniņ, ka tev vecuma dienās

nava jāiet par puisi. Strādā! — He, he, he! Vaj
jūs zināt, ko es viņam saku? Kamēr es esmu saim-

nieks, man strādāt nevajaga. Kad būšu kalps, tad

strādāšu! Vaj Miglani nevar to nest, ko es uzlieku?

Nu sakiet, Kreicenberģa kungs. Ko?

-Kreicenbergs. Ja gan, Ķēniņa kungs, ja gan!
Skatās gaisā.

Ķēniņš vienaldzigi. Uz tiem jumtiem jūs neska-

tāties. Viss ar laiku dilst. Manam laikam pietiks.
Vaj ne? Lai dilst.

. .

Kreicenbergs. Zināms gan. Pietiks, pietiks.
Ķēniņš. Un kad vēl tādi labi kaimiņi visapkārt.

Ehe! Šitā, zēni, mums dzīvoti! Ķēniņš es esmu,

Miglanu ķēniņš. Pats Bencka ņem cepuri man jau

pa gabalu. Kreicenberģa kungs! Jūs esat pie



169

Miglanu ķēniņa. ledzeram! Ehe, Ķīselien! . .

Ķī—se—c—lie —lie—ien!

Kreicenbergs. Bet Ķēniņa kungs!
Ķīseliene iznāk pūzdama pa kalpu durvim. Ko tad nu

darisim! Ko darisim!

Ķēniņš. Tēju mums atnes, tēju! Vērmele vecā!

Ķīseliene ieskatīdamās. Ut—u—tu—tu—tu — lieli-

kungi! Vai! vai! vai! vai! Aizbēg ļodzidamās atpakaļ.

Kreicenbergs sagriež ūsas. Es jums gribēju ko

teikt, Ķēniņa kungs. Skatās uz jumtiem. Tie jumti .. .

Taisnibu sakot, tos jumtus neviens neredz, te ienāk-

dams, kad
. . .

kad acis saista kas cits pavisam . . .

Kāds debešķigs gabals.
Ķēniņš. Nu, nu, nu?

Kreicenbergs. Jūsu meitas jaunkundze.
Ķēniņš. Ja, ja, mans skuķis. Mans skuķis! Ehe!

Miglanu ķēniņa meita!

Kreicenbergs. Kā runā, bez sava skaistuma

viņa ari pietiekoši izglītibu dabūjusi?

Ķēniņš. Divus gadus muižnieku pansionā. Ja, ja!

Kreicenbergs. Es ceru, ka ši debešķigā būtne

dabūs krietnu vīru?

Ķēniņš. Tikai muižnieku, firstu. Bencka par to

gādās. Ticiet man, Kreicenberģa kungs!
Kreicenbergs. Es gribētu .. .

Ķēniņš ielej. Bet lūdzu!

Kreicenbergs. .. . lūgt jūsu meitas roku priekš
sevis. Es ilgāk nevarēju slēpt jums. Esmu jūsu
kaimiņš.

Ķēniņš. Nu ir labi! — Nu, nu, nu, Kreicenberģa
kungs grib manu skuķi! Tā, tā. Jums viņu būs da-

būt un nevienam citam.

Kreicenbergs. Un ko teiks Zīles jaunkundze?

Ķēniņš. Viņa teiks — ja, un amen! Viņai ir jā-
nāk tūlit šurp. Redzēsiet, ka viņa nāk! Ehe, Zīle!

Zīle!

Kreicenbergs uzgriež ūsas. Ķēniņa kungs, vaj ne-
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iesim labāk viņu uzmeklēt istaba? Varbūt jaunkundze
atdusas.

Ķēniņš. Ne, ne, ne! Viņai jānāk šurp, kad mēs

to gribam. Redzēsiet, ka viņa nāks! Zīle, Zī—ī—le!

Nāc ārā! Ehe! Klusums. Gailis nodzied.

Kreicenbergs neomuligs, aplūko savu uzvalku un griež

ūsas. Ķēniņa kungs! .
.

Ķēniņš kliedz pilnā balsī. Zīle! Zīle! Ehe! Klusums.

Ķēniņš noskrien no balkona un dauza ar kāju uz zemes.

Žī—īle!!

Kreicenbergs pakaļ. Ach! Ķēniņa kungs! . .

Ķēniņš skrien pie kalpu durvim un kliedz trakās dusmās.

Zīle! Zīle! Pagana bērns!

Kreicenbergs tam paka]. Ne, ne, ne! Ķēniņa

kungs! Ko jūs darāt? Ak, kas par uzvešanos! Kad

Ķēniņš turpina kliegt, Kreicenbergs saņem viņu 'aiz pleciem un

velk nost. Kad tas neko nelīdz, saķer to aiz svārkiem un stiepj

atpakaļ. Gar sētas stūri nāk Peteritis un pūš stabuli.

Peteritis atskatidamies izkliedz. Uš kur, pagani!
UŠ kur! leraudzidams abus vīriešus, aizbēg ko nagi nes. Ak

nelabais!

Ķīseliene pabāž galvu pa balkona durvim un iekliedzas.

Utu, tu, tu, tu! Kungs un vāciets! Sasit plaukstas un

kritin iekrīt atpakaļ istabā.

Ķēniņš. Viņai ir jānāk, Kreicenberģa kungs.
Laidiet mani! Izraujas un ieiet istabā pa kalpu durvim.

Dzird baramies un kliedzam.

Kreicenbergs staigā pa pagalmu. Likteņa ironija!
Tē viens pieklājigs cilvēks var prātu zaudēt.

. .
Bet

tas skuķis, tas skuķis. Tas man jādabū rokā!

Talcinieki, puiši nn meitas, kalpi un sievas, nāk trok-

šņodami no lauka, pulciņos vaj pa diviem, pa ceļu no labās

puses. Kādam rokā kulite, citam grābeklis, citam izkapts.

Kreicenbergs saraujas. Pie joda! Likteņa ironija»
Kad nu viņi mani redz te pagalmā vienu pašu? Ne,

ne, ne! Grib skriet kalpu istabā; apdomājas, uzskrien uz bal-

kona un paver istabas durvis. Pretim nāk Ķīseliene.
Ķīseliene izbailēs. Utu, tu, tu, tu! leskrien atpakaļ

un aizsit durvis cieti.
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Kreicenbergs. Likteņa ironija! Tur nak mani

puiši! Noskrien pagalmā un, ieraudzījis ieeju dārzā, nozūd tur.

Talcinieki sanāk pagalmā; puiši jokojas ar meitām. Vis-

pēdigi nāk Līze un Teters, Lauska ar savu sievu un beidzot

Janka.

Kāds puisis skatās uz jumtiem. Diezin, kas to gaļu

apēdis te? Ribas vien palikušas. Laikam — Lauska

ar savu sievu.

Made. Es tev gan ribas pašam apēdišu! Vēl šis

te lielisies!

Janka pienākdams. Talcinieki, istabā, istabā! Tūlit

dabūsim vakariņas. Līze, ved visus iekšā! Puiši, tā

ka labi pabarotu meitas! Dancot ar' vajadzēs!
Talcinieki jokodamies, viens pēc otra, saiet istabā.

Janka ieiet saimnieka klētī. Made savā. Lauska karina

izkapti aiz klēts spāres.

Made iznāk no klēts. E, ka es nu zinu, kā bija;
skaidri un skaidri zinu. Visu!

Lauska. Ko tad tu zini?

Made. A to, ko neviens nezina. Kā bij ar to

zirgu?
Lauska. Ar kādu zirgu?
Made. A saimniekam kur izgājušo nedēļ nozaga,

pie Bencka.

Lauska. E! Atmet ar roku, grib iet istabā.

Made taisās klāt. Pagaid', kad es tev saku; es tev

ko pateikšu.
Lauska."' Nu kas tad bij?
Made. Šitā bij. Saimnieks tev naktī lika iet

zirgu nojūgt?
Lauska. Nu lika.

Made. Un tu izgāji un zirga ne redzēt.

Lauska. Nu ja. Nozaga. Kur tad būs, ka nozaga.

Made. Eka neka! Es zinu. Saimnieks bet

tu nevienam neka nesaki, ni, ni! — Saimnieks pie
Bencka kārtis spēlē, un tur viņam i nozaguši to

zirgu. Ka izgājis no kroga — braukt uz mājam —

zirga nava vairs. Bet ko nu šis darīs? Zina jau,
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ko Zīle teiks atkal; kauns mājās nākt. Šis izdomā

viltibu, pagāns. Šis paņem no žīda zvaniņu, tādu,
kāds pašam bija, un nāk zvanidams uz mājam, kā

kad šis brauktu. Visi dzirdēs, ka šis piebrauc:
zvani vien skan. Un tad nāk iekšā un saka: ej,

Mārtiņ, zirgu nojūdz! Kur tu ņemsi zirgu, ka zirga
nava bijis nemaz. Bet šis saka — nozagts. Vot —

pagāns! . .
Es zinu visu; pagaid', putniņ, bet es tev

rādišu, es tev rādišu!

Lauska. Tu, ko tad tu viņam rādisi?

Made. I tu, lempis! Tu neka nesaproti. Šito es

viņam rādišu. Rāda pigu. Un viņš man maksās,
smuki maksās.

Lauska. Par ko tad šis maksās?

Made. A par klusēšanu! Es viņam izstāstišu.

Simtu rubļu viņš man maksās par klusēšanu. A,
vaj tu saproti? Bet tu klausies, nevienam ne vārda,
citādi es tevi zilināšu. Saproti! let virsū Mārtiņam.

Lauska ātri. Es jau ne, ne, kas tad man ko

teikt. Es nemaz ne! Nudien! Atraujas.

Janka iznāk no klēts; jaunāki svārki mugurā. Saule riet,

paliek tumšāks. Ehe, ko tad tu te vēl, Mārtiņ, tā

grozies? Vaj kas izgaisis? lesim labāk vakariņās,
dabūsim pa glāzitei baltā. Zīle esot likusi atnest

priekš talciniekiem. Nu!

Made. Ejta, ejta vien! Tavu garu dienu! Es jau
ari tūlit iešu. lelien klētiņā. Janka un Lauska ieiet kalpu

istabā, kur sācējas stiprs troksnis. Dzird saucam: Janka, Janka!

Ķēniņš nak pa balkona durvim. Aiz viņa Kreicenbergs.
Nākat tik vien, Kreicenberģa kungs. Te jums nava

ko bīties. Viņa nāks tūlit šurp, kad es jums to

saku. Un jums būs viņu dabūt.

Kreicenbergs. Es domāju, man būs jāsteidzas
uz mājam. Jaunkundzei, kā liekas, nebūs laika.

Ķēniņš. Priekš mums viņai laika vaj cik. Redzē-

siet, kas par meitu! Jums viņu būs dabūt. Paga,
pag' — es pateikšu, lai mums nes te tēju. Mēs to
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silto baudisim. Lai put visa pasaule, kad Ķēniņš
Vēl dzīvs!

.
.

Es tūlit
. . .

Aiziet istabā.

Kreicenbergs. Likteņa ironija! Prasts vecis! Bet

tas skuķis, tas skuķis! Jāpacieš. Nosēžas ar muguru pret

skatītajiem un ielej sev konjaku. Šis pagalms. Vē!

Fui! Grib nospjauties.

Zīle iznāk no istabas un, ieraudzījusi Kreicenbergu, grib
doties atpakaļ; iesaucas izbrīnijusies. Oho!

Kreicenbergs ļoti laipni. A! Cienitā jaunkundze!

Ļoti priecājos, ļoti priecājos ar jums satikties. Dziļi

palokās. Man tas gods!
Zīle pasniegdama pirkstu galus,ar skolnieciskukniksi. Man

tas gods! Labdien!

Kreicenbergs locidamies. Vaj es drīkstu lūgt,
vaj es

. . .
cienito jaunkundzi netraucēju?

Zīle ironiski. Vaj es, cienits kungs, jums neesmu

par piedauzišanos? Taisa kniksi.

Kreicenbergs. Nebūt ne, jaunkundze! Jums gan

patīk jokoties?
Zīle. Ja tas dara cienitam kungam prieku, tad

labprāt. Kā jums patīk! Nepatīkama pauze.

Kreicenbergs. Es jums lūdzu — piedošanu, ka

iedrošinos jūs apmeklēt jūsu mājās. Es esmu jūsu
kaimiņš — Kreicenberģa kungs.

Zīle. Tadi — smalki un augsti kungi mus reti

apmeklē. Mēs nedrīkstam tiem liegt neka. Lūdzu!

Taisa kniksi.

Kreicenbergs. Jūs man glaimojat, jaunkundze.
Jūs esat ļoti smalkjūtiga, kā es redzu.

Zīle. Kā man liekas, jūs esat ļoti daiļrunigs,
cienits kungs!

Kreicenbergs priecigi. Ak, cik jus esat laipna,
cienitā jaunkundz!

Zīle. Ta mani skola macija. Pret laipniem un

smalkiem kungiem vajaga būt laipnai. Ņemiet par

labu!
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Kreicenbergs. Vaj es drīkstu lūgt jūs apsēsties,
cienitā jaunkundze? Sniedz krēslu.

Zīle. 0 — ja! Es varu ari sēdēt. Paldies.

Taisa kniksi.

Kreicenbergs. Jums gan laikam garlaicigi —

šinī mājā. Es domāju, te nav neviena inteliģenta
cilvēka. Ar ko te lai satiekas?

Zīle ar smiekliem. Ak, cik garlaicigi! Kas te par

cilvēkiem!

Kreicenbergs priecigi aizkustināts. Tie puiši ar

savu lamāšanos. Ak, vaj ziniet, es ari no garalaika

mirstu nost. Jūs ziniet, manā muižā
.. .

Zīle jautri. Ja, ari te. Un kas nu par cilvēkiem,
bet ari kustoņa visāda! Un putni! Cauru dienu tik

zvirbuji pa ābelēm čirkst. Un tad, gaiļi dzied un

vistas, un te var redzēt pat ja es drīkstētu tā

teikt — pat cūkas ļoti bieži.

Kreicenbergs. Ak ja! Nelāga kustoņa!
Zīle nopietni. Neka! Citas no viņām ļoti pieklā-

jigas. Piemēram muižas cūkas.

Kreicenbergs smejas. Ha, ha, ha! Jums gan pa-
tīk jokoties, jaunkundze, par to kustoņu. Bet dzīve

gan nepanesama! Likteņa ironija! Un jums te jā-
dzīvo. Man ļoti žēl, jaunkundze. Jums vajadzētu
smalkākas dzīves.

Zīle ironiski. Kā tad, cienits kungs! Te ir pavisam
prasta dzīve. Un nekādas papriecašanās. Es no

gara laika ķeru mušas no sienam cauru dienu. Ak,
cik bēdigi!

Kreicenbergs. Jusu tevs gan teica, ka jus esot

aizņemti ar darbiem un saimniecibu.

Zīle naivi, ar nolūku. Ak, Kreicenberģa kungs, kas

tie par darbiem. Vaj tad jums tādas lietas interesē.

Pavisam prasti darbi. Man kauns teikt, ko es
.. .

Kreicenbergs. Ach ja, ja, jaunkundze. Te visur

uz laukiem ir govju smaka. Fui! Ak, kad jūs zinātu,
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pilsētā kas par dzīvi. Un Rigā vēl! Smalki vien

ļaudis. Bet jūs, jaunkundze, to gan pati zināsiet.

Zīle. Ja gan. Kad mani paps tur skoloja. Kas

par smalkiem kungiem! Kamašas dzeltenas, cimdi

glazē un cilindrs galvā. Un laipnigi, Kreicenberģa

kungs, tāpat kā jūs. Ikkatrai dāmai uz ielas pie-
dāvā roku un ņem līdzi un dikti laipnigi runā. Ak,

un dāmas! Svīk, švīk, — zīds vien čaukst, un tad

sataisa tādu saldenu ģīmi un lūpas, tā, taisa grimašu,

smaida, un ar visiem kungiem labprāt runā. Nu, ko

jūs sakiet, Kreicenberģa kungs?

Kreicenbergs griež ūsas. Ach, cienitā jaunkundz,
es redzu, ka jūs mīlat priecigu dzīvi un ka jūs esiet

smalki mācita.

Zīle smejas. Cik jūs laipni esiet
...

Ko nu es

protu, tāda prasta jaunkundze.

Kreicenbergs. Nebūt ne. Jūs esiet smalka un

skaista jaunkundze. Ta ir likteņa ironija, ka jums
te jādzīvo.

Zīle koķeti. Ak, kas man par godu! Nolaiž acis.

Kreicenbergs drošāk. Mans nodoms, jaunkundze,
redziet.

. .
kad es jūs apmeklēju, es gribēju jūs uz-

lūgt uz smalkāku sabiedribu. Vaj jūs nebrauktu pie
manis ciemā

. . . Tepat, ziniet, Sušķu muižā.

Zīle sasit rokas, koķeti. Patiesi? Ak, kas par godu!

Nu, bet jūs man tikai glaimojat vien.

Kreicenbergs. Ne, es jūs lūdzu. Jūs esiet

debešķiga jaunkundze. Man liekas, mums kā inteli-

ģentiem cilvēkiem jāturas kopā un pa draugam. Vaj

es drīkstu cerēt? Raujas tuvāk.

Zīle valšķigi. Cik jūs esiet laipns kungs. Vaj es

drīkstu ticēt?

Kreicenbergs. Mūžigi jums būs man ticēt!

Zīle smieklus valdidama. Ak, cik es esmu laimiga!
Kad nu kāds to redzētu!

ātri skatās pār pagalmu. Ne, ne, to
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neviens nedrīkst redzēt. Es jūs ... es jūsmoti, ļoti...
mīlu — Zīles jaunkundze!

Zīle. Oho! Skaļi un zobojoši smejas, ļoti prieciga.

Kreicenbergs. Jaunkundze, kāpēc jūs smejaties?
Es jūs ļoti, ļoti labprāt mīlu.

Zīle. Ak, piedodiet man! Es no tiem priekiem,
no tiem priekiem nevaru vairs saprast neka. Taisa

smalku kniksi. Lūdzu! Smejas šķelmigi.

Kreicenbergs pavisam droši. Vaj es drīkstu lūgt?
Zīle. Visu no vietas!

Kreicenbergs saķer aiz rokas. Vienu, vienu
..

.

bučiņu . . .
Jūsu zelta mutite

.
. .

Zīle smejas koķeti. Tikai vienu?!

Kreicenbergs, apmulsis. 0! Mācas virsū.

Zīle skrien ap galdu; viens vienā pusē galdam, otrs otrā

Kreicenbergs Zīli nekādi nevar dabūt rokā. Ak! Kad nu

kāds redzētu! Smejas.

Kreicenbergs, iekarsis.1 Bet jaunkundze! Ach!

Ķer rokā, skriedams ap galdu. Es labprāt!
Zīle smiedamās. Tēt! Tēt!

Kreicenbergs. Tas neko nelīdz! Neko nelīdz!

Zīle. Tēt, tēt! Nāc nu šurp! Tēt!

Kreicenbergs gnstidams. Tas neko nelīdz! Tēvs

atļāva man! lekarsdams aizver acis un izpleš rokas.

Zīle. Ai, ai, ai! Tai brīdī, kad Kreicenbergs to grib sa-

ķert, viņa pieliecas pie zemes un izmukdama ātri ieskrien pa

vaļējām durvim istabā, garam Ķēniņam, kuļ*š nāk ārā.

Kreicenbergs aizvērtām acim, saķer Ķēniņu un, stipri

apkampdams, sāk bučot. Mm
.. .

mh. Ā.
. .

mmh
.. .

Zelta skuķis . . . Ak, cik es jūs m
.
..m

.
.
jnī—īl...

Ķēniņš pārsteigts. Nu, nu, nu, Kreicenberģa kungs,
ir jau labi, ir labi!

Kreicenbergs palaiž viņu, atjēdzies. E! Skatās stīvi

uz Ķēniņu.

Ķēniņš. Ē! Nu?

Kreicenbergs. A!

Ķēniņš. A! Nu?
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Kreicenbergs slauka muti. Ķēniņa kungs ... es...

ē. . .

Ķēniņš. Saprotu, saprotu! Tad tiktālu jau esiet?

Es jau teicu, Kreicenberģa kungs, es jau teicu, ka

viņa nāks. Nu, znota kungs! No sirds es priecājos.
Lai iet vēl vienreiz mutes. Apkampj Kreicenbergu un grib
bučot. Tā!

Kreicenbergs taisās vaļā. Bet — Ķēniņa kungs!
Es

.. .
hm! Aizgriežas. Lai velns visu to aizrautu!

Kas te notiek? Fui, likteņa ironija! Slauka muti un

vista ūsas.

Ķēniņš. Nu nekas, nekas! Ka ne, ne! Prozit. Lai

izdodas. Apsēžaties, znota kungs, nosmēķēsim!
Grib ieliet. Tas ir labi, ka jūs paši izdarijaties. Man

tas skuķis stūrgalvigs. Prozit! Dzer-

Kreicenbergs. Ehe
.. .

Ķēniņa kungs, atļaujiet.
Es gribu braukt... Ir vēlu. Ak, es esmu aizka-

vējies! Izvelk pulksteni. Man jāsteidzas! Aizgriezdamies.
Kad tik projām no šīs sasoditās vietas! izmisumā.

Putra bez gala! Dumi!

Ķēniņš pamatigi. Kur jums jāskrien? Vaj muiža

kur bēgs? Mums laika pietiek. Uz tiem priekiem

piesēstiet. Pastumj sēdekli. Nu!

Kreicenbergs. Ne, ne, ne! Ak ne! Paldies,

Ķēniņa kungs! Sev. Tas velns to lietu ņem nopietni!
Fui — cūciba! Uzvelk mēteli. Ardievu! Ak, tas ir

par vēlu! Man darišanas!

Ķēniņš. Nu, ka ne, ne! Brauciet! Bet vēl vienu

vārdu. Man tur, znota kungs, pie Bencka spēlējot

palika tāds nieks parādā. Vaj jūs nevarēsiet?.
.

Saprotiet, tas uz nākošām dienam. Viņa tak būs tā

kā tā jūsu.

Kreicenbergs izvelk maku. Hm
...

Ja — cik jums

vajadzētu?

Ķēniņš. Kas tur nu nieks — piecdesmit rubļu.



178

Kreicenbergs dodams. Un jus sakiet, ka Zīles

jaunkundze būs
...

Ķēniņš. Protams. Mūžigi mūžam jūsu!

Kreicenbergs. Aha! Nu kā tad. Sveiki, sveiki!

let no balkona.

Ķēniņš. Zīle! Ehe! Zīle!

Kreicenbergs teciņus pa kreisi. Likteņa ironija!
Bet tas skuķis ir mans! Lai tad vaj visi pasaules

jumti noplīst! Aiziet.

Ķēniņš paceļ naudas papiru un apskata. Ehe! Rokā ir!

Rītā Dievs dos laimi! lebāž ķešā, nokraukājas, nospļaujas
pagalmā, nogludina bārdu un ieiet lēnam istabā.

Made pabāž galvu no klētiņas. Nu ir labi! Tā, tā.

Nu es zinu visu! Ak tad šitie kungi pie Zīles.

Iznāk ārā. Nu, bet pagaidiet, kundziņi. Es jums rā-

dišu, es jums rādišu! leskrien žigli istabā pa kalpu durvim.

Teters iznāk no istabas; pagalma vidū ticis, izstaipās, iz-

grozās, nokrācas, nožāvājas un nospļaujas; taisa pīpi. Tāda

talka ir ko vērts. Tad dabū i gaļu, i čarku. Ehe!

Lauska iznāk no istabas, izstaipās, nožāvājas un nospļaujas;
taisa pīpi. Nu, Jān, ko tu domā?

Teters. Es domāju, ka rīt atkal mūsu kauliņus
lauzīs. Jāiet kult. Tas Janka nedod miera jau no

pusnaktim.
Lauska. Oi, oi, oi! Tie velna darbi! Ja, tā tas

iet pasaulē!
Teters. Savu ādu esi pārdevis — strādā. Ar

talkam ir labi. Es šodien drusku kaulus atpūtināju.

Ej tik pa pulku un rīkojies — laiks paiet.

Lauska. Kā tu to vari? Es neka nevaru. Jā-

strādā.

Teters. Ko tur. Taisniba ir, kā tai dziesmā.

Papa, paga . . . Mēģina iesākt un nevar, velk dažādas skaņas-

Aha! Dzied.
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Lauska pienāk klāt, skatās uz Teteriun mēģina līdzi dziedat.

Teters.

Vaj gailis traks jau palicis,
Nekad tas miera nedevis,
Bet zvīlē katru rītu

To grēka dziesmu it neglītu!

E, Lauska! Vaj zini ko, Mārtiņ, runāsim prātigi.
Kas ir!

Lauska. Nu, nu!

Teters. Es domāju no Jurģiem vairs te nepalikt.
Lauska. Nu kur tad derēsi?

Teters. Nekur nederēšu.

Lauska. Nu kur tad tu paliksi?
Teters. Es iešu uz Pavaļas zemi!

Lauska. Uz Pavaļas zemi?

Teters. Ja. Tur ir pavisam cita dzīve. Te tev

ādu no kauliem plēš nost, bet kas tad tur? Vaj tur

jāstrādā?
Lauska. Vaj tur nav jāstrādā?
Teters. Ir gan jāstrādā, bet tur pavisam citādi.

Katram puišam jāstrādā tik sešas stundas pa dienu.

Un tad maksā vēl trīsreiz tikdaudz kā te.

Lauska ieplētis muti. Vaj tu redzej'!
Teters. Ja! Tur ir tāda zeme. No rīta izgulies,
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cik tik patīk. Brokastu pienes klāt, un čarku dzer,
cik gribi. Un tad ar mašinam visu strādā. Sēd uz

mašinas un brauc. Vot, kur ir dzīve, Mārtiņ! Drīzā

laikā dabū mājas un paliec par lielkungu. Un tad

vairs nemaz nava jāstrādā. Tur kungi vien tik dzīvo

un visi pa vaļai.

Lauska. Oi, oi, oi, oi! Ko tu domā! Bet kur ir

ta Pavaļas zeme?

Teters. Tādu gabaliņu tūlit aiz Rigas. Es Rigā
esmu bijis, tur jau var redzēt, ka tālu nava vairs.

Kungi vien.

Lauska. Bet kas tev teica par to zemi?

Teters. E, kas nu teica. Grāmatās ir ari ap-
rakstits. Es vēl nesen lasiju. Ja gribi, es dabūšu.

Bet vaj nu tu kāds gājējs. Tev jau, kad tik putra
un maize. Aizgriežas.

Lauska. Vaj zini ko, Jān, ņem mani ari līdzi.

Teters. Nevar. Nava brīv. Tev sieva, un tur

sieviešus pavisam nepieņem.

Lauska. Vaj zini ko? Es atstāšu sievu tepat.
Bet tu mani ņem līdzi.

Teters. Ta ir cita lieta. Un tad mēs nākošgad
dzīvosim kā kungi.

Lauska nospļaujas unizklapē pīpi. Oi, oi, oi, lieta!

Kā kungi! Tad nu gan ilgāk vairs te nedzīvot. Par

ko? Bet kā mēs tiksim uz turieni? Vaj tu ceļu
zini?

Teters. Līdz Rigai zinu, un tur vairs nava tālu.

Un kad nezin — paprasi tik — tur katrs pateiks.
Bet šovakar man tepat Pavaļas zeme. Es domāju
vēl dabūt kādu lāsiti... Nāc iekšā! let uz istabu.

Lauska paliek, domas nogrimis. Vot, kur zeme! Ehe!

Made nāk no istabas. Ko tu te klekni, veci?

Lauska. Ehe, vaj tu zini ko?

Made. Nu, nu?

Lauska. Es vairs te nedzīvoju.
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Made. Ko ta' nu? Vaj dulls esi palicis, dabūjis
kādu glāziti.

Lauska. Neesmu vis dulls. Tu pati esi dulla.

Bet es eju uz Pavaļas zemi! Ko tu nu zini!

Made. Ko tu muldi. Ehe! Kas ta par zemi?

Lauska. Gan es zinu. Kas tev par darišanu.

Es vis neesmu nekāds vergs. Sešas stundas pa dienu!

Ehe!

Made. Piedzēris i esi. Vaj iesi gulēt, ko te murkšķi.
Nu. Velk uz klētiņu. Ka nedabū...

Lauska. Gulēt es iešu, bet tu vis neka nezini.

Tas ir tikpat kā darits. Tad tu redzēsi, kas par kungu
es būšu. Bet meitieši tur iekšā netiek...

Made. Nu, nu! Pietiek jau; ej gulēt! lestumj to

klētiņā.
Līze iznāk no istabas. Būs labi, būs! Nu es zinu,

ka būs tā! Tavu laipnigu! Tādu glāzi pienesa man

pats, lai iedzerot uz tiem priekiem. Kas par prie-
kiem? Ak tu, Janka! Nu, šis gan zina... Tikai

kauns viņam vēl, — raujas. Paga, jāparunā ar Madi,
ta ir gudra. let uz klētiņas pusi. Made, Made! Vaj
tu tur esi?

Made iznāk. Nu? Vaj mani sauci?

Līze. Panāc nu šurp, panāc, man tev kas jāsaka,
bet klusitiņam.

Made. Es jau zinu. Par to zirgu? Ja?

Līze. Kas par zirgu. Es neka nezinu.

Made. Ak tad par to muižas kungu... Es zinu

jau. Pats jau apsolija.
Līze. Neka. Es nesaprotu. Bet paklausies nu tu.

Made ziņkārigi. Nu kad tad tas būs?

Līze. Redz, māsiņ Made, man... es gribēju tev

runāt par Janku.

Made. Par Janku? Nu ko tad?

Līze. Redzi, mēs... bet tu nevienam, nevienam

ni vārda!.. Nu ja jau, ja, — es jau zinu! Redz',
mēs ar Janku stipri mīlamies... tas ir, es gribēju
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teikt, viņš mani stipri grib. Bet nu jauns zēns un

tāds kaunigs. Un bēg vien no manis —ne tuvumā

nevar! Un tad, vaj zini, vaj tu nevarētu viņam tā

drusku pačukstēt, lai viņš droši tik...

Made. Nu, nu, nu! Zinu, zinu! Ak mīļā! Es

to varu, par ko nu ne! Mani nemācīs neviens. Vaj
nu neesmu tādas tietas darijusi! Kad tik man kas

atlec; es jau tevis dēļ vaj ugunī.
Līze. Ko nu par to. Vaj tad es liegšu. Man ir

tāds liels, raibs lakats, no smalkas vilnas. To es

tev droši... Bez runas, kad tik tu izdarisi. Saki tu

viņam, ka man ir divi simti skaidrā naudā. Un visa,
ka tik vajaga.

Made. Ak ja, ja. Ritā pat es tev to izdarišu.

Tad lai viņš no raga būtu, es tev viņu saliekšu. Tad

tik mani neaizmirsti.

Līze. Ko nu par to. Es tev varu skaidrā naudā

ar. Lai tik viņš nebīstas neka. Saki, ka Teters ari

mani labprāt ņemtu, bet es ni, ni—negribu!.. Nu,
izdari tik.

Made. Kad es tev saku! Tu tik paliec mierā.

Līze. Nu ir labi, nu es iešu atkal iekšā. Viņš

jau mani gaida... leiet istabā.

Made. Tā, tā gan. Es jūs visus izmācišu. Kad

tik man atlec kas. Vaj mana darišana, kad tik man

kas tiek. Tagad tik jāapdomā līdz rītam, ieiet klētiņā
un aizver durvis no iekšpuses. Klusums laukā; no istabas dzir-

dama dziedāšana un troksnis; armoņikas spēlē pa vidām.

Zīle iznāk uz balkona. Tavus smalkus kungus! Jo

dienas, jo trakāk, un nekur glābiņa vairs. Un viss

iet uz postu, tik uz postu vien. Nosēžas uz sola, atspiež

galvu uz rokas. Ai, ai, ai — kas te galu galā iznāks!

Domā.

Janka nāk no kalpu istabas, grib iet klētī. Priecigi velk

meldiju.

Zīle sauc prieciga. Janka, Janka, nāc nu šurp!
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Janka teciņus. Zīle, Zīle! Te, jaunkundz, es esmu

jau klāt. Nu? priecigs. Ko saimniece teiks?

Zīle priecigi. Bij gara diena? Bij grūta diena?

Janka. Zīle! Man ne!

Zīle. Kā ne? Tu tak strādāji?
Janka. Ak ko nu! Mums ir saderēts tā.

Zīle. Visiem tā derēts, bet neviens nedara.

Janka. Kad Zīle man liek, es strādāju ari pa

nakti! Mums tā ir noderēts. Vaj ne?

Zīle krata ar pirkstu un smejas. Janka, Janka! Nu tu

esi gan zvērēns. Vaj tu zini ko? Bēdigi. Es labāk

gribētu būt tavā vietā.

Janka. Nu? Kā tad tā. Vaj tad tev tā patiktu,

par kalpa puiku?
Zīle. Ja, tu esi laimigs zēns! Bet es... Ak

Janka, kad tu tik apdomātu! Nokar galvu.

Janka nosēzdamies viņai pretim uz sola. Nu, nu, Zīle!

Kas tad nu? Tu esi bēdiga!
Zīle. Ja, kas ta par dzīvi. Vaj tu neredzi?

Janka. Nu ja. Tas vecis plenderē, dzer... Ak

nu, kas tad par to! Lai viņš dzīvo. Gan mēs iz-

darisim visu kā vajaga. Lauki būs apkopti un

dzīvosim tālāk.

Zīle. Ja, kad tu tā runā, tad gan. Bet man tas

ir apnicis. Man liekas, visiem, visiem ir labāki kā

man. Kas es esmu te?

Janka. Nu, Miglanu saimniece. Ko, vaj ne? Visi

tak tevi apskauž. Paklausies tik. Un nu tik nelai-

miga, ka kalpa vietā mainitos. Tad es esmu ar mieru,
Zīle. Mainisimies ar, ja tev skaudiba. Tas būtu

jauki... ha, ha, ha, ha... Zīle ietu rudzu pļaut un

kult, un Janka par saimnieku!

Zīle. Nejokojies, Janka! Ja, es tevi apskaužu
un visus darba ļaudis. Kas tevi tur? Tu ej uz lauku

un strādā, tu dziedi dziesmu; vakarā esi piekusis,
bet priecigs. Un ja tev nepatīk — tu aizej — tu

esi kā putns gaisā. Bet ko tad es...
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Janka. Vaj tad tu neesi brīva?

Zīle. Ne, nekad! Neesmu brīva bijusi un nevaru

būt. Es esmu Miglanu ķēniņa meita, — ja, visi smie-

damies mani sauc par princesi, ja, apskauž, tu saki.

Vaj tu zini ari, ko viņi apskauž? Ak, es nožēlojamā!
Aizsedz acis ar rokam. Vai dieniņ!

Janka Hdzcietigi; mierinādams. Bet Zīle, Zīle, kas

tad nu? E, blēņas!
Zīle savaldās. Ja, ja, Janka! Vaj es kad brīva

esmu bijusi? Jau mazu meiteni mani piespieda pie

visa, kas tēvam patīk... bārene es esmu, kā zini.

Es nekad nevarēju tā darit kā gribu. Tēvs gribēja

ar mani lepoties un aizveda uz pilsētu, tur pie tiem

vācu ākstiem. Divus gadus man vajadzēja dzīvot

kā ledus pagrabā un taisit saltus, pieklājigus knikšus.

Es biju kā mašina... Bet kas tad to zina. To tik

saka: es esot audzināta pie muižniekiem. Vaj es

toreiz ko sapratu?..
Janka. Ja, bet nu tas ir garam. Nu tu esi liela!

