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Personas:

Maija, Greifa audžu meita.

Viktors Heils, dārznieks Siguldā.

Ādams Jakubovskis, standartjunkurs.

Skudritis, karakalps, Jakubovska draugs.

Frida, no Turaidas galma ļaudīm.

Lienīte, Greifa meitiņa.

Hedviga Šildhelma kundze.

Šildhelms, Turaidas pils pārvaldnieks.

Zemes tiesnesis.

Divi tiesas piesēdētāji.

Zviedru virsnieki.

Kroga meita.

Ļaudis, kareivji, virsnieki, meitas, sulaini, tiesas kalpi,

kara kalpi.

Vieta: Turaidas pils un Siguldas Labvīra ala.

Laiks: 1620. gada augusta mēneša pirmās dienas.
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Pirmais cēliens

Pirmais skats

Maija un Lienīte.

Maija (dzied klusi):

Zīlīt' manu mazmāsiņu,
Nāc ar mani dziedāties,

Es tev teikšu jaukus vārdus,

Tu man līdzi tricināsi.

Dieva dēli kalnā jāja,
Pakavs šķīla uguntiņu,

Uguntiņas dzirkstelīte

Rožu krūmā aizdegās.

(Putniņš aplido viņu un atsēstas uz viņas izstieptās rokas.)

Maija (klusi smiedamās): Lūk, lūk! putniņš nāk

uz manu roku. Nenāc, Lienīt', tuvāk un nekusties!

no tevis tas baidās.

Lienīte (divpadsmit gadu veca meitene, tura ari

savu rociņu izstiepusi, klusi): Qp! cip! Cip! Es turēšu

baltas maizes drupatiņu, viņš nāks ari pie manis.

Cip! Cip! Cip! Nenāk Vis. (Putniņš aizlaižas.)

Maija : Putniņš baidās no tevis. Tu, varbūt,

nevēli viņam labu, gribi viņu noķert. Tad putniņš

nenāk. Kustonis jūt, kas labs pret viņu.

Lienīte: Ja, tevi jau visi mīl —ij putniņi, ij

kaķīši, ij sunīši, ij jaunkungi. Katram tu pasaki

labu vārdu, ar katru pajokojies un jauki padziedi:

kas šī bij par dziesmiņu un kā tā beidzās?

Maija : Tāpat, dziesmiņa no sevis. Bet kas

tad tev, Lienīt, iemācījis runāt par jaunkungiem ?

Laikam gan Frida? vai būsi dzirdējusi laužu gala?
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Lienīte : Bet tev jau tiešam visi taisās klāt»

ne tik vien tavs Heils.

Maija : Ko tu visu nezini, bērns! Bet nu

kas tad ka Heils?

Lienīte: Nu ja, ne tik vien Heils, bet ij jun-

kurs, ij Skudrīts, ij virsnieki, ij zaldāti, ij galma ļau-
dis. It kā tu būtu visus ieēdinājusi kā šo putniņu.

Maija: Es putniņu nemaz neesmu ieēdinā-

jusi, viņš nāk no brīva prāta. Man tik žēl, ka visi

viņu grib ķert un iesprostīt un priekš sevis turēt. Vai

tad putniņam nav ari savas dzīvībiņas? negrib sev

padzīvot? lai priecājas tāpat par viņu. Bet kad tas

brīvi laižas kokos, tad viņu šauj nost. Cik briesmīgi
ir cilvēki!

Lienīte: Es ari gribētu, ka man būtu tāds

glīts putniņš, un es ari viņu liktu krātiņā un nedotu

nekam citam.

Maija: Ak, kāda tu esi!

Lienīte: Kāda tad es esmu? Tā kā visi.

Tikai tu esi savāda.

Maija (klusi dudina):

Mākoņi skaidri,
Zīžaini balti,

Zemē tiem salti,

Uz saulīti kāpj.

Vējiņi, mākoņi,

Ilgas ir triji,

Kur tu vēl biji
Ceturtā līdz?

Liesmiņa laukā

Kur rastu vietu?

Kas mani sietu?

Tīmekļa diegs.