Zīle. Ja, nu liela! Un ko tad es tagad varu?

Man te ir jādzīvo un jāredz, ka mājas iet postā.
Viss tiek noplicināts un nodzerts, un kam par visu

to ir bēda. Es strādāju un skrienu dienu un nakti

— nekāda labuma nava... Ko es varu glābt? Ne-

pietiek ar naudu vien — jau lauki tiek atdoti žīdam

par procentiem. Ta ir ta dzīve...

Janka jautri. Tu būsi drīz pavisam liela. Tad

varēsi rīkoties kā patīk. Tik pāris gadu vēl, liekas.

Zīle. Ak Janka, ko es tur daudz varu cerēt. Vaj
tad man ir brīv ko pašai gribēt. Vaj es kas esmu?

Paskaties, šie precinieki nāk kā siseņi: resni un zemi,
sirmi un jauni, un kas man ko prasa! Viņi nāk

mani pirkt un aplūko kā zirgu, un kā zirgu mani

tēvs grib pārdot. Kas sola vairāk! Riebums uznāk

dien' no dienas ar šiem kupčiem... Un neviena,
neviena nav, kas mani aizstāvētu... Ak, ak!.. Sāk

klusi raudat.
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Janka glauda viņai galvu. Nu Zīle, Zīle! Nu nieki!

Pasmējies! Blēņas!
Zīle. Un tad kāds ņems mani un aizvedīs, vaj

atnāks te valdit... Un atkal es būšu vergs, kas

katru putnu apskauž gaisā un katru kalpa zēnu uz

lauka. Visur būs riebums un purvs un migla. Ja,

ne par velti es esmu Miglanos. Migla, Janka!.. Raud.

Te nu tu redzi to laimigo Miglanu ķēniņa meitu.

Tādas ir manas dienas
...

Janka mierinādams. Nu, nu, Zīle, nu diezgan!..

Jautri. Vaj zini ko, Zīle, vaj tad tu ari nevarētu tā-

pat kā es... let uz lauku un strādāt. Lai te nāk

tie kupči. Ko domā?

Zīle slauka acis, pasmaida. Ko tu teici, Janka? Ja, ja,
tas būtu jauki, bet te mana dzimtene... tie lauki;

man viņi jāglābj, tur visa mana nākamā dzīve.

Janka priecigi. Nu labi. Vaj zini, es tev lab-

prāt palīdzētu, tā ka te viss ir skaisti un labi. Vaj
mēs nevarētu reiz taisit tam rēķinam beigas! Tā ka

neviens te nenāk vairs, un ka tu tiec par valdnieci. Ko?

Zīle. Tu esi labs, Janka. Vajaga kaut ko darit.

Janka. Nu redzi, Zīle, ta ir pavisam cita runa.

Kad mēs varētu tā izdomāt, izdancināt visus uz kar-

stiem ķieģeļiem kā vāciešus. Iztīrit mājas. A! Tad

būtu dzīve!

Zīle. Ja, ja, ja, Janka! Tu mani aizžēlo. Tu

palīdzi — kas tas mums — ko izdomāt. Vaj zini,

es senāk, kad meitene biju, visādus stiķus izdomāju.
Un te vajaga tā izdarit, ka visi mutes iepleš tik.

Apseglot vajaga tos garaušus ...

Janka sajūsmā. Ta ir dzīve! Es ar' bez tādām

lietam nevaru dzīvot... Vaj zini, Zīle, papriekš to

Bencku no kakla nost, un tad tos preciniekus, un

tad tu pa Miglaniem varēsi dzīvot kā Ķēniņa meitai

pienākas.
Zīle krata ar pirkstu. Nu, nu, tu vanags. Tev jau

ta mute, ka vaj!
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Janka. Bet tad dūšigi. Un tūlit. Un par dar-

biem tu nebēdā. Es izdarišu uz lauka, kas vaja-
dzigs. Es tos talciniekus dabūšu.

Zīle. Tu esi puika! Tu esi ko vērts. Ja tu to

izdari, tad es tev... vaj zini... nu! Sāk jaukt matus

Jankam un grūstit to. Tu
...

tu
...

tu
...

Janka!
Janka turas pretim. Kotadtuman? Nu! Kutina Zili.

Zīle smejas. Janka, Janka! Janka! Nekutini, es

kliegšu! Ei! Nu nekutini. Janka atlaižas. Vaj dzirdi,
kā talcinieki dzīVO! No kalpu istabas troksnis un armoņiku

spēlēšana. Vaj zini ko: iesim mēs ari. Izdancosim!

Janka. lesim, izdancosim!

Zīle līgsmi. Man patīk pie darbiniekiem lielajā
istabā. Priecigi cilvēki. Nāc! Nu drīz! Noskrien no

balkona pagalmā.

Janka paķer Zili pie rokas. Bet tad tu esi dūšiga!
Rītā mēs iesāksim to vētišanu!

Zīle. Ja, ja, ja! Panāc nu! Abi skrienuz kalpu istabu.

Pie durvim Janka palaiž Zili vaļā, viņa ieiet pa priekšu, Janka

pakaļ. Istabādzird priecigi iegavilējamies. Sāk spēlēt un dancot;

var dzirdēt takti, dobji ar kājām sitot.

Pagalmā krēsla. Mēness ir pakāpies pār istabas galu uz

ābeļdārza un sāk jau gaiši spīdēt. No saimnieku gala iznāk

Ķēniņš, pliku galvu, vestē tik, stipri iedzēries; nokāpj no bal-

kona pagalmā un sāk dziedat, ar rokam mētādams: Ļe Je ļe ļe
Ta — ta — ta... Ļe ļe ļe. leklausās, ka istabā spēlē polku
jun sāk dancot pa pagalmu, lēni gāzelēdamies un uzmanigi lik-

dams kājas un mētādams ar rokam. Vienmērdūc kādu meldiju

bez vārdiem.

No puišu istabas pa logu spīd gaiša uguns. lekšā danco

un kliedz.

Priekškars.



Otrais cēliens.

(Dienu vēlāk.)

Krogā pie Benckas Zundeļa, Leišmalē. Ne visai liela istaba

priekš dzērājiem. No labās puses durvis uz bufetes istabu, kas

atrodas lielajā zālē. Pretim, pa kreisi, durvis uz Benckas dzī-

vokli. Vidū dibenā liels logs ar saplaisājušām un netīrām

rūtim. Biezi mūri logā un durvīs, kā vecajos Kurzemes krogos.
Logs atverams. Pie loga galds, ar vecu galddrānu apsegts,
žīdu stilā. Ap galdu daži krēsli. Kreisajā stūrī, dibenā, vai-

rākas tukšas siļķu mucas ar vaļējiem virsiem. Pa kreisi,

priekšā, vecs sofajs. Labajā stūrī, dibenā, vecs pieliekams

skapis. Šur tur apģērba gabali. Pusdienas laiks.

Bencka nāk pa labi, no kroga istabas; aiz viņa Ķēniņš

un Kreicenbergs. Nākat iekšā. Viena feina zāle —

priekš smalkiem kungiem. Te jūs varat dzīvot līdz

ritam, ja jums patikšana. Sagrābj drēbju gabalus un met

uz mucām un uz skapi.
Ķēniņš stipri iedzēries. Bet tu mums, žīd, gādā ko

smalku! Vaj ne, Kreicenberģa kungs? Ar ko sirdi

piesiet.
Kreicenbergs. Ja gan. He! Uz Bencku. Atnesiet

mums pudeli laba konjaka. Varsteit?

Bencka. Javol, Herr Kreicenberg! Ui! Par ko

es krietniem kundēm nedošu labu konjaku! Lūdzu,

piesēstiet.
Kreicenbergs grib sēdēt pie galda; saraujas. Bencka!

Atkal tas pats. Ak! Fui! Nogriežas.
Bencka pienāk pie galda. Nekas, Kreicenberģa kungs!

Te ir bijuse viena vista. Tas nekas. Saņem piedurkni

un slauka ar to galdu. Pie mums nava tā kā pie leišu

žīdiem, — tīribai vajaga būt! Tā! Is fertig! Lūdzu!

piesēstiet! Kungiem vajaga konjaku? Ui, kas man

par smalku konjaku. No pašas Āfrikas. Un vēl ko?

Vairāk nekas!?

Ķēniņš. Šņabi atnes! Riktigu baltu šņabi. Man

ir slikta dūša šorīt Varstaits?

Bencka. Ui! Šņabi! Par ko es nedošu labam

kundēm šņabi? Kādu jums vajaga? Ar pipariem?
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Labi. Pec diviem elpas vilcieniem es bušu klat.

Aiziet pa labi.

Kreicenbergs. Un ko jūsu meita vakar teica?

Vaj viņa stipri grib?

Ķēniņš. Ak, ko viņa var teikt, kad es ko saku.

Bet tagad mēs uz trumpam pakausim . . .
Un viņa

būs jūsu. Izvelk kārtis. Sit, kamēr pimberi danco!

Nu Kreicenberģa kungs. Noliek kārtis viņam priekšā.

Kreicenbergs. Ķēniņa kungs! Mums vajaga pre-

tinieku. Mēs nevaram viens otru nospēlēt.

Ķēniņš. Tūlit būs Tīcans un Ļūļa klāt. Gaišums

ar savu mēnesi būs tūlit klāt. Ehe! Bencka! Bencka!

Bencka nāk ar pudelēm. Redziet, kā es steidzos!

Ko kungiem Vēl vajaga! Noliek pudeles uz galda un meklē

pa skapi glāzes. Visu, ko tik vajaga. Vaj Benckam ka

trūkst? Vaj jūs nespēlēsiet drusku trumpf! — cienitie

kungi! Kāpēc ne, ta ir jauka spēle! Tas ir labs laika

kavēklis, kad jūs sēdiet un iedzeriet.

Ķēniņš. Tu, klausies, Bencka. Kad tur ienāk

mūsu draugi, ielaid viņus te.

Bencka. Tūlit, tūlit, mani kungi. Uz Kreicenbergu.
Barona kungs, vaj jums nevajaga cigārus? Man ir

smalki cigāri. Oi, smalki!

Kreicenbergs uzgriež ūsas. Nu —ja! Atnes mums

cigārus.
Bencka. Ui, barona kungs! Es atlēkšu ar cigā-

riem kā viena blusa! lekš minūtes! Prom.

Ķēniņš ielej. Nu, prozit! ledzer, Ķēniņ. Un to es

jums saku, Kreicenberģa kungs, mana meita ir jūsu.
Tur nevienam ne vārda nava ko runāt. Pieraujas tuvāk.

Bet uz tiem priekiem, znota kungs, jūs man varētu

aizdot pa druskai. A?

Kreicenbergs pieceļas. Hm! hm! Pie sevis. Likteņa

ironija! Uz Ķēniņu. Un tās mājas? Jūsu meita tak tās

mājas dabūs pūrā?

Ķēniņš. Kā tad! Ar visām mājam, protams. Jūs

viņu dabūsiet ar visām mājam. Prozit! Bet uz tām
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mājam jus man gan varētu drusku aizdot. Tādas

mājas.

Kreicenbergs. Un kad es jūsu meitu dabūšu?

Ķēniņš uzsit uz pleca viņam ar roku. Kreicenberģa
kungs, ja es varu dabūt, tad atbrauciet rit uz pre-

cibam. Lai iet lillā, es jums saku!

Kreicenbergs. Ak ja, ja! Kad jūs to sakiet, tad

ir labi. Es labprāt! Izvelk maku. Cik jums būs

vajadzigs?

Ķēniņš. Simts rubuļu, znota kungs! Pilnu simtu,
— tas ir tā, priekš paģirām. Paņem naudu. Rīt mēs

dzersim precibas. Prozit! E! Dzied uz meldiņu: Pēc daiļas
ciema meitiņas.

Ak, kaut jel šinī zemitē

Būt brandvīn' ezeriņš,
Tad es būt mazais asarits,
Kas sveiks tur peldētu.

Bet kas gan tādi ezeri?

Tie skauģi krodznieki:

Bez naudas nedod lāsiti,
Kaut ar' tu nosprāgtu.

Tīcans, Gaišums un Ļūļa ienāk pa labi un piedzied
korī:

Bez naudas nedod lāsiti

Kaut ar' tu nosprāgtu . . .

Ķēniņš priecigi gavilēdams. Urrā! Jūs, brāļi, cūku

znoti! lemetam uz priecigu sasadzeršanos. Apsveicinā-

šanās un sarunas. Visi sēstas ap galdu. Gaišums, pliku galv-
virsu, pazems, rauga vienmēr ar roku savu plikumu uz galvas.
Ļūļa nošļucis, sarkanu degunu, resns. Visi pēc kārtas uz Tīcanu:

Dzer, pērminder
.

.
.

Tīcans. Mana amata dēļ — ni, ni! Bet, draugi,

ja neviens nezina, ka kopā, tad es varu. Dzer.

Ķēniņš uz Gaišumu. Dzer, ko tu tur meklē pa

galvas virsu. Tev laikam sieva ar karstu putru t.r

noplucināja, ka pliks? A? Smiekli.
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Ļuja. Na, nava laika ko teret. Uzcirtisim paris

partijas. Naudu uz galda!
Gaišums. Ek! Būtu agrāk atbraukuši, bet vaj

ziniet, šorīt pie Sventuku kroga atkal kādam zirgs

nozagts.

Ļūļa. Viens atbraucis uz šito pusi. Nu Benckam

būs atkal.

Kreicenbergs nokāsējas. E draugi, kas ta par

veltigu pļāpāšanu. Ķēniņa kungs, izdaliet! Liek naudu

uz galdu.
Gaišums. Uz desmitniekiem vaj uz piecniekiem?
Ķēniņš kliedz. Uz desmitniekiem, šodien man ir

nauda! Liek naudu uz galdu. Ehe!

Ļūļa klusu Gaišumam. Kam vilna ir, to vajaga

cirpt. Laupijums uz pusēm. Uz Trcanu. Pērminder,
sēsties rindā!

Tīcans čāpstina lūpas. Amats neatļauj, brāļi! Bet

kad nu neviens neka neteiktu, tad es ari! Nu, Ķēniņ,
izdali! Liek naudu uz galdu.

Bencka nes pudeles un cigārus. Ai, oi, vi, kādi smalki

kungi! Ai, kāda nauda! Jūs variet spēlēt divi naktis

un septiņas dienas. Benckam nava žēl. Liek uz galdu
un aiziet.

Ķēniņš izdala. Kreicenberģam pirmā roka! Nu,

brāļi, cūku znoti! let vaļā!
_Ļūļa. Kausim to kā utis! Maina kārtis slepeni ar

Gaišumu. Spēlē.
Tīcans. Es esmu pavisam tukšā! Vai, vai, vai!

Gaišums sizdams. Nauda nāk pie sava kunga!
Ķēniņš nomet kārtis. Miglanu ķēniņš paspēlē. Vaj

es nevaru paspēlēt! Vaj man nava naudas?! Izdaliet,

Kreicenberģa kungs! Gaišums savelk sev visu naudu.

Kreicenbergs. Likteņa ironija! Dosim tālāk.
Izdala.

Tīcans saņemdams. Erceņģeļi lai priecājas!

Ļūļa. Kalpiņi lai nebēdā! Būs vilciens!

Ķēniņš nomet kārtis. Lai iet! Vaj es nevaru pa-



191

spelet! Vaj Miglani nevar nest! Ehe, iedzersim!

lelej. Tīcans saņem naudu.

Gaišums. Izdali, pērminder, pasaules kalps!
Samaina kārtis ar Ļūļu. Kas pazīst Šito? A?

Ķēniņš sit nebēdigi. Übagi! Ņemiet. Man nauda

vēl ir!

Kreicenbergs nomet kārtis. Ek, man šodien nava

laimes!

Ļūļa. Kas māk, tam nāk! Savelk naudu.

Ķēniņš. Es teicu, Kreicenberģa kungs: mīlestibā

jums būs laime! Rītā jums būs vislabākais vinnests.

Gaišums. Es izdališu, kungi un ķēniņi! Prozit!

Ļūļa saņemdams savas kārtis. Trumpojiet, kas var!

Prozit!

Ķēniņš. Es spēlēju līdzi. Lai iet!

Tīcans. Dieva sodiba nevienam neiet garam!
Visi sit karsti ar dūrēm.

Ļūļa. Urrā! Lai dzīvo Ķēniņš, ka mēs varam

pelnit! Savelk naudu. Miglani vēl nava noplīsuši.
Kreicenbergs. Likteņa ironija, mani kungi. Es

palieku ari tukšā. Lai iet tālāk. Spēle iet karsti tālāk;
dzird tikai izsaucienus: Gāz! Paņem! Pamāci! Velc, madam!

Ķēniņš pazaudē reizes desmit.

Ķēniņš piecēlies velk Tīcanu aiz svārkiem. Tīcan, nāc

šurp! Nāc šurp, kad es tev saku!

Tīcans atmet ar roku. Laid mani, nabaga kalpu,
mierā! Grib spēlēt.

Ķēniņš. Tīcan, nāc šurp! Viņa man lika pateikt.
Tīcans skatās un čāpstina. Oho! Ja, ja, ja! Aiziet

abi uz zofaju. Citi paliek spēlējot.

Ķēniņš stingri. Dod tu man, Tīcan, naudu! Man

vajaga atpelnit. Vaj tu saproti, putna dvēsele!

Tīcans klaušina un zvērina. Vaj Zīle būs! Vaj būs?

Ķēniņš. Viņa jau ir tava, kad tik es gribu! Nu!

Tīcans čāpstina. Bet nu tūlit! Ko! Vaj tūlit?

Ķēniņš. Ņem viņu vaj šodien, tik dod man

naudu! Es tev viņu atvēlu!
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Tīcans. Trīsdesmit rubļi — visa mana peļņa.
Ņem! Dod.

Ķēniņš paķer naudu un iet pie galda. Sitiet, lai dimd!

Ķēniņam ir vēl nauda! Prozit!

Gaišums neticigi. Liec galdā!
Ķēniņš liek uz galdu. Ņem, uccepurks! Spēlēl
Tīcans čāpstinādams ņem savu cepuri. Amats man

aizliedz! Spēlējiet veseli, brāļi! Pie sevis. Zīle, Zīle,
Zīle! Mmm

...

Čāpstina ar lūpām. Tūlit — šodien, tūlit

būs rokā? Teciņus izskrien pa labi.

Ļūļa izdalidams. Ķēniņam ir nauda! Lai Dievs dod

viņam pelnit! Prozit!

Kreicenbergs saņemdams naudu. Nu man vairs

nava laimes mllestibā! Ak špāse!
Ķēniņš sviež naudu uz galdu. Es varu paspēlēt! Man

ir nauda!

Gaišums izdala. Lai dzīvo Miglanu ķēniņš un

viņa meita!

Ļūļa sit. Tam übagam ari kādreiz laime. Sarauš

naudu.

Ķēniņš iekarsis. Bada muižnieki! Naudu galdā! Es

izdališu! Viņš uzgulstas uz galda un sit spēlēdams ar dūri,
ka dimd vien. Viņš paspēlē.

Gaišums rauga sev galvvirsu. Ak tavu karstu putru!
Ķēniņam nava vairs naudas! Visi smejas.

Kreicenbergs. Ak likteņa ironija! Jums būs laime

mīlestibā. Smiekli.

Ķēniņš dusmās. Miglani! Lai iet Miglani! Ehe, es

lieku mājas!

Ļūļa mierigi. Ķēniņš mājas ir desmitreiz paspē-
lējis; es neņemu mājas!

Kreicenbergs metas starpā. Ne, ne, Ķēniņa kungs!
To jūs nedrīkstiet! Tās mājas ar to meitas jaun-
kundzi ir kopā!

Ķēniņš kliedz. Es lieku vekseļus! Sitiet!

Gaišums. Netiek samaksāti! Ak tavu karstu

putru. Es vekseļus neņemu.
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Ļūļa smejas. Liec zābakus, Ķēniņ. Es esmu ar

mieru!

Gaišums. Oho! Lai iet šodien par prieku!
Kreicenbergs. Ak špāse, Ķēniņš liek zābakus!

Ne, ne!

Ķēniņš. Jūs mani gribiet izmuļķot? Vaj es ne-

varu likt zābakus? Te būs! Norauj zābakus un sviež uz

galdu. Izdalīt!

Gaišums izdala. Kas par smalku mantu! Ķēniņa
zābaki!

Kreicenbergs. Likteņa ironija! Es viņus neņemu!
Ne! Ne!

Ļūļa spēlē. Trumpi!

Ķēniņš sit. Ir gan!
Gaišums nosit. Mani zābaki! He, he, he, he!

Benckam būs pašā laikā! Nosviež no galda. Ķēniņš liks

svārkus!

Ķēniņš kliedz. Es jums rādišu, cik mani svārki

maksā! Izdalit! Nomet svārkus.

Ļūļa izdala. Izdalisim uz svārkiem!

Kreicenbergs. Tas ir smalki un jocigi! Es pie-
dalos!

Gaišums samaina ar Ļūļu. Kam pieder svārki? A?

Ļūļa sit. Man pieder svārki! Ehe! Aizmet uz zābakiem.

Gaišums. Ko Ķēniņš tagad liks?

Kreicenbergs. Ne, ne! Ķēniņš nu ir pliks. Nu

ir diezgan, un es samaksāju rēķinu!

Ķēniņš kliedz un sit ar dūri. Izdalit! Bada kāši! Es

spēlēju tālāk!

Gaišums viltigi, ironiski. Ķēniņam vēl ir bikses!

He, he, he, he
.. .

Visi smejas skaļi locidamies. Smalks

gabals!
Kreicenbergs. Bet tas ir par daudz jocigi! Ha,

ha, ha!

Ļūļa prātigi. Vaj Ķēniņa bikses velk desmitnieku?

Kreicenbergs. Ne, ne!
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Gaišums uzkurinādams. Pēdigais gabals nes laimi,

Ķēniņ!

Ķēniņš saslienas. Kas man var aizliegt un kas man

var pavēlēt? Vaj es nevaru likt bikses? Jūs liksiet

savas ari. Izdalit!

Gaišums lēnam. Papriekš to mantu uz galda!
Eho! Kas viņu lai galvo!

Ļūļa. Ja, ja! Uzlikt! Ķēniņš paliek kā nezināšanā. Visi

nogaidoši; ar smiekliem. Mums vajaga UZ galda!
Kreicenbergs. Ne, tas ir par daudz jocigi! To

es neticu!

Ķēniņš. Pagaidiet, badmiras! Kas man to var

liegt! A! Vaj manas bikses nepieder man. Kas to

netic! A?! Raugās visapkārt, tad pieskrien pie mucām un veļ

vienu pie galda. Ko es gribu, to es paspēlēju! Jūs mani,
mani mācisiet? Kankari! lekāpj mucā, kura sniedzas līdz

krūtim, nomet nemanot virsbikses un uzsviež uz galdu. Nu!

Izdalit!

Ļūļa. Izdali pats!

Ķēniņš pārliecies pārmucas malu. Es spēlēju līdzi!

Lai visa pekle izkalst!

Kreicenbergs. Ak, es nevaru vairs! Aiz smiekliem

nevar nosēdēt, pietrūkstas no galda un iet pa istabu, smieda-

mies un palēkdamies. Bikses!

Gaišums sit. Tās bikses ir manas! Urā!

Ļūļa. Nu Ķēniņam vairs nava bikšu!

Gaišums. Nu Ķēniņš ir tikpat pliks kā Miglanu
jumti!

Ķēniņš trako no dusmām. Turi muti, tole! Tu pats
esi pliks!

Kreicenbergs palēkdamies no smiekliem. Ak, es

nu nevaru vairs izturēt! Ak, es nevaru vairs. Nu

ir diezgan! Atdodiet viņam tās bikses, es samak-

sāšu. Tas ir vērts!

Bencka ieskrien pa labi, aizelsies, bārdu plucinādams.

lerauga Ķēniņu mucā, izpleš rokas un iekliedzas. Oi, vi, vai,
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vai, vai! Kas tie par jokiem! Ķēniņa kungs, ko ta

špāse lai nozīmē!?

Gaišums lieligi. Ķēniņš zvejo siļķes pa Bencka

mucām!

Bencka uztraucies. Oi mīļie kungi, lieciet tos jokus

tagad pie malas, tādā svarigā brīdī. Tagad nevar

smieties, jo policija ir jau klāt. Oi, oi, oi! Staršins!

Kreicenbergs satrūcies. Un ko viņš grib?
Bencka nemierigs, skraida. Viņš saka, ka pie manis

krogā ir zagļi, zirgu zagļi. Ķēniņa kungs, ko jūs
esiet izdarījuši? Oi, oi!

Visi izbrīnījušies. Nu, nu! Ķēniņš?
Ķēniņš bļauj. Ko tu tur muldi, nekristitā dvēsele!

Bencka. Vaj es muldu, es runāju taisnibu. Tas

zirgs, ko jūs piebraucāt, esot zagts. Tie cilvēki ir

klāt un ta valdišana. Viņi ir redzējuši, ka viens to

zirgu atbrauc šurp. Ko es tagad darišu? Viņi saka,
ka es pieturot zagļus. Oi, oi!

Gaišums un Ļūļa sarunājas un rausta plecus.

Ķēniņš. Bencka, es tev bārdu izraušu, ja tu vēl

vienu vārdu teiksi. Ķēniņš ies zirgus zagt! A?

Bencka. Vaj es to saku. Bet tas zirgs ir te, ar

kuru jūs atbraucāt, un tas ir viņu. Viņi grib dabūt

to zagli, kas brauca no Sventuku kroga.
Kreicenbergs. Ķēniņa kungs, vaj jūs nebūsiet

pārskatījušies pie Sventuku kroga?
Gaišums uzlec. Viņš ir bijis piedzēris! Ehe, nu

ir slikti! Visi iekliedzas kā sapratuši.

Bencka skraida. Oi, oi, oi! Ķēniņa kungs, jūs
mani gribiet izpostit. Jūs mani gāziet postā un ne-

laimē. Bencka ir visur vainigs par viņa labo sirdi!

Oi, oi, oi! Ta valdišana tūlit jūs saņems, viņa būs

tūlit iekšā!

Kreicenbergs, Gaišums un Ļūļa satrūkstas. Ko,
tūlit nāks iekšā! Te ari!

Kreicenbergs izbijies. Un es ari te! Likteņa iro-

nija! Meklē, kur paslēpties.
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Gaišums skriedams. Es te nepalieku; es neesmu

zadzis!

Ļūļa. Nolādēta būšana! Skrien vienspar otru apkārt.

Bencka bārdu plucinādams. Oi mīļie kungi! Oi

mīļie saimnieki. Jums būs skriet projām. Es teikšu,

ka te pie manis nava neviena cilvēka; es neka ne-

zinu. Glābjaties, tas staršins būs tūlit iekšā, — viņi

meklē visu krogu cauri, ka ne vistai ceļa negriež.

Oi, oi, oi! Glābjaties! Ķēniņa kungs! Kreicenberģa

kungs!
Kreicenbergs grib skriet pa labi. Likteņa ironija!

Fui!

Bencka saķer viņu aiz svārkiem. Oi barona kungs,

tur ne! Tur ne. Tur viņi nāk!

Gaišums mēģina palīst zem divana. Nositams pagāns!
Nelien! E!

Bencka ātri. Skrieniet manā istaba un aiztaisiet

durvis! Es teikšu, ka pie manis neviena cilvēka

nava! Oi, oi, oi! Steidzaties!

Kreicenbergs izskrien pa kreisi un aiztaisa durvis.

Gaišums un Ļūļa ari turpat un aiztaisa durvis.

Bencka. Ķēniņa kungs, kas tas par jokiem...
Vienā sekundē viņi būs te! Oi, oi, oi!

Ķēniņš izlec no mucas vestē un apakšbiksēs, basām kājām.

Sātani! Ko viņi grib?
Bencka iekliedzas nelabā balsī no bailēm un saķer galvu.

Oi vei, Mozus, Ābrahams! Izskrien pa labi kā sadedzis.

Ķēniņš uzrauj svārkus; pie durvim klauvē. Viņš dodas

pa labi un grib atvērt durvis; tās ir cieti. Viņš meklē, kur

paslēpties, un, nevarēdams nekur glābties, ielec atpakaļ mucā

un notupstas tā, ka nava nemaz redzams.

Stīpa ienāk ar amata nozīmi kaklā. Atgāzies, lieligi. Kas

te ir, lai nāk šurp, valdibai priekšā!
Bencka aiz viņa. Pie manis nava neviena cilvēka,

augsta valdišana! Pie manis nava neviena cilvēka,

augsta valdišana! Pie manis ir visur tīriba!

Divi puiši ar striķiem stāv pie durvim iekšpusē.
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Stīpa apskatās visapkārt. Kas te par tīribu!? Hm...

ierauga zābakus. Kam tie zābaki te, ko? Uz puišiem.

Jūs sargājiet durvis! Stingri vajaga ņemt!
Bencka paņem zābakus un laiž tos zem zofaja. Tas ne-

kas! Tikai viens pāris zābaku; tas vēl nava nekāds

zaglis...

Stīpa pieiet pie galda. Skaties, kur bikses! Kam

tās bikses?

Bencka laiž bikses aiz skapja. Tas nekas. Tikai

viens pāris bikšu!

Stīpa pie mucas. Kas ta par mucu te? Ko? Rauga
ar roku.

Ķēniņš izlec no mucas un kliedz. Sātani! Neliec rokas

klāt! Dodas uz durvim. Puiši viņu aiztur. Ķēniņš skrien pie
loga, atgrūž to vajā un izlec ārā; neviens neapķeras, ko darit.

Stīpa atjēdzies no bailēm. Nebēdz! Stāvi! Valdibas

vārdā! Pagaidi! Sit kājas.

Bencka. Oi, oi, oi! Kur viņš aizbēga? Kastas

bija?
Stīpa uz puišiem. Ķeriet to zagli! Es jums pa-

vēlu! Pieskrien pie loga un kliedz. Pagaidi, kad es tev

pavēlu. Kā tevi sauc! Pagaid'! Viņš uzkāpj uz loga un

izlaižas ārā, kliegdams un draudēdams.

Bencka vaimanā. Oi, oi, oi! Kur viņš aizbēga!
Pie manis nava neviena cilvēka! Abi puiši stāv atplēstām

mutēm.

Priekškars.
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Trešais cēliens.

Liela dzīvojamā istaba Miglanos. Viss liels un smags. Pa labi

durvis no āra, pa kreisi — uz saimnieku istabu. Dibenā pa

labi durvis uz kukņu, pa kreisi — uz meitu istabiņu. Vidū

dibenā liela krāsns ar plītiņu iekšā. Pa kreisi — gulta ar baltu

spilvenu un strīpotu, sarkanu deķi; priekšas stūrī skapis priekš
drēbēmun ēdieniem. Priekšā, vairāk pa labi, liels galds, abās

pusēs tam soli un krāģiši, vaj paveci koka krēsli. Pie kukņas,
labajā stūrī, plaukts ar bļodām un traukiem. Pie sienam šur

tur darba rīki un apģērba gabali. — Tanī pašā dienā pāris
stundas vēlāk.

Līze beidz slaucit galdu.
Made ienāk no kukņas. A to neviens cilvēks i ne-

zina, ko es zinu!

Līze ziņkārigi. Nu ko tad tu zini? Pasāk' man

ari.

Made. Bet tu nevienam ni vārda, tad es tev klu-

sitiņam pateikšu... Miglanos drīzā laikā būs pre-

cibas un kāzas. Ja, ko tu nu saki?

Līze. Uja! Nu un kam tad?

Made. Ato es tev neteikšu!

Līze padomā un paliekkauniga. Ak tad tā! Tad tu

ar viņu runāji? Patiesi! Un ko viņš teica? Klusam.

Nu, ko viņš teica?

Made atminēdamās. Ak tā! Ja, ja, mijā, —nu kā

tad. Nu ko tad šis var teikt! Smaidija vien jau.
- Līze. Smaidija. Patiesi?.

.
Ak! Pilna prieka, sakārto

matus. Un vaj viņš neka neprasija?
Made. Ne! Kaunigs pagalam, kā jauns puika.

Bet es jau teicu. Man domāt, tev pašai vajaga dro-

šāki... Bet to es tev saku: Miglanos drīzā laikā

būs precibas un kāzas, tad lai velns par mazu bērnu

paliek... Raugās pa logu. Bet ekur nāk Janka, nu es

iešu! leiet kukņā.

Janka ienāk no āra trallinādams. Uja, kā nu Līze visu

uzkopusi. Tīri, kā kad vaj preciniekus gaiditu.
Līze nokaunējusies, pie sevis. Ak tu pagāns! Bet nu
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ir laiks! Uz Janku. Lai tik nāk vien, es jau varu sa-

gaidīt. Tikai kaut kāds jau nu gan ne. Tad es,

Janka, nemaz labāk negribu.
Janka iedams pār istabu uz durvimpa kreisi. Ja, ja, ko

tur var zināt. Tu jau esi dūšiga meita!

Līze. Ak nu, kas tad nu es. Šis pats jau ir

dūšigs.
Janka apstājas, ātri, jautājoši. Kas tad tāds?

Līze. Nu, tu pats Janka! Ak tad tu nu vienmēr

man visu ko slēp. Janka atmet ar roku un ņem jau aiz

kliņķa. Kur tad tu iesi tagad, Janka? Pagaid'!
Janka. lešu saimniecei darbu paprasit... Saim-

nieka nav mājās. Nu, kas ir?

Līze viņam paka]. Panāc drusku šurp. Vaj zini,
Made man nupat pateica, Miglanos drīz būšot pre-

cības.

Janka. Nu kam tad?

Līze. Ek nu, šis nezina! Tu vienmēr mani tā

aizrunā. Es jau nu ar' zinu, neliedzies nu; parunāsim
labāk divi vien, kur tad nu tev jāsteidzas. Paņem

viņu aiz rokas. Redz, Janka, man ir divi simti...

Janka atraudamies. Ko tu runā... divi simti! Kas?

Gadu?

Līze. Nu nu, mēlnesis! Divi simti rubuļu man

ir un, vaj zini, mēs dzīvosim kā lieli kungi. Uz pus-

grauda gan abi divi... Es, vaj zini, tevi jau sen

sen gribēju, bet tu tāds vien bailigs! Vaj zini, atnāc

šurp, nāc parunāsimies! Velk viņu uz meitu istabiņu.

Janka bailēs. Vai, vai, vai! Un neviena cilvēka

tuvumā!

Līze. Neviena, neviena! Atnāc nu šurpak! Velk.

Janka turas pretim, izraujas. Līze, Līze, tu vēl no

vakardienas carkas esi apreibusi! Man paliek bailes

no tevis.

Līze mī]i. Nebīsties neka, puisit, es jau tevi sen

sen gribu, bet nu man Made teica, ka tu ari. Ak,
cik tu esi bailigs! Nu neviens jau neredz! let virstī.
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Janka atraujas. Vai, vai, vai! Es tūlit, Līz, laid

mani tik drusciņ! Raujas uz āra durvju pusi. Nu ir slikti!

Līze pakaļ. Ne, ne! Pagaid'! Ko tu jokojies ar

mani. Nāc šurp! Grib viņu saķert aiz rokas.

Janka laiž skriet ap galdu. Dieviņ mīļais, nāc par

palīgu! Vai, vai, vai!

Līze pakaļ. Janka, Janka, nu nebēdz, muļķit, es

jau neka! Jauka tiek pie saimnieku durvim un ātri ieskrien

saimnieku istabā. Līze paliek stāvot. Nu pagaidi tu man!

Šitā jau nebūs! Es tevi gan sadabūšu, kundziņ!
Paņem lakatiņu no galda un iziet ārā pa labi.

Janka nāk ar Zīli no saimnieku gala smiedamies, roku

rokā. Bet nu man ir puns pierē! Rauga. Un tev ari,
Zīle! Tavu traku jakti!

Zīle smejas. Tad mēs būsim rada. Kad galvas
sasit kopā, tad tiek par radiem. Nu, bet kā iet

šodien?

Janka. Viss ir kārtibā. Nupat gribēju iet apru-

nāties ar tevi. Un vecais, prom?
Zīle met ar galvu. Agri šorīt aizbrauca, uz Bencku

laikam. Būs dabūjis naudu
...

Un tad nāks atkal

pilns mājās. Ak posts, posts!

Janka. Tu nesaki neka, Zīle, lai viņš plenderē.
Mums tagad jādabū tie kundziņi rokā, tad jau tālāk

tas nāks pats par sevi.

Zīle. Tu esi dūšigs, Janka! Bet man vienmēr

nelaba dūša. Tā skaties, iebrauks atkal kāds vecis

un sāks laizities apkārt. Nevar ne soļa paspert:

pakaļ vien nāk. Vī
.. .

Smird pēc pīpes, un naudu

vien žvadzina pa kabatām kā pērminderi... Un

vaj zini, tad es domāju tā: kad tāds vecis būtu

— tu.

Janka laimigs. Nu? Un tad?

Zīle. Tad tu man pakaļ vien staigātu, un tad

es — neko — un tad tu vienmēr teiktu: mīļā jaun-

kundze, — ak ne, tad tu vienmēr teiktu: Zīle
. . .

Zīle
. . .
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Janka. Un vaj tad tev patiktu?
Zīle. Tad neko! Man no tevis nava bailes, Janka.

Janka. Nu labi, nu tad es tev paka} vien stai-

gāšu, un tad tie veči nemaz netiks klāt. Un tad,

vaj zini
. . .

Zīle bēdigi. Ak Janka, tas neko nelīdz. Te ir

posts visapkārt. . .

Janka. Un tad es iešu uz lauku un strādāšu.

Visu tā, kā tu gribi. Katru gadu vienu jaunu būvi

celsim, — visu, kā tu gribi. Zeltam vajaga plūst!..
Jauni jumti būs visur; lauki kā jūra viļņos. Un

Zīle varēs iet un glaudit vārpas ar roku.

Zīle smaididama. Ak Janka!

Janka. Ja, ja! Un tad Miglaniem būs saimniece

kā jauna saulite. Uz lauku viņa ies pirmā, un pē-
dējā no lauka nāks mājā.

Zīle sasit rokas. Es iešu uz lauku!

Janka. Ja. Un Miglaniem tad — kurš ies garam,

tas apstāsies un brīnisies: kas par laimes malu!

Tu redzēsi tik. Un tad tu varēsi sev kaldināt vizu-

ļotu vaiņadziņu, kā dziesmā ir.

Zīle domā priecigi. Klausies, Janka, — ko es lai

daru ar tiem preciniekiem?
Janka. Dari tā, ka viņi vairs nenāk!

Zīle. Nu labi, bet tu palīdzi.
Janka. Tik pasauc mani, ja tev ir vajadzigs!
Zīle. Ak tu puika dūšigais! Bet nu strādāsim!

Janka ātri. Ja, nu strādāsim! Es iešu dzīt puišus
kopā; jāiet būs uz lauku, rudzi jāsaved.

Zīle. Un man jātaisa sviests! Ai, ai, drīzi, drīzi!

Steidzas uz kukņu.

Janka. Es palīdzēšu atnest! Zīle, pagaidi! Aiz-

steidzas priekšā; drīz nāk abi atpakaj; Jankam ķērne rokā, Zīlei

liela karote un bļoda. Noliek visu uz galdu. Nu tā, tā. Nu

es eju!
Zīle. Pagaidi, Janka... Ehe! Še, aplaizi karoti!

Uzņem lielu piku krējuma no ķērnes un dod Jankam.



Janka laiza. Mm
... mm

... diezgan, diezgan!
Zīle smiedamās. Vēl, Vēl! Nu! let viņam virsū; Janka

izskrien pa labi. Zīle paliek smiedamās, tad sāk taisit sviestu

un klusi dzied.

Tīcans paver saimnieku durvis un paskatās; tad ienāk lie-

lajā istabā. Labdien!

Zīle ierauga to, pieceļas kājās un skatās kā uz brīnumiem.

Abi viens otru kā sastinguši novēro. Tīcans, kaimiņš! Nu

labdien!

Tīcans stāv un sāk čāpstināt ar muti. Zīle
... jaun-

kundze! Neņemiet par ļaunu!
Zīle. Ak, ko tur par ļaunu! Tāds jauks ciemiņš.

Lūdzu, nāciet tik dziļāk. Kur tad iedami?

Tīcans nāk pie galda, noliek cepuri. Es, ē.
. . Eju

caur kungu istabu — neviena. Domāju — jāpaskatās
te

.. .
Un riktigi, jaunkundze mājās. Tavu laimi!

Nu ko tad laba strādājiet, puķit?
Zīle. Sviestu taisu. Ciemiņus vajadzēs pamielot!
Tīcans. Nu, kā tad, puķit... Es ē, vaj zini,

Zīle, atnācu pie tevis
.. . Pieraujas klātak un apsēstas.

Dod man savu rociņu pabučot. . .
Sniedzas pēc rokas.

Zīle atrauj roku. Nav laika, jāsteidzas! Kad tu

man Šķelmigi. palīdzētu, tad gan, varbūt!

Tīcans. Ak mīļā zelta meitiņ! Es tūlit. Un tad

mēs izrunāsimies no sirds un dvēseles. Taisās tuvāk.

Ak mīlestibas mokas! Zīlit, vaj zini, es esmu cietis,
cietis, nu es vairs ilgāk nevaru ciest. Vaj tu zini

ko, es tevi labprāt gribu precēt.
Zīle priecigi. Ak ļautiņi! Klusāk, Tīcanu tēv, ka

neizdzird kāds! Ak tad tu mani precētu gan!

Tīcans. Ja, man ta pirmā sieva ir mirusi, un

tādam pavecam vīram vienam grūti. Es gribu iedo-

ties svētā laulibā. Un tad neviena man tā nepatīk
kā tu. Redz, Zīlit, tev te ir jāstrādā, bet man ir

tādas domas, kad tu
.. .

Ja tu nāc pie manis, tad

tev ne salmiņš nebūs jāceļ. Dzīvo par lielmāti!

Tu tik ar atslēgām varēsi žvadzināt, un pavēlēt
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meitām .. . Man, zini, naudas ari ir skaidri divi

tūkstoši, es tev varu likt zīda kleitas pataisit. Kā

lielmāte vari dzīvot. Tu tik mani apkop ar šitām

mīļajām rociņām. Glauda pirkstus Zīlei. Mmm m...

Zīle smejas gardi. Ak tavu jauku dzīvi! Kas tad

man to dos, bārenei. Jūs tik jokus vien stāstāt,
Tīcanu tēv!

Tīcans glaudas klāt. Janudie, Zīle, kad es Dieva

vārdu minu! Tu man patīc no visas sirds. Ko tādi

jauni kungi zina? Tie tik ar muti to mīlestibu, bet

es no visas sirds. Es esmu piedzīvojis cilvēks, es

daudz ko zinu. Es tev ierīkošu tādu gultu kā no

pēļiem vien. Man ir pulka zosu un vienpadsmit
mīksto spilvenu. Tu varēsi gulēt līdz pusdienai.
Lūdzoši. Nu, vaj tu nāksi? Nu, saki, lūdzama? Nu,
Zīle! Čāpstina. Nu, Zīle!

Zīle šķelmigi. Ko tad nu es! Tāds jauks cilvēks!

Bet man jau nava vēl pilni gadi; nezin, ko tēvs teiks?

Tīcans pieglauzdamies. Zīlit, viņš no visas sirds!

Viņš man šodien teica: ej un ņem viņu tūlit, ja
gribi. Janudie! Cik mēs mīligi dzīvosim, Zīlit. Nu,
saki nu — ja; saki nu! Čāpstina.

Zīle. Ak atļāva gan! Nu, ko tad es tur vairs.

Tad jau jāiet vien būs. Bet apzvēri man, vaj tu

mani klausisi ar'?

Tīcans mīligi. Puķit, sirsniņ! Es uz ceļiem rā-

pošu, Zīlit!

Zīle. Labi! Nāc un palīdzi sviestu sataisit, tad

runāsim tālāk. Tā, sēsties te un griez. Taisa- viņu

pie galda.
Tīcans griež ar karoti krējumu. Sitā es, puķit, līdz

pastara dienai grieztu. Bet, Zīlit, dod nu man mutes.

Vienu vienigu reizi
.. .

Mm
...

m! Čāpstina ar lnpam

un griež.
Zīle. Ne, ne, ne! Tagad nevar! Bet ja tu man

to sviestu sagriezisi, tad es tev
. . .

tad tu varēsi

bučot, cik patīk!
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Tīcans lielā sajūsmā. Ak meitiņ, Zīlit, puķit! . .

Čāpstina.
Zīle paskatās pa logu. Tīcan, Tīcan, bet ko nu da-

risim! Nāk! Ļaudis nāk! Kad nu viņi mūs divus

vien te atrod, ko tad? Tad mans gods pagalam!
Ai, ai, ai! Lauza rokas. Redz, ko tu nu esi izdarijis!

Tīcans pietrūcies. Un es esmu pērminderis! Ko

nu lai dara!

Zīle ātri. Pagaidi, paliec mierā. Sēdi tu tā ar

muguru uz istabu un nekusties! Nosēdina viņu. Tā!

Tad viņi domās, ka meitiets. Paga, paga! Noņem la-

katiņu no pleciem un apsien Tīcanam ap galvu. Tā, tā. Nu

griez tikai! Paga, paga! Pieskrien pie sienas, paķer sagšu

un apsedz Tīcanam ap pleciem. Tā, nu ir labi, nu tu tik

griez! Ja tu sagriezisi to sviestu, tad varēsi bučoties,
cik patīk.

Tīcans čāpstina ar muti un griež. Mm
.. . Labi,

labi.
.

.

Zīle. Tu nekusties tik un griez! Izskrien pa saim-

nieku durvim.

Tīcans paskatās atpakaļ, pieceļas. Katevivelns! Zīle,

meitiņ! Ķīseliene nāk no āra; Tīcans ātri apsēžas ar muguru

uz durvim un griež krējumu.

Ķīseliene nopūšas. Utu, tu, tu! Tavu palaidnieka
zēnu! Noskrējos ar tām cūkām! Zīlit, meitiņ, vaj

launadziņa nevajadzēs?
.Tīcans nostāj griezt un klausās. Kas ta par velna

māti?

Ķīseliene. Zīlit, meit, ko tad vārisim? Ak, tad

sviestiņu taisi? Nu, nu, nu, vajaga jau ari. let uz galdu.

Tīcans sāk griezt stipri ātri un noliec galvu kā slēpdamies.

Ķīseliene pienāk. Dod nu, es palīdzēšu! Zīle!

leskatās Tīcanā un atlec gabalu nost. Tīcans, piecēlies, skatās

uz viņu un čāpstina; abi brīdi kā sasaluši, tad Ķīseliene kliedz

un krīt pie zemes. Vai Dieviņ, vai Dieviņ! Vai, vai,

vai, glābiet!
Made izskrien no kukņas, ierauga Tīcanu un sāk bļaut.

Vai Dieviņ, vai, vai, vai! Glābiet!
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Tīcans nosviež sagšu zeme un laižas bēgt uz āru ar laka-

tiņu ap galvu. Vai, vai, vai! Kur nu mans amats!
Durvīs satiekas ar Janku, kurš nāk ar garu pātagu steigšus
vien. Viņš dodas atpakaļ un nozūd saimnieku istabā.

Janka pakaļ. Turiet to tēviņu, turiet! Es tavu

muguru zilināšu! Ķeriet! Aizskrien.

Ķīseliene un Made vaimanā vienā gabalā. Ai ļau-

tiņi, ļautiņi, glābiet! Antikrists, pats antikrists, ne-

labais! Vai, vai, vai!

Zīle nāk no āra, steigšus. Kas te par kliegšanu! Ko

jūs brēciet! Valda smieklus. Kas to manu kreimu tā

saķērnejis? Ak tu Dieviņ!

Ķīseliene pakrīt uz sola pie krāsns. Zīlit, meitiņ!
Vai, vai! Nava spēka nemaz vairs! Ak tu Kungs un

vāciets! Es ieeju no āra un skatos: sēd viens pie
galda un griež sviestu. Es domāju ...

ka tu. Un

ka pieeju ...
tā viens tēviņš slienas kājās un

man virsū! Ak tavas bailes! Vaimanā.

Zīle. Tev virsū! Ak tu Dieviņ!
Made aizelsdamas. Es klausos, kas te kliedz pa

istabu
...

Kā es no kukņas ieskrienu, tā šis man

virsū! Un apģērbies par meitieti, — lakatiņš vis galvā.
Vai, vai, ļautiņi, nu labi vairs nava!

Zīle. Un tad pie manas kreima ķērnes bij? Tad

jau viņš laikam gribēja zagt.
Made. Zagt, zagt, ko tad gan citu. Jau bija tas

pods rokās!

Zīle paņem sagšu. Un sagšu vis paņēmis. Zaglis
gan, kas tad cits! Vajadzēja tik saturēt cieti!

Made. Antikrists, janudie antikrists! Kam tad

viņš meitiešu drēbēs iet, kad riktigs zaglis! A, mīļie?

Ķīseliene vaid. Vai, vai, kā nu spiež sirdi! Vai,
kā rokas trīs un sirdi rausta! Vai, kā nelabi! Vai-

manā un brauka sānus.

Zīle. E, skaties, kur cepure! Puisietis gan ir bijis.
Ak tu briesmas, briesmas. Un man visu kreimu iz-

ēdis. Rīkojas ap bļodu.
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Peteritis ieskrien no āra. Viens cilvēks aizskrēja

pa lauku
.. . briesmigi ātri. Baltu lakatiņu ap galvu

vis . . .
Nāciet skatities, nāciet! Man ir bailes!

Made. Peterit, puisit, neej ārā viens, neej! Tas

nava labais. Ej kukņā, puisit! Peteritis ieiet. Vai,

vai, vai!

Līze ieskrien no āra. Glābiet, glābiet, ļautiņi! Vai,

vai, vai! Kā es nāku ar zāļu nastu gar staļļa stūri,
tā viens cilvēks man virsū. Tāds kā puisietis pats,
bet lakatiņš ap galvu. Es no bailēm pie zemes —

šis man virsū
. . . Vai, vai, vai!

Made. Zagļi, zagļi, mīļie! Kur tie puisieši, ka ne-

sasien tādu briesmoni!

Janka nāk no āra, rokā pātaga un lakatiņš. Nu, ko jūs
te kliedziet kā vārnas! Redz, še kur lakatiņu es at-

ņēmu. Pats aizskrēja, ka nokūpēja vien. Tikai reizes

trīs ar pātagu pasniedzu pa kājām!
Zīle. Dod šurp! Dod! Vai! Nudie, mans lakatiņš!
Janka. Nozadzis! Bet lai skrien. Es viņu pazinu,

tas nekur neaizbēgs!
Meitieši visi reizē. Kas tas bij? Tu pazīsti? Nu, nu?

Janka. Tīcans vecais. Pērminderis.

Made. Vaidie! Ļautiņi! Tīcans tas pērminderis.
Līze. Un lakatiņu nozadzis? Un sagšu?
Zīle. Ja, un man kreimu izēdis!

Janka. Ak ēdis ar' vēl ir?

Zīle. Prasiet Ķīselienei!
Ķīseliene. Kā es ienāku no āra, tā šis sēd pie

galda un griež ar karoti. Izģērbies par meitieti. Ak

Dieviņ, tās bailes, tās bailes! Visa mugura stīva!

Janka. Nu labi, labi! Jādod tūlit valdibai ziņa,
lai iet un saņem cieti. Jums visām būs jāiet par

lieciniekiem.

Meitieši. Ja, ja, kā tad. Mēs ejam gan!

Janka. Un nu — marš! — pie darba! Nava laika

ko tērēt! Atpakaļ jau nenāks vairs. Un kad nāks,
tad te pātaga man ir klāt. Nu, ārā un pie darba!
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Lize iziet ara vaimanādama. Made uz kukņu. Ķīseliene
paliek uz sola, brauka vēderu un vaid no izbailēm.

Janka uz Zīli, priecigs. Vaj tu redzēji! Viens jau ir

prom. Tas vairs acu nerādīs! Tagad lai nāk tik vēl

kāds! Plikšķina pātagu.

Zīle smejas. Bet to lakatiņu gandrīz man aiznesa...

Paga, paga, — ko tur var zināt, iešu labāk pieslēgt
savas durvis! Prom pa kreisi.

Janka uz Ķīselieni. Nu ko tad tu tāda skāba, māt,
kā ķīselis? Vaj nevajadzēs drapju? Ko? Es pateikšu
Madei, lai sagrūž piparus ar ziepēm

. . .

Smaididams.

Negribi? Nu tad ņem tik dziesmu grāmatu un sāc

lasit to nodaļu par mēra laikiem! Varbūt pāries!

Ķīseliene niknumā. Tu pasaules bērns, vaj ne-

klusēsi! Ak Dieva zaimotājs! Es tev! Meklē, ar ko sist.

Vai, vai, vai! Mana muguriņa . . .
Atsēžas atpakaļ.

Janka. Es jau eju, jau eju. Dzīvo tik vesela!
Prom pa āra durvim.

Peteritis iznāk no kukņas, apskatās un, neredzēdams

Ķīselieni, manas pie krējuma poda; ierauga Ķīselieni, kura iekā-

sējas. Fitu! Lietuvēns! Nu tu dabūji gan mācibu! Pe,

pe, pe, pe! Mēda, izskrien ārā.

Ķēniņš pēc maza brītiņa nāk pa āra durvim. Pliku galvu;

kājās tik zeķes un apakšbikses no linu audekla; kā no kroga
bēgdams. Viņš ieskrien pūzdams un elsdams, un laižas pār
istabu uz savu kambari. Nolādētipagani! Vēl durvis aiz-

slēguši !
Ķīseliene ierauga viņu un sāk bļaut. Vai, vai, vai!

Ļautiņi, glābiet! Saimnieks!

Made izskrien no kukņas. Vai, vai, vai! Nu, ko tad

tu kliedz atkal!

Ķīseliene rāda uz saimnieku istabu. Saimnieks! Vai,

vai, vai! Ka bailes paskatities!
Made. Ko saimnieks! Ko tu runā?

Ķīseliene. Nava labi, nava, nava vairs! Vai,

vai, vai!

Stīpa no āra iesteidzas. Es jums prasu visiem val-

dibas vārdā: kur te tas cilvēks palika! Runājiet!
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Made bailes. Vai, ļautiņi žēligie! Kāds cilvēks?

Stīpa elsodams. Te ieskrēja viens cilvēks ar baltām

biksēm. Kur viņš ir palicis? Atbildiet!

Ķīseliene. Augsti cienigi kungi .. . saimnieks, —

saimnieks tur
. . . tur . . .

Rāda uz saimnieku istabu.

Stīpa. Aha! Pieiet pie durvim un sit. Tais' vaļā,
valdibas vārdā! Tais' vaļā! Atgrūž durvis, bet iekšā neiet.

Nāc ārā! Es tev pavēlu!
Ķēniņš kliedz no iekšas. Ko tu gribi no manis! Kas

tu tāds esi par tēviņu!

Stīpa. Ak tā, tu mani nepazīsti! Es tev parādišu,
kas es esmu. Aizgriežas pie sienas, atāķē svārkus, izvelk

mudigi no apakšbiksēm savu amata nozīmi un uzkar to kaklā.

A! Vaj nu tu mani pazīsti? Vaj tu pazīsti šito?

Rāda uz savu nozīmi. Nāc ārā! Kad Ķēniņš nenāk, viņš
pats dodas iekšā.

Ķīseliene. Vai, māsiņ, nu ir pastara diena! Nu

es esmu pagalam! Ak tu Kungs un vāciets! Saķer

sānus un ieskrien meitu istabā vaimanādama.

Janka nāk pa labi no āra. Ko tad nu atkal te kā

vistas kliedziet! Vaj pērkons jau iespēris būs?

Ķēniņš izskrien no savas istabas un grib doties ārā. Stīpa
pakaļ. Ķēniņš paspējis uzvilkt virsbikses.

Stīpa. Turiet! Cieti! Valdibas vārdā!

Janka saķer Ķēniņu aiz svārku stūra. Pagaid'! Paru-

nāsimies!

Stīpa sit kājas. Tu drīksti pretoties? Es tevi uz

pasiliju varu aizdzīt. Stāv' uz vietas! E, pasauciet
ļaudis! Ka būtu klāt! Tur Ķēniņu aiz apkakles-

Janka. Tūlit! Pataisa āra durvis un kliedz. Ē, puiši!
Sanāciet! Sanāciet! Jān, Mārtiņ, Līze! Ehe!

Ķēniņš mēda. Sanāciet, sanāciet! Puiši, ehe!

Teters, Lauska, Līze, Peteritis viens pēc otra

brīnidamies nāk pa āra durvim.

Teters priecigi. Aha, nu laikam mums izmaksās

algu vienreiz!

Made. Ak tu Dieviņ, tavu laimi! Mārtiņ, prasi nu!

Līze. Vai die! Nu es dabūšu priekš ziepēm ari.
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Ķēniņš. Puiši, visi dabūsiet tulit! Ņemiet un iz-

sviediet šo tēviņu ārā! Rāda uz Stīpu.

Stīpa. Tu drīksti valdibai pretoties! Striķus šurp!
Tu man zirgus zagsi! Pagaid', kundziņ!

Visi iepleš mutes. Ehe! Zirgus zadzis! Vaj tu redzēji!
Teters. Tad gan cieti! Es Rigā biju, tur ari zirgu

zagļi bijuši noķerti, ja!

Stīpa. Turiet cieti! Teters pienāk un palīdz turēt. Uz

Ķēniņu. Kā tevi sauc? Visi sarunājas izbijušies.

Ķēniņš sašļucis. Kristaps Ķēniņš! Miglanu ķēniņš!
Stīpa. Atbildi tu tālāk: Kā sauc tavu tēvu? A?

Ķēniņš. Kristaps. Ko tu gribi no mana tēva?

Stīpa piesit kāju. Kā sauc tavu tēva tēvu? A?

Ķēniņš. Es nezinu!

Stīpa. Tu nepretojies valdibai! Atbildi, kad tev

prasa.

Ķēniņš dusmigi. Liec tu mani mierā, Kristap!

Stīpa. Es neesmu nekāds Kristaps. Atbildi tu

man, kā sauc tavu mātes māti?

Made bailēs. Vai, vai! Ko nu šis lai saka! Vot,
kur valdība!

Stīpa. Atbildi tu valdibai, kā sauc tavu sievas māti?

Teters. Ehe! Visi radi laikam tādi paši!
Stīpa. Cik tu esi vecs? A?

Ķēniņš. 60 gadus! Vaj es esmu zirgs, ka tev

jāzina gadi!

Stīpa sasit ar kājām. Turi muti, kad tu ar mani

runā! Vaj tu esi kristits? A?

Ķēniņš. Ja! Es vis neesmu nekāds pagāns!

Stīpa. Pie kādas kristibas? A? Runā! Vaj tu esi

precējies? Kādas tev sevišķas zīmes pie miesas?

Līze šaujas starpā. Nava, nava precējies! Gan jau

apprecēsies, cieniga valdiba!

Ķēniņš raujas āra. Laid tu mani vaļā! Ko, jūs
mani te gribiet izmuļķot. Es esmu Miglanu ķēniņš,.
— laid vaļā!



210

Stīpa lec klāt. Ne no vietas! Turiet! Zirgu zaglis!
Atnesiet striķus!

Mārtiņš. Striķus, striķus! Pakāpjas pie skapja un

noņem no augšas grožus. Šite ir, augstā valdiba.

Stīpa. Apsieniet ap vēderu! Stingri, ka neizbēg.
Made sāk vaimanāt. Vai, vai, vai, nu uz cietumu!

Ļautiņi mīļie!
Līze. Man bailes, es bēgšu! Vai, vai, vai! Skrien

uz kukņu.
Ķēniņš lielidamies. Uccepurks! Šis man te muļ-

ķosies Vaj tu domā, ka es nevaru iet uz cietumu?

Kas man var liegt? Es eju, kur man patīk — Miglanu
ķēniņš vēl ir dzīvs! Ehe! Nu, es jau eju ... Nospļaujas.

Stīpa paņem grožu galu rokā. Marš! Raz! dva! Raz!

dva! Min soļus uz vietas kā zaldāts. Nu! Projām! Raz!

dva! Raz! dva! Cilā kājas. Teters pieskrien, attaisa durvis.

Ķēniņš papriekšu, Stīpa atgāzies, ar grožiem rokā, pakaļ; aiziet.

Visi pakaļ skatidamies.

Peteritis apskatās, ka nava neviena, klūp pie krējuma

bļodas un sāk laizit. Raz! dva! Raz! dva! Ēd pēc komandas.

Teters un Lauska nāk atpakaļ.

Teters. Vaj tu redzēji! Projām! Se tev bija! Bet

nu, vaj zini ko, nu ir reizi miers! Nu var atstiept
kaulus! Ehe, saimnieks projām!

Lauska. Bet kad nāks mājās! Ko tur var zināt!

Teters. Tas tik drīz nenāks mājās. E, vaj tu

zini, nu mēs padzīvosim tā kā pa Pavaļas zemi. Es

uzvilkšu jaunos svārkus. let pie sienas, paņem jaunos

svārkus un nosviež vecos. Būs jāpaiet līdz krogam! Svilpo.

Līze nāk atpakaļ ar Madi. Es iešu kukņā; vaj zini,
tur bas drusku ko uzkost. Nu saimnieka nava! leiet

kukņā. Zīle projām ar.

Made. Ja, Zīle ar aizgāja; es pati redzēju. Nu

ir drusku vaļas. Manu vecu muguriņu liec tīri vaj
nost! Ja, redz, es teicu: katram Dieva sods nāk

pakaļ. Te tev i bija!
Teters pie galda. Ehe! Kreims. Sanāciet, sanāciet.
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Lauska, nac nu pie Leiputrijas! Liz! Atnes maizi!
Ed ar karoti krējumu no ķērnes un dzen Peteriti nost. Lauska

klāt un izvelk kabatas nazi.

Līze nāk no kukņas ar gaļas bļodu, liek uz galdu. Sanā-
ciet nu, sanāciet pie launaga!

Made čāpstina ar muti. Oi, oi, kreima gabaliņš. Redz,
kur iet pie sirds! Ed visi ar steigu.

Teters pietrūkstas. Vadzi, ko es redzēju; tur skapī
vajaga būt vēl no vakardienas kādai pudelei! Skrien

pie skapja, izņem pudeli un sāk dzert. Aha! Smēķē!
Lauska klāt piesteidzies. Dod šurp, dod šurp! Vaj

viens jau izrīsi!

Made klāt. Nu, nu, nu! Vaj man ne lāsites nebūs!

Dod! Izrauj Lauskam pudeli un aiznes uz galdu. lemetam,

Līz, nu!

Teters krāmējas pa skapi. Ehe! Ekur gabals siera!

Kas grib siera?

Lize klāt. Dod šurp, būs labs ko uzkost pie tās

Čarkas! Aiznes sieru pie galda, ēd un dzer steigšus abas ar

Madi un pļāpa. Ta tad garšigs!
Teters izvelk jaunu pudeli no skapja. Lauska, še, ietai-

sits uz ogam. levelc!

Lauska liek kaklu mutē. Vaj zini, ir gan tai Pavaļas
zemē laba dzīve, ja tur ir šitā. Ko tu domā?

Teters. Vēl labāki, Lauska! Vēl labāk! Tur ir

ari ehe, medus! Izceļ podu no skapja. Medus,
medus! Kas grib medu! Sanāciet!

Made klāt. Vai! Kā man kaklā spiež no tām bai-

lēm! Dod Šurp, dod šurp! Paņem podu un nes uz galdu.

Peteritis klāt. Man ar' bij bailes! Manstipri bailes

bija, dod šurp! Bāž pirkstu iekšā un sāk ēst. Saldens!..

Līze. Paga, atstāj Jankam drusku, neizēd visu!
Visi pieci ņemas ēst un dzert kā pa kāzām. Lauska ar Teteri

un Made ar Līzi iemet pa glāzitei. Teters ēd briesmigi lieliem

kumosiem, acis bolidams, un bāž pa gabalam gaļas ķešā. Made

jau sāk taisities uz danci, iereibuši. Krējums ir izēsts un iztrai-

pits pa galdu. Teters ar Lausku sāk ķīvēties. Pilniga orģija.
Ķīseliene iznāk stenēdama no meitu istabas. Paliek
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izbrīnijusies stāvot, sasit rokas. Dieviņ Tētiņ! Neviens ne-

ievēro viņu; visi ēd un dzer un trokšņo; viņa paver saimnieku

istabas durvis un sauc. Zīle! Zīle! Vai dieniņ, nu ir

posts klāt!

Zīle nāk no savas istabas; aiz viņas Janka ar pātagu. Brīdi

paliek stāvot un izpleš rokas. Nu ir Miglani pagalam!
Janka! Janka! Žēlo nu! Tavu ēšanu!

Janka ieskrien. Dievs svēti launagu! Vaj uzkodām

ar' ko gribiet saldāku? Tūlit, tūlīt! Cērt ar pātagu pa

muguru, kuram tik klāt. Briesmigs troksnis un skriešana. Made

vaimanā un skrien istabāriņķī. Teters slēpjas aiz Līzes. Peteritis

ieskrien zem gultas. Trauki krīt, soli gāžas. Teters vēl bēgdams
ēd no līdzpaņemta medus poda. Janka plītē ar pātagu, kamēr

istaba paliek tukša. lerauga Ķīselieni pie krāsns un uzvelk tai ari.

Se tev launags, še launags!

Ķīseliene. Vai, vai, stundiņa klāt. leskrien meitu

istabā.

Zīle stāv un plāta rokas un brīnās. Vaimanas un lāsti

dzirdami no āra un kukņas.

Priekškars.

Ceturtais cēliens.

Ta pati telpa, kas trešajā cēlienā. Dienu vēlāk. Ķīseliene ir

slima no vakarējās pārbīšanās, guļ uz gultas un vaid. Līze

uzkopj istabu.

"Ķīseliene vaidēdama velk gari. Līzit, meit — —

pienāc — šurp, — paliec te man ko pagalvī
Vai—i—i— kā sāp! Vai—i—i— kā sāp! Līze pienāk.

Tā, tā, tā; nu drusku labāk.

Līze. Plāksteri vajadzēja tik uzlikt, tad atņem kā

ar roku. Mana mātes māsa, ek, ar' bija nobijusies,
tad ar plāksteri izvilka.

Ķīseliene velk tālāk. Diezi, diezi, meit, vaj tie

jēriņi ar' i pazīditi A—iiī! kā sāp! — — tās

aitas jau nelaiž ne klāt vairs. Vī—ī— kā sāp!
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Tur tai podiņā tās vakardienas suliņas
Uiiī— kā sāp! paņem, dalej drusku piena un

dod pusdienā, tie puiši jau Vai—i—i— ai

kā sāp!
Panāc, Līzit, vēl šurp drusku, pacel to gultas

maisu drusciņ — tur — tai — kājgali, tur — man

tāds gabals ta deiveldreķa vēl atlicis — A

vai! kā sāp! — sagrūd — es — paraudzišu. Va—i

—iii! kā sāp! Varbūt, ka i pāries ...

Līze meklē pa gultas galu. Ne te ir ša, ne te ir ta.

Būsi jau apēdusi. Aiziet atkal.

Ķīseliene. — Tāpat i tam pašam... Es — viņam
saku: sasavaldies kaut drusciņ —es saku, kas nu ta

par dzīvošanu — vienā pilnumā vien A—i—ī,

vai—ī! kā sāp — vienā pilnumā vien — Bet

i ne dzirdēt.

Tak jau — ar šiem ari labi nebūs... Kur šis tur

ši, — kur ši, tur šis A vai—i—i—ī! kā sāp!
To jau es saku, ka dabūs vest uz mācitaju, citādi

jau labi nebūs Vī! kā sāp! Avaī! kā sāp!
Jāiet ir sarīvēt! Pieceļas un ievelkas meitu istabā.

Līze ieklausās. Kotu tur runā? Kas tadšie tādi? Ko?

Made nāk no āra. Nu ko tad tu, Līz, vēl te slaukies?

Vaj tad tu vēl uz dzīvi te taisies?

Līze izbrīnijusies. Nu kas tad ir?

Made. A kas tad ir! Nesaproti vēl neka? Ko tad

tu te dzīvosi, kad te neviena kunga nava mājās?
Teters, raug', runā, ka ne par ko un ne par ko vairs

ne. Ne te mums vairs došot ēst, ne dzert, ne ari kas

maksāšot algu. Kur tu ņemsi, kad saimnieka nava. A?

Līze. Vai Dieviņ, vai! Janudie! Tā jau nu gan ir.

Lauska un Teters nāk no āra runādami.

Lauska. Vaj tu zini, kad labi apdomā, tad tev

taisniba gan.

Made pilnā mutē. Es jau ar' saku. Redz, i Lielais

Jānis vis ir gudrs cilvēks, kas pasauli redzējis. I tas

saka, kas nu te vairs par dzīvi.
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Teters pamācoši. Zināma lieta! Kad nava saim-

nieka, tad kam tad tu te strādā? Ej par velti, ja

gribi strādāt. Un tad beidzot vēl atnāks tiesa un

izliks visus no mājam: ej nu kur gribi. Ne ir, kas

tevi derējis, ne tev kāds maksās. Ja, ja, es domāju,
ka te ilgāk palikšana nava. Paņem savu pekeli un ej!

Lauska piebalso. Kā tad! Un kad vēl, kā saka,
citā vietā tev daudz labāka dzīve, kur, kā saka, tevi

tur par kungu. Es tūlit uz Pavaļas zemi. Tagad
ir laiks!

Made grūž sānos. Klusu tu ar to Pavaļas zemi,
runā kā vajaga.

Lauska. Kā ne! Ek še Lielais Jānis ari ies.

Teters. Es iešu uz Rīgu, tur pavisam cita dzīve

— katrs noņem priekš tevis cepuri. Bet ko tad šite?

Par muļķi!
Līze. Ja jau tā, tad es ari nepalieku. Te vēl

sāks teikt, ka mēs ar' ko zogam un ieliks vēl cie-

tumā. Es vairs te nemaz nestrādāju! Lai stāv!

Nosviež slotu kaktā.

Lauska dušigi. Kas ir, tas ir! Uz lauku tad vairs

neviens! Ko tu domā, Jān? Teters pamet ar galvu. Lai

izbirst, manis dēļ! Ehe! Ir vēl citur labāka dzīve ari.

Teters. Vaj tas ir dzirdēts! Kā celies no rīta ar

saules lēkšanu, tā līdz vakaram, strādā un strādā.

Neka, atpūsties ar' vajaga. Kas tev nekait — saņem

algu un ej, kur patīk. let tik projām! Ka nava

saimnieka — nestrādā! Savā vaļā pavisam cita lieta.

Es domāju atteikt.

Līze. Atteikt gan. Lai izmaksā visu, kas pelnits
Lauska. Vot lieta! Atteikt un lai samaksā visu

algu kā salīgts.
Made. Lai samaksā par visu gadu uz priekšu,

tad es strādāju. Citādi, kas te mums par drošibu?