Lienīte : Dziedi, dziedi, -r* bet vai tad tavs

Heils nav tāds pats? Vai tu pati neesi kā putniņš,

un vai viņš tevi dod citam? Vai tad viņš nebaras

un netrako? Un vai tu viņu atdotu citai? Frida un

citas jau diezgan dzenas viņam pakaļ.
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Maija : Nerunā, Lienīt! Tu tādas lietas ne-

saproti. Heils ir tas labākais un krietnākais cilvēks

visā pasaulē, tas skaistākais un mīļākais (neklausī-

damās uz Lienīti):

Agri cēlās Auseklītis,

Gāja puķes aplūkot,
acis nodūrušas

Rasas pilnas, sapņu pilnas.

Lienīte : Ak, tu domā, ka es vēl tik maziņa,
nekā nesaprotu! Es zinu tāpat kā lielās meitas, kas

ir bučoties un knakstīties, es zinu visu, visu. Es

zinu, kas ir mīla.

Maija : Nu, kas tad ir mīla?

Lienīte : Mīla ir, kad sēd klēpī un dabū dā-

vanas un dikti, dikti spiedz un smejas.

Maija : Nē, tā nav mīla.

Lienīte : Nu, kas tad ir mīla?

Maija : Mīla nekādu dāvanu neņem un atdod

visu, visu; klusa kā dienas vidus, kad visi guļ un ti-

kai saule viena pati spīd; dziļa kā Gaujas grava, pil-

na ziedošu puķu un zaļu koku un lakstīgalu, bet pašā
vidu labais gariņš, labais vīriņš savā alā.

Lienīte : Zinu, zinu, zinu, kad sēd viens

vienā pusē avotiņam, otrs otrā pusē, kas tā par

mīlu? E, kad visi kopā un dzer un danco un trako,

ka nu! Es zinu visu.

Maija : Bet ko tad tava māmiņa saka par

tādu zināšanu?

Lienīte: Tā nekā nedabūs zināt. Tu jau
neteiksi par mani, un es par tevi ar nekā neteikšu.

Maija: Tu par mani vari teikt, cik gribi, man

nekā nav ko slēpt. Tikai nemelo.

Lienīte : Kam tad man melot. Es zinu ari

tāpat visus noslēpumus. Es zinu, ka tu esi atrasts

bērns uz kara lauka starp miroņiem, no žēlastības

pacelts un pieņemts. Tev nav ne mātes, ne tēva,
bet man ir daudz.

Maija: Kur tad tev tie daudzie?

Lienīte : Man tēvs un krusttēvi un viņtēvi.
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Es atdošu tev savus, kad tev nepietiks ar miroņiem

un ar vienu pašu Greifu, kurš ari tikai patēvs. Tu

esi labiņa. Es tevi mīlu kā savu māmiņu; nē, vēl

daudz vairāk kā baltu maizīti, medū mērcētu. Nē,

nē, vēl daudz vairāk.

Maija : Ak, tu mazā plāpiņa, tu mīļā meite-

nīte!

Lienīte : Nu, vai gribi? ntf vai gribi manu

mati vai tēvu?

Maija: Es negribu, Lienīt, man pietiek ar mi-

roņiem. Mironi ir labāki nekā dzīvie.

No miroņiem nāku,
Uz miroņiem eju,

Starp dzīvajiem deju

Kā vēsmiņas šalts.

Kur ir mana māte?

Un kur mans tētis?

Kas rokas plētis,

Kas mani skauj?

Lienīte : Miroņi nekustas nemaz.

Maija:

Putekļi putēs,

Lietutiņš slacīs,

Vaļējās acīs

Miroņiem līs.

Ne tie ko vairās,

Ne gaiņās, kratās

Nākotnē skatās

Miroņu acs.

Ne tie kā vēlas,

Ne tie kā slāpa

Garaiņi kāpa,

Dvēsele līdz.

Lienīte
:_

Es nu gan neiešu tiem līdz! Man

gluži baigi un bēdīgi paliek, kad tu tā runā. Bet tu

jau ari mani tik gribi pabaidīt, kam es par daudz pļā-

pāju. Tu jau pati smejies. —Tu tāda savāda; tu sa-

vādāka nekā savāda, tāda tu nebiji. Nāc, patrakosim!
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Maija : Patrakosim! Nāc, ķer mani!

Lienīte: Tu tas putniņš, es tas mednieks.

Maija : Paskat! Visi grib būt par mednie-

kiem.

Lienīte : Vai tad mēs tevi nenoķersim?

Maija: Es negribu! Es neesmu ķerama.
Cik briesmīgi ir cilvēki!

Otrais skats

Tie paši. lenāk Skudr it is.

SkUd rll i S (klusi paver durvis un pa starpu ie-

spraužas iekšā. Smaidīdams stāv un aplūko Maiju, tad bailīgi

aizskar viņu, kad tā garām skrej): Paņenka Maija, pa-

ņenka Maija, nu es jūs noķeršu.

Maija (satrūkusies): Vai! Ko jūs te iezogaties,
Skudrīti? Ko jūs biedējat? Nākat bez ziņas iekšā.

Skudr īti s : Paņenka Maija, es tik tāpat Es

klauvēju, bet paņenka nedzirdēja; paņenka smējās.

Paņenka Maija tik priecīga; kad paņenka Maija būtu

paņenka moja.

Maija: Ko jūs gribat teikt?
Skudr īti s : Nu, kad paņenka Maija būtu

moja, būtu mana, paņenka tik priecīga un skaista.

Maija: Mani tā vis nevar paņemt. Bet jūs

jau, Skudrīt, izteicāt joku: paņenka Maija paņenka

moja. Joks jums gadās pirmo reizi.

Skudr īti s : Nu, vai ta nu pirmo reizi? Vai

ir labs joks? Bet es ilgi gan domāju, kamēr izdo-

māju.

Maija : Ilgi domājāt un tomēr izdomājāt tā

kā nav.

Skudr īti s : Bet vai tad paņenka nevarētu

būt moja? (Viņš izstiepj rokas.)

Maija : Nestiepjiet labāk vis rokas pēc manis!

Vai tad jūs nezināt, ka man tik vajaga pateikt burvja

vārdu un jūsu rokas sastings kā sausi koku zari uz

laiku laikiem?

Skudrītis (piepēži nolaiž rokas un atkāpjas kādus
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solus atpakaļ): Paņenka Maija taču nebūs tik du-

smīga!

Maija : Nu, ko tad jūs nākat man tik tuvu?

Skudr īti s : Man tā patīk, paņenka, man tā

patīk!

Maija (paskatās uz viņu).

SkudrītiS (sabijies, aši norunā): Es tik nāCU

paskatīties, vai var nākt. Pane štandartjunkurs

man lika paskatīties. Es tik tāpat. Es jau eju,

parjenka Maija, pšeprašem, paņenka Maija, atvai-

nojiet! (Aiziet.)

Trešais skats

Maija un Lienīte. Tūliņ pec Skudrīša aizejas ienāk Ja-

kubovskis.

Lienīte : Kāds jocīgs tas puspolīts! Kā viņš

sabijās! Bet vai tev tiešām ir tādi burvju vārdi?

Maija: Un kā tad tu domā?

Lienīte (mā i ar galvu).

Maija:

Buru, buru, buru

Ko es rokās turu

Lienīte (aiztura viņai ar roku muti): Klusi, klusi,

nesaki nekā!

Ceturtais skats

lenāk Jakubovskis.

Jakllbovskis ( ir uzposies standartjunkura uni-

formā, bet bez zobena pie sāniem): Cienītā jaunkundze,

nav jau visi vīrieši tik briesmīgi, kā jums labpatika

izteikties. Es pats, piemēram, nemaz neesmu brie-

smīgs. Lūk, es atnāku pat bez zobena, kad jūs tikai

man piezīmējāt, ka no zobena baidoties, ari kad tas

makstī.

Maija: Nu jūs taču mūs sabiedējāt, tā piepeži
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ienākdami, tāpat kā jūsu draugs, apakškareivis Sku-

drīša kungs.
Jakubovskis : Kas viņš man par draugu?

Mums nav nekā kopēja; vioš ir mans apakšnieks un

apkalpotājs.