Pliki jau visi ir. Žīda nagos!
Līze. Par visu gadu uz priekšu!.. Un tad es
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atsaku. Es neesmu vis te nekāds nerrs. Es neeju ne

no vietas vairs! Ja!

Lauska. Nu labi. Bet kam tad lai atsaka. Saim-

nieks
...

Made. Ak kam lai atsaka! Es atsaku, i beigts!
Man te neviena nava vajadzigs.

Teters. Atsaka Zīlei! Un naudu ar' pieprasit
vajaga. Ka nava saimnieka mājās, kas mums par
bēdu. E, es labāk uzvelku jaunos svārkus. Miers

mājās! Paņem no sienas jaunos svārkus un vecos nosviežkaktā.

Lauska. Kas pasauks Zīli?

Made. Ej tu, Līz!

Līze. Es gan ne, lai iet Lielais Jānis! Es nomaz-

gāšu rokas.

Janka nāk no āra. Nu, ko tad nu darisim? Vaj
svētdiena šodien? Ehe, Teteram jau jauni svārki

mugurā. Priecigi. Tad jau laikam svētdiena!

Made. Ko nu tu te vēl ālējies! Mēs visi atsākam.

Ehe! Kas te par dzīvi!

Līze. Vaj zini, Janka, tu ari tad atsaki. Kad nava,

tad lai nava neviena. Uja, kur tad te lai dzīvo?

Janka. Nu kas tad te ir?

Līze. Ne te ir saimnieka, ne tev te kas ko dos. Ja?

Janka. Ak tad visi uz ceļa gan jau?
Lauska. Mēs atsākam, un lai mums izmaksā tik!

Lai nāk saimnieks šurp!
Visi. Ja, ja! Lai nāk saimnieks šurp.
Teters dnšigi. Ehe! Aiziet šodien, ne rītu! Verloren

nach Riga!
Made. Ej tu, Janka, un pasauc Zīli!

Līze. Ej, ej! Tev jāiet!
Janka smiedamies. Kad jāiet, tad jāiet! Ak tad tūlit

izmaksāt UZ vietas? Labi, labi! Troksnis, visi kliedz. Janka

pataisa saimnieku istabas durvis un sauc. Zīle! Ehe! Zīle!

Nāc nu šurp! Jaunkundz! Ehe!

Zīle iznāk, labi apģērbusies; balts priekšautiņš; rokā šuve-

klis. Kas tad nu atkal būs par tirgu. Ak, cik nu
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visi dūšigi! Redz, tā man patīk! Nu tad tik rausim

ar', drīz būs rudens!

Puiši viens aiz otra raujas. Runā tu! Ne, — saki

nu tu!

Lauska aiz Mades. Mēs... Kāsē. Mēs jau...
Zīle laipni. Nu, nu, Mārtiņ, ko tad teiksi. Priekš

tabaka vajaga? Es tev tūlit! Saki tik, ja vajaga,

Mārtiņ!
Janka. Neka, Zīle! Viņi grib, visu lai izmaksa

tūlit uz vietas. lešot projām.

Zīle pabrīnās. Ko? Vaj tad šodien jau Jurģi?
Man tā nemaz neliekas. Uz puišiem. Vaj nebūsiet

pārskatijušies? Uz Teteri. Jān, ko tu domā?

Teters kuru Lauska grūsta pie muguras. E... Jurģi,
ne Jurģi. Bet drošāki ir, kad mums samaksā. Ko

tur var zināt.'

Lauska. Es ar' tā domāju. Ne te ir saimnieka,

ne kāda gala! Drošāki gan.

Made paliek drošāka. Uz putēšanu vien jau ir. Kas

nu te par dzīvi. Lai tik maksā cieti!

Līze. Te vēl cilvēku var aizvest uz cietumu, ko

tur var zināt. Man vajaga visu algu uz vietas! Ja!

Visi paliek droši un trokšņo. Ne no vietas! Es ne-

strādāju! Ne soļa vairs! Kad saimnieka nava, tad

mēs atsākam! Es labāk tūlit uz Pavaļas zemi, tad

zini, kur dzīve! Lai samaksā!

Zīle droši. Un tad pie darba neviens vairs neies?

Visi. Ne, ne! Lai samaksā!

Zīle iet pie galda. Labi! Tad taisisim ar' tos Jur-

ģus, kad jau visi tā grib. Būs mājas tīras! Janka!

Saimnieka nava mājās, tu nāc un samaksā viņa

vietā, cik tur būs jāmaksā! Un tad uz vietas mājas
būs tīras! Nosēstas pie galda. Puiši un meitas apklust.

_

Janka pienāk. Es varu maksāt. Labi! Nosēstas pie

galda, blakus Zīlei, uzliek naudas maku un dažus papirus uz

galda.
Zīle. Nu! Cik kūpam nākas! Ehe! Lielajam Jāņam
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jauni svārki mugurā, tam būs drīz ari jauns saim-

nieks.
..

To es tev saku: saņem, cik tev vēl vajaga,

un ka pēc pusstundas nebūtu tevis vairs te! Ja tiek

tūlit samaksāts, tad tūlit no mājam ārā! Arā! Un

tu, Lauska! Ej, sakrāmē savas mantas. Līdz vakaram

ka būtu tīrs! Ar visiem sivēniem, jēriem un govi.
Brauc ar Dieva palīgu tālāk!

Made bailigi uz Lausku. Dieviņ Tētiņ! Vaj tu dzirdi

nu?

Zīle. Kas vēl tur? Tu ari, Līz? Labi, labi!

Vari iet. Bet to es pirms saku: ka līdz vakaram ne-

viena nebūtu vairs te. Tūlit nāks jauni puiši un

meitas. Tiem vajaga vietas. Janka, samaksā! Rīkojas

ap naudu.

Lauska uz Teteri. Vadzi es domāju... Kur

nu lai iet tūlit? Ko tu domā? Teters aizgriežas prom

un nesaka ne vārda.

Zīle stingri. Nu! Ko tur tik ilgi. Nāciet un uz-

rādiet, cik kuram rēķins. Nava nekāda gaidišana!
Made uz Lausku. Ej nu runā! Ko nu? Ak tu

Dieviņ! Kur nu paliksim ar tiem lopiņiem?..
Lauska uz Zili. Es domāju... jaunkundze... saim-

niec... Es vēl apdomāšu.
Zīle pavēloši. Nava nekāda apdomāšanās. Tu pats

gribi tā. Saņem naudu un izkrāmejies no mājam.
Nu! Drīz!

Made lūdzas un nāk klst. Mīļo, mīļo saimniecit!

Apžēlojaties šo reiziti! Tas vecais jau kā

dulns. Es jau nemaz negribēju —

ne, ne! Šis vien!

Lauska. Es jau ar' nemaz tā nedomāju. Lielais

Jānis jau iesāka. Es negribu nekur iet tagad...
Nudie ne!

Teters atgriezies. Ko tu melo! Kas bija pirmais?
Eka tu pats biji!

Līze taisnodamās. Es jau ar' neka... Puiši jau tik

tā iesāka. Man gan negribas nekur iet, ne ar' man

ka vajaga.
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Teters uz Lausku.! Ko tu melo! Vaj es ko teicu!

Vienmēr es vainigs!
Zīle stingri, piecēlusies. Kas tad te nu būs par bār-

šanos. Kas grib iet — saņem naudu un — marš!

no mājam ārā! Un kas ne — tūlit pie darba! Te

nava vis nekāds tirgus! Nu!

Teters. Zināms, ka pie darba! Es jau aizeju!
Nosviestos svārkus uzvelk un jaunos pakar pie sienas. Kad

strādāt, tad strādāt, zināms! Nu, Lauska, kas ir?

lesim!

Made un Līze. Kā tad, kā tad! Kad iet, tad iet.

Ko tad citu, — darbs jau negaida.

Zīle. Klausāties! Ja kādam vajaga saimnieka,
tad —te ir saimnieks! Rāda uz Janku. Te ir Miglanu
saimnieks!

Līze. Kad Janka par saimnieku, ko tad! Tad

ir jauki!
Visi. Ja, ja, ko tad bēdāt. Tad mums nekas

nezudīs!

Janka piecēlies. Nu tad rausim ar. Rīt būs svēt-

diena, tad izrunāsimies tālāk. Jūdziet tik zirgus, ka

var braukt uz lauku. Nu! Es ar' jau eju. Visi pa āra

durvim prom.

Zīle priecīga. Redz tā, Janka! Saturies! Paga, es

tūlit nākšu, es tev ko gribēju pateikt. leiet savā istabā;
Janka staigā un svilpo. Pēc acumirkļa ieskrien atpakaļ iz-

bijusies. Janka, Janka, nu ir slikti! Tas Kreicen-

bergs atbraucis un tāds vecis! Ko nu darisim!

Ai, ai!

Janka. Na nu! Nu ko tad šis grib?
Zīle. Nu, viņš atkal mani grib precēt! Ai, ai!

Ko nu darisim, Janka!

Janka priecigs. Precēt! Ehe! Padomā. Nu, vaj tad

te neviena cita vairs nava ko precēt kā tikai tu?

Lai precē!
Zīle. Nu, nu?
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Janka smejas gardi- Klausies, Zīle, ko es tev pa-
teikšu

... Bet klusitiņam, pie pašas auss.

Zīle šķelmigi. Nu saki, nu ko tad?

Janka pievelk viņas galvu gluži tuvu un saka ausī.

Nu, vaj nav labi? Ko?

Zīle smejas un lec uzaugšu. Ai, ai, ai, Janka. Tas

būs jauki! Ja, ja, ja! Es tūlit, tūlit... Ja, ja, ja...
Smiedamās skrien uz āra durvim. Bet tu nekur tagad
neej, Janka. Man ir bailes. Izskrien pa āra durvim.

Kreicenbergs smalki uzģērbies, pabāž galvu pa saim-

nieku durvim uu tad nāk iekšā. E—he Es... ja, es

gribēju prasit. Saki, puis, vaj te nava Ķēniņa jaun-
kundze, mājas jaunkundze? Es viņu vēlētos satikt...

Janka ātri. Ja, kā tad, kungs! Jaunkundze būs

tūlit klāt. Viņa ir ļoti laimiga, bet viņa vēl nava

gatava... Redziet, kungs, viņa grib uzģērbties priekš
tāda glauna kunga.

Kreicenbergs glaimots, griež asas.NNo! Ja, ja.
Ak tā! Un vaj tu man nevari teikt, kur ir saimnieks?

Janka. Ja, ja, tūlit būs klāt! Kad svētiba

būs jādod, tad saimnieks būs klāt! Bet ejiet vien,
kungs, atpakaļ... viņa jau tur nāk. Es jums pa-

teikšu, kad viņa būs gatava. Bīda to atpakaļ.

Kreicenbergs ieiet saimnieku istabā. Ja, ja! Es tev

došu labu dzeramnaudu! Tu esi labs puisis! Zīle

un Līze nāk no āra.

Zīle. Ko tu domā, Līz... Tavu laimi, tavu laimi.

Tik bagāts un jauks kungs. Bet nu mudigi, uz-

ģērbies drusku.

Janka. Tad tu, Līz, esi ar mieru? Es viņam

pateikšu.
Lize atelsdamas. Ak dieniņas! Vai, vai! Ja, Janka,

pasaki, lai pagaida. Es tūlit, tūlit! leiet abas ar Zīli

meitu istabā.

Janka. Ja, ja. Labs puisis! Un šis man dzeram-

naudu došot. Paga, paga, kundziņ! Es tev pašam
iedošu dzeramnaudu, tā ka tu i vaļā netiksi no viņas.
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Zīle iznāk. Janka, klausies! Pačukst pie auss un no-

smejas.
Janka apmierināts. Ja, ja. Bet tu taisies drīz.

Zīle. Un tu izdari visu kā vajadzigs. izskrien ārā.

Kreicenbergs no saimnieku istabas, He! Vaj jaun-
kundze vēl nav runājama? Man ir svarigas dari-

šanas. Es...

Janka. Ja, ja. Tūlit! Nāciet tik iekšā, viņa jau
gaida. Pieiet pie meitu istabiņas un paver durvis. Lūdzu,
jaunkundze, te ir precinieki! Uz Kreicenbergu. Bet nu

izdarāties paši, man jau nepieklājas te būt. Esiet

laimigi! Iziet ārā steigšus.

Kreicenbergs staigā, iekāsējas. Tā, tā. Nu! Beidzot

tak tas skuķis ir manās rokās. Aha! Kas par jauku
būšanu. Na! Konfekt! Griež ūsas un gludina svārkus.

Līze uzģērbusies, lakatiņš galvā, iznāk no istabas dibenā.

Ak Dieviņ!

Kreicenbergs apsviežas un pielec klāt. Ā! Cienitā

jaunkundze! Ak, kāds man prieks, ka es drīkstu...

Sajūsmā neka neredz, acis pietaisidams. Bet — vaj es

drīkstu lūgt jaunkundzi, nāciet pie mums. Grib vest

uz saimnieku istabu. Mans onkulis.
. .

Līze turas. Ne, ne! Es jau tepat. Labāk jau
tepat. Vaj tad jūs mani, kungs, stipri gribiet?

Kreicenbergs. Ak, cienitā jaunkundz! Par visām

lietam vairāk! Jūs esiet mana sirds puķe, un es jūs
ļoti mīlu... Bet nu, puķit, vaj es drīkstu vienu

bučiņu. . .
Taisās klāt. M m m.

. .

Līze pie sevis. Vai Dieviņ, cik jauki. Ko nu?

Kreicenbergs apsēdina viņu uz zofaja. Jūs esiet tik

skaista.
..

Nu nu.
. .

Bučo ātri, tad ieskatās un nogriežas

kā sarāvies. Aber... bet viņa izskatās pavisam veca!

Fui! Likteņa ironija! let klāt un grib ieskatities sejā.

Līze priecigi, skaļā balsī. Es jau labprāt, kungs!
Man ir divi simti skaidrā naudā ar', mēs varam dzī-

vot. Taisās klāt. Zīle, Janka, aiz viņiem Made nāk no āra.
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Janka. Nāc nu, saimniec, novēlēsim tam jauna-
jam pārim laimes!

Zīle ar pudeli un glāziti. Lai jau Dievs palīdz!
ledzersiet tad ar' uz labu izdošanos!

Made pilnu muti. Redz, Dieviņ Tētiņ! Vaj es ne-

teicu, ka Miglanos būs drīz precibas! Redz nu, Līz,
kā es trāpīju!

Kreicenbergs iepleš acis un skatās uz Zīli, atlec nost.

Ko? Bet kas tas ir? Kas tas ir?

Zīle nāk klāt. Nekas, nekas, Kreicenberģa kungs.
Te tāds saldens dzēriens. ledzeriet vien. Līze jau
ir krietna meita!

Līze pieķeras Kreicenbergam pie rokas. Ņem jau nu,

ņem! Vaj zini ko, mēs šodien tūlit brauksim pie

mācitaja. Ak tu Dieviņ! Es jau varu par saimnieci

ari! es jau saprotu visu, neesmu jau no vakar-

dienas... Ek, kā Gailēnos visus saimnieces darbus

viena pati vien izdariju.

Zīle. Nu jau tu muižā būsi! Tā, Līz!

Kreicenbergs grib izrauties. Ak, laidiet mani vaļā!
Es neka negribu, neka negribu. Pie sevis. Te ir traki

tie ļaudis! Ak skandāls! Fui! Kad nu es tieku

vaļā — ach! tad ir labi! — Laidiet mani!

Līze tur cieti. Ne, ne! Mums jau laika diezgan;
nava jau nekur jāsteidzas vēl. Parunāsimies. Pieķeras

arvien cietāk.

Janka. Kā tad tu, Līz, cilvēka nemaz nepamīļo,
domās vēl, ka negrib.

Zīle. Jāpasauc jau tie puiši ari būs uz tiem prie-

kiem. Ej nu, Made, pasaki, lai ienāk!

Kreicenbergs raujas. Ak, ak! Es neka negribu!

Likteņa ironija! Nu ir pagalam! Laid tak mani, kad

es tev saku! Izraujas un skrien uz saimnieku istabu. Līze

pakaļ un noķer a*z svārku stūra.

Līze. Tā jau nu gan, puisit, es tevi nepalaidišu!
Kad runā, tad runā līdz galam. Paga! pagaid'! Tur

cieti. Kreicenbergs velk viņu līdz.
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Janka pieskrien. Dod dzeramnaudu! Ta nevar,

kungs, tā nevar! Līze ir ar mieru! Tur pie svārkiem.

Nu!

Kreicenbergs raustas kā apdedzis. Ak! Vai! Es

neka negribu! Ne! Ne! Apžēlojaties! Kas tas ir!

E! Izraujas un izskrien saimnieku istabā; Līze pakaļ.
Made sasit rokas. Aizbēga! Dieviņ Tētiņ! Aiz-

bēga! Vai, vai! Nu ir jāskrien! izskrien uz āru pa labi.

Jāpasaka citiem.

Zīle smejas paliekdamās. Kā viņi visi nu bēg no

Miglaniem. Tīri prieks vai skatities! Ai, ai! Es

vairs nevaru izturēt! Smejas. Uz Janku. Bet nāc nu,

Janka, ķersim rokā! Lai precējās! Nāc nu, nāc!

leskrien abi saimnieku istabā, dzirdami smiekli un kliegšana.
Līze lamājas.

Līze nāk pēc brītiņa, dusmiga kliedz. Tā jau ne-

paies, kā tu domā. Vaj tu redzēji, kur kungs! Tad

lai līdz pašai senatei iet, bet tu vaļā netiksi! Es

vis neesmu nekāda muļķe! Man ir liecinieki! Ja!

leiet savā istabiņā, kur abas ar Ķīselieni ņemas bārties.

Bencka nāk no āra un nes nelielu, vecu ādas somu; ienāk

svinigi, nesteigdamies, nobrauka bārdu. Labdien iekšpusē!
Apskatās. Neviena cilvēka mājās. Na! Tas vecais ir

iekš cietuma... Freiliene ar preciniekiem... Na!

Bencka dabūs naudu vaj tos Miglanus. Ehe.

Bencka nava muļķis! Noliek somu uz mūriša; lēnam, ne-

steigdamies novelk mēteli un piekar pie vadža; nopūšas, izvelk

ķemmi, izsukā bārdu. Izvelk no ķešas papiru vīstokli un

apskatās. Tā, tās vekseles ir kārtībā! Is gut!
Zīle nāk no saimnieku istabas, vēl smiedamās un laimiga.

Oho! Bencka! Izbīstas.

Bencka laipnigs. Labdien, cienitā freiliene! Ve-

cais Bencka ar' ir pie jums atbraucis. Vaj es varu

apjautāties, kā pie jums labi iet, freilien! Ko dara

papus?
Zīle nopietni, pusdusmiga. Tēva nava mājās.
Bencka mierina. Es zinu, zinu. Ko freiliene bē-

dājas! Viņš nāks tūlit mājās. Viņš ir vakar bijis
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drusku iedzēries un paņēmis cita zirgu. Tas vēl

nava nekas. Viņš ir godigs cilvēks un būs tūlit

mājās. Man ar viņu ir darišanas
.. .

Veikala bū-

šanas
...

Bencka ari nava vis nekāds Dievs. Bencka

ari grib ēst. Bet es domāju, mēs ar papiņu iz-

līgsim. — Un vaj es drīkstu vēlēt laimes freilienei?

A..
.

?

Zīle. Kas tās par laimēm, Bencka?

Bencka. Ui! Tas Kreicenberģa kungs ir viens

smalks kungs ...
Un nupat viņš aizbrauca no Migla-

niem. Es domāju, viss jau ir kārtibā?

Zīle smejas. Ja, ja! Ar to ir kārtibā. Tas vairs

atpakaļ nebrauks.

Bencka saraujas. Ui! Kas tas! Viņš ir bagāts
kungs. Tad mēs būtu drīzāk tikuši galā. Bet es

nevaru tur neko darit, es gribu tagad savu daļu
dabūt. Ko tur var zināt... Ķēniņa kungs ir vecs

un nevar vairs par savu māju valdit. Viņam ir ari

tādi mazi parādi, kā freiliene to jau zina. Bencka

grib savu daļu. Bencka ir aizdevis Ķēniņam pusotra
tūkstoša uz vekseļiem .. . Nabaga žīds grib savu

daļu atpakaļ... Ja, ja. Es pagaidišu, kamēr Ķēniņš
nāk mājās.

Zīle dusmigi. Kā patīk, Bencka! Pie sevis, aizgriez-
damās. Nu ir Miglani pagalam! Ai, ai, ai! Kož sev

pirkstā. Manas dieniņas!

Ķīseliene izvelkas no savas istabiņas, jau daudz labāka.

Ak tu Dieviņ Tētiņ! Es klausos, kas te tā runā, un

pats Bencka!

Bencka. Labdien, saimniec! Nu, kas būs ar

pusdienām priekš Benckas? Vaj es dabūšu?

Janka ienāk no āra, pabrīnās un pieiet pie Zīles. Visu

laiku abi sarunājas. Janka mierina Zīli.

Ķīseliene. Ak, pusdienu Benckam! Nu kā tad,
lai jau Dievs nedod, kā tad nu bez pusdienas! Da-

būsim, dabūsim visu. Nu ko tad labāk gribēsi?
Bencka. Es gribu sev izvārit pusdienu pats.
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Es te palikšu šodien; ko lai dara, ka vajaga palikt.
Tu man atnesisi drusciņ sviesta — tādu gabaliņu, —

krējuma — tādu gabaliņu, un piecas sešas olas. Nu...

var vēl kartufeļu drusku un sīpolus. Tur ir viss!

Ķīseliene pakalpīgi. Nu kā tad! Tūlit, tūlit,
Bencka. Kā nu ne, tādu garu gabalu braukt, tad jau

vajaga uzkost. let steidzigi kukņā un pie skapja un nes

visu prasito. Pa tam Bencka izvelk no somas mazu katliņu un

karotes un taisās pie krāsns priekšas.

Janka uz Zili. Un tad tūlit viņš grib?
Zīle. Ja, ja! Viņš grib to naudu tūlit. Ja ne,

tad viņš liks pārdot Miglanus. Tā, Janka, nu ir

visi prieki vējā!
Janka. Un vaj tie vekseļi viņam ir klāt?

Zīle. Ja, ja! Viņš jau rādija un rēķinājās. Nu

jau Kreicenbergs mani tā kā tā nopirks. Slauka acis.

Janka. Paga, paga, Zīle! Tu vēl nesaki neka.

Man ar to Bencku ir jāaprunājas. Es ar' drusku

kaut ko zinu. Es viņam likšu drusku trūkties. Bet

kad es saukšu, tad nāc!

Zīle smaididama. Janka!.. Ja tu to Bencku aiz-

dzen, tad es
.. . Nu, tad es tev kaut ko pateikšu.

Janka. Ej tik nu tu prom. Un to Ķīselieni ari

aizdzen. Mums vajaga ar to žīdu diviem vien izru-

nāties.

Zīle. Ja, ja, Janka! Bet diezin
.. . let, pasauc

Līzi no istabiņas un abas aiziet uz saimnieku istabu. Pa tam

Bencka ir ierīkojies omuligi. Ķīseliene krāsns priekšā iekuri-

nājusi uguni, — Bencka uzliek katliņu uz trijkāja un sāk taisit

sev mielastu.

Janka uz Ķīselieni. Saimniec, vaj dzirdi, ka tevi

Zīle sauc! Ej nu!

Ķīseliene. Ja, ja! Ņem nu, Bencka, kas jau
ir. Pasauc, ja vajaga, es jau tad atnākšu tūlit

.. .

Aiziet pa kreisi.

Bencka nosēstas uz krāģiša pie krāsns, omuligi izstiepj

kājas, nožāvājas, noglauda bārdu. Puis! Ē! Puis! Janka!

Janka dusmigi. Ko tu gribi?
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Bencka. Ej tu padod tam manam zirgam dā-

bolu. Vienu feinu gabaliņu dābola. Viņu vajaga
labi iebarot!

Janka. Man nava dābola. Prasi saimniekam!

Bencka. Ui! Vaj Miglanos nava siena, vaj auzu,

vaj dābola? Nu, kam tad tie Miglani piederēs?
Prasi! Tie Miglani piederēs Benckam, man! Rāda sev

uz krūtim. Nu?

Janka nāk tuvāk. Ja, ja! Bencka ir bagāts. Benckam

ir liels krogs un liela bode. Benckam naudas kā

velnam. Vaj ne?

Bencka. Par ko ne. Bet par ko viņam vajaga
zināt, cik Bencka ir bagāts. To nevienam nevajaga
zināt.

Janka ciešāk. Ja, ja. Un Bencka tirgojas ar zir-

giem. Viņam pieved zirgus no malu maļam. Un

Benckam ir smuki bērni, un Bencka ir rados ar pašu
Subates rabineri. Benckam visi parāda godu! Vaj ne?

Bencka nobrauka bārdu. Ja! Bencka ir godigs
žīds. Es braucu caurām naktim un dienam un lasu

kapeiku pie kapeikas. Bencka ir godigs, un viņam
ir par to gods. Nu, un par ko viņam Jankam to

vajaga zināt. A? Apmaisa savu ēdienu un nosmēķē.

Janka viltigi un droši. Par ko man to vajaga zināt?

Par to — ka rītu vaj parīt Benckam nebūs vairs ne

kroga, ne bodes, ne naudas...

Bencka paliek uz vietas; stīvi skatās. Ko viņš runā?

A! Cilvēks, ko tu runā aplam? Vaj tev nav prāta?
A?!

Janka. Un Bencka nebūs ari godigs vairs, un

Bencka nevarēs braukt apkārt ne nakti, ne dienu.

Rītu vaj parīt Benckam būs jāiet ar sievu un bērniem

UZ Sibiriju! A! Uzkliedz tuvu Benckam klāt.

Bencka saraujas kā no dzēliena. A ferrikter Goije!
Tas cilvēks ir traks! Skatās visapkārt, vaj kāds nedzird.

Ko tu zini? Nu!?

Janka nāk virsū un skatās Benckam acīs. Es zinu, ka
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Bencka pērk zagtus zirgus un pārdod tos tālāk! Ehe!

Es zinu, ka Bencka pats zog zirgus un tos pārdod...
Es ari zinu, kur Benckam tie zagtie zirgi stāv. Nu,
ko tu teiksi?

Bencka atlec, pie sevis. Oi, vei, vei! Kā manas

ciskas nodrebēja! Ko tas cilvēks var zināt? Uz Janku.

Tu esi muļķis cilvēks. Es ar tevi ilgāk negribu
runāt. Es labāk braucu mājās. Fui! Spļauj un plucina

bārdu, taisās prom.
Janka klāt. Bencka nebrauks ne no vietas! Un

es vēl viņam pateikšu, ko es zinu. Bencka pietur
ari smuku naudu, kura ir — — viltota! A!

Bencka iekliedzas un ķer ar rokam sev matos. Oi, oi,
oi! Mana šepte ir pagalam. Es esmu nodots! Uz Janku.

Kļaus' tu, nelieto tik lielu muti! Skatās bailigi visapkārt,

vaj kāds nedzird. Dienas laikā par tādām lietam nevar

runāt. Oi, vei, vei! Es gribu braukt projām, man

nava vaļas!
Janka. Oho! Tagad Bencka nebrauks nekur.

Bencka pagaidīs tepat, kamēr valdiba paņems tos

viltotās naudas pakus. Es zinu, kur viņi ir paglabāti.
Un tos zagtos zirgus ari! Nekust' ne no vietas, es

tūlit saukšu cilvēkus! Diezgan tev pa pasauli braukāt!

Bencka trīsēdams. Oi, mierā, mierā! Jums būs

klusēt, cik jūs variet! Nevienam cilvēkam to nebūs

zināt! Cst, Janka!

Janka dusmigi. Striķus, ka var sasiet Bencku!

Puiši, ehe!

Bencka krīt viņam klāt. Jaunskungs, mīļais jauns-

kungs! Apžēlojaties par mani! Es jums atdošu visu,
ko jūs tik gribiet! Oi, vai, vai! Apžēlojaties par

mani vecu vīru!

Janka. Ja tu, Bencka, uz priekšu zirgus nezodz...

Un tad klausies: Es tevi palaidišu, bet tu atdod

man tos vekseļus.

Bencka. Kas par vekseļiem?
Janka. Miglanu vekseļi. Pusotra tūkstoša!
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Bencka. Ui, vaj viņš ir traks! Tikdaudz vek-

seļus. Tos es nevaru dot ne par kādu naudu.

Janka. Labi. Brauc tad uz Sibiriju ar visiem

vekseļiem! Puiši! Ehe! let uz durvim.

Bencka skraida pa istabu un plēš bārdu. Oi, oi, vei!

Tas cilvēks ir traks! Oi, oi, nolādēta diena. Jauns-

kungs, jaunskungs! Oi, tās vekseles ir blanko!

Jaunskungs, es jums došu to vekseli. Izrauj papirus no

ķešas. Ta te ir visa mana manta! Janudie! Tas

vekselis ir piecisimti rubļu un blanko. Aber tagad

jums būs turēt muti!

Janka paņem vekseli. Te ir tik viens vekselis. Bet

kur tie citi?

Bencka. Vairāk man nava no Miglaniem, janudie.
Kad es tev saku, mīļais cilvēks. Janudie!

Janka. Redzēsim! Paņem grožus no skapja virsus un

atloka.

Bencka. Oi, oi, vai! Tas cilvēks ir bez sirds!

Jaunskungs!
Janka. Būs vaj ne? Nu! letpie āra durvim un pa-

vēris sauc. Ehe! Puiši!

Bencka pielec klāt. Nebrēc nu, jaunskungs, nebrēc!

Es atdošu visu manu sirdi. Ai, ai, ai! Izņem vēl

divus vekseļus un iedod Jankam. 0—oi!

Janka. Nu, labi! Un tu... skaties! Tu teiksi,
ka es tos vekseļus atpirku, saproti? Un ja tu vēl

vienu zirgu zagli pieturēsi vaj nepareizu naudu, tad

nekādas žēlastibas nebūs. Tad projām uz katorgu!
Saproti! A! Un tagad — ārā ar visām pekelem!
Un ka Miglanos tu savu kāju neceltu vairs! Otrreiz

tu ārā netiksi. Nu! Projām!
Bencka krāmē visu kopā. Jaunskungs, es tūlit, tūlit.

Bencka būs godigs kā kāds barons. Oi, viņš būs

godigs un nabags! Un jaunskungs būs ari godigs
un neteiks nevienam ne vārdiņa par mūsu godigu
andeli. Oi! Es jau eju, es jau eju! Izsteidzas pa

āra durvim, atstādams mielastu uz uguns.
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Ķīseliene nāk no saimnieku istabas. Tā, tā, tā,
Bencka, nu, kā labi tad smēķēja! leskatās. Kur tad

nu šis būs palicis! Dieviņ Tētiņ! Iziet ārā.

Zīle nāk pa kreisi. Nu, Janka! Kur tas Bencka

palika!
Janka rāda vekseļus. Skaties nu, Zīle. Vekseļi

rokā!

Zīle pieskrien klāt. Ai, ai, ja! Kā tu dabūji? Ko?

Rādi šurp!
Janka smejas. Nopirku par labu maksu. Nu?

Zīle ļoti prieciga. Un nu neviens Miglanus ne-

dabūs! Ai, ai, ja! Nu un tu... Janka? Tagad tu

esi Miglanu saimnieks! Ko?

Janka priecigs. Neka! Tu esi tagad Miglanu saim-

niece. Nu ir viss pa tavam prātam, kā es aizvakar

teicu.

Zīle šķelmigi. Un ko tad tu?

Janka. Es iešu uz lauku strādāt. Vēl jau jauni

Miglani jāuzceļ.
Zīle aiztur. Bet es tevi uz lauku nelaidišu.

Janka raujas. Bet es iešu.

Zīle saķer viņu. Bet es tevi turēšu. Man vienai

mājās bailes.

Janka. No ka tad? Precinieki vairs nebrauks.

-Zīle koķetē. Varbūt, ka brauks! Ko tu zini?

Janka aizdomigs, ar greizsirdibu. Nu nu! Kas tad

brauks?

Zīle piešķiebj galvu. Es nezinu. Varbūt, ka Janka

brauc. Nokaunas.

Janka. Es!? Vaj tad mani nedzītu ārā?

Zīle. Ko tur var zināt. Pamēģini, tad redzēsi!

Janka samulsis, priecigs. Zīle! Bet... Ak tu...

Stāv kā neziņā.

Zīle nolaistām acim. Nu — pamēģini!. .

Janka. Ja es zinātu...

Zīle šķelmigi. Nu pamēģini...
Janka saņem aiz rokam un sāk raustit. Ak tu, Zīle, Zīle !
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Zīle piesit ar kāju. Nu mudigi! Pamēģini!
Janka ātri nobučo Zīli.

Zīle smejas. Ak tu lāčuks. Šitā vajaga! Ņem viņu

ātri un sirsnigi skūpstit Tu esi mans puika. Vaj ja?
Janka. Ja, Zīle! Ja!

Ķēniņš pataisa durvis pa kreisi un vēl kaut ko runā ar

Ķīselieni. Uztaisi man tēju ar siļķi. Nu!

Zīle uz Janku. Ej tepat istabā, ej tepat! Janka ieskrien

meitu istabiņā. Ak tu, tētiņ, jau mājās! Nu, kā tad

labi gan gāja?

Ķēniņš atmet ar roku. Sataisies tu, Zīle. Šodien

būs tev precinieki. Kreicenberģa kungs atbrauks.

Citādi tie Miglani...
Zīle. Uja! Vaj šis divas precēs? Nupat jau bija

un saprecēja mūsu Līzi.

Ķēniņš apsēstas. Ko tu runā? Līzi saprecēja?
Zīle. Ja! Bet nu sataisies tik tu pats. Bencka

bija te ar taviem vekseļiem.

Ķēniņš. Nu nu! Ko tad Bencka grib?

Zīle taisās raudat. Janka nopircis no viņa tos vek-

seļus un nu. mūs visus no mājam sakas izsviest. Ej
nu übagos!

Ķēniņš pieceļas, sarkans no dusmām. Ko! Ķēniņam

jāiet übagos? Man, Miglanu ķēniņam? A! To es

gribu redzēt. Sātani! Jūs mani gribat izmuļķot. A!

Miglanu ķēniņš vēl ir dzīvs! Nu domā, ka es nevaru

aiziet? Ehe! Kliedz. Ķīselien! Ķīselien! Dod balto!

Tfu, kas par sliktu dūšu! leiet lādēdamies atpakaļ.

Zīle sauc. Janka, Janka! Nāc nu šurp!
Janka. Kas nu bija!
Zīle. Tu brauc pie manis šodien precibās! Tūlit!

Janka. Ja, ja, Zīle.

Zīle. Nu, nāc nu šurp!
Janka. Ak tu! Saķer un sāk bučot.

Ķēniņš nāk no savas istabas. Zīle! Izpleš rokas. Kas

tad nu būs?
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Zīle priecigi. Es viņu pielūdzos. Mani viņš nesviež

ārā no Miglaniem. Palūdzies nu ari.

Janka. Ķēniņam tiek atlaists. Zīle māk labi lūg-
ties! Ķēniņš var ēst žēlastibas maizi!

Ķīseliene ienāk ar pudeli. Redz nu! Es jau teicu,
ka tā būs, es jau teicu. Ak Dieviņ Tētiņ! Kur ši,
tur šis; kur šis, tur ši!

Ķēniņš nosēstas pie galda, rāmi, E! Ķēniņš savu

meitu ir paspēlējis. Nu ir diezgan trumpots! Ķēniņš

grib atpūsties. Kas man to var liegt? Vecā! Vaj
neiemetisim labāk uz tām bēdām pa glāzitei! Dod

šurp!
Janka un Zīle sačukstas uu priecigi roku rokā izskrien

pa āra durvim.