Maija : Jums taču ir diezgan daudz kopīga:

kopīgi jūs atbēgāt no Polijas un kopīgas jums manie-

res. Abi jūs nākat bez zinas un jūs, standartjunkura

kungs, pat esat aiz durvīm noklausījušies, ko mēs ru-

nājām. Tā mēdz darīt apkalpotāji un tie, kas ar tiem

kopīgi.

Jakubovskis Oekaizdams, bet tūliņ saturēda-

mies): Cienītā jaunkundze, es lūgtu (Vioš spēji

pārmaina savu toni no sašutuma uz ironiju un koķetēriju):

Cienītā jaunkundze pati noteica reižu reizēm, ka

jums neesot nekādu noslēpumu, lai tikai nemelojot.
Tas jums nepatīkot.

Maija : Fui, loti cienīts standartjunkura

kungs, tad jūs visu laiku esat noklausījušies aiz

durvīm. Fui!

Jakubovskis : Nu, lūk, es nemeloju, kaut

gan tas butu te tik viegli izdarāms. Un kaut gan

man patīkmelot, kad tikai jauki iznāk, sevišķi

jaunkundzēm. Cik tāli ari tiksi ar patiesību sevi-

šķi pio jaunkundzēm.

Maij a : Krietna jums, standartjunkura kungs,
kareiviska pārliecība, ka var melot.

Lienīte (iesmejas un taisās bēgt pa durvīm laukā):

Hi, hi, hi jaunkundzēm var melot.

Maija: Lienīt, neej prom! paliec tepat!

Jūs, junkura kungs, runāsiet tā, ka ari bērns var

klausīties.

Jakubovskis : Tad, lūk, es nemeloju:

es tiešām klausījos aiz durvīm jūsu skaisto balsi,
jūsu bezbēdīgos skaidros sudraba smieklus, jūsu en-

ģelisko, nevainīgo rotaļāšanos, kā rotaļājas spārnoti
amoreti. Tikai ne zemes virsū, bet paradīzes dār-

zos. Kur tad citur es to dzirdētu, ja ne aiz durvīm,

slepeni,_ caur šo šķirbiņu ieskatīdamies spožuma pil-

nībā, kā meitenes caur atslēgas caurumiņu nolūkojas



12

lielkungu greznā balles zālē. Jūs mana paradīze, es

jūs mīlu!

Maija : Junkura kungs, vai tā runā, kur bērni

klausās?

Lienīte (klusu): Nu ko tad te nevarētu klau-

sīties? es vēl ne tādas lietas esmu dzirdējusi.

Maija (ar rokas mājienu norāj Lienīti).

Jakubovskis: Es nerunāju bērnam, es ru-

nāju jums, Maija. Jūs mani atraidījāt, kad pirms

trim mēnešiem es jūs bildināju patiesi, svēti, ar kara-

vīra-virsnieka godu.

Maija: Ja, ja, ja —kā tagadējais vina maje-
stātes Zviedrijas karaļa standartjunkurs un izbijušais

viņa majestātes Polijas karaļa standartleitnants.

Jakubovskis : Jums labpatīk tikai smie-

ties par mani, kad es runāju par savām dziļākām jū-
tām.

Maija: Es neticu tam, kā jūs izsakāt savas

jūtas. Mēs tās jūtas saprotam katrs savādi.

Jakubovskis: Ko tur saprast savādh

mīla jr mīla, ar to diezgan. (Tad atkal sajuzdamies savā

uzvarētāja lomā, pusviitīgi, koķeti.) Bet kad es ar nepa-

tiesību būtu jums teicis, ka precēšu Fridu, vai Huldu,

vai Annu, to ar garajām bizēm, kuras tik viegli

ķeramas, bet jums jau daudz skaistāki mati nekā

visām jeb vai Mariju vai pani Skolastiku, bet tā

jau ir precēta, jeb vai visas reizē, tad ar būtu jūs

jau dabūjis, ja jūs būtu bijusi greizsirdīga. Redziet

nu, cik patiess es esmu! Un kaut gan jūs kā putniņš

no manis bēgat, es jūs nešauju nost.

Maija (sadrebas un atkāpjas tālāk): Man bail no

jums. Es jūs atraidīju pirms trim mēnešiem, tādēļ
ka biju jau agrāk saderinājusies ar citu.

Jakubovskis: Nu ja, ja, zinu: ar dārz-

nieku Heilu, kaut gan te ir standartjunkurs.

Un, lūk, panna Maija, šis lapu tārps gan būtu jūs

nograuzis. Šāvis gan nebūtu, jo viņam nav ar ko

šaut. Bet vaļā viņš jūs nelaiž un nelaidīs pats, jo vi-

ņam nav citu sievišķu. No viņa jau visas meitenes

bēg, lai viņš cik pārdabīgi skaists izliekas jums. Kad
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viņš nevienu nevar dabūt, tad viņam jāizliekas svē-

tam. Viņš jau ar meitenēm ari nezinātu ko iesākt,

nau jau nekāds stiprinieks. Ar to savu dārza cirvīti

var apcirst tikai koku zariņus; to spēj veikt katra ka-

ziņa ar'. Jūs viņu apžēlojat, tad viņam pie jums jā-
turas. Jūsu brunčos viņš ieķērās kā bailīgs zem-

nieka zēns un neiet nekur nost.

Maij a : Ja, viņš ir uzticīgs, viņš ir vīrs, uz

kuru var palaisties.

Jakubovskis: Palaisties uz viņu?! Ha,

ha, viņš tūdaļ sāktu pats palaisties, kad tik kāda būtu,

kas viņu uzskatītu. Vajadzēs taču kādu meitu sa-

līgt, lai ar viņu iesāk. Tad jūs gan redzētu.

Lienīte (klusu): Tad būtu gan jauki! To es

ari labprāt redzētu.

Jakubovskis: Gudrs bērns! (Vioš pasme-

jas.) Viņš pielipis jums klāt kā bišu tēviņš pie medus

un nelaiž neviena tuvumā. Jums vajadzētu ari būt

patstāvīgākai. Lai ir brīva sacensība, tad es jūs tū-

daļ atņemšu viņam.

Maija : Jūs par Heilu tik ļaunu vien runājat

un domājat, bet viņš par jums labi; viņš nezin, ka

jūs tik ļauns.

Jakubovskis: Ko tad šis par mani var

ļaunu runāt? Es brašs karavīrs, augstākas kārtas

cilvēks un protu ieņemt cietokšņus, lai tie būtu bru-

ņoti vai ar lielgabaliem vai ar asu mēlīti. Bet ko tad

par viņu lai labu saka? Ikdienišķs cilvēks, zemas

kārtas; labs amatnieks tas ir visaugstākais.

Maija : Viņš nav ikdienišķs, viņš ir sirdslabs.

Jakubovskis : Kalpam jābūt sirdslabam

pret saviem kungiem. No kungiem un karavīriem

prasa ko citu: spēku un drosmi. (Pārgalvīgi.) Nu, vai

tad jūsu cietoksnis nemaz nepadotos, kad es to

ņemtu ar spēku?! Spēks sievietēm patīk. (VioS pie-

pēži viņu apskauj.)

Maija (strauji): Ejiet nost! (Atgrūž viņu.)

Lienīte (iesmejas un sit plaukstas)? Hi, hi, hi!

Jakubovskis (atlaiž Maiju, uz Lienīti): Ko tu

te dari? Ej, māmiņa tevi sauc.
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Lienīte (pabēgdama): Nesauc vis!

Maija: Paliec še, Lienīt! Man bail.

Jakubovskis : Cienītā jaunkundze, nebai-

dāties. Es jums nekā ļauna nedarīšu. Goda vārds.

Es tikai gribu jums teikt ko loti nopietnu, kas bēr-

nam nav jādzird. Es redzu: ar varu, ar parastiem

līdzekļiem, ar vienkāršu mīlināšanos pie jums nekas

nav panākams. Jūs esat gluži savāda meitene, jūs
esat augstākas sugas radījums. Jūs mani atbruņojat.

Es jums padodos. Es lūdzu pardonu. Jūs uzvarējāt
mani. To vēl neviena sieviete nav panākusi. Goda

vārds! Lai tas bērns iet. Nebaidāties. Es jums

gribu ko teikt, no kā atkarājas mana dzīvība. Es

jums dodu goda vārdu. Ticiet man kā cilvēkam.