Ķīseliene lej ar drebošu roku. ledzer, tētiņ, iedzer!

Nu mūsu dieniņas pagalam! Ak tu kungs un vāciets!

Priekškars.
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Anna, viņa sieva.

Skaidrite, 14. g. 1 .

Zelma, 20. g. /
Vl*U raeitas-

Kārlis Vanadziņš.
Odums Grantē, latgalietis.
Mika, ganu zēns.

Caculs.

Caculiene.

Ilze.

Vecais tēvs Bajāros.
Alma, jaunkundze no kaimiņiem.
Bullans, agronoms.
Jankauskis.

Grundulis, students-korporelis.

Kalnietis, saimnieka dēls no kaimiņiem.

Viss sekošais norisinās Bajāros mūsu dienās, 20. gadusimteņa
otrā desmitā. Kurzemes mājas un apstākļi.



Pirmais cēliens.

Skatuve. Liela saimnieku istaba. Dibenā stikla durvis no

āra caur verandu, kur redzams dārzs un aiz ta ēkas. Pa kreisi

durvis uz saimnieku citām istabām; tālāk pa kreisi durvis uz

saimnieka meitu istabu. Pa labi vidu — uz kalpu istabām.

lerīkojums pēc jaunāko laiku prasibam, cik to atļauj pārtikuša
Kurzemes saimnieka apstākļi. Istabas puķes.

Laiks: Vasaras pēcpusdiena.

Ciemagailis pilnigs, paresns, mati no pieres mazliet no-

gājuši, maza sirma ķīļa bārda; reizēm stipri zemniecisks, reizēm

smalks un moderns. Kliegdams ienāk no kalpu istabas. Beigts!
Beigts! Uhh! Žēlojiet! Pasaulei gals klāt! Beigts!
Ķer pie sirds un apsēstas krēslā.

Anna iesteidzas pa kreisi. Ak tu Dieviņ, kas tad nu

atkal!

Ciemagailis. Beigts! Tas slepkava maninobeigs!
Ķer pie sirds.

Anna. Skaidrit! Skaidrit! Ūdeni! Ak posts,

posts!
Skaidrite izskrien no savas istabas un dodas uz kukņu.

Pēc laiciņa nes lielu krūzi Odeņa un noliek.

Anna dod tam. Nu kas tev bij? Nu, apmierinies!
Vaj pāriet?

Ciemagailis. Pāriet? Ko tu te mani ar to ūdeni!

Ū! Paraug' tur tai skapī, vaj nav kāds ķimelitis.

Beigtas manas dienas, to es saku. U! nava vairs

dzīvojams!
Anna padod. Bet kas tad bij? Ko tu kliedz tā?

Ciemagailis. Nu, tas Kārlis! Tas Kārlis! ledo-

mājies, viņš man sēd uz arkla un lasa avizi. Pašā

karstajā darba laikā! Kur mēs tiksim? Kapā, kapā
mums jālien. Beigas!
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Anna. Nu, nu, nu. Vaj nu katra sliņķa dēļ tā

jāvaid!
Ciemagailis. Tev ir labi runāt! Bet man sirds

pa kaklu nāk ārā. Tās algas un visus labumus!..

Un ko viņš saka? Šķiras apziņa viņam jāizkopj ar

tām avizem. To viņš man saka. Bet to es zināšu.

Es viņu te necietišu. Tad labāk lai guļ lauki atma-

tās. Uu, slepkava! Dzer. A... Klausies, Anna, ej
un pasauc viņu tūlit šurp. Viņš tepat aiz dārza ar.

Anna. Ak, paliec nu mierā! Nu kausies ar

kalpiem. levēro tak savu saimnieka godu.

Ciemagailis. Ne, ne, tūlit uz vietas es viņu gribu

ņemt cieti. Ej, ej!
Anna. Pagaid' jau vismaz, kamēr Zelma no kur-

siem atbrauc un tad aprunājies. Tak jau tur būs

vairāk prāta.

Ciemagailis. Tad viņa varēs saimniekot. To es

teicu, ja. Man ir līdz kaklam ši raušanās. Bet

tagad ne. Tagad es esmu te saimnieks un viņam
būs atbildēt. Tūlit uz vietas.

Anna saīgusi. Ak, ne man laika, ne patikšanas.
Kliedz tikai kā aizkauts un baidē visu māju. Dari

pats, kā zini. Iziet.

Ciemagailis kliedz. Skaidrit! nāc šurp!
Skaidri te iznāk no savas istabas. Kas tad nu būs?

Ciemagailis. Ej tu man tūlit un pasauc Kārli

šurp. Lai liek aršanu mierā, man ar viņu jārunā.
Nu!

Skaidrite sarauj seju un iziet caur verandu.

Ciemagailis mc un iedzer vel glāziti. Suga! Jauni

laiki, humanitāte, idejas, tiesibas... Tik darba nav.

Na... Pasaule.

Skaidrite nāk atpakaļ. Tūlit! let savā istabā.

Ciemagailis steigā uzbudinādamies, gatavs klupt virsū

kalpam. Tad apsēstas atkal un grib iedzert, bet nobāz, Kārlim

jau redzot, pudeli zem galda.



235

Kārlis nāk pa labi. Labdien, saimniek! Jūsu žēla-

stiba man pavēlējusi? Smīn.

Ciemagailis trūkstas kājās. Aha! Nu saki man reiz,
cik ilgi tas tā ies?

Kārlis. Kas?

Ciemagailis. Kas?? Ta aršana, ta strādāšana par
lielo gada algu. Nu tu zini?

Kārlis. Ja mēs varēsim sadzīvot, es domāju, līdz

jurģiem. Tagad ir divdesmitpirmais maijs. Tā tad

vēl vienpadsmit mēnešus.

Ciemagailis. Un tu mani vēl mēdisi! Tu... T...

Nu saki, kāpēc tu zodz dienas man un ēd manu

maizi. Vaj es tevi avižu lasišanai derēju? Dienas laikā...

Kārlis. Jūs teicāt, ka zirgus vajagot atpūtināt

pēc pusstundas. Kamēr citi pīpo, es varu lasit avizi.

Ta nava par jūsu naudu abonēta.

Ciemagailis kliedz. Avizi, avizi! Avižu tārpi! Bet

pie manis vajaga art, ne avizes lasit. Tādi man

nava vajadzigi. Katra minūte man dārga. Kungi!
Kārlis. Kad nava vajadzigi, es varu iet. Pasaule

ir plaša. Kalpu ādas tagad cenā.

Ciemagailis tuvāk. Ko? Ko tu saki?

Kārlis. Es esmu gatavs vaj tūlit. Dodiet man

vēl desmit rubļus, kas atlikuši par pirmo mēnesi, un

ejiet art. Nu, vaj salīgts?
Ciemagailis ierēcas. Art! U! Saki, vaj tu turēsi

muti! Tu neiesi ne no vietas! Ar līgumu tu esi

piesiets te.

Kārlis. Kā tad. Atnesiet tik žagarus. lesvilpjas gari.
Tā tad es eju. Man ir vieta tepat blakus kaimiņos.
Ar visu avižu lasišanu un visu virsvērtibas ražošanu.

Bet — Ilze ari grib man līdzi un Odums. Atlaidiet

ari tos sliņķus. Viņi te nobarosies pie siļķēm un

izgriezta piena, ka ne paiet nevarēs. Skaidra lieta.

Ciemagailis virsu nākdams. Ārā! Tu man saimi

atvilsi! Uradņikam es tevi uzdošu. Par streika taisi-

šanu — divi mēneši arestā. Saproti. Avižu lasitajs!
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Kārlis. Labi. Vaj man art, vaj iet?

Ciemagailis dusmās mīdās, gandrīz raudādams. Art!

art! slepkava! U! Art! Arā!

Kārlis mierigi. Un avizi lasit... Bet iemetiet nu

atkal uz tām sirdssāpēm kādu ķimeliti. Uz redzē-

šanos! Aiziet svilpodams.

Ciemagailis iet aši uzbudināts, pagrūž krēslu. Mēris

un nāve! Nolāpits dumpinieks! leslēdz pudeli skapī,
aizsviež durvis ciet ar troksni un ieiet savā istabā.

Klusums. Pagalmā dzied gailis. Pauze.

Pa verandas durvim ienāk Zelma ar daudzām pakām, putekļu

mētelī; sakarsusi un pūzdama.
Zelma ļoti darbiga un kustas aši un izveicigi. Utu thu!

Tā! Nomet pāris pakas uz grīdu. Ā! To karstumu! Durvīs

uz verandu. Odum! Ē, Odum! Nes šurp tās pakas,
nes šurp! Tā, tā! Liec te uz lieveņa. Visu paņem,
kas vēl tur ir.

Odums noliek dažus saiņus. E, kundzenit. Kur tu

Diva protu sanesesi!

Zelma liek istabā saiņus, pakas, kurvišus. Nes nu, nes

tikai. Varbūt pašam kas būs. Ā! To saules spie-
dienu! Vēdina ar mutautiņu. Un neviena paša mājās.
Kā izmiruši!

Odums. Te nov bous viss. Tik vēl tis ulu gruzs.

Zelma. Kas par olu grozu?
Odums. Na tis pots, ku as visu ceļu iz rukam

turēju.

Zelma. Ak tu muļķis. Jauna cepure tur ir! Nes

šurp. Es tev olas. Sāk noģērbties, sauci Uhu! Ne-

viena.
..

Anna nāk no savas istabas, sasit rokas. Kas tad tas.

Zelma mājās! Ak tu cālite! Un ar visām mantām.

Nu labdien, labdien. Zelmabučo roku. E! Veci! Skaidrit!

Zelma mājās! Bet kas tev mantu! Tīri brīnums.

Skaidrite izskrien no savas istabas. Ak, Zelmiņ,

Zelmiņ. Priecājas un lēkā. Tās mantas, tās mantas!

Ķer vienu, otru paku.
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Zelma laimigi gaiņājas. Mierā, vēl saplēsisi kaut ko.

Pagaidiet, gan es izrādišu. Nomet mēteli uz krēsla.

Ak, vaj jāsadeg, kas par karstumu. Tāpat ari Rigā.
Mums viss sviests sagāja lielajā pie eksāmeniem.

Ciemagailis pa kreisi, cigārs mutē. Nu, Zelmamājās!
Labdien, labdien. Nu es būšu glābts. Pastāsti nu

par to kalpu jautājumu praktikā.
Anna. Ak nu. Skaties. Raugās pakā. Te laikam

būs tās spradžu zāles. Ne, ne, bet kas tad te ir?

Zelma gaiņājas. Neaiztieciet nu visu uz reizi. Pa-

gaidiet, es parādišu.

Ciemagailis. Bet vaj diploms ari ir tev?

Zelma. Ir, vaj nu ne. Ar mani visi mierā:

agronomi, instruktori, teorētiķi un praktikanti. Skaidrit,
dabū man dzert. Bet tad tas Odums ar jocigs. Viņš
tik: Diveņa laiceņš, kundzenit, Diveņa laiceņš.

Anna. Vaj sēklas ar' vēl ir kādas?

Zelma. Ir, ir. Pat baraviku sēklas ir.

Ciemagailis. Oho. Ir gan tevi tur mācijuši,
neko teikt.

Zelma. Zināms, ne pa jokam. Audzināsim tepat

pagrabā, ko vēl uz mežu iet. Katru dienu būs jaunas.

Ciemagailis. Lai nu tas paliek. Bet stāsti tu

man, vaj proti saimniekot? Un kā ar puišiem un

meitām? Vaj saimnieki netaisīs lokautu? Nedzirdēji?
Ja ne, tad mums beigas.

Anna. Ko nu vecais! Neliks ne atpūsties miera

meitenei. lešu, paraudzišu tēju. Skaidrit, pakurini
uguni kukņā.

Skaidrite. Lai nu kurina vien Ilze. Tepat jau
ravē. Var pasaukt. Sāk krāmēties ap mantām.

Anna iziet. Pasauc tik vien. Kas tad tos darbus

padarīs? Visi par kungiem tik.

Zelma. Še tev, tēt, drusku kas. Tā pa svēt-

dienām.

Ciemagailis. A! Cigāri. Labi, paldies! Šinīs

laikos vēl sirds var dzīvot no ķimeļa un labiem ci-
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gariem. Bet tad tu vēlāk man stāstisi visu no vietas.

Iziet pa verandu.

Skaidrite. Nu, kur tad grāmatas? Romāni. At-

vedi?

Zelma cērt pa pirkstiem. Nekrāmejies nu, romāns.

Būtu labāk savu ģeometriju un vēsturi ņēmusi priekšā.
Ne ceturtā klasē netiksi uz rudeni.

Skaidrite. Vēsture, vēsture! Vaj tad cilvēks no

tāda Ganibala vien var dzīvot. To es tev saku, ne

tu zini, kas labs, neka. Cilvēkam vajaga iet laika

garam līdz. Nu — Kombella krēms ir?

Zelma. Ak tu posts ar tādu meiteni!

Alma ieskrienpa verandu, balts saules sargs rokā. Zelma

ir mājās! Nu še tev, še tev. Bučo ātri. Es skatos

pa ganibas malu, kas brauc. Ja, kā tad, Zelma.

Nu, kādi tad ir tie kursi? Ko tur vairāk māca?

Man māte saka: govis slaukt. Ak tu blēņas, es saku,
to jau katra meita prot tepat... 0, kāda tu balta

palikusi. īsti pēc pilsētnieces. Na, ir jau gandrīz
trīs nedēļas. Bet paklausies, kādi tad tur ir tie stu-

denti
...

es domāju, tie agronomi vaj agronauti, kas

tos kursus māca. Gudri, jauni vaj veci? Ak, tāda

garlaiciba, tāda vārgšana te uz laukiem!..

Zelma. Pagaid', ko tu gribēji zināt?

Alma. Un ak tu Dieviņ, cik tu pievedusi mantu.

Nu kas te ir? Rauga.

Zelma. Jau te man Skaidrite pēc romāniem

meklēja. Lieciet nu drusku mierā, kamēr izpakašu.
Skaidrite aizgriežas lepni. Ko nu tur, Alma, fi, —

tik vien jau ir mācijuši, kā sviestu ķērnet. Par lite-

ratūru nekādas intereses.

Alma atrod grāmatu paciņu. Aha; redz, te ir grā-
matas! Attaisa ātri vaļā. Skaidrite klāt. Nu, dzejas.
Bārdas dzejas, Rainis, divi žurnāli. «ledzimtā grēka"
nav? Nav.

Zelma. Vaj tad bij vajadzigs?
Alma. Ak, tas ir ļoti jauks romāns, un tu to ne-
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zini. Sievietes neatkariba. To tagad lasa visas. Un

sevišķi esot jālasa jaunām meitenēm. Kas nelasot,
nevarot skaitities pie inteliģences. Tā bija kritizēts,

es lasiju, vaj nu no Līgotņa vaj Andreja Upiša. Par

sugām ari tur rakstits. Vaj kursos jums par to ne-

runāja, neka neteica?

Skaidrite. Ja, un taisni priekš 14 gadus vecām.

Tā tur stāvot.

Alma. Ne, tur stāv: priekš 16 gadus vecām
...

Bet te tās dzejas — tikai tam, kas iemīlējies. Nomet

grāmatas. Nu, un tie agronomi? Vaj iepazinies ari?

Zelma apvainota. Zināms, ka iepazinos. Ko jūs —

sēdiet tik mājā un gaidiet romānus; un nekas ne-

iznāk. Bet paga, paskatāties, man ir ari kas. Met

uz verandu un ienes apaļu damu cepuru kasti.

Alma un Skaidrite abas klāt. Ā!

Zelma izņem un liek galvā. Puķes un garnitūra vien

maksā 8 rubļi.

Skaidrite. Un man? Kur man?

Zelma. Skuķi, vaj nu prāts! Ģimnāzijā kad iesi,
tur nemaz nedrīkst damu cepures valkāt. Skaties,
kā tieci galā ar savām decimāldaļām.

Skaidrite. Nu, pati tu decimāldaļa. Tev tik viss.

Nicinoši aizgriežas.
Alma pārsteigta par cepuri. Ak cik lieliski! Ach! Ja,

cilvēks tiek uz priekšu tais kursos. Es teikšu mātei,
lai laiž mani ari. Kas nu šinīs laikos vairs par

inteliģentu, ja nava kursos bijis. Bet es pie Cen-

trāles labāk. Tautas progress.
Vecais tēvs pa labi, paliek stāvot, nospļaujas. Ehe! c!

Zelma laipni. Labdien, veco tēv!

Vecais tēvs. Labdien, bet — ē — sauc: kas tad

tev tur par siena šķūni galvā? Vaj ļaudis biedēsi?

Liec nost!

Zelma noliek smiedamās. Pagaid', veco tēv! Meklē

pa pakām. Te tev ari drusku.

Vecais tēvs. Paldies, meit
.. .

Laba makorka.
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Tikai to debesi tu liec nost. Bet — ehe — vaj tad

nu art ari māci ja tevi?

Zelma. Ak, ko tad arāji darīs?

Vecais tēvs pasmīn. Khm. Pareizi. Saprotu, sa-

protu! Lai Dievs palīdz. lesim nu uzprovet. Iziet

saimnieka istabā.

Alma. Ak, un kas tad te? Skaista drēbe. Bet

parādi tak.

Zelma slēpj. Ne, ne. Tas nava nekas. Liec

nost. Nu!

Alma. Aha. Ta būs laikam ta saderināšanās

kleita.

Zelma saskaistas. Ko tu! Kas ta par runāšanu,
izdomā tik.

Alma. Skaties! Ko tad tas Kalnieša kungs te

vienmēr meklē? Saka jau, ka tu kursos bijusi tik

tādēļ, lai viņam palīdzētu te labāk saimniekot. Bet

lai nu paliek, ja jau negribi .. . Apķeras aši. Vaj
dieniņ, nu man jāiet mājās. Māte gaida ar sviesta

mašinu. Rītā, rītā tu man pastāstisi par tiem agro-

nomiem un kuri ir gudrāki, centrāles vaj ekonomisti.

Es ar' tad gribu uz kursiem. Bet vaj nava divu

dienu kursi kur?

Anna nāk ar tējas traukiem; sāk klāt galdu. Nu, meitas,
sanāciet pie tējas. Tu jau, Zelmiņ, pavisam būsi

novārgusi.
Alma. Vai, nu man jāskrien. Ardievu! līdz

rītam! Paķer savu saules sargu un prom pa verandu.

Anna. Ko tad šai nu atkal vajadzēja? No darba

neka, staigā tik apkārt un meklē valodas.

Zelma ieliek pakas skapī. Uz kursiem jau nu, tikai

UZ kursiem! Sāk nosēsties pie galda visi.

Ciemagailis ienāk pa labi, lielā izmisumā. Ak tu Sūrs

mūžs! Ak tu posts! Cilā rokas. Ko lai es daru! Vaj
tas ir redzēts vaj dzirdēts! Visi uztraucas.

Anna un Zelma. Bet kas tad nu? Kas tad?
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Ciemagailis. Viņš mani apēdis! Viņš mani no-

bendēs! Staigā uzbudināts.

Anna. Bet kas tad?

Ciemagailis. Nu, tas Kārlis! Ak tu Kungs un

Dievs. Darba pilnas rokas, un viņš atkal lasa. Sēd

un atkal lasa grāmatu. Ko jūs domājiet! Beigas

mums, visiem beigas. Man ir diezgan.
Zelma. Nu, vaj tad tik liela nelaime jau būs.

Tā tagad iet visur.

Anna. Nāc nu nāc, padzēries tēju ar ievārijumu.

Vaj nu kalpa dēļ kapā jālien. Tu zini, ārsts tev

aizliedza uzbudināties. Tā tu savu sirdskaiti tikai

audzini.

Ciemagailis spļauj. Ak nu, aizliedza! Visi aiz-

liedz, es vien tik nevaru aizliegt nevienam pat slinkot.

Maksā tu viņam rubli par dienu un dod pusdienu
kā lordam, bet viņš tevi aplaupa bez kauna un

bez žēlastibas. Sviedrus savā mūžā pa-

zinis, bet vienlīdzibu prasa. Sita suga! Sita suga!
Slauka sviedrus no pieres un pūš.

Anna ar lepnuma apziņu. Ko nu tik daudz plēsies!
Vaj izmācisi? Tas jau viņiem iedzimts grēks — ta

slinkošana.

Skaidrite ar žestu. Ak, mama,
— iedzimtais grēks

ir tikai priekš damam.

Anna. Vaj tu klusēsi, vīzdegune! Ak Dieviņ, ko

ar to skuķi lai iesāk!

Ciemagailis. Es to saku, man ir diezgan! Dariet

jūs, ko variet, man sirds vairs nepanes. Lai nāk,
kas spēj savaldit kalpus, lai ņem mājas — es vairs

dzīvot neprotu .. .
Padod man, Ann', no skapja to

lecavas ķimeli. No tējas vieglāk nepaliks.
Zelma. Ja, tagad vajaga prast ar kalpiem dzīvot.

Kursos ari visi par to sūdzējās.

Ciemagailis dzer ķimeli. Ā! tā, tā! Tas atvieglina
drusciņ. Ak kursos. Nu ko tad saka šie?

Zelma. Kas tie tādi šie?
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Ciemagailis. Nu, tie agronomi un gudrinieki. Ko

tad tie saka?

Zelma. Vajagot labi turēt. Vajagot jaunas mājas
celt un labi istabas ierīkot un katram savu dārzu

ari. Tad neiešot nekur
..

.

Ciemagailis uztraucas. Ko tad! Tiem sliņķiem vēl

ir slikti aizkrāsnē. Un tad varbūt pēļu un atsperu

gultas, šokolādi brokastā un ūdeni pienest no rīta

sudraba bļodā! Nu lai saka viens cilvēks! Tie ir

tie jaunie ar savām lielajām idejām! Skuķi, kur

prāts! Paceļas un iet uztraucies. Uz Leiputriju lai iet!

Uz Leiputriju!
Zelma. Ja, ja, vajagot tikai mācēt laikam pie-

mēroties, tad varot dzīvot kā barons.

Ciemagailis. Na! Par pelēkajiem jau sauc, bet

tu kaujies kā ar nāvi. Tagad tas ir tas pelēkais

barons, kas avizi lasa uz arkla. Labi, es esmu ar

mieru, lai nāk tāds agronoms un lai dzīvo. Bet lai

tikai man padoma neprasa.
Kārlis svilpodams paver durvis. Saimniek, kur zirgus

likt šonakt?

Ciemagailis. Tu jau nojūdzi? Tik agri!
Kārlis noteikti. Ja, jau saule riet. — Uz dābola

lauka?

Ciemagailis. Ved uz pļavu un sēdi klāt. Es tev

dābola lauku došu.

Kārlis. Labi. Tad mērdēsim tālāk tos kustoņus.
Melnais jau vairs nevar arkla pavilkt. Janudie!

Ciemagailis saslienas aši. Ak tad tāpēc tu to pus-

bibeli lasiji, ka melnis paiet vairs nevar! Es mācišu

tevi paiet. Ceļas augšā.
Kārlis. To es protu labi. Bet priekš zirgu sar-

gāšanas naktī jums vajadzēja derēt citu puisi. Aiziet.

Ciemagailis. Tā, tā, tā. Vaj jūs dzirdējāt? Mans

mūžs ir beigts ar Šito. Paņem ātri cepuri un dodas pakaļ

Karļam.
Anna. Ak posts! Tā viņš savu sirdi sarūgtina
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un mūžu īsina. Būtu labāk laidis par galvu. Nu

paldies Dievam, tu, Zelma, varēsi palīdzēt, kā jau
mācita saimniece. Ņem savas pakas. Skaidrit, palīdzi
ienest, tad apskatisimies... Skat, skat, kas grāmatu!..

Zelma. Ja, visas saimniecibā derigas. Te ir

«Dārzkopība". Un te skat „Lopu sugas", «Eksporta
sviests", «Par zemes rūgšanu", „Pļavkopiba", «Laba
sēkla".

Anna. Ak tu Dieviņ. Un visu tu to zini cauri?

Tad jau labi, meitiņ, tad labi gan.
Ilze paver istabas durvis. Saimniec, Mika ne par ko

negrib slaukt govis. Kārlis samācijis: šis esot puika,
ne meitietis. Un Odums stāj klāt, lai dodot putru:
jāiet gulēt, īsas naktis. Man nava vaļas, ko lai es

daru?

Anna gaiņājas ar rokam. Nu jau nu, pietiks. Vaj nu

nedzirdēts. Uz Zelmu. Ak, jau man ari ta sirds sāk

pagurt, posts vien būs. Iziet Ilzeipakaļ.

Zelma nomet grāmatas, skatās pa verandas durvim ko

gaididama, tad paņem mazu spoguli un apskata sevi.

Skaidrite iznāk no mātes istabas. Zobojoši. A! Lab-

vakar, Zelmas jaunkundze. Palokās glauni.

Zelma. Kas tad nu?

Skaidrite tāpat imitēdama. Kā jums klājās pa kur-

siem? Ha ha ha... gaidi vien.

Zelma saprot un grib ķert viņu.

Skaidrite. Eju jau, eju. Man gramatika jāmācas.
Es mīlu, tu mīli, viņš un viņa mīl. Aizskrien caur

verandu un iekliedzas ārā.

Kalnietis nāk priecigs un drošspa verandu iekšā. Apsvei-
cinu diplomētu lauksaimnieci! 0, kāda barga seja.
Nu labvakar, labvakar. Saķer Zelmu aiz rokam.

Zelma laimiga, bet atbīda. Nu, nu! ne tik strauji.
Bet ir ari jums visiem acis! Kā tad tik drīz var

zināt?

Kalnietis nomet salmu cepuri uz galdu. Nu jau tu

mani ari pie visiem vēl pieskaitisi? Es ar to neesmu
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mierā. Es domāju, man tak jazin, jo citādi... ko

tad tu teiktu? Mēģina saņemt aiz rokas. Un ne labprāt

apsveicināties negribi. Oho, kur lepni paliek ļaudis

tur kursos. Nu, vaj būsi labāka?

Zelma vairas. Ak nu niekus! Nu diezgan! Kas

par jokošanos.
Kalnietis. Labi, labi. Būsim māciti un pieklājigi.

Apsēstas ērti; pētoši Zelmai. Nu, bet stāsti nu visu no

vietas.

Zelma koķetēdama. Tā. Ko tad īsti kungi vēlas

zināt? Par kursiem — ja, tur jāiet katram pašam,
nevaru jau es visam pagastam pievest gudribu no

kursiem.

Kalnietis. Pareizi. Es domāju tomēr, ka prak-
tiska gudriba stāv pirmajā vietā, un tādēļ ari ne-

uzmākšos dēļ teorijām tev. Aizver acis kā sapņodams. Ā!
Zelma! Kas tas par skaistu laiku, kad mēs varēsim

strādāt un rādit, ko var... Na, tu jau zini... Bajārus

vajaga pārvērst par dārzu, par priekšzīmi visai ap-

kārtnei.

Zelma. Tu runā, it kā tu būtu jau te saimnieks.

Kalnietis noslēpumaini un klusāk. Nu, vaj tad nava

vienalga... Atkal sapņodams, bet priecigi un droši. Ja...

Ir kur spēkus mēģināt. Simts sešas desetinas —

skaists stūritis. Un tad tie «grūtie laiki"! iesmejas.

Ja, tur ir vērts strādāt. Mācēt šos grūtos laikus

uzvarēt, mācēt pierādit, kas ir praktiska saimnieciba,
un pie tam mācēt dzīvot, ne tikai raust un krāt —

redzi, tas ir tas prieks, kas man nedod mieru. Viss

jāpārveido. Jauni laiki jālaiž kā plašs arkls pār

sazēlušo zemi. Na — tas ir skaisti. Simts grūtos

apstākļos mesties iekšā un uzvarēt, tas ir, tā sakot,

parāde visu priekšā. Skatās pētoši uz Zelmu. Na, vaj
tu nemaz nepriecājies par to?

Zelma slēpdama sevi. Bet tu runā, kā kad viss tas

tev būtu rokā.
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Kalnietis. Galvenais, protams, rokā. Tu tak to

zini.

Zelma smiedamās. Un kas tas būtu? Es nevaru

atminēt.

Kalnietis paceļas laipns. Nu, nu. Netiepies tik daudz.

Es saku, galvenais — un ne te tās mājas. Na!

Satver aši un apgriež riņķi. Vaj nu runāsi reiz prātigi
atkal? Ja?

Zelma sapīkusi. Nu diezgan! lesit pa pirkstiem. It

kā es tev ko būtu parādā. Izturies, kā pieklājas, un

tad vari runāt.

Kalnietis atraujas. 0, cik lepni! Kā jau no Rigas
nākdama. Būs par daudz pieklājibas, kur tad liksim.

Zelma. Protams, man vairāk pieklājibas kā tev.

Un tad ari zināšu, kur likt. Kas tev tur. Es neesmu

vis nekāda „mēs
a

.

Kalnietis nesaprašanā. Hm. Tas jau izklausās diezgan
lieliski. Bet par to lielo gaidišanu tu man varēji

gan ko citu teikt. Izklausās tīri, kā kad es būtu

nodarijis kādu briesmigu grēku.
Zelma. Ak, tad tas laikam gan svētiba. Tu jau

staigā apkārt stāstidams, kā kad es tavs īpašums
būtu. Ja tu tā, tad man ne prātā nenāk piekrist
taviem stāstiem.

Kalnietis nosvelpjas gari. Ā! Tā tās lietas. Un tad

tādas bābu runas tevi tā būtu sarūgtinājušas? Bet

kas tad teica to? Aha, ta būs tava draudzene, ta

pasaku vācele, ta kaza, kas te kaimiņos. Kā tad.

Nu, par labu tas viņai nenāk. Uzbudināts. Smiņķa

pods.
Zelma. Liec nu mierā to. Kas tev saka, ka viņa?
Kalnietis. Tas par to, ka es neeju viņai laiku

pakavēt. Nu, lai viņa lasa vien savus mīlestibas

romānus, smukāka netiks. Tā tad man nu ir ne-

žēlastibas laiks pie tevis?

Zelma. Ko es tur zinu. Bet asāk es gan neesmu

vis tik prasta, ka tu vienmēr mani skaiti par savu
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— diezin ko. Smalkjūtibas tev vajadzētu vairāk.

Bet tu mani, kā krūzi, paņem un padzēries. Es ne-

esmu nekāda kalpa meita, kura apreibst no tava

zaldāta skaistuma.

Kalnietis. Nesaprotu. Hm. Kas tam visam par

cēloni? Bet raudzišu laboties. Palikšu smalks. Var-

būt līdzigs tiem agronomiem... Na, pastāsti tak.

Nav jau nekādi noslēpumi. Vaj ir gan ko vērts, tie

inženieri un instruktori, tie mūžigie studenti?

Zelma atcērt. Protams, ka ir ko vērts. Cita uz-

vešanās, cita valoda; ko tad šie, tādi lauku lāči.

Nāk tik paņem aiz rokas. Na, paldies!
Kalnietis pētoši skatās. Tad jau labi pazīsti tos?

Ja, ja...
Zelma. Protama lieta, ka pazīstu. Nebiju jau

pēdējā tur. Un neesmu ari nekur piesieta, ne ari

kāda vecene.

Kalnietis saraujas. Pa draugam? Personigi? Sev.

Ja, ja, nu es zinu.

Zelma vajsirdigi. Personigi. Ja. Tāds agronoms

Bullans, smalks cilvēks caur un cauri. Runā kā

profesors. Grāmatvešanu mums pasniedza students

Grundulis. No politechnikas. Ar krāsu lentu un

cepuri. Smalks zēns. Un no progresistiem ari kāds.

Visi interesējās par šo apvidu, prasija, kur es dzī-

vojot, solijās braukt ciemā, lūdza atļauju. Tā.,
Kalnietis. Ko tu saki? Ciemā pie tevis? Šurpu.

Un tu —? Na — man jāsaka...
Zelma. 0, ja, kas tur par brīnumu. Tie visi ir

smalki un izglītoti zēni un pa jokam saimniecibā var

noderēt.

Kalnietis joku nemanijis. Tā! Tās runājamās mā-

siņas. Tie skaitļu sitēji, rēķinātāji! Ak tad tik tālu

jau! Aha, nu es zinu, nu es zinu. Trūkstas augšā.

Zelma. Ko tad tu zini? Tu it neka nesaproti,
to var redzēt...

Kalnietis. Nu es saprotu, kādēļ tāda saņemšana.



247

To es nu zinu. Tur nava vainigas nekādas pļāpas.
Tas tikai iemesls. 0... Ja, ja, skaidra lieta, bez

aplinkiem.
Zelma sabīstas. Neka tu nesaproti, es saku. Ja

tu būtu drusku gudrāks...
Kalnietis. Tā?? Nu, tik muļķis es ari nemaz

neesmu, kā tev liekas. Tie korporeļi un agronomi
nav gudrāki tai ziņā. Bet kad viņi te sāks ciemoties,
tad protams, es neesmu vairs diezgan gudrs un pie-
klājigs... Mmm. Nekas. Labi kursi!

Zelma apcērtas aizkaitināta. Nu ka labi kursi. Bet

tev žēl. Es neesmu te piesieta, un kad tu vēl tāds

nejēga un nepraša.
Kalnietis rūc aiz greizsirdības. Hmmm. Kā tad.

Saknieb tik lūpiņas un paliec smalka, tie jau visi

smalki cilvēki. Ko es, zemnieks, lācis, muļķis. Ta

ir skaidra lieta. Man jāiet, un es ari eju... Taisās iet.

Zelma. Ja, iedomigs tu esi gan lieliski. Bet vaj
tad es tev esmu pielaulāta? Ne, mans kungs, vēl

par agru. Ko tad tu gribi no manis. leskrien un

tūlit ākstities. Mācētu valdit muti un runāt pieklā-
jigi — tad... Ar raudam balsī. Bet tu esi muļķis un

neapķērigs...
Kalnietis. Ja, un tu esi gudra. Kursos bijusi...

Nu redzu, kas tie par kursiem. Nu jāvēl tikai laimes.

Tik daudz es saprotu ar visu muļķibu. Ko tad šie

te citādi gribētu ciemoties.

Zelma pavisam ļauna, pret gribu. Vēli vaj ne, man

nava tavu vēlējumu vajadzigs. Varu iztikt bez tevis

ar. Tu esi greizsirdigs un akls.

Kalnietis. Mmm... Sieviešu daba. lemesli jā-
meklē bij iepriekš. Vaj kursos nevarēji ari to prak-
tiski iemācit?

Zelma cērt ar kāju uz grīdas. Diezgan!
Kalnietis. Diezgan! Nu, mana cienijamā, es gan

varu iet? Saķer cepuri un spieķi.
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Zelma apraujas. Ak, beidz nu savas muļķibas.

Man nava patikšana ilgāk strīdēties ar tevi.

Kalnietis dzēligi. Ari man ne. Un man jau nava

nekādu tiesibu. Paldies par lielo vaļsirdibu. Es eju,
lai nu nāk tie gudrie... tie bruņinieki...

Zelma. Zināms, ka nāks. Nāks un ņems, ja tu

tā gribi.
Kalnietis. Nu, tad ardievu, cienitā jaunkundz.

Man nepieklājas būt tik smalku damu sabiedribā.

Vaj ja?
Zelma klusē.

Kalnietis iziet pa verandu.

Zelma aši skrien pa durvim. Nu! Apraujas.

Kalnietis nāk atpakaļ. Man liekas, jaunkundze, jūs
mani saucāt. Vaj varbūt maldos?