Maija : Lienīt, tu vari iet.

Lienīte: Es zinu gan. fli, hi, hi! (Aiziet.)

Piektais skats

Tie paši bez Lienītes.

Jakubovskis : Tā! nu viņa ir projām. Nu

mēs brīvi! (Tuvojas Maijai.)

Maij a
(atkāpjas): Runājiet. Kas jums bija sa-

kāms, no kā atkarājas jūsu dzīvība.

Jakubovskis : Nebēdziet! Heils jau nenāk

nekad ap pusdienas laiku, nau jums ko baidīties.

Un tikdaudz jau viņš var jums dot brīvības: parunā-

ties ar pazīstamu augstākas kārtas cilvēku, nekā

viņš pats.

Maija : Ja, ja, standartjunkura kungs, to jūs

man esat vairākkārt atgādinājuši, jūsu kārta tie-

šām tikpat augsti paceļas pār citiem, kā standarta

karoga kārts pār pulku.

Jakubovskis : Maija, nesmejaties par

mani šinī brīdī! Es jūs mīlu, ārprātīgi mīlu! Es lai-

mīgi paņēmu šo acumirkli, lai jums to reiz teiktu

jūs vairāties no manis. Es jums dzenos pakal jau

veselu gadu

Maija : Tāpat kā visām citām meitenēm.
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Jakubovskis : Lai jūs kaitinātu! Un priekš
kā tad viņas ir, ja ne priekš karavīra, kas viņas spēj
ņemt? Bet jūs esat gluži kas cits jūs es esmu ie-

mīlējis kā muļķa skolaspuika, kāds es biju pie sava

tēva-skolotāja

Maija : Kad jūsu tēvs bija skolotājs, vai tad

viņš jums to iemācījis, meitenēm pakal skriet un

plītēt?

Jakubovskis : Ne, to man iemācīja mūsu

laiks, mūsu kara laiks. Bet es protu vēl lasīt un rak-

stīt; es satiekos ar virsniekiem un labākiem, ļaudīm,

Heils tā_ nevar, viņš ir zemas kārtas. Man ir

nauda un dārgumi, Heils ir plikadīda. Es esmu polu

muižnieks, jūs taču saprotat.

Maija : Saprotu, saprotu: kad jūs jau tik aug-

stu pacelts no paša dzimuma, kam tad jums jāmocās

ar lasīšanu un rakstīšanu? Heilam nu gan jābūt iz-

glītotam, lai tas kas būtu. Viņam ari nav karā gū-
tas naudas un dārgumu, viņam jābūt toties krietnam
tikumam.

Jakubovskis (smejas): Ha, ha, ha par

viņa krietniem tikumiem jūs runāsiet citādi, kad viņš

jūs piekaus aiz greizsirdības vai gribēs nokaut. Bet

mani jūs ar savu skaistumu un savu laipno dabu esat

apbūrusi.

Maija : Nekādu sevišķu laipnību es jums ne-

esmu parādījusi.

Jakubovskis : Nē, diemžēl nē, bet kādēļ

es esmu no jums kā apburts?

Maija (smejas).

Jakubovskis : Varbūt jums tiešām ir kādi

burvju vārdi. Bet jūs mani esat padarījusi par citu

Cilvēku, jūs burvīgā (tuvojas viņai. Maija atkāpjas.)

Lūk, es agrāk ne mirkli, ne mirkli nebūtu kau-

trējies jūs sagrābt skaistulīti es esmu straujas

dabas, es visu salaužu, es panāku visu, ko gribu

bet tagad, lūk, es atkāpjos. Nebaidāties! jūs mani

padarījāt par citu cilvēku: jūs pārmetat, ka es_ plītē-

jot, es vairs nedzeru, es neplosos ar meitenēm
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jus mani ceļat uz tam debesīm, kur jusu dzimtene!

bet es nāku no elles.

Maija : Mana dzimtene ir kaujas lauks ar mi-

roņiem, man to pat bērni saka.

Jakubovskis: Nu, tad mēs abi esam kara-

lauka bērni! mēs saderam kopā! Es ar savām sti-

prām rokām pacelšu jūs no kaujas lauka un miroņiem

pret debesīm, kur jūs būsat eņģelis citu eņģeļu star-

pā! Un man jūs pasniegsat mazo pirkstiņu, lai es

līdzi stieptos uz debesīm pie jūsu kājāmļ (Vioš pie-

pēži sagrābj vinu, pacel gaisā un skūpsta.) Opā! opā!

Maija : Laidiet vaļā! laidiet vaļā! acumirklī!

Jakubovskis (palaiž viņu, smiedamies): TJrā!

pirmā breša cietokšņa sienā! urā!

Sestais skats

Tie paši. lenāk Viktors Heils.

Heils (kliedz): Nost, jūs neģēli! Laidiet viņu

vaļā! Ārā no šenes!

Maija (atsvabinādamās no Jakubovska): Vai man'

dieniņ!

Jakubovskis (uz Heilu): Ko jūs uzdrošinā-

jāties? še kliegt! Ko jūs nākat še bez zinas iekšā?

Heils: Vioš man vēl teiks, ka es nāku bez

viņa zinas! Ārā no šenes! Tūlit!

Jakubovskis: Te nav jūsu dzīvoklis. Te

jaunkundzei ir teikšana.

Maija : Ejiet! ejiet, dievadēl!

Heils : Arā! jeb es

Jakubovskis: Es no jums nebaidos, psia
krev! Jūs varat draudēt kālim vai rācenim izsviest,

ne karavīram. Es jūs iepazīstināšu ar savu zobenu!

(Ker pēc zobena, bet to neatrod.)

Heils : Redzēsim, vai jūs taču nebūsat sapu-

vis kālis!

Jakubovskis : Maija, kur likāt manu zo-

benu? Ak, es muļķis, atnācu bešā!
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Maija: Neceliet ķildas, dievadēl! Labi, ka

jums nav zobena.

Jakubovskis: Maija! Lai viņš necel ķil-

das! Lai neraida mani ārā! Es esmu virsnieks; vi-

ņam nav tiesības. Tā jūsu istaba.

Heils: Man ir tiesības: es esmu jaunkundzes

līgavainis.

Jakubovskis: To redzēsim, kāds šis kalps

ir līgavainis, hams, suņa asins! Līgavojies, cik gribi,

es paņemšu pirmais tavu līgavu, tu zaļais kāposta

tārps. Sveika paliec, Maija, panna Maija, panna

moja!

(Viņš sniedz Maijai roku un velk viņu pie sevis klāt.)

Heils (atgrūž Jakubovska roku un izrauj no jostas

savu dārza cirvi): Arā, nelieti!

Maija (satura Heilu aiz rokas).

Jakubovskis: Pagaidi, tu man! Gan tu

mani pieminēsi ar visu savu cirvi, mūdzis tāds! Kas

tu man par pretnicku? Sveika, Maija!

(Viņš iet, atgriežas vēl atpakaļ un dusmās iekliedzas, tad

aiziet.)

Septītais skats

Tie paši, bez Jakubovska.

Maija ( tur a vēl Heilu aiz rokas): Viktor, Viktor,

Viktor, nesit viņam ar cirvi! Liec nost cirvi! Esi

prātīgs! Apmierinies!

Hei 1 s : Es esmu prātīgs. Bet vai tu esi prā-

tīga? (Viņš raisās vaļā no viņas rokām.)

Maija: Apmierinies, apmierinies! mīļais, la-

bais! mīļais!

Hei 1 s : Ej nost! Nupat vēl tu apskāvi to ne-

ģēli. Vai tu gribi mani skaut tāpat?

Maija : Ak! ak! ak!

(Viņa aizbēg otrā istabas malā.)

Heils: Nebēdz! Es esmu mierīgs. Izskai-

dro tad man, ko tas nozīmē, ko es še redzēju?
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Maija : Ak, Jakubovskis, Jakubovskis bij
atnācis. Mēs bijām še abas ar Lienīti. Tad Lie-

nīte

fi ei 1 s : Tad Lienīte izskrēja un mani brīdi-

nāja, lai es nenākot šurp, tu nevarot tagad ar mani

runāt.

Maija: Ko? Lienīte? Tevi brīdināja? Es

nekā nezinu.