Zelma klusu. Ja. Skaļi. Ko? Nu, ko tu gaidi?
Nu! Aši un lepni. Mans kungs, jūs gan gribiet, lai es

jums krītu ap kaklu? Lai es jums piesolu sirdi?

Ha, ha, ha, ha...

Kalnietis izbrīnījies. Mmm Nu man ir laiks

iet.

Zelma ar pavēlošu žestu. Ja!

Kalnietis aiziet

Zelma. Muļķis, muļķis, simtreiz muļķis! Visi

Vīrieši ir ēzeļi! Šņukst sarūgtināta un dusmiga; staigā, pa-

grūž paku ar kāju, skatās vēl pa verandas durvim ārā.

Ciemagailis ienāk pa labi, rokas mētādams, žēlā balsī.

Ak tu Kungs un Dievs! Tas pagāns mani nobendēs!

Nu, iedomājaties, mīļie! Palaidis zirgus jaunajā dābolā!

Un viņš man svilpo! un viņš svilpo man! Ak, mana

sirds nu iet pušu! Nu ir slikti. Ķer ar roku pie krūtim.

Ann', Ann', Zelma! Palīgā! Atkrīt uz krēslu.

Zelma atgriezdamās. Nu, nu, ko nu kliedz! Neva-

jaga ar puišiem plēsties tik daudzi, sirds būs dzīva.

Ciemagailis sten uz krēsla. Vai, vai! Ann'! Ķimeli,

ķimeli! Nosodits pasaules bērns un pārgudrinieks!
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Anna ieskrien. Kas tad nu atkal, ak tu tetit! ak

tētit! Vaj slikti? Klāt. Par daudz slikti?

Ciemagailis. Ķimeliti! Ķimeliti! Ai, kā spiež!
Anna. Nu, diezgan, diezgan. Atlaid to Kārli.

Dzen projām, vaj viņa dēļ kapā līdisi. Nes ķimeli atkal.

Vaj savu mūžu atdosi?

Zelma. To tik vēl vajadzēja. Darba laiks un

atlaist tik strādniekus. Tad es ari nevaru vairs neka

līdzēt.

Ciemagailis. Ko tu saki? Man laikam vajadzēs
to puiku par grafu turēt? Lai viņš mani ļaužu pulkā
muļķo? Esi tu ar' man gudra meita!

Anna Zelmai. Paliec nu mierā. Tu zini, ka tēvam

ir sirdskaite. Ļauj vaļu.
Zelma. No manis tad zina gan prasit: palīdzi,

palīdzi. Ko tad es varu līdzēt, kad viņš aizdzīs

puišus. Tagad kalpam ir tās pašas tiesibas gudram
būt kā mums. Vajaga tikai cienit katru darba spēku.

Ciemagailis dusmās uz Zelmu. Ko? Ā! Es zinu,
no kurienes tev tās gudribas nāk. Tev nupat atkal

bija Kalnietis. Met pie malas tās iedomas, es tev

saku pēdējo reiz. Ar tādu mantu kā gājis, tā iet.

Te vajaga gudribas! Te vajaga ģeniālas galvas.
Pārgrozību vajaga — tā tas ilgāk neiet, bet tavs

praktiskais saimnieks izputēs. Izputēs, es saku! Lai

zinātne saka savu pēdējo vārdu. Piespiest vajaga
šos izlutušos kalpus. Ja ir kādam galva, kas var

atrisināt šo kalpu jautājumu, lai nāk un ņem visu.

Ja ne — es pārdodu visu tūlit un eju uz Rigu tai

brīvibā, kā tagad saka. Nu, saproti?
Anna. Nu jau nu. Lai paliek šovakar. Māj Zelmai

aiziet.

Zelma spītigi. Un es tad lai eju piedevām tai

gudrai galvai, kas te izmēģinās savu zinātni? To tu

teici. Na, manis dēļ, tu vari spekulēt — es ne.

Man ir savs prāts, un ari es neesmu kalps nevienam

pēc patikšanas.
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Ciemagailis lielā uzbudinājumā. Ann'! Skaties nu.

Tagad pašu ļaudis mani kauj nost. Sazvērēšanās,
kur vien skaties. Spītiba, bezgala spītiba. Labi. Lai

mana sirds iet pušu rit vaj šodien. Bet es vēl tagad
esmu dzīvs. Un kamēr es esmu dzīvs, es esmu no-

teicējs, es esmu saimnieks te. Un būs tā, kā es

gribu, lieciet vērā visi!

Zelma. Rīkojies, kā gribi, bet to es saku: būs

tā, kā es gribu. Apgriežas un iziet veikli uz savu istabu.

Ciemagailis atkrīt krēslā un saķer ar roku krūts kreiso

pusi. Ē! Zēlā balsī. Ē! Ann'. Amen, saki amen, es

mirstu
. . . Vaj tu nu dzirdēji: Ko tur! E

. .
.!

Anna berzē viņam krūtis vestei cauri. Nu apmierinies,

apmierinies. Nekauj sevi nost. Nu diezgan. Pār-

dosim, iesim projām. Bet nu tik mierigi, mierigi...

Ciemagailis. Mierigi. Pats vecais velns to ne-

varētu izturēt, es tev saku
. .

. Tā, tā, tā, paliek

vieglāk ...
Bet draudēdams pagaidiet, pasaules lāpitaji!

Es jūs dūrē sažņaugšu vēl.

Odums paver durvis pa labi un ienāk. Es nabaušu

mirā saimenik! Es ar nagribu.
Anna. Ko tad nu?

Odums izņem pīpi no mutes un spļauj caur zobiem.

A Korlis niparku nagrib zirgus paraudzeit. Nakts

piderut jam pošam. In aun jov kojas: išut pastaigot

uz Marejas bulvāri.

Ciemagailis uzšaujas augšā un dodas Odumam virsū.

Apžēlojaties, ļautiņi, apžēlojaties! .
.

Ārā!

Odums iziet lēnam. Groznis kungs!
Ciemagailis mīdās dusmās. Es

.. .
es

.. .
es ..!

Saķer atkal pie sirds, nosēstas krēslā. Nu ir punkts .. .

lespiedzas sīkā un žēlā balsī. Ē.
. .

Nokar galvu.
Anna lielās bailēs. Palīgā, palīgā! Zelma! Skaidrite!

Zelma! palīgā! Skrien no vienas malas uz otru un plāta rokas.

Priekškars.



Otrais cēliens.

Vasaras svētki. Gaiša saules diena. Bērziņi un puķes istabā.

Ta pati istaba, kas pirmā cēlienā, tikai labāk uzkopta. Verandas

durvis plaši vaļā.

Vecais tēvs baltā kreklā, vestē un vieglās tupelēs sēd

omuligi un velk dūmu.

Zelma svētku drēbēs, domiga, nupat kaut ko stāstijusi.

Un nu viņš nerāda ne acu. Es tak neesmu vainiga;
ko tad lai daru vēl.

Vecais tēvs mierigi. Ak tad tik vien tās nelaimes.

Ha, ha, ha
. . . Nu, paklausies, lai mani nesauc vārdā,

ja viņš nebūs atkal klāt.

Zelma. Ja, bet ļaudis runā jau, ka
.. .

Vecais tēvs errigi. E! Ļaudis runā
.. .

Laid tu

ļaudim runāt, tas viņu amats. Es puišu dabu pa-

zīstu! Spītē viņš tev — spītē tu viņam, un klāt viņš

būs! Tā. Nu tu zini.

Zelma. Veco tēv, bet ja nu viņš ņem nopietni?..
Vecais tēvs. Tad es viņu pasaukšu šurp un no-

pēršu. Nu, ko tur tik daudz. Es tikai saku, nepa-

dodies pirmā. Vēlāk tad visu mūžu jāpadodas būs.

Tā. Suņi rej ārā. Bet kas tad tur
..

. paskat, paskat.
Nāk. Tāds kā katliņš galvā .. .

Smalks kungs,

he, he
.. .

lešu palūkot. Iziet pa labi.

Zelma paskatās ziņkārigi caur verandu un iet aši savā

istabā.

Ciemagailis un Bullans nāk caur verandu sarunā-

damies. Bullans gaišā vasaras žaketā, balts putekļu mētelis uz

rokas, katliņš, cimdi, spieķis.
Bullans. Te ir jūsu dzīvoklis, kā redzu. Skaisti,

ļoti ērti un pieejams. Kā liekas, skaistas rokas to

uzposušas.
Ciemagailis. To manas meitas. Bet nava jau

nekas sevišķs. Mēs, kā jau lauku ļaudis, vienkārši.

Bet nu lūdzu piesēsties. Jūs tak no stacijas nupat,
kā teicāt. Kājām?

Bullans. Kājām. Bet tas tak prieks tās verstes
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astoņas nostaigāt caur augligiem laukiem. Tiešam

prieks.
Ciemagailis. Man liels gods, ka jūs iedomā-

jušies, tā sakot, paradi sarīkot mūsu tīrumiem.

Tikai — saprašanas mums maz. Jākaunas tīri.

Bullans. Ne, ne. Jums lauks tīri kā parauga

saimniecibā. Var redzēt, sapratiga roka visu vadī-

jusi. Uzkopts. Un kas par platibu!
Ciemagailis. Nava jau nekas liels. Ap trīssimti

pūrvietu. Bet mežs labs stūritis. Birzes man vēl no

tēva laikiem.

Bullans nosēzdamies. Redzēju, redzēju. Ja, jūs
tiešam esiet apskaužami. Un jums tāda gudra meita.

Zināms, jūs esiet piedzīvojis saimnieks, bet, protams,

tagad jauni laiki, jaunas metodes zemes izmantošanā,

jaunas sēklas un augi, pat jaunas idejas. Jums vaja-
dzētu, tā sakot, palīga, kas visu to saprot, tad te

tiešam būtu zeme, kur piens un medus tek.

Ciemagailis. Ja, ja. Esmu jau par to domājis.
Bet lai jau nu zina bērni, ko nu es vairs. Esmu no-

mocījies. Man sirdskaite. Pagaidiet, tūlit pasaukšu
tos jaunos. let uz meitu istabas pusi. Zelma, vaj tu

tur esi?

Bullans atturēdams. Ak, lai paliek; ganjaunkundze
ieradisies. Bet ko jūs teicāt, sirdskaite, nervozitāte?

Te taisni vajadzētu būt veselam kā ozolam. Laikam

rūpes, darbi?

Ciemagailis. Tās rūpes, ja. Mums lauksaim-

niekiem tagad ir viena nelaime. Tas sarūgtina mūsu

mūžu. Tie ir kalpi. Pēdējais posts, es jums saku.

Kā cilpa kaklā.

Bullans apzinigi, lietpratēja lomā. Kalpu jautājums!
Ja, ja, tas ir vārigs jautājums pēdējos gados. Kalpi
ir dārgi un grūti dabūjami. Bet ari te vajaga tikai

saprast jaunlaiku prasibas, un mēs varam ari šo jau-
tājumu nokārtot.

Ciemagailis sevī. Nu ies vajā. Būtu nu tas
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skuķis klāt! let uz Zelmas istabu, sauc: Zelma! Skaļi. Ļoti
interesanti dzirdēt. Bet sakiet, agronoma kungs, kā

to lai izdara? Es būtu ar mieru visu saimniecibu

atdot tam, kurš to prastu. Tagad kalps ir tas pelē-
kais barons, ne saimnieks. Visi kalpi aiziet peļņās
un „brīvibā tt

uz pilsētu, un tie, kas paliek, prasa

desmitkārtigas algas. Tāpat ari meitas. Ak, es jums
Saku

. . .
Atmet ar roku.

Bullans. Ne, ne, nevajaga tikai būt pesimistam.
Jāsaprot tikai jauni laiki. Lauksaimnieki paši ir vai-

nigi pie kalpu trūkuma.

Ciemagailis. Nu, nu? Kā jūs to domājiet?
Bullans. Redziet, man šai ziņā ir kāds projekts,

un es galvoju, ka, ja tas tiks izvests, par kalpu trū-

kumu nebūs jāsūdzas nevienam lauksaimniekam.

Ciemagailis. Tas man ir patīkami dzirdēt. Bet

vaj drīkstu lūgt, ja tas nava noslēpums?
Bullans. O ja, labprāt. Redziet, principā tas ir

tā. Ja mums trūkst labibas, mēs viņu ražojam. Trūkst

zirgu — mums viņi jāaudzina. Lopus mēs kopjam,
bet par kalpiem neliekamies ne zinot. Mums, redziet,
tā tad vajaga kalpus ražot, tāpat kā mēs ražojam

burkānus, bietes, turnipšus.
Ciemagailis pārsteigts. Kalpus ražot ?? Agronoma

kungs! . .

Bullans. Ja, ja. Nemaz nebrīnāties un, lūdzu,

nepārtrauciet mani. Redziet, ja mēs ko gribam ražot,
mēs sagādājam vispirms labvēligus apstākļus ražo-

jamam priekšmetam, tā sakot, novēršam nelabvēligos

apstākļus. Tas pats mums jādara, ja gribam ražot

kalpus. Tagad kalpiem nava savas ligzdas, nava

savu istabu, kur tie varētu netraucēti dzīvot. Mums

jāgādā, ka viņiem tiek gaiši, silti, ērti dzīvokļi, jā-

gādā, ka tie var precēties, dibināt ģimenes, un jūs
redzēsiet, ka nedaudz gados kalpu trūkums būs no-

vērsts un jautājums atrisināts. Bet tagad pa klēts

un staļļu augšām, pa gubeņiem — na, tur nava ko
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domāt par kalpu ģimenēm. Tie tad aiziet uz Rigu.

Ciemagailis. Hm
.. .

Bet kur mēs ņemsim

līdzekļus būvēt kalpiem tās jaunās vasarnicas?

Bullans. Līdzekļi jāiegūst aizņēmumu ceļā. Viss

bagatigi atmaksāsies, kad mēs sāksim ražot. Tāpat
kā tas ir ar zemes uzlabošanu. Uz katra puda māk-

sligu mēslu, ko mēs izsējam, skaidras peļņas iznāk

pieci nul astoņi rubļi caurmērā un vēl vairāk.

Ciemagailis. Ja, jūs runājiet ļoti interesanti, ļoti.
Bet es esmu maz attīstits zemkopis. Sakiet, agro-

noma kungs, kalpi tagad ir briesmigi sliņķi un pat-

vaļigi. Un pieražojuši šos sliņķus, kur mēs viņus
liksim? Ko iesāksim? Vaj nebūs vēl Jaunāki?

Bullans. Nebūt ne, Ciemagaija kungs. Redziet,
visa nelaime ceļas no ta, ka kalpu ir maz. Būs viņu

daudz, algas kritīs uz pusi un mēs pie tam varēsim

izvēlēties tos labākos. Tas ir ražošanas un patērē-
šanas pamatlikums.

Ciemagailis. Ļoti interesanti, patiesi. Vaj ziniet,
bet es te nevaru lāga apķert. Jums vajadzētu savu

projektu likt drukāt, varbūt, ka jūs dabūsiet piekri-

tējus. Bet es tagad patiesi gribētu, lai jūs aprunā-

jaties ar manu meitu. Sauc. Zelma, Zelma! Te ir

ciemiņš.
Zelma iznāk no savas istabas. Labdien! Agronoma

kungs! Priecājos.
-Bullans veikls un galants. Labdien, cienitā jaun-

kundze. Redziet, vaj es neturēju vārdu? Kā teikts,
atbraucu apmeklēt jūs jūsu paradizē.

Ciemagailis. Ja, Zelma, mums ar agronoma

kungu bija ļoti interesanta saruna. Bet es domāju,
jūs, kā jaunāki, vienmēr labāk sapratisaties. Man

vēl jāapskatās pa saimniecibu. Steidzigi pa kreisi.

Zelma. Tas ir laipni no jums, Bullana kungs.
Jūs mani pārsteidziet. Lūdzu, instruktora kungs,
esiet kā mājās.

Bullans. Vaj patiesi jaunkundze? Tas ir laipni
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teikts. Un te tādā skaistumā es labprāt būtu mājās,
bet nepiederu pie tik laimigiem kā jūs.

Zelma. Neglaimojiet nemaz, instruktora kungs!
Te ir tāda vientulibā. Neviena izglītota cilvēka.

Bez tam, kas nu ar mums, lauku meitenēm, grib
runāt. Pilsētas dāmas — cits jautājums.

Bullans šauj vaļa. Jūs
.. . jūs, jaunkundze, salī-

dzinot ar viņām esiet tīrā
. . . pērle, ja drīkstu teikt.

Zelma smejas. Ak, cik jūs labi protiet glaimot.
Sakiet, vaj tas jūsu specialarods?

Bullans. Ne prātā nenāk glaimot. Patiesi. Es

būtu gatavs visu mūžu jums to teikt. Tādi lauki te.

Auglība. Zināšanas te var izlietot dzīvojot. Un gal-
venais

. . .
bet jums jau nepatīk mana runa.

Zelma. Jūs to sakiet aiz pieklājibas, bet diezin,

ja jums te būtu jādzīvo . . .

kas tad?

Bullans. Bet apliecinu jums, cienitā, ka es pa-
tiesi esmu pārsteigts un sajūsmināts par visu.

Zemkopju šķira ir mūsu tautas lepnums, un tādas

jaunavas, kas čakli strādā, ši lepnuma rota.

Zelma nolaiž skatu. Jūs mani apkaunojiet. Es gan

labprāt klausitos izglītota zemkopja zināšanās un

valodā. Bet tādas vienkāršas sievietes, kā mēs, drīz

vien tiek aizmirstas.

Bullans. 0, nekad ne. Un es būtu gatavs jums

kalpot ar saviem padomiem visu mūžu.

Zelma noteikti, laipni. Bullana kungs, es pieņemu
jūsu pakalpojuma piedāvājumu, bet lūkojiet, ka iz-

pildiet, citādi mēs nebūsim draugi. Bet nu redziet,
vienā ziņā man ir grūti apstākļi, vaj jūs varbūt ne-

ņemtos man izpalīdzēt. Tas ir savā ziņā nesapra-

šanās, un tas mani dara nelaimigu . . .

Bullans. Uzticaties tikai man, jaunkundze. Es

zinu, tādā lielā saimniecībā viss var gadities. Pie-

mēram, pie piena apstrādāšanas. Piens, kurš satur

četri koma astoņi tauku daļas . . .

Zelma. Ak ne, ne! Ja, ari tas. Bet šis man
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būtu jāsaka tā paklusam. Vaj neiziesim drusku dārzā?

Bullans aši piesviežas klāt. Bet ļoti labprāt. At-

ļaujiet, ka piedāvāju jums roku. Sniedz elkoni.

Zelma saņem. Ak, jūs esiet ļoti laipni. Bet nu...

Ciemagailis un Anna pa labi. Zelma aši atraujas.

Anna. Labdien, agronoma kungs! Tādi lepni
viesi mums . . .

Bullans. Ā! Cienitā kundze! Ļoti priecājos. Darba

rūķus es augsti cienu un labprāt apmeklēju.
Ciemagailis. Es jau teicu, lai ciemiņš atpūšas.

Bet ši grib tūlit.
. . Redziet, agronoma kungs —

tāds mazs pakalpojums.
Bullans. Labprāt, labprāt. . .

Anna. Es gribu jūs lūgt. Tā ka lopiņi nāk pašu-
reiz mājās... Esiet tik laipni un iznāciet uz brītiņu

paskatities, varbūt to sugu noteikt.
. .

Zelma. Bet mama, kā nu to tā!..

Bullans apjucis, bet aši. Nekas, jaunkundze, nekas.

Es tūlit. Man prieks. Lūdzu, aizbildiniet.

Anna. Ak, tas laimigs gadijums. Mēs sen gri-
bējām par to lietu pārliecināties, bet kad agronoma

kungs jau te
.. .

Iziet pa labi sarunādamies.

Zelma viena; smejas sirsnigi pielekdamās. Ak to prieku!
Ak to prieku! Nu ir lopiem parāde! Ha, ha, ha, ha!

Laipns kungs! Ha, ha, ha. Pieiet pie spoguļa, sakārto

matus. Arā dzirdams ilkses zvans. Zelma aši pie loga.

Skaidrite no savas istabas. Klāt, klāt. Zelma, tas

ir viņš!
Zelma. Klāt? Ko tu kliedzi? Kas viņš?
Skaidrite. Nu, vaj neredzi? Ar krāsainu cepu-

rīti, īsts students no korporācijas. Skaties!

Zelma. Vaj neiesi atpakaļ! Kas šai tur jāskatās.
Skaidrite savelk seju. Nu, tas nebūs priekš tevis.

Tev jau ir savs
. . .

Zelma. Ko tu te niekojies! Ej tik, neskrej nu

tūlit svešiem kungiem priekšā. Nu! lebīda Skaidrīti

istabā.
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Grundulis nāk caur verandu; lenta, krāsu cepurīte, maza

soma pie rokas, eleganti ģērbies; saliecas aiz godbijibas.
Esiet sveicināti, cienitā jaunkundze. ledrošinos ielau-

sties jūsu mājā kā viesis.

Zelma. Labdien, Grunduļa kungs! Ak, cik pa-
tīkami!

Grundulis skūpsta roku Zelmai. Man tas gods satikt

jūs pirmo. Tas nozīmējot laimi. Apskatās. Tiešam,
te ir ļoti debešķigi. Te zied rozes, lielas un mazas,

pardon, gribēju teikt, ar un bez dzeloņiem. Un šai

brīnišķigajā dabas šūpulī... jūs.

Zelma. Bet lūdzu, komersanta kungs, esiet pa-
liekošs ciemiņš, apsēstaties. Vaj es varu jums ko

piedāvāt, kādu atspirdzinājumu. Karsts laiks
.. .

Grundulis. Paldies, jaunkundze. Glāze alus ne-

būtu slikta. Vislabāk pašbrūvetais, tumšais svētku

alus. Bet tādēļ nepūlaties. Vislielākais atspirdzi-

nājums jau ir man būt te un klausities tautas zel-

tenes valodā, kas tek kā tīrs strauts. Cik liktenis

bija labvēligs, ļaudams mums iepazīties.

Zelma smaida. Ak, Grunduļa kungs, jūs gan pār-
spīlējiet. Es nebūt neesmu tāda puķe, kā jums

liekas, kad ikdienas darbs jādara.

Grundulis. Cienitā zeltene, ta jūs esiet! Ā! Kas

te par gaisu, un cik skaisti dabas māmuļa šo ap-

vidu apveltījusi! Ja kāds mūsu kritiķis saka, ka

skaistā apvidū augot dzejnieki, tad es to tagad pil-

nigi atzīstu par pareizu. Es esmu gatavs dzejot.
Zelma. Ha, ha, ha. Bet par ko tad, ja drīkstu

zināt?

Grundulis. Par jums, cienitā, par jums. A! Bet

sakiet, vaj visi tie lauki un birzes pieder jums?
Zelma. Man ne. Te saimnieko mans tēvs.

Grundulis. Ergo: jums tā kā tā tie piederēs.
Pēc komercijas vienkāršas formulas jūsu īpašums ir

divdesmit tūkstošu vērts. Tak sakiet, vaj jums, kā
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inteliģentai jaunkundzei, te dien no dienas nava gar-

laicigi?
Zelma. Ja nu, jāpacieš. Es nemaz nedrīkstu sevi

iedomāties tādā stāvoklī kā pie jums tur Rigā . . .

Bez tam — ak, es jau neesmu priekš tās dzīves.

Grundulis. Maldāties, jaunkundze daiļā. Es būtu

gatavs katru dienu pavadit jūsu sabiedribā. Man,

diemžēl, vēl pieci gadi paies studējot. Bet tad es

ieņemšu ievērojamu stāvokli latviešu aristokrātijā.

Tagad mums, censoņiem, kamēr jauni esam, jākaujas
ar trūkumu, bieži jāiet postā, ja negadās sastapt
daiļas, līdzjūtigas būtnes, kas izpalīdz grūtā brīdī.

Zelma bēdigak. Tas — tiešam žēl. Tas ir traģiski.
Ja es varētu ko

.. .
Bet vaj jums tiešam tik grūts

stāvoklis?

Grundulis. Ak, nebūt ne. Bez tam ir daži pie-
dāvājumi. Ne no katra gribas pieņemt. Tos trīs

četrus tūkstošus, kas būs vēl vajadzigi, ceru aiz-

ņemties no mīļas rokas, ja tāda kur būtu.

Zelma. Es jums no sirds jūtu līdz.

Grundulis. Es jums ļoti pateicos! Jums ir inte-

liģenta dvēsele. Tiešam, ši šaurā dzīve nava priekš
jums. Jums jādzīvo plašākā sabiedribā, starp mūsu

vadoņiem un māksliniekiem. Es būtu laimigs jūs
tur ievadit.

Zelma. Tos dažus tūkstošus jau būtu iespējams...
Grundulis tuvojas. Vaj tiešam drīkstu cerēt

sapņot, ka jūs?
Zelma. Ja, kāpēc ne

.. .
Satrūkstas par izteikto.

Ak! Ko! Ne, ne, ko es gribēju teikt —? Paliek nemieriga.

Piedodiet, man ir mazs uzdevums vēl saimniecībā...

Grib iet.

Grundulis. Bet kāpēc jūs uztraucaties? Kas

jums kaiš?

Zelma smejas. Nekas. Nekas. Es tikai gribēju
teikt kaut ko citu

...
Esiet tik labi, atpūšaties, mēs

vēl runāsim kopigi par to. Ja?
..
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Vecais tēvs nāk, pīpi kūpinādams, iekšā. Na. Aha!

Uz Zelmu. Kas tad tas tāds? Justament, kā poļu
kungs kāds.

Zelma klusam. Students, augsti mācits kungs! Skaļi.

Parunājaties. Tas ir mans vectēvs, Grunduļa kungs.
Kamēr tie viens otru apskata, Zelma prom.

Vecais tēvs vēro nopietni. Labdien. Bet galva tik

raiba kā dzilnai.

Grundulis. Jums patīk jokot. Tas ir mūsu goda
apģērbs, cienits kungs.

Vecais tēvs nāk klāt un pūš kuplu dūmu uz augšu.
Grundulis atraujas mazliet. Aha, uniporms. Nu ko tad

laba študierejiet? Vaj par dakteri? Labs amats.

Bet ko ārstēsiet? Cilvēkus vaj lopus? Viens dakteris

jau ņemas ārā ap lopiem.
Grundulis. Ko? Ne, es esmu komersants. Augstas

tirdzniecibas zināšanas. Atraujas.

Vecais tēvs nāk tik klāt Hm. Sevi. Bet izskatās

šis ari pēc tāda, kas toreiz tur bij. Un kā ar āžu

kaušanu?

Grundulis. Es jūs nesaprotu. Es esmu komer-

sants. Sevi. Sasodits vecis ar visu machorku!

Vecais tēvs. Aizpērn es biju Rigā iebraucis.

Tad viens kāva āžus. Divi turēja, un šis kāva —

taisni pie Berga bazāra uz ielas. Brangi zēni
.. .

Na, un jums naudas neaptrūkst pa reizei? Ta štu-

dierešana jau pulka maksājot.
Grundulis. Esmu turiga tēva dēls. Un ceru ari

atpelnit.
Vecais tēvs iet klāt un laiž dūmus gaisā. TēVS ar

mājam tiek cauri?

Grundulis klepo un aizgriežas. Velns būtu rāvis to

zēveli!

Vecais tēvs. Būsiet apsaldējušies. Lauku gaiss.
Lauku gaiss jums nava veseligs. Na, lai izdodas,
lai izdodas. Gudru cilvēku nekad nava par daudz

pasaulē. leiet pa kreisi priekšā.
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Grundulis vēcina ar mutautiņu dūmus. Sasodits vecis!

Phuu!

Skaidrite nāk no savas istabas un taisa pārspīlēti galantu

kniksi. Mans kungs, man tas gods iepazīties: Skaidrite

Ciemagailis.
Grundulis palokās kā kavalieris. Cienitā jaunkundz...
Skaidrite laimiga; apjūk. Atvainojiet, mans kungs.

Taisa atkal tādu pat kniksi atraudamās un aiziet atpakaļ.

Grundulis nezināšanā. Hm. Tas ir savadi... Vaj

piķis! Staigā kā meklēdams, kur palikt, beidzot iziet pa ve-

randas durvim dārzā.

.Zelma paver durvis no saimnieku istabas, paskatās bai-

ligi un ienāk iekšā, spiego un aizveļ- verandu. Paldies

Dievam. Bet ko tad nu. Kad nu zinātu, kas tagad
būs? Divi gabali. Grib iet pa labi, bet no turienes nāk

Jankauskis.

Jankauskis melna hute, platām malām. Strīpots krievu

krekls ar saiti ap vidu, tumša, neliela bārdele; brilles; rokā

tam paciņa, pāris grāmatas un resna, zaraina runga. Labdien!

Atvainojiet, ka es nāku un turu savu biedra solī-

jumu un apmeklēju jūs brīvā dienā.

Zelma pārsteigta, bet drīz saņemas. Sveiki, Jail-

kauska kungs! Tas ir labi, ka neaizmirstiet mani.

Lūdzu, nākat vien, kā ciemiņam jums te brīviba vis-

cauri.

Jankauskis. Paldies. Vaj tas viss jūsu privāt-

īpašums? Tad jau jūs gandrīz buržuju šķirai pie-

deriga. Bet nekas; garigas intereses vieno dažādu

kārtu cilvēkus.

Zelma. Pilnigi pareizi, Jankauska kungs. Mēs

visi esam darba rūķi. Tā ari man nupat teica

kāds cits.

Jankauskis noliek rungu un paciņu. Ak nu, jaun-
kundze, nesauciet mani par Jankauska kungu. Sau-

ciet vienkārši par biedri. Mūsu šķiras apziņa mūs

tuvina un vieno. Un šķiru cīņā mums kā biedriem

jāturas vienmēr kopā. Mums var būt, tā sakot,

obščije inķeresi.
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Zelma. Pareizi, biedri, jo mūsu sīksaimnieciba

prasa visu interešu savienošanos.

Jankauskis. Par to es ari domāju. Šinī laik-

metā, kur buržuāzija izmanto visas pozicijas, ir pa-

tīkami sastapt biedri, ar kuru var saprasties. Tāpēc
es ari jūs uzmeklēju šai vientulibā un izvēlējos šo

svētku dienu. Ziniet, jūs man palikāt atmiņā kā

sieviete, kas apziniga un inteliģenta, ar kuru var

runāt par sabiedriskiem problemiem. Citādi sieviete

„v rabskom položeņiji", tā sakot.

Zelma. Ja, ja, ļoti atkariga un apgrūtināta. Pie-

mēram es. Man jādzīvo zem vecāku aizspriedumiem.
Jankauskis. Jūsu tēvs. Nu, es varu iedomāties.

Lauku pelēkais barons. Tipisks sīkpilsonis, kas pār-
tiek no kalpu izmantošanas. Ari man tāpat. Esmu

pats saimnieka dēls, bet idejas labā sarāvu visas

saites ar tēva tradicijam. Esmu tagad inteliģents
proletārietis. Mums jādibina jauna šķira, kura iekaros

nākotni un atsvabinās pasauli. Mums jāizkopj sava

apziņa.
Zelma. Jūs runājiet ļoti ideāli. Bet esmu tā no-

spiesta no nelabvēlibas, ka man grūti jums sekot.

Labprāt tiktos tuvāk sarunāties ar jums.
Jankauskis nosēstas un pārkrusto kājas. Ja, bet sa-

kiet, biedri, kā jūs te dzīvojiet? Kādas garigas inte-

reses jūs te saista? Vaj jums te apkārtnē ar' savs

kružoks ir?

Zelma. Ak, kur nu! Viss tas kružoks ir šīs četras

sienas un katru dienu darbs. No rīta līdz vēlam

vakaram.

Jankauskis uztraucas. Ko jūs sakiet? Vaj tas var

būt? Cik stundas dienā ir jūsu darba laiks: desmit

ar pusi vaj vienpadsmit? Jaunlaiku sociālā likum-

došana ieved tagad gluži noteiktas normas. Un pie
jums?

Zelma. No saules lēkšanas līdz naktij.
Jankauskis iesaucas. Septiņpadsmit stundas dienā!
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Tas ir nedzirdēts. Ta ir verdziba vispilnigakā veidā.

Ziniet, internacionālā brāliba uzstāda par normu

astoņu stundu darba dienu itin visos uzņēmumos. —

Bet jūs tak lasiet ari ko pa vaļas brīžiem?

Zelma. Man kauns atzīties — gandrīz neka.

Jankauskis. Ja, tas ir grūti. Bet nevajaga būt

tāpēc pesimistam. Jūsu dzīve ir tik grūta un tukša

tādēļ, ka jums nava dzīves mērķa, jums nav ne-

kādas idejas. Jums vajaga izstrādāt kolektiviskus

dzīves uzskatus, „maķeriaļističeskij vzgļad na žizņ 44
—

tas mums jāpatur acīs. Es biju domājis par to, un

tāpēc es jums atnesu dāžadas grāmatas, lai jūs sa-

prastu modernāsidejas. Skatāties šurp. Ņem grāmatas.

Zelma. Vai, lielas grāmatas! Bet es tur neka ne-

saprotu.
Jankauskis. Gan jau sapratisiet. Tas ir tādēļ,

ka jums ieaudzināts pasaules uzskats uz ļoti nepa-
reiziem pamatiem.

Zelma. Ja tikai man būtu laiks un jūs man pa-
skaidrotu.

Jankauskis. Es, biedri, būtu ļoti laimigs, ja jūs
man atļautu dot pirmās pamācibas par virsvērtības

rašanos. Un es to spēju. Es studēju speciāli sociālās

sabiedriskās zinātnes.

Zelma naivi izlikdamās. Kas tas ir — sabiedriskās

zinātnes?

Jankauskis. Tās ir zinātnes par sociāliem jau-
tājumiem. Un sociālie jautājumi mums palīdzēs
šķiru cīņā. Par visām lietam tas ir: mums vajaga
paturēt acīs materiālistiskus mērķus uz internacio-

nāliem pamatiem. Sievietei jātop brīvai ar visām

tiesibam, kuras vīrietis tai atņēmis. Brīva izvēle.

Brīva izvēle un garigs domu aploks.
Zelma tikko valda smieklus. Ja, ja, Jankauska

kungs, es esmu ar mieru.

Jankauskis sniegdams roku. Paldies! Es būtu lai-
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migs ar jums iet roku roka, bez aizspriedumiem.
Sieviete un vīrietis ir tikai biedri.

Zelma. Vaj ziniet, mēs to lietu pārrunāsim. Bet

palieciet nu, biedri, uz brītiņu viens. Man jāapskatās
saimniecibā. Es te neesmu vis vēl neatkariga. Aši

prom saimnieku istabā.

Jankauskis solo pa istabu. Skaista sieviete
...

Te

nebūtu slikti saimniekot.

Vecais tēvs nāk pa kreisi, apstājas, mēro ar skatu. Hm.

Atkal viens! Labdien, dēls. Jankauskis nesaprašanā. Tam

ir šņore ap vidu. Tas nav daudz ēdis. Aiziet kūpinā-

dams pa labi.

Jankauskis. Hm. Tas būs tas buržujs pats.
Interesanti parunāties ar tādu pelēku baronu. Bez

tam
. . .

OČeņ inķeresno. Paņem rungu un huti un prom

pa labi.

Zelma un Ciemagailis nāk pa kreisi.

Ciemagailis. Zelma, pagaid! Bet saki, tur jau
atkal viens ir dārzā. Students. Un tur viens staigā

apkārt ar rungu. Ja, ko tad tas nozīmē?

Zelma dzēligi. Nu, kaut ko jau nozīmē. Tie irtie

vīri ar gudrajām galvām, kas tev rūpes atņems.
Smalki māciti.

Ciemagailis. Kas par rūpēm? Ko tu runā?

Zelma. Saimniecibas rūpes, plēšanos ar kalpiem
un kalpu jautājumu. Uz tavu vēlēšanos es viņus

izrakstiju. Izvēlies nu.

Ciemagailis. Ko —??

Zelma. Bez — ko. Viens no tiem būs tavs znots,

to es tev saku. Bet izvēlies — tev jau ta noteik-

šana, man tik jāpiekrīt...

Ciemagailis pārsteigts. U! Skuķi, vaj tev prāts!
Un kas viņi tādi ir?

Zelma ierauga, ka pa verandu nāk Grundulis. Nu, par

to tu vari prasit viņiem pats. Tur jau viņi nāk.

Prom savā istabā.

Tai pašā brīdī nāk Grundulis pa verandu, Bullans pa

kreisi un Jankauskis pa labi. Liels pārsteigums. Visi sastin-
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guši pēta acumirkli viens otru. A! 0! Hm! Na! E! Tad

visi noņem cepures un savstarpigi palokās mēmi viens otram

pretim un steidzas apsveicināties ar Ciemagaili, izņemot Bullanu.

Parastās apsveicināšanās frāzes.

Ciemagailis laipns. Labdien, labdien, kungi! Tas

ir patīkami, kad tik čakli ciemiņi. Un taisni šodien

kā pie svētkiem! Tas ir labi. Bet lūdzu, apsēžaties,
parunāsim. Jūs gudrāki, vairāk pasauli redzējuši, no

jums var dzirdēt dažu labu vārdu. Mums, zem-

kopjiem, jāmācas, kā tagad tikt uz priekšu. Paši

maz ko vairs varam. Visi sēstas.

Grundulis. 0, jūs esiet īsts tautas ozols!

Bullans. Jūsu praktiskās zināšanas ir apbrīnojamas.
Jankauskis. Kas dzīvojis savam laikam, tas

dzīvojis visiem laikiem!

Ciemagailis piedāvā cigārus. Lūdzu, kungi, pamē-
ģiniet. Tas man gadijumā imports. Brālis kuģu kap-
teinis, ievedis no Havanas! Izņemot Jankauski, citi

paņem. Ak, kungi, jūs nemaz neziniet, cik grūti būt

par lauksaimnieku tādā lielā mājā mūsu laikos?

ledomājaties, es esmu pat veselibu zaudējis. leman-

tojis jau nedziedināmu sirdskaiti. Un viss no nepa-
tikšanām.

Grundulis. Bet kas par nepatikšanām, kad jums
tik čaklas zeltenes palīdz?

Ciemagailis. Ja, meita man — nekas. Tāpēc

jau ari laidu uz kursiem, lai iegūst zinibas. Bet visa

nelaime — kalpu dēļ. Tie ir, kas apēd mūsu mūžu.

Un kā tas beigsies? Arvien sliktāk un sliktāk. Algas

milzigas, darba spējas nekādas.

Bullans. Pareizi. Bet kalpu jautājums ir viegli
nokārtojams.

Jankauskis gudri. Vajaga pacelt kalpu garigo
līmeni un pieņemt tikai apzinigus strādniekus uz

8 stundu darba dienas normu.

Ciemagailis. Ko jus sakiet? Kas tas ir?

Grundulis. Tagad gan labākais, ka lauku mājas
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pārvērš komerciālā uzņēmumā. Pareiza grāmatvešana
ir galvenais. Jums būtu jāpieņem par palīgu mācits

spēks.
Bullans. Jūs maldāties, kungi. Te ir no svara

strādnieku pieaugšanas norma un darba spēka pa-

lētinašana.

Jankauskis. Ta ir strādnieku izmantošana. Mums

jāieved 8 stundu darba diena un līdz ar to pieaugs
ari darba spēja, kā tas viscaur ir ārzemēs.

Ciemagailis izbijies. Astoņas stundas tikai dienā

strādāt! Bet kas tad to darbu padarīs. Tad pēcpus-
dienās pie mums katru dien' būtu svētdiena.

Grundulis. Ak, Ciemagaiļa kungs, neklausāties,
tie ir nieki. Jāsaprot tikai ielikt naudu zinātnēs, tad

viss bagatigi atmaksāsies. Es, piemēram, pēc stu-

dijām pelnišu B—lo8 —10 tūkstošus gadā . . .

Bullans pārliecinoši. Kungi! Te nava no svara teo-

rijas, bet lieta pati par sevi. Es esmu speciālists lauk-

saimniecibā un varu teikt, ka tagad viss atkarājas

no darba spēka lētuma. Par citu gādās māksligi
mēsli un piena lopu sugas. Kalpu jautājums, lūk

kas jāatrisina. Un man te ir lielisks projekts .. .

Jankauskis. Tas ir buržujisks pasaules uzskats —

uzņēmumi un kapitālisms. Bet līdz ar strādnieku

šķiras neatzīšanu jūs zaudējiet katru saimniecisku

ražošanas kārtibu. Jau Kārlis Markss ar savu

«Kapitālu" pierādija . . .

Grundulis. Nu redziet, ar kapitālu var visu pie-
rādīt. Itin visu. Tas tikai pastiprina manus vārdus,
ka mums vajadzigs kapitāls.

Jankauskis uzbudināts. Ak, jums nava ne mazākās

saprašanas par kapitālismu.
Grundulis saraujas. Mans kungs!
Ciemagailis. Bet kas tad, kungi, man šinīs ap-

stākļos būtu darāms?

Bullans. Jums ir vajadzigs speciālists, kas ražo

visu iztrūkstošo.
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Grundulis Bulianam. Jūs maldāties. Pie tagadējiem
apstākļiem mājas vislabāk ieķīlājamas bankā, un ar

naudu pabalstāma mūsu studējošā jauniba. Zinātne

visu atlīdzinās bagatigi.
Ciemagailis. Apžēlojaties! Man būtu jāieķīlā

mājas un nauda jāatdod —?
. .

Jankauskis tieši pie Ciemagaija. Cienitaispilsoni, tas

ir satrunējušās pasaules uzskats. Jums jāieved tāda

kārtibā, kur ražošanas līdzekļi piederēs visiem kopigi,
kā, piemēram, darba rīki, zeme v. t. t.

Ciemagailis ceļas augšā. Darba rīki un zeme ko-

pigi? Kam? Vaj tas ir dzirdēts! Kungi, nejokojiet. Es

esmu godigs cilvēks.

Bullans. Neklausāties, Ciemagaiļa kungs, uz cil-

vēkiem, kuru spriedumiem nava nekādas praktiskas
vērtibas. Tie ir pārspīlētu skolas zēnu sapņi.

Jankauskis iekarsis ceļas augšā. Bet kā jūs variet

tā teikt? Ta ir teorētiska patiesiba, kas izteikta jau
Erfurtes programā. Bet buržuju izvirtiba un garigais
nespēks to nevar saprast.

Grundulis lepni Jankauskim. Nu, vaj ziniet, mans

kungs, tās gudribas jūs variet stāstit skolas puikiem,
ne mums. Pieceļas. Ciemagaiļa kungs, es jums varu

teikt.
. .

Jankauskis bargāk. Tas ir apvainojums. Bet es

jums to neņemu ļaunā. Jūs esiet buržuāzijas atvase.

Ņe stoit!

Grundulis. Es lūdzu, atsauciet savus vārdus.

Manas korporācijas gods to prasa . . .

Ciemagailis. Bet, kungi, apmierināties, es lūdzu,

apmierināties. Spiež roku ta sirds. U! man palieķ
drusku nelabi.

Bullans. Redziet nu. Vienigi tikai speciālists
zemkopibā varēs zināt, kā jāvada saimnieciba; tas

ir nenoliedzams
v

fakts, un katra cita plātīšanās ir

bērnu tenkas. Šie kungi nemaz nava spējigi spriest
par te iekustināto jautājumu. Barot kalpus astoņas
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stundas dienā un pabalstit studējošus, kuriem saim-

nieciba ir sveša — būtu lielākās muļķibas.
Jankauskis. Ja jums būtu daudzmaz izkopta

šķiras apziņa .
.

.

Grundulis aizķerts. Ja jums būtu daudzmaz sa-

jēgas par godu, mans kungs.
Bullans salti, bet ļauni. Jūsu šķiras apziņa ir putra,

mans kungs, bet ne praktiskam lauksaimniekam. Un

kas attiecas uz godu . . .

Grundulis visiem. Ja jums tas būtu, es jūs izaici-

nātu. Glauda savu lentu.

Ciemagailis kurš arvienu vairāk uzbudinās un ķer ar

roku pie krūtim. Studenta kungs! Studenta kungs, es

lūdzu, bez asinsizliešanas!.. U, kā spiež! Apmieri-
nāties, mani kungi.

Jankauskis. Ja jūsu uzskats par sievieti ir tik-

pat buržujisks, tad man jāsaka, ka jūs piederiet pa-

gātnei. Jūsu dzīve ir tukša un bez mērķa! Uzbudi-

nāts staigā uu rausta sava krekla šņori.

Bullans. Tas nepieder pie lietas, jūs aizmirstiet

specializešanos zemkopibas jautājumos. Un tai ziņā

jūs esiet profani.

Grundulis. Un jums, kā redzams, no komerciāliem

aprēķiniem nekādas sajēgas. Nu, kur tad jūs esiet

studējuši? Lepni noskatās.

Ciemagailis nelaimigs. Kungi! Bet lūdzu, kādēļ

personibas? Es nemaz negribēju par to runāt. Ap-
sēžaties, kungi .. .

Uhh! Tas iet par traku. Slauka

sviedrus.

Bullans augšā; Grunduļam. Jūs, kā liekas, izejiet
tikai uz prastibām. Un kādas jums tiesibas šinī

mājā tā rīkoties?

Grundulis. Šīs tiesibas man deva mājas jaun-
kundze. Un jums?

Jankauskis plucina sev bārdu. Oho! Tikai tas,
kas skatās uz sievieti kā uz biedri un palīgu mūsu
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ideju cīņā, tikai tam ir tiesiba spriest par šīs mājas

jaunkundzi.
Ciemagailis. Zelma! Zelma! Kungi, es jūs lūdzu.

Apžēlojaties. Es esmu nevesels.

Grundulis Jankauskim. Sociālists! Aha! Jūsu pa-

sakas mums sen zināmas. Redziet, Ciemagaiļa kungs.
Sociālists.

Ciemagailis lielas mokās. Nu ir diezgan! Nu ir

diezgan! Kungi! Es lūdzu!

Bullans stipri iekarsis. Nekādas jēgas nevienam

par ražošanu. Jūs variet iet, mani kungi. Te ir

vajadziga praktiķa. Man piekrita ari Ciemagaiļa
jaunkundze. Tā! Jūs variet iet.

Jankauskis arvien skaļāk. Praktiķa! Praktiķa!

Paķer savu rungu un sit ar galu uz grīdas. Jūs esiet izman-

totājs! Kapitālisma kalps!
Grundulis Bullanam. Ko jūs teicāt? Tas ir per-

sonīgs apvainojums. Mans vārds ir Alfrēds Grundulis!

Es prasu no jums gandarījumu visas publikas priekšā!
Aši soļo pa istabu.

Ciemagailis dodas starpā. Bez asinim, kungi!
Uhh! Palīgā! Ann!

Visi iet viens caur otru, plātas rokam; Grundulis vicina

cepuri; .lankauskis sit ar rungu uz grīdu. Dzirdami tikai sau-

cieni. Sīkpilsonis! Sociālists! Buržujs! Govju slau-

cējs! Nemākulis! Troksnis, čalas arvien trakāk; sadursme.

Liels uzbudinājums.

Ciemagailis rokas lauzidanis kliedz. Vai, vai! Kungi!
Uhh! Beigas! Ak Kungs un Dievs! Ann! Ann!

Zelma! Nāciet!

Anna izskrien no savas istabas, iepleš rokas. Zelma no savas,
aiz viņas Skaidrite, kura panāk uz priekšu un taisa knikšus

viesiem. Anna paķef Ciemagaili pie rokas un velk uz savu

istabu. Troksnis pieņemas, gāžas kāds krēsls. Zelma stāv

pārsteigta un plāta rokas. Skaidrite kniksē.

Priekškars.



Trešais cēliens.

Skatuve: Liela kalpu dzīvojamā istaba. Durvis uz āru pa

labi, uz saimnieku istabām pa kreisi: dibenāuz citām istabām.

Istabas vidū liels ēdams galds. Dažas gultas. Skapis. Maizes

krāsns. — Trešā dienā pēc otra cēliena. Pašulaik paēsta pus-
diena. Ilze nokopj galdu. Visa saime kopā. Separators uz

galda. Piens izkrejots vairākos traukos.

Odums iekūpina pīpi. Ē! Joit joatstipj kauli! Reitā

raus otkin.

Caculis. Nu, nu, Odum, būs jau drīz citādi.

Saimnieks atdos māju jaunajam znotam.

Kārlis ievērigi. Ko tu muldi? Kur tu to ņēmi?

Vaj pats vairs nevar? Vēl sestdien kliedza, ka ska-

nēja vien.

Caculiene pārgudra, viszinataja. Kur ņēma, kur ne-

ņēma! Tas jau ir, ka visi to nezina. Kam ausis

un acis vaļā, tas i saprot. Zināms, ka atdos mājas.
Kārlis. Nu, manis pēc. Manu ādu tad pirks tas

cits. Kas man! Bet ja nebūs cits, es eju. Uz pašu
siena laiku eju. Pasaule plaša, kalpiem cena! Fitj!

Ilze paskatās aši. Ej nu ej, gājējs. Tevis dēļ jau
ir visa ta nelaime. Ka i viņu reiz sabendēji saim-

nieku, kamēr dabūja dakteri vest.

Kārlis. Es izbāries varu iztikt bez daktera. Kas

nevar, lai ved
.. .

Bet tie nu ganbūtu znoti. Nezin,
kur govij astes gals, kur galva.

Odums. Ak ta ti i beja, kas aizvakar te dau-

zejas? Treis gobali. In smuki kungi!
Caculis. Tas ar to katliņu galvā, tas govju slau-

cējs. Tas i būs. Tas esot tas gudrākais par visiem.

Meita ar' tā gribot.
Caculiene ar apzinibu. Tas ir tas īstais, to ši ņems

un tam i mājas paliks. Viņš jau ar lopiem prot

noņemties kā vajaga. Tagad bez tādiem gudri-
niekiem lopi vairs ne kust'!

Kārlis. Tādu gudrinieku tagad pilna pasaule.



270

Odums. Niko, Korli. Tur vajaga prast. Jūs iz-

taisa tamūs kursūs. Izbrouvej kai olu par trim

dijnam.
Caculiene. Zināms, bez mācibas tas nava! Viņam

tādi vārdi, ka apriebs, tā piens vien, piens vien;
nekur likt. Es jau ari gribēju, lai manu gotiņu ap-

skata, bet vecis vien ne. Vaj nu pusrublis liela

nauda, būtu iedevis un palūdzis, tagad slauktu skaidru

krējumu.
Kārlis zobojas. Ja, ja, tas ir slaucējs! Izslauks

govis i saimnieku, lai ņem vien.

Odums. I tu, Korli, nu todam lijtam niko nosajedz.
Jam jov pins tak pa visam molam laukā. I suņi jo

nareja. Suga, Korli. Tods zorts.

Mika. Bet eka jūs neka neziniet. Būt tad būs

gan jauns saimnieks, bet ne tas piena vīrs, bet tas

ar to bārdiņu un auklu ap vēderu.

Caculiene uzkliedz. Ko tu zini. Tas ir nabags kā

žurka.

Mika mēda. Pati žurka. Tu nezini it neka. Sparigi.

Tam ir kapitāls, es varu jums teikt. Ehe!

Kārlis uzmanigi. Pasakas. Kas tādam kapitālu dos.

Mika. Nuka ir. Es pats redzēju. Viņš pats rā-

dija: divas lielas grāmatas un uz abām bija rakstits:

Kapitāls, kapitāls.
Kārlis iesmejas aši. Ak tu muļķa zēn! Vaj tu ar'

saproti, kas tas ir par kapitālu! Tas ir Marksa

„Kapitals
a

.

Caculis. Vaj tu redz! Tad tas ir, kurš teicis, ka

puišiem vajagot likt strādāt tikai astoņas stundas

dienā. Ja, kad tik bagāts, tad jau var ari to darit,
lai cilvēki atpūšas.

Kārlis iesvilpjas. Tikai astoņas stundas! O, tas

ir jauki. Tad es te dzīvoju mūžigi. Ilze, ko tu

domā — ta ir laba dzīve?

Ilze ļauni. Ja, ja, priekš tevis, ne man.

Odums. Broleiši, jous nosaprutit, kas tis jir. Pi
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mums ar beja toda ziņa agrokus godus, bet nikas

naiznoce. A lijta jir toda, kai jis liks tev astuņas
stundas strodot, astuņas gulēt m astuņas est. A as

naasu mirā. Cits jir labi, atu ēšanu navins navar

izturēt. In tad mousu pusē ar niķos naiznoce.

Caculis. Tu, Odum, esi muļķis. — Kad es saku,
bus tas agranams. Bet tas ir nospriedis tā. Taisīs

katram puišam jaunu māju un liks tur iekšā dzīvot,
bet tik tūliņ jāprecas — citad netiek. Un drīzāk

neliks strādāt, kamēr katram būs pieci bērni. Tas

ir norakstits jau.
Kārlis smejas klusi un sirsnigi.

Caculiene. Nesmejies. Kā Caculis saka, tā būs.

Kārlis. Ej tu! Tas ir vēl labāk. Ilze — vaj
zini. — Met ar acim.

Ilze iesmejas. Tur tev īstā vieta. Āzis!

Odums. A kundzeneitei par visim lobak pateik
tis zaļais ar tu banti. Jis vedeis tu iz pilsatu, a

mojas liks bankā. Vot!

Caculis. Un kur tad mēs?

Odums. A mes ar bankā. Aiz stikla, skapi. Vot!

Mika. Tad tur tevi, Odum, baros astoņas stundas

dienā.

Ilze un Kārlis sirsnigi smejas.

Odums. Muļķis. Na tu ku zini, ni! Es tev iz-

dusu kapitālu uz muguras.

Mika. Bet tevi ar levu ieliks paradizē.
Odums saskaistas, mācas virsū. Klus

4

,
mušmere!

Rozgas tik dut, vairāk nika.

Mika. Odum, Odum, kur tu esi?

Odums noraisa siksnu no vēdera. Pagaid, puiseit.
Mika izskrien ārā. Odums iet pakaļ.

Caculis. Lai nu kas būdams, bet citādi jau būs.

Saimnieks vairs ilgāk nevar. Ja tas nāk ar jaunajām

istabām, tad es palieku vēl. Ja ne, kaut uz Sibiriju.
Sliktāk nebūs. Bet tagad vajadzēs aiziet vēl uz

krodziņu, šovakar tur balle ar' būšot, iet uz āru.
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Caculiene pakaļ iedama. Ta tik skaties! Ej labāk

nogul' dienvidu.

Kārlis šķībi noskatās uz lizi. Nu, un tu? Nemaz

tev nava prieka par to jauno ziņu un ierikti. Ko

tu domā: tikai astoņas stundas par dienu strādāt!

Tad jau mēs varētu nu tā tīri pa draugam.
Ilze saīgusi. Uja! Kas tad nu par mani ko domāt.

Tev jau jāiet pa pasauli kā vandarzeļļam.

Kārlis tuvojas; laipni. Nu, nu — par tevi tak man

drusku bēda. Tāds skaists skuķis. Vaj zini ko?

Kalnietis jau nu būs te par saimnieku un tad —■ es

jau ari nekur neiešu. Tas prot kalpus cienit. Bet

tad — mēs
. . .

tad tev ar mani jādzīvo pa draugam.

Ilze. Pa draugam? Kas tas ir par draugam? Tu

domā laikam, ka es tev likšos pielaulaties?
Kārlis īgns. Pielaulaties, pielaulaties. Tie sievieši

mūžigi par laulibu vien domā. Tagad tas vairs

neder. Veca lieta. Pē! Tagad tu man esi biedrs

un beigas. Tā tas ar to kapitālu ari teicis Zelmai.

Nu, un kad viņi var, kamdēļ tad mēs to nevaram? Ko?

Ilze aši. Es tev tādu biedri novēlēšu, ka tu būsi

mierā. Paķer krūzi un iesmeļ aši pienu. Tūliņ apslaci-
nāsim to draudzibu. let virsū.

Kārlis. E! Ilze. Ilze. Kamdēļ tad tā? Es ar

labu, un tu blēņas
...

Nu
.. .

nudien! Pagaid',

man jaunie svārki mugurā. Sprūk ārā. Ilze!..

Ilze pakaļ. Biedri, biedri, pagaidi! Pa draugam!
Izskrien; brīdi pauze.

Zelma ienāk un sak kravāties ap pienu un separatoru.
Pēc brīža nāk Alma.

Alma paver durvis. Aha! Tu esi te. leskrien. Ak,

Zelma, kad tu zinātu. Šorīt es vēl nevarēju pateikt.
Vaj te neviena nava? Skatās apkārt.

Zelma. Nu, kas tad tik svarigs sakāms?

Alma. Vaj nu ne! Bet klausies, vaj tad tas

tiesa? Ak, mana mamma saka, tu esot tikpat kā
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galā. Nepacietīgi. Nu saki, saki tak! Ach! Vēdina

sejā ar mutautiņu.

Zelma. Bet ko tad? — Es nemaz nesaprotu ko

tu gribi?
Alma steidzigi. Ak, nu neizliecies. Nu, tie studenti

un baņķieri, kas te vakar bija. Tu tak ņemsi to

studentu. Ja? Zini, es tā domāju: tāds students ir

ko vairāk vērts. Ak, kas par amizieri! to laimi! to

laimi! Zini, es nākošu nedēļ' ari braukšu uz kursiem.

Zelma smejas. Tad tāpēc tik noslēpumaini un

steidzigi. Nopietni. Protams, kaut kas jau būs.

Alma. Nu ja. Es jau ar' tūlit domāju. Pavelk

pie sevis. Nu, bet saki, ko tad šis? Kā tad tev ir?

Ak, man nemaz sirds nava vairs mieriga. Bet saki,
ko tie citi, kas tie par kungiem? Vaj smuki? Tam

vienam esot kapitāls? Vaj viņš neinteresējās par

taviem pazīstamiem? Kā viņu sauc? Un kā to

agronomu? Viņam esot liela muiža. Man gan labāk

muižā patiktu. Ak, manu dieniņ! Es gan nezinu,
ko lai es vispirms daru. Es gribētu ielūgt viņus pie
sevis un apjautāties, vaj nebūs kaut kur kursi.

Zelma. Kāpēc ne? To var darit. Bet viņi jau

prom.
Alma. Vaj tad neatbrauks vairs? Tu tak galigi

vēl neesi nolēmusi?

Zelma rīkodamās ap separatoru. Tā pēc divām ne-

dēļām būs mana dzimumdiena. Tad būs visi te;
man vēl jāizrunājas ar tiem. Atnāc tad, redzēsim.

Alma. Ak! Prieciga. leinteresē cik vari par mūsu

dzīvi. Es, zini, gribu prom pavisam no šejienes...
Bet nu man jāsteidzas. Šodien mums būs cie-

miņi .. . Tā, ja, vaj zini? Tas ar' dabūs galu, tas

Kalnietis.

Zelma skatās nekustēdamās; izbīstas. Ko tu saki? Kas

par galu? Un ko tad šis dara?

Alma. Kad es saku — ja. Dabūs galu vaj ap-

precēsies. Tu zini, viņam briesmiga greizsirdiba un
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skaudiba par to, ka tev tā. — Pats bijis domājis
vienmēr par to. Un nu aiz dusmām apņēmies pre-

cēties.

Zelma slēpj nemieru. Ej nu ej. Bet ko tad? Bus

izrunāts vien.

Alma. Ne, ne. Mamma labi zina. Bijis viņu
svētdien krogā un piedzēries. Un tā taisni pie Kun-

kuļu Marijas. Sabijis visu dienu un — norunātas

precibas. Aiz bēdām, kad es saku, aiz bēdām! Lai

nu, ko tad šis atspītēs.

Zelma. Nu, bus izrunāts vien. Vaj tad Kun-

kuļu Marija viņam der? Bet paklausies Domā.

Alma. Ko tad?.. Ja, un ja Marija nebūšot ar

mieru — tad uz Krievuzemi prom par muižaskungu.
Neesot vērts te dzīvot; tad labāk, ja citad' ne,

upē iekšā. — Bet ak, nu es esmu aizkavējusies.
Ardievu nu. Bet tā tad paliek uz tavu dzimumdienu.

Man jābrauc tad uz Rigu iepirkties. Ja — vaj ar

svešvārdiem ari runā? Man ir leksikons, es varu

paskatities.

Zelma nemieriga. Gan jau bus labi. Bet man ari

nu jāiet. Tēvs jau laikam sauca.

Alma steigdamās. Es rītā atskriešu atkal; aprunā-

simies, kas tālāk darāms. Bet uz kursiem es eju
katrā ziņā. Uz Jelgavu, es domāju. Ardievu! Iziet;

paver vēl durvis. Ja, vaj tas tiesa, ka viņi jasaucot

par biedriem? Ak, tas ir jauki! Nu, sveika! Aiziet.

Zelma lielā nemierā. Vaj tas varētu būt? Pre-

cēties?... Staigā kā domādama. Uz Krievuzemi!?

Ja.
. . Apņēmusies ko, steigšus iet uz savas istabas pusi, tad

paliek bridi stāvot un dodas pa labi pie loga, atver to un sauc

apskatijusies. Mika!.. Mika!., panāc šurp!
Mika ienāk pēc brītiņa, bailigi skatās uz Zelmu. Jūs —

jaunkundze, man tagad negribas neka darit. Jāiet

dienvidu nogulēt.
Zelma laipni. Paklausies, Mika, tev tūlit jāiet...
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Mika bailigaki. Projām? Es, janudie, neka nezinu.

Es neesmu neka teicis.

Zelma. Tev jāiet tūlit uz Kalniešiem. Kamēr

ganos būs jādzen, tiksi atpakaļ. Un tad — nu, es

varu ari tā ierīkot, ka Caculiene iziet pēcpusdienā

ganos. Bet nu tad laid.

Mika. Ja gan. Es eju! Grib skriet ārā.

Zelma aši. Pagaid', pagaid'! Es tūlit... ieiet aši

saimnieku istabās un pēc brītiņa iznāk ar vēstuli, aizlipina to

ātri un iedod Mikam. Redzi še, šito nododi Kalniešu

jaunajam saimniekam, bet tā, ka nevienam ne vārda

nesaki. Saproti? Nodod taisni rokā; citam ne.

Mika apzinigi. Nebēdā, jaunkundze. Pie manis kā

kapā. Nav jau pirmā reize. Pasmīn un pamāj ar skatu.

Saprotu! Nobučo vēstuli.

Zelma. Nu ej, ej — un steidzies atpakaļ.
Mika domigs. Ja, bet... man ari ko vajadzētu.

Man aizvakar izgaisa nazis. Man vajaga jauna. Vaj
varēs dabūt?

Zelma. Nu protams. Bet nestāvi te.

Mika grib iet, bet atgriežas. Vaj ziniet, vēl vienu

mārciņu ķeizarbonbongu. Lai tad iet. Tad es skriešu

kā amors. Nu, vaj ir vaj ne?

Zelma. Nu ja jau ja. Bet ātri!

Mika iebāž vēstuli ķešā un izskrien. Katram darbam

ir sava virsvērtiba!

Zelma noskatās pa logu, kā viņš aiziet, tad sāk rīkoties

atkal ap separatoru.

Ciemagailis sauc no savas istabas. Zelma! Zelmi!

Zelma neievēro un strādā tālāk.

Ciemagailis paver durvis pa kreisi. Zelma! Ko tu

te dari? Atnāc šurp, man ar tevi jāparunājas.
Zelma. Nav laika tagad. Redzi, ka cits neviens

nerīkosies.

Ciemagailis laipnāki. Paklausies, meit. Tev vajaga
pasūtit to puiku uz krogu. Man aptrūcies ķimeļa un

sirds tāda grūta.
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Zelma spitigi. Suti, kas man tur. Bet ies gan šis

tev tagad. Nu, pamēģina sadabūt. Sen prom ari ar

Kārli.

Ciemagailis. Ak, ar Kārli. Nu, tad ir beigts...
Bet ienāc nu mūsu istabā, mums kas svarigs jāpa-
runā. Māte ari gaida.

Zelma. Nav vaļas.
Ciemagailis. Šodien tak svētki. Lai paliek tādi

darbi. Bet tev, kā liekas, domas kādas?..

Zelma. Protams. Nu nava vairs vecie laiki.

Jādomā dien' un nakti.

Ciemagailis. Jādomā? Par ko tad nu tā uzreiz?

Zelma strupi. Man ir laiks precēties. Tad ir jā-

padomā. Tā!

Ciemagailis pārsteigts. A! Skaties!

Zelma. Ja, kas tur ko brīnities. Tev ta sirds

tik vāja un katru dien' jaunas kreņķes. Tad jau

jāsāk palīdzēt. Ne par velti gāju kursos. Un jā-
meklē tad ari vēl kāds palīgs.

Ciemagailis pētidams norēc. Mmmr... Bet, ē...

Hm.

Zelma aizgriežas. Ja. Hm.
. .

Pēta viens otru slepeni.

Ciemagailis stingri. Paklausies, kas tie par jokiem.
Ko tu īsti domā? Kas tev tie par tādiem tumšiem

noslēpumiem? Tu Rigā esi izmācita? Visādas spī-
tibas un gudribas. Tu tak nedomā nopietni, ar tiem

pilsētniekiem? Nu saki vienreiz.

Zelma. 0 ja. Pavisam nopietni. Tas ir pēc tavas

paša gribas.

Ciemagailis. Pēc ka gribas? Pēc manas? Nu,

vaj tas nav traki! Vaj es ko gribējis esmu?

Zelma. Tikai tu. Es tak te neka nevaru gribēt.
Tu pats teici, ja es nevarot dabūt studentu vīru, tad

varot palikt par vecmeitu. Na, es tagad darišu mums

abiem par labu. Te nu viņi būs — vesels trīs gabali.
Esmu jau ari diezgan ilgi mācita. Nu es vairāk ne-

gribu, sākšu pati pēc savas gudribas dzīvot. Ja, nu
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es jau teicu. Es gribu precēties un pie ta es palieku.
Un jo lepnāk, jo labāk. Tad tu varēsi papriecāties
par savu meitu.

Ciemagailis gandrīz kliedz. Bet tu tak nedomā par

to agronomu!
Zelma. Ja, taisni par to agronomu. Un šoreiz

nebūs tā, kā tu gribi. Tas, kas tev nepatika, tas nu

nenāk ar' vairs, bet nu es palieku pie sava. Dievs

vien zina, kas tev var patikt un nepatikt. Tev jau
ari nava jāprecas. Bet es ņemu to agronomu.

Ciemagailis Tas tak... Tas tak... U!.. Ann,
Ann! Iziet aši pa kreisi un pēc brītiņa nāk abi ar Annu.

Paklausies, Ann! Vaj tu vari to saprast? Zelma

ņems to agronomu! Nu! Nu! Nu runā! Kliedz uz

Annu.

Anna. Atkal strīdiņi. Vaj nu nemaz šai mājā
nebūs miera. Zelma! Ciemagailis iet un rēc.

Zelma. Nu, kas tur ko slēpt un apdomāt! Tā ir.

Ciemagailis. Es to nebūtu domājis... Tik drīz.

Nu, Zelmiņ, meit, apdomā tak. Ko mēs ar tādu

darisim, kur liksim. Saproti tikai, viņš būvēs puišiem
tās mājas un ražos viņus tur. Mēs esam pagalam.
Ta raža neatmaksāsies, es saku. Zelmiņ, apžēlojies,
apdomājies.

Zelma. Gan jau mēs zināsim, kā tiekam galā.
Tev rūpes būs nost. Tu varēsi atpūsties.

Anna. Zelma... Padomā pirms, ko dari. Tas

nava priekš mums. Nekauj nu ari tu tēvu nost.

Viņam jau tā iet grūti. Tāda būvēšana... Un ar

cimdiem govis slaukt!

Ciemagailis. Postā, postā. Vajadzēja ar' tevi

laist uz kursiem! Kā mēris nu mācas virsū visi tie

gudrinieki.

Zelma. Lai nāk vien. Vaj Ciemagaiļa Bajāri to

nevar nest? Lai būvē puišiem pilis, lai slauc ar

cimdiem, kad tikai māk slaukt. Jauni laiki, jauni
cilvēki. Jauna slaukšana.
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Anna. Bet, Zelmiņ, tu tak vari izvēlēties pēc
patikšanas.

Ciemagailis. Tas agronoms. Ak, zemē viņš mani

ieraks. Saki nu, Ann!

Anna mierina. Nu, klusi tu, apmierinies. Nevajaga
tā uztraukties. Zelma, vaj tu zini, ka tēvam tas

kaitigs. Ārsts teica...

Zelma apdomādamās. Cik grūti iet, kad jāiztiek
vecākiem pa prātam. Nu, ja tik stipri ķeras pie
veselibas, es jau varu ari apdomāties. Es varu ņemt

ari to Jankauski, tas ir pavisam cits cilvēks. Jaun-

laiku cilvēks.

Ciemagailis saraujas kā dzelts. Ko tu saki?! To

Jankauski!

Zelma. Nu, to sociālistu, kā tu saki. Es esmu

ar mieru tavā labā. Lai ir. Tas ir pieklājigs un

varēs labi satikt ar kalpiem. Liks strādāt astoņas
stundas dienā un būs miers — i tev, i puišiem.

Ciemagailis lielā uzbudinājumā. To sociālistu! Un

puiši gulēs sešpadsmit stundas dienā, un siens un

rudzi un kvieši — ko tie darīs? U! Ķer pie sirds sev.

Ja, ja, ja. Tad mēs iesim par kalpiem pie viņa. Nu,

saki, vaj tev vēl ir drusku prāts? Apdomā mūsu

mūžu! Apdomā! Tu!

Anna saņem rokas. Vaj tu ari kaunēsies drusku.

Ak pasaulit!
Zelma. Tur nava ko apdomāt — es jau esmu

galā. Man patīk pēc visjaunākās modes. Un tas

agronoms tak jums nepatīk, ko tad es lai daru...

Ja, es ņemu Jankauski. Lai ved savu kārtibu. Jums

jau grūti nebūs— tikai astoņas stundas dienā. Vis-

jaunākais zinātnes vārds!

Ciemagailis. Astoņas stundas! Astoņas stundas!

Par astoņām stundām es būšu beigts! Šaudās šurp un

turp.
Anna. Zelma, Zelma. Tev gan vajadzētu ap-

domāt, ko tu dari.
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Zelma pikta un aizkārta. Atkal apdomāt. Nu es jau
vienreiz apdomāju, un nu atkal ir slikti. Ta ir no-

lemta lieta, un es palieku pie mana biedra.

Ciemagailis. Manas dienas ir skaititas. Kastas

būs par izsmieklu!

Anna mierina. Neklausies tik daudz uz viņu. Ne-

uztraucies! Esi mierā. Zelma, to es tev saku: dari

ko gribi — tu vari ņemt, kuru patīk, bet nekauj nu

tēvu nost. Vaj tad tu visu prātu kursos esi atstājusi!
Viņš tak ir slims un beigts.

Zelma saīgusi. Nu, manis pēc. Varu jau daudz

panest, kad tikai jums patīk... Lai jūsu prāts.
Tas korporelis jau nav ari slikts zēns. Es varu būt

mierā ar to.

Ciemagailis kā atmodies stīvi skatās uz Zelmu. Tu

domā — Korp... Korporelis —— ?!

Zelma mieriga, laimiga. Ja, ja! Es piekrītu. Smalks

cilvēks un zināšanu pa pilnam.

Ciemagailis. Tu ņemsi t0... Un ta nauda, tie

četri tūkstoši! Lai Dievs pas... Ta nauda priekš
viņa.

Zelma. To mēs viegli dabūsim rokā. Iztaisisim

obligācijas vaj ieķīlāsim mājas bankā. Būs vēl vairāk

kā vajaga. Vaj mūsu mājas kāds nieks. Tādi lauki!

Labi, es atsakos no tām astoņām stundām, ja jums
tik stipri patīk.

Anna. Zelma, kaunies!

Ciemagailis grūž krēslu dusmās. Nekad, es tev

saku! Ne mūžam!

Zelma stipri aizskaitusies. Ne, ne un atkal ne! Nu

man nava vairs jākaunas. Es tak daru visu jums

pa prātam. Nu es esmu vienreiz galigi apdomājusies.
Tas Grunduļa kungs ir īstais, nu es tikai īsti saprotu.
Tas nava vis kāds pasaules gājējs. Aristokrāts kā

firsts, ko lai vairāk es vēlētos. Es būtu muļķe, ja
vēl gaiditu citu. Jūs jau varēsiet palikt tepat. Mums

pietiks to trīs līdz četru tūkstošu gadā. Tie tiks
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iestudēti. Es braukšu uz Rigu. Man laiks iestāties

augstākā sabiedribā. Un viņš ar mieru. Tas darīs

jums godu. Nu tikai atliek norunāt kāzas.

Ciemagailis gandrīz raudādams. Bet tu tak neņemsi
to korporeli!

Zelma. Es viņu ņemšu, un viņš mani. Viens

slikts, otrs slikts un trešais ari. Ko tad man vaja-
dzētu darit pēc tava prāta. Palikt par vecmeitu un

perināt vistas? Uzbudināta. Un kur tad būs tie labie

priekš jums? letiepibas dēļ es neiešu pazaudēt savu

laimi.

Anna. Bet tu tak vari izvēlēties — mēs jau ne-

būsim pretim, tikai mājas nevajaga likt bankā.

Ciemagailis vienā gabalā. Tu tak neņemsi to kor-

poreli! Ū... Spiež! Mocās ap sirdi. To korporeli!
Zelma ar spītigu žestu. Es ņemšu to korporeli, un

viņš mani! Mēs esam jau nozvērējušies viens otram

uz dzīvibu un nāvi.

Anna. Bet tikko teici, ka varot ņemt ari to agro-
nomu. Tu melo, tagad es redzu. Kas par iedomām!

Zelma. Ja, es to dariju. Es gribēju zināt, ko

jūs sakiet, bet nu jūs neesiet mierā ne ar vienu.

Simti jums nebūs labi. Tā. Mūs neviens vairs ne-

šķirs. Grunduļa kungs paliek mans.

Ciemagailis. To korporeli, to nostudētaju! Tad

labāk kalpu nekā to! Pasaulit, tu ļaužu ēka!

Zelma zobo. Ha, ha, ha, ha! Paldies par labu

sirdi! Kalpiņu! Odumu laikam, vaj to trako Kārli,
kas tevi izpērs pirmajā dienā. Ne, tik muļķe es vēl

neesmu. Ha, ha, ha, nu es varu dabūt kalpu, kad

man ir students. Visas tautas zieds, augsti mācita

galva! Cilvēks, kurā var ielikt kapitālus kā skapī!
Ne, ne. Nu ir vienreiz diezgan. Darisim galu. Es

braucu uz Rigu un piesolu viņam tos trīs tūkstošus

kā nieku.

Ciemagailis. Es tos nedošu! Tu vari atteikties!

Nedošu!
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Anna. Zināms, tu vari atteikties. Citādi jau ari

nevar būt.

Zelma zīmigi. Ko jūs ziniet no atteikšanās. Var-

būt, ka es vairs nevaru.

Ciemagailis. Na — ?? Ann! Ann!

Zelma tieši. Tiesa! Aizgriežas un paliek mierā. Visi brīdi

stāv kā apdulluši no spēriena.

Ciemagailis plāta klusam muti un rauj elpu; tad viņš
sāk bļaut pirmais. Ē! Ē! Ū! Ķer pie sirds. Tu nevari

vairs atteikties? Nevari? Ann! Klausies! Beigts,
viss beigts!

Anna. Bezkauņa! Tu! Nedzirdēts! Te tev bij
kursi!

Ciemagailis. Vairs nevari..? Zelma! Sāk strei-

puļot. Ķimeliti. Ķi—meliti, Ann! E! Atkrīt uz krēslu.

Anna klāt, mierinādama. Nu, mierā, mierā. Būs labi.

Nekliedz tikai. Dabūsim ķimeli. Zini, ka nava.

Vakar izbeidzi. Kur sāp? palaid. Rīvē.

Ciemagailis. Gals. Es viņai!
. . Izpleš muti. Ē! Ē!

Nu stāv! Stāv, stāv!

Anna bailēs. Kas stāv? Ko?

Ciemagailis. Sirds stāv! Beigts.NNemaza —az vairs

nepūš, nemaz nepūš ...
U!

. . Tā, tā, tā! Nu sāk

atkal strādāt, nu sāk
.. . Paspaidi, paspaidi, tā

.. .

Anna uz Zelmu. Vaj nāksi palīgā! Nu jau beigas
būs. Sāk raudat. Ak, to nedienu!

Zelma. Nekas. Nu jau būs pēdējā reize. Ne-

dabūs vairs skaisties un pāries. Dabūs labu, gudru
znotu.

Ciemagailis iekliedzas. Stāv! stāv! Atkal stāv.

Va—a—ij ..! Ved mani prom. Es iešu uz gultu .. .

Va—a—aij
. . .

Anna. Apmierinies, apdomā! Tev nevajaga uz-

traukties. Nu, nāc. Nāc! Paceļ un saņem cieti pie elkoņa.

Ej, atgulsties. Tā, tā .
.

.
Aizved Ciemagaili vaidot uz sa-

vām istabām.

Zelma aizver durvis lēni; klausās, kā viņi aiziet. Tā. Nu
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mēs esam jau tik tālu
. . .

Kad tikai nu es zinātu . . .

zinātu iet pie loga un skatās spiegodama, ko tas Mika
. . .

Pēc mēma brīža grib doties ārā.

Kalnietis nāk pa labi iekšā, savstarpiga nesaprašanās.

Hm! Sveicinu, cienitā jaunkundze. Piedodiet, ka

es
.. .

hm. Stomās.

Zelma atjēdzas. Tā. Tu saņēmi manu vēstuli? Nu

ir labi.

Kalnietis ar izbrīnišanās žestu. Es nesaprotu, cie-

nitā jaunkundze, kas par vēstuli? Neka nezinu
.. .

Es ari negribu jūs traucēt... Es gribēju satikt.
. .

jūsu kalpu Kārli.
. . Dzirdēju, ka te nepalikšot vairs.

Man strādnieki vienmēr vajadzigi. Vicina spieķi. Na
. . .

te jau būšot jaunas ieriktes. Kalpu tadnebūs vajadzigs.
Mājas tad nāk bankā — kapitālos . . .

Zelma nosarkdama skatās uz viņu. Ko? — Hm
.. .

Tas tak
.. .

Nekrietni.
. .

Kalnietis. Ja ..
.

Hm ...
Nu —?

Zelma. Ko?

Kalnietis. Kas? — Vēro viens otru pazagšus; ap-

mulsums.

Zelma pēc brīža. Man tev bij kas sakāms.

Kalnietis. Nu, to es nedomāju. Kas tev man

sakāms, to es varu iedomāties. Sakāms. Saprotu
bez teikšanas. Man jau diezgan ir teikuši. Viss

pagasts. Nosēstas ačgārni uz krēslu un rausta to nervozi; at-

met galvu, paskatās lepni uz Zelmu. Ja. Vaj jūSU puisis

mājās?
Zelma aizkārta. Paliec nu mierā un paklausies.

Ir nopietna lieta. Bet kāpēc tevi nedabū nemaz

redzēt te?

Kalnietis. Es domāju, te ir gan citi, ko redzēt.

Didas uz krēsla. Tie puišu ražotāji ... tie oberfukši...

tie vietējās sugas slaucēji. Na! Greizsirdiba degdams.
Ko tad es te vēl esmu vajadzigs? Ta jau īstā fuņu
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suga. Tīrais čilizalpetrs .. .
Tīra internacionāla

brāliba
. . .

Zelma taisās raudat. Nu, tu varētu ganbūt drusku

gudrāks un apķērigaks. Bet ko tad es tagad lai

daru? Vaj tu nesaproti?
Kalnietis ar drebošu balsi. Nesaprotu

.. .

Bet ko

tad lai es daru? Tu mani muļķo, un es lai visu to

vēl saprotu!? Te pilnas mājas ar lieliem vīriem. No-

deviba! Nodeviba! Ja! Sieviešu mīlestiba! Pietrūkstas

kājas; pagrūž krēslu nost. Un tagad kas vēl sakāms. Tad

runā reiz skaidri, lai es zinu, kur man jāpaliek. Es

jau nenākšu te par laukā sviedēju, kad pats tieku

sviests laukā. Pūš un pēta Zelmu. E! Dzīvot nav vērts!

Zelma. Bet vaj tad tu nebiji tas, kurš aizbēga?
Kalnietis. Un tu mani aizdzini! Kursos izmā-

cijies? Na!

Zelma. Nu ir diezgan par to. Paklausies. Mums

nu jātiek galā. Citādi esmu postā. ledomā tikai,
tie biedri — nu, un es izlikos, ka būtu ar mieru.

Kalnietis aši. Tā? Tu —!

Zelma. Ja, tevis dēļ?
Kalnietis. Manis ?

Zelma. Tiktāl es esmu vainiga. Bet ko tad man

bij darit?

Kalnietis. Ārā —! ja tu būtu
.. . par mani

iedomājusi.
Zelma. Es izdzīšu citureiz.

Kalnietis trako greizsirdībā. Tad vēlreiz viņi te nāks.

Ta—ā? Nu, tad ir beigas. Ja — manis tad ari ne-

redzēsi vairs. Man atliek tikai viens ceļš. Es citādi

nevaru. Viņi nāks —?!

Zelma. Ja. Pagaidi un paklausies. Es citādi ne-

varēju.
Kalnietis raustidams balsi. Ha, ha

.. .
Tavi soli-

jumi. . .
Visi sapņi! Pagalam. Nu, tad man nava

nekas vairs jāklausās . . .
Ardievu! Ardievu! let aši.
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Uz visiem laikiem! Brauc tu uz labu laimi. Ardievu!
Grib iziet steigšus.

Vecais tēvs nāk pa kreisi. Viņš dzird jau pēdējos vārdos.

Pagaid'! Na! Uz vietas! Panāc šurp.
Kalnietis apstājas.

Vecais tēvs uz Zelmu- Nu, kas te notiek? Ak tā —

asaras. Uz Kalnieti. Tu, puis. Tagadiņ liec vērā: ja
tu vēlreiz tādus niekus gribi dzīt ar manu meitu,
tad es tevi* ar bērza žagariem, saproti, ar bērza

žagariem .. . Nu, tagadiņ runājiet, kā cilvēkiem

klājas; es būšu tepat tuvumā. Iziet lēni pa labi ārā.

Kalnietis un Zelma stāv abi kā nosoditi.

Priekškars.

Ceturtais cēliens.

Skatuve: Pirmā un otrā cēliena dekorācija. Labi uzkopta.
Istabas vidu galds ar baltu galda drānu. Svētdiena. Gaiša,
saulaina diena. Durvis uz Zelmas istabu un verandu apvītas

ar brūklenājiem un lauku puķēm.

Ciemagailis un Kalnietis intimā sarunā.

Kalnietis. Tas ir tiesa. Varu iedomāties jūsu

stāvokli, tas ir tiešam grūti. Bet es nedomāju, ka

es varētu tur daudz ko līdzēt.

Ciemagailis. Protams, jūs variet.
. .

Mēs esam

tuvi kaimiņi un ar jūsu tēvu bijām pat draugi. Nu,
un draudziba pastāvēja ari starp mums līdz pat

pēdējam laikam. Tāpēc es jums ari visu izteicu, kā

tās lietas stāv
...

Nu redziet paši. Es esmu slims.

Savu mūžu esmu jau ari pūlējies. Bet tagad —

vecums nāk klāt, un es neesmu paradis vairs dzīvot

ari saskaņā ar šo laiku. Tagad pavisam citas idejas.
Citi apstākļi. Es nevaru vairs ieaugt tur iekšā.

Tagad vajadzigi jauni cilvēki, kas saprot turēties uz

ūdeņa.
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Kalnietis zobgaligi. Vaj tad tādu ir trūkums? Pie

jums —?

Ciemagailis. Ak, es zinu. Tas jau taisniba. Bet

nezobojaties. Man ari tas nenāk ne prātā. Redziet,

galvenais ir tas, ka mans īpašums lai paliek, kāds

bijis. Izkulties no tagadējā grūtā stāvokļa, paturot
visu negrozītu, lai ari zem citāda veida — ta ir mana

vēlēšanās. Un tāpēc visi tie, par kuriem jūs minējāt,
nava ne graša vērts. Viņi mani vairāk var izpostīt
nekā glābt. Bet man ir viena ceriba, un es domāju,
ka tas atkarājas no jums, vaj viņa var piepildīties,

vaj man galigi jāizput.
Kalnietis gari. No manis? Kā jūs to domājiet?
Ciemagailis. Hm. Redziet, mana meita

.. . Na,

jūs neņemiet ļaunā, bet būšu atklāts. Es labprāt
nodotu visu saimniecibu un māju viņas un jūsu
rokās. Nu un tagad sakiet skaidri savas domas

par to.

Kalnietis pārsteigts liekas, pieceļas un soļo, iededzina no

jauna cigāru. Tas, ko jūs man sakiet, mani pavisam
pārsteidz. Man jāatzīstas ..

.
agrāk es biju par to

domājis, bet nelabvēlība no jūsu puses bija stipri
samanāma. Un tagad — tik pēkšņa pārmaiņa! Tas

mani pārsteidz. Bez tam jūsu meita, cik dzirdams,

jau izvēlējusies pēc savas patikšanas. Visa viņas
izturēšanās to rāda, ka es te esmu pilnigi lieks.

Agrāk tas bija citādi.
. .

Hm. Un nu lai es būtu

tas, kurš ņemas viņu atrunāt. Ne, Ciemagaiļa kungs.
Man jāsaka, ka tas ir uzdevums, kuru es neņemos
uz saviem pleciem . . .

Ciemagailis. Pagaidiet. Man te jāpiezīmē, ka

tas nebūt nava jūsu uzdevums. Man beidzot izdevās

viņu pārrunāt, cik neprātigas ir viņas iedomas, un nu

viņa būtu ar mieru — tas ir, ja jūs kā pirmais
viņai ko minētu. Sieviešiem, kā ziniet, tas nepa-
rasti

..
.

Nu, tā tad — vēl viens atvieglinājums.
Pēta Kalnieti kā šaubidamies.
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Kalnietis apstājas un stingri uzlūko Ciemagaili. Hm.

Ak tā. Nu bet.
. .

Tas ir tomēr savadi. Tas nu

būtu labi, bet redziet, stāvoklis ir neveikls. Ļaudis

izrunājuši. . .

Ciemagailis nelaimigi. Ak, nu ļaudis! Jūs taču

neieskatisiet manu meitu par diezin ko. Jūs viņu
labi pazīstiet. Tās ir bijušas manas muļķigās iedomas,
vairāk nekas. Es jums par to galvoju. Es vairāk

runāju tagad mūsu īpašuma nekā viņas labā. Es

pazīstu jūsu praktisko gudribu un varu jums uzticēt

visu, kas man ir, jo mana veseliba man neatvēl vairs

tālāk rīkoties. Tā tad atliek tikai vienošanās jūsu
starpā, un tādēļ es jūs ari ataicināju šodien šurp.
Tad es pasaukšu viņu. let uz Zelmas istabu.

Kalnietis atraidoši. Ne, ne. Viss tas būtu labi.

Bet cik es atminos, jūsu prasibas atlīdzibas ziņā, tas

ir, par saimniecības inventāru un tā tālāk, es nevaru

izpildit. Man tas jums jāsaka, lai neceltos veltigi
sarežģijumi.

Ciemagailis priecigaki. Nieki, nieki, mans mīļais.
It nekādas atlīdzibas. Es būšu tikai jūsu līdzīpaš-
nieks. Veiksme un izturiba un zināšana no vienas

puses, un zeme, kur visu to izlieto, no otras. Na,

jūs mani saprotiet gan. Tā, es atstāšu jūs vienus.

Un es domāju — deribas mēs varēsim svinēt jau
šodien. Ta būs divkārtiga goda diena.

Kalnietis. Vēl viens noteikums. Tad es tikai

varu iegūt viņas pilnigu uzticibu. Viņa nekad ne-

dabūs zināt par to, ko mēs nupat esam pārrunājuši.
Jūs to apsoliet?

Ciemagailis. Protams. Te jums mana roka uz

to. Sniedz roku. Zelma! Zelma! Paver viņas durvis. Te

ir ciemiņš. Pirmais laimes vēlētājs tev!

Zelma vienkārši, skaisti ģērbusies, iznāk no savas istabas.

Labdien, Kalnieša kungs! Vienaldziga. Lūdzu. Rāda uz

krēslu.
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Ciemagailis priecigs. Tā, nu, parunājaties vien!

Aši un priecigi dodas ārā uz verandu.

Zelma un Kalnietis nogaida, kamēr aiziet, skatās viens

uz otru un tad sāk smieties nepiespiesti, pārgalvigi un jautri
un strauji metas viens otram rokās. Smiekli turpinās kādu

brīdi; tad tie atraujas un tikko valdidamies runā.

Zelma viltigi, škelmigi. Nu —? Nu —?

Kalnietis gaiši, bet pusnoslēpumaini. Darits. Šodien

mums ir deribas.

Zelma. Nu, ko es tev teicu? Neticēji?
Kalnietis saņem viņas rokas. Zelma!

. .
Un patiesi

viss tas bija tikai spēle, lai mēs varētu dzīvot? Tu!..

Zelma. Saprotams. Ak tu, mans muļķiti. Bet

stūrgalvigs tu esi. Nu tu pratisi ari man kādureiz

padoties. Bet — — Krata ar pirkstu. Esi uzmanigs.
Te vēl visur ir ausis.

Kalnietis. Zinu. Un par to tagad maz ko bēdāt

vairs. — Ja, bet nu mums jāsaņemas. Tavi „kava-

lieria tak ari būs klāt. Ko tu domā?

Zelma. Kurš tad? Var jau būt, ka visi. Ja, bet

vaj tad viņi nava ko vērts.

Kalnietis. Kā tad. Viņi ir pelnijuši, ka tos labi

pacienā. Ko tu domā, vaj mēs nevaram ari viņus

uz mūsu kāzām ielūgt? Tas nebūtu ļauni. Teorē-

tiskus padomus vienmērvar uzklausities. Bet citādi —

na, tu jau zini. Kur tāda skaitļu un vārdu mašina

pār manu lauksaimnieka druvu pāriet, tur simts gadu
ne zālite neaugs.

Zelma smejas. Na, na. Tās būs tikai greizsirdības
sekas! Bet tu runāji par kāzām. Panāc — tad, mums

kas kopējs runājams. Ved viņu savā istabā. Nu, ne-

baidies, ta tak mana istaba. Jokodamies un smiedamies

abi ieiet un aizver durvis.

Anna ienāk pa labi, rīkojas aši un mundri pa skapi un no

traukiem liek dažus uz galdu. Skaidrit! Skaidrit!

Skaidrite no istabas pa kreisi priekšā, pašlaik poš matus,

spogulis rokā. Ak, maina, man tagad nava laika, man

ir jātaisa frizūra.
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Anna. Nu, kas tad tevi tā spiež puceties? Vēl

jau skolas sols priekšā.
Skaidrite. Ak, mama, fui, kā tu vari runāt. Būs

tak sveši cilvēki ar. Un es. Tagad pavisam citādi

laiki. Mēs esam izglītoti un protam, kā jādzīvo.
Anna. Nu, tad dari drīz, ka vari man palīdzēt.
Ciemagailis nāk pa kreisi iekšā. Kā, vaj tad te —?

Saprot Ak tā, nu labi, labi. Uz Skaidriti. Skuķi, ej—!
Skaidrite aiziet. Tā, Ann! Berzē rokas un soļo omuligs un

laipns. Nu būs vienreiz miers. A
.

.
.

Tas ir pavisam
cita lieta, kad tā dzīve nokārtojas.

Anna māj. Vaj tad šie — tur?

Ciemagailis laimigs, smaidošs. Kā tad. Atlaižas krēslā

istabas vidū omuligi. Bet nu, Ann! Vaj tagad nebūtu

laiks vienu īstu lecavas ķimeli iemest. Tu nezini,
cik strīdigs tas cilvēks bija. Pieveicu gan. Padod

nu, pamēģināsim . . . Nu, un tev jau pašai ari vaja-
dzētu kādu lāsi — ko domā?

Anna pasmaida pār plecu, pie skapja meklēdama. Ak, tu

tā domā. Nu, vaj es sen neteicu, ka tā būs? Izņem

un noliek pudeli uz galdu un mazliet uzkožamos. Tā. Bet

es nu nezinu, cik man gatavoties šodien uz viesiem.

Tie Rigas kungi ar' būšot?

Ciemagailis dzer. Ā! Lai, Ann, lai! Tu apgādā

pusdienai visu, kas nākas. Tas mums par godu. Tu

jauno gaļu uzraugi pati, ka netiek sabojāta. Salātus

vajadzēs ar saldu krējumu. Ja, un pielūko, kad

Odums nāk ar alu — es to pasūtiju. Tūlit vajaga
novietot pagrabā, lai vēsāks. Na, un uz galda vari

dot saldo ungāru vīnu priekš jums pašām. Man vēl

ir priekš kungiem konjaks kāda lāse. Uzliec labākās

franču zardines un ievārijumus. Šampanieti vēlāk.

Tā, pie dzīves cilvēkam vajadzigs viss, un vēl šodien,
kur viss tā — nokārtojas, kā sirds vēlas. Un nu

bez tam, vaj mēs neesam Bajāru saimnieki? Liec uz

galdu kā pienākas ... Izstiepj kājas patīkamā sajūtā. A! A!

Anna. Nu — un sirds tev? Šodien neko!
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Ciemagailis rūc apmierināts. Neko, neko. — Rauj
velns tās receptes. Nu būs miers. — Un Kārlis ar',

dzirdēju jau, nu būšot pavisam ar mieru. Kalnieša

dēļ. Un es domāju, mūsu saimnieciba ari nekritīs...

Ilkss zvana skaņas no āra.

Anna pie loga. Aha! Skaties nu. Tagad ies atkal

vaļā. Nu man jāiet. Izdaries viens. Iziet pa labi.

Ciemagailis pieceļas, skatās pa logu. Hm. Tas ir

klāt
. . .

Bullans nāk pa verandu, balts putekļu mētelis mugurā,

katliņš, cimdi; rokā skaists puķu pušķis. Laipni un draudzigi
sveicina. Labdien, Ciemagaiļa kungs!

Ciemagailis. Sveiki, agronoma kungs! A! Mēs

jau veci pazīstami. Ļoti priecājos, ka apmeklējat,

sevišķi tādā svinigā dienā. Lūdzu, lūdzu!

Bullans nomet virsuzvalku, puķes uz galdu nolikdams.

Tas ir patīkami. Es ceru, ka uz priekšu būsim vēl

tuvāk pazīstami. Jūsumeitas jaunkundze ari domāja —

es šodien nebūšot te lieks.

Ciemagailis. Ko nu par to, saprotams taču.

Lūdzu, vaj varu piedāvāt jums cigāru?
Bullans. Paldies! Bet skatās visapkārt. Te jau viss

svētku gadijumam sarīkots. Tas mani iepriecina. Un

es esmu gatavs pakalpot jums ar savām zināšanām.

Mums jāturas kopā .. . Tā. Bet kur jūsu meitas

jaunkundze, Zelmas jaunkundze?

Ciemagailis. Tepat jau bus. Bet jums tak nava

nekur jāsteidzas.
Bullans. Es tomēr vispirms gribēju apsveicināt

jaunkundzi un pasniegt šīs puķes. Tas ir mans pie-
nākums, un es gribēju to darit tūlit.

Ciemagailis. Aha! Nu, manis dēļ, ja negribiet
brīdi uzgaidit.

Bullans. Man vēl būtu ar viņu kas pārrunājams.
Viņa mājā?

Ciemagailis. Ja jūs vēlaties — lūdzu. Viņa būs

tepat savā istabā. Rāda.
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Bullans sakārto sevi, paņem puķes. Vaj te?

Ciemagailis. Kā tad, ja. Paver mazliet durvis.

Bullans ieiet, atraujas un skatās jautājoši uz Ciemagaili.
Bet tur taču Sakiet, kas tas ir?

Ciemagailis priecigi mudina. Pašu ļaudis. Izdariet

vien, kas vajadzigs. Nu ejiet .. .
Pabīda.

Bullans apmulsis ieiet.

Ciemagailis staigā omuligi. Viss kā pieklājas. Iziet

uz verandu.

Bullans iznāk sasarcis un saīdzis. Pie joda! Ko tas

nozīmē? Nolādēts stāvoklis. Neģēliba! E.
. .

Ciemagailis ienāk. Na, tas ir jauki! Tur jau paš-
laik nāk vēl viens. Būs patīkama saruna. Ne katru

reiz par ļaunu. Bet lūdzu, esiet mans ciemiņš. Ap-
sēžaties. Pastumj vienu krēslu dibenā. Jūs tak paliksiet
uz pusdienu pie mums —?

Bullans nosēstas. Paldies. Es
.. .

es nezinu
.. .

Saraujas mēmi.

Jankauskis nāk pa labi, puķes rokā. Tāpat krievu kreklā

kā agrāk. Labdien, cien. biedri! Aizgriežas no Bullana un

apsveicinās ar Ciemagaili.

Ciemagailis. Lūdzu, Jankauska kungs, šodien

jūs nākat kā saukti. Mums būs, tā sakot, apvienota
komiteja.

Jankauskis. Biedriem jāturas kopā. Kaut gan

mums ir gluži pretējas šķiru intereses, bet es ceru,
ka drīzumā jūs atzīsiet, ka mēs tomēr varam sataisit

vienu sojuzu. Jūsu meita ir sieviete, kas katrā ziņā
var iet un ies kultūras mērķiem pretim. Un šo dabas

dāvanu es atnesu

Ciemagailis. Tad jūs gribēsiet —?

Jankauskis. Ar cien. biedreni apsveicināties.
Pilnigi pareizi. Te, kur ieradušies ari buržuāzijas

priekšstāvji uz Bullana konta, es ceru sagādāt biedrenei

patīkamu pārsteigumu.
Bullans smejas sevī. Nu, nu

...
Berzē rokas no prieka.

Ciemagailis omuligi. Bet lūdzu! Vada uz Zelmas istabu.
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Jankauskis droši un mierigi tuvojas un ieiet bez pie-

klauvēšanas.

Ciemagailis omuligi Bullanam. Nu, agronomakungs,
ko jūs sakiet par manu znotu? Man liekas —

Jankauskis nāk ārā, dusmigs un lepns; sevi. Kakaja

pošlostķ! Tādas lietas; sievietes kalpināšana augstākā
mērā! Rausta šņori un cilā rungu.

Ciemagailis. Ā, redziet, jūs jau apsveicinājāties.
Nu, apsēžaties. Rāda blakus krēslu Bullanam. Parunā-

simies. Mums šodien prieciga diena.

Jankauskis nervozi. Jūsu meitai gan ir diezgan

pilsoniski ieskati par vīriešu un sieviešu attiecibam.

Bet valstī, kura būs nodibināta uz internacionāliem

pamatiem

Ciemagailis. Pareizi, Jankauska kungs. Inter-

nacionālie pamati nav bez pamata . . Jūtaties kā

mājās.
Jankauskis un Bullans vēro viens otru kā ienaid-

nieki; aizgriežas.
Ciemagailis pie loga. Aha! Vēl viens ciemiņš

...

Manai meitai tas dara godu. . .
Drīkstu piedāvāt

jums, kungi, cigārus. Tādās goda dienās kā šodien

mēs varam sev ko drusku atļaut. Abi stīvi paņem; ne-

zina, ko iesākt.

Grundulis nāk pa verandu, nesdams labi lielu somu un

skaistas puķes. Sveiki, cienijamais tautiet. Vivat šis

nams, kur mīt tāds skaistums un tikums! Noliek paku,

sasveicinās; ierauga abus citus un mēmi palokās.

Ciemagailis. Paldies, studenta kungs. Na, jūs
esiet tiešam laipni. Redziet, te jau mēs esam sa-

pulcējušies vairāki. Ļoti lūdzu, esiet kā mājās.

Grundulis abus novērodams. Pie sevis. Ē.
. .

Diez-

gan skābas sejas abiem, kā paģirās. Labi nebūs vis

gājis. Apzinigi. Ta zeltene nav priekš tiem. Skaļi.

A propos, cienits papā, te es jums, tā sakot, ciema

kukuli drusku paņēmu līdz. Pieņemiet par labu.

Svinigos brīžos mums vienmēr jāsaka Gaudeamus!
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Ludzu. Ceļ uz galdu konjaku un benediktinieti, vairākas

pudeles.

Bullans sprausla pie sevis. Na — prozit!
Ciemagailis. Paldies. Ne, jūs esiet pavisam kul-

tūras cilvēks. Es jūs apbrīnoju.
Grundulis staigā lepni. Es nejūtos te vairs kā sve-

šinieks
..

. Bet lūdzu, viscienitā jaunkundze taču

atļaus, ka es viņu apsveicinu?

Ciemagailis. Protams. Tikai, vaj neuzgaidisiet
drusku?

Grundulis. Tas būtu mazliet nepieklājigi. Man

viņu vajaga apsveicināt vispirms. Jūs atļausiet tā

tad —?

Ciemagailis. Lūdzu, lūdzu. Te. Rāda uz Zelmas

istabu.

Grundulis ar puķēm, pieklauvē pie durvim. Vaj drīkstu

ienākt?

Ciemagailis. Ejiet vien, ejiet.
Grundulis paver durvis, atraujas kā dzelts. Hm. Skatās

uz citiem visiem kā neziņā. Bet Ciemagaiļa kungs —?

Sevī. Sapermenti! Nolādēts!

Ciemagailis. Na, nava jau nekas. Ejiet vien

droši. Viņa ļoti priecāsies. Lūdzu! Rāda uz durvim.

Grundulis. Piķis! Saņemas un ieiet aši.

Ciemagailis soļodams. Jauks laiks šodien, kungi,
vaj ne —?

Bullans. Ja gan. Sevī. Velns tevi varētu raut

ar visu jauko laiku!

Ciemagailis. Man pašlaik ļoti izdevigi. Dābols

nopļauts. ledomājaties: trīsdesmit pūrvietas jaunā
dābola. Un tad sapratīsiet, ka man patīkami, kad

nāk izveicigs darba spēks klāt. Met ar žestu uz Zelmas

istabas pusi. Un praktiķis. Vaj jums tā neliekas?

Grundulis nāk ārā, pūš un vīsta ūsas, cepuri vicinādams.

He! Ha!

Ciemagailis. Ta, jūs jau gala. Ļoti patīkami.
Lūdzu, te būs cigārs. Jūs tak paliksiet uz pusdienu
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pie manis. Na, protams, es jūs, kungi, visus uz-

aicinu. Svinēsim dzimumdienu un deribas manai

meitai. Tā tad priecigs gadijums. Bet piedodiet,
acumirkli man jārīkojas saimniecibā. Jūtaties omu-

ligi, kungi, pavisam omuligi. Man liekas, domu star-

pibas šoreiz izpaliks. Es tūlit nākšu, ieiet Zelmas

istabā.

Grundulis, Bullans un Jankauskis ieraujas
klusi katrs savā istabas kaktā, pēta fotogrāfijas, istabas lietas.

Jankauskis atrod avizi un sāk to lasit. Viens otru vēro slepeni

pār plecu. Dziļš klusums un izlikšanās.

Skaidrite un Alma nāk caur verandu un taisa knikšus.

Labdien! Ach, lūdzu piedošanu! Pazūd pa kreisi priekšā.
Smalkas drēbes. Parastais klusums.

Ilze ienāk pa labi un sāk klāt galdu. Apskata katru ziņ-

kārigi no galvas līdz kājām. Uzliek vēl dažus traukus un pa-

rausta plecus. Kad neviens nekustas, izskrien bailēs no istabas.

Odums pabāž galvupa kreisi no kalpu istabas. Saimenik.

Ols klot! Neviens neatbild. Viņš skatās stīvi uz vienu otru

un brīnās. Ej, ļautiņi, ols jir klot! Neviensneatbild; viņš
ienes lielu kurvi ar alus pudelēm un noliek istabas vidū. Vaj
ta nou redzejit, kai jir klot! Klusums. Ta breinumi.

Treis cilvaki ustabā, a nivinas dzeivas dvesalas
. . .

Na, dzerit vasali! Iziet. Klusums.

Grundulis apskatās visapkārt un aši paņem savu somu

rokā, mēteli padusē un skatās, kur tikt prom. Beidzot aši iz-

šaujas pa verandu.

Bullans paskatās apkārt, lēnam paņem savu mēteli un

katliņu. Nekādas sajēgas parkultūru! Iziet, var redzēt,

ka viņš aši steidzas.

Jankauskis aši pie rungas un platmales. Salkans bur-

žuju nams! Iziet un aizcērt durvis cieti. Brīdi klusums. Tad

no istabas pa kreisi dibenā nāk Kalnietis un Zelma, rokās

saķērušies, aiz tiem Ciemagailis.
Kalnietis skaļi un priecigi. Atvainojiet, mani kungi,

ka esiet vieni pamesti. Bet es jūs visus laipni
lūdzu

. . . Apraujas. — Kas tas? Neviena nav? Ko?
Skatās izbrīnījušies visi apkārt. Tai pašā brīdī pa kreisi priekšā
nāk Anna, Skaidrite un Alma, abas pēdējās skaisti ģērbušās.
Visi puslīdz neziņā.
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Kalnietis. Tā tad mūsu gratuletaji būtu —?

Zelma. Aizbēguši! Skatās, smieklus valdidami, viens

uz otru.

Vecais tēvs ienāk pa labi. Skaidriba mājās .. .

Ātri viņiem bij jāsteidzas.
Zelma klāt viņam. Paldies, veco tēV. Skūpsta roku.

Odums ienāk steidzigi. Ti citi aizbrauce. Bet
.. .

Tis ar striķi igoja rudzus. Kad tik nepasakaras.
Visi smejas. Skaidrite ar Almu nemierā sarauj lūpas. Visiem

brīnumi.

Kalnietis. Lai viņi brauc, Odum. Tie nebija
mūsu ļaudis. Bet labi viņi bij. Skaties, te tev un

citiem atstāja šito mantu, lai iedzerot uz viņu vese-

libu. Dod Odumam Grunduļa atvestās pudeles.

Odums priecigs. Lai augsta laime visim. iet ārā ar

pilnu klēpi.

Ciemagailis laimigi un svarigi. Nu, Ann, dod nu

pusdienu! Mums visiem tagad sirdis veselas.

Priekškars.
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