Heils : Ak, tu nekā nezini! Un ko tas no-

zīmē, ka tas neģēlis tevi apskāva un skūpstīja un

urrā! sauca? Tas viss pa to laiku, kamēr es ne-

drīkstēju iekšā nākt.

Maija : Ak, tā nebija, tā nebija! Ko tas bērns

tur sajaucis? Jakubovskis negribēja neko ļaunu man

darīt. Viuš solījās tagad būt labs un rātns.

Heils (mākslīgi apspiezdams uzbudinājumu): ffa!

labs un rātns! Tu tagad gribi viņu oemt? Tu

atsakies no manis? Saki skaidri un gaiši! —Es tev

nekā nepārmetīšu! Tad mana dzīve izšķirsies.

Maija (tuvojas viņam, lūdzoši): Ak, nē, nē, nē!

Heils (ar niknumu, kas izlaužas sarkasmā): Nē?

Vai tu gribi ņemt abus divus? Vai vairākus, kā tas

še parasts?

Maija (vairās un novēršas klusēdama).

Heils (iekaizdams vēl vairāk, saņem viņu aiz rokas):

Runā, runā, tu!

Maija (iekliegdamās): Vai! vai! Tu manu

roku spied!

Heils : Runā! Nu! Vai tev muti atdarīt ar

dzelzi kā iebriedušas durvis?

Maija: Vai tu mani ari gribi cirst ar savu

cirvi? Vai!_vai! Liec nost cirvi! nenāc ar cirvi

pie manis! Lūk, viņš ari nolika savu zobenu, kad

Heils : Saki, saki, ko aprāvies? Kad pie
tevis nāca. Kur tad viņš nolika savu zobenu? Es

neredzu.

Maija : Viņš atnāca bez zobena.

Heils: Ak tā! Jums bija par to jau agrāka

noruna, jums ir dažādas agrākas norunas tu!

tu! (Sagrābj viņu atkal aiz rokas.)
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Astotais skats

Tie paši. lenāk Fri d a.

Fri d a : Ak, tu, Viktor, te esi?

Hei 1 s : Ko tu gribi? Ko tu nāc?

Fri d a : Nu, es jau tik domāju, ka te polis

ar Maiju tērzē, bet nu redzu, ka tu esi izjaucis viņu

parastās laipnās sarunas un apdraudi Maiju ar cirvi.

Hei 1 S (apkaunojas, noliek cirvi): Kas par blēņām!

es ar cirvi apdraudu Maiju? Ej tu prom! nerādi

savu acu šeit!

Fri d a : Lūk! cik bargi! Ko tu mani nu dzen

prom? Taču tu pats no manis izdabūji, ka polis še

nāk, un tādēļ tu še ieradies nelaikā.

Maija (uz Fridu, sarkdama): Kauns tev!

Fri d a : Man kauns? Viņš taču ar varu izda-

būja zirtāt. Vai nav tev varbūt vairāk kauns, ka tu

pinies ar šādiem tādiem un atstāj savu krietno līga-

vaini?

Maija: Es nekā ļauna nedaru, no kā man

būtu jākaunās. Es ne ar vienu nepinos kā tu.

Fri d a : Kurš tad tas līgavainis būtu? Vai tas

Virsnieka lielskungs? Tev jau ir daudz to pielūdzēju.

Tu jau esi izveicīga.
Heils: Kas šis par virsnieku-lielkungu?

Polu blandoņa! Pārbēdzējs! Nodevējs!

Maija (uz Fridu, vienkārši, nokaunējusies): Es mīlu

Viktoru.

Fri d a : Ja, ja, Viktoru ari. Kas tad Viktoru

nemīl? Visas meitas uz viņu kaunīgi acis met, ne tu

viena. Viņš ir tāds nopietns un maigs, gluži citāds

nekā citi vīrieši. Tu viņu tikai uzbudini. Viņš ir

tāds mierināms un apžēlojams.

Heils (uz Fridu): Tā, tā, visas meitas uz

mani acis met, bet visas pašas sevi met polim rokās.

Un tu pirmā.
Fri d a : Tu jau esi tāds ērkšains, tāds atturīgs

un tikumīgs. No tevis visām bailes; tevi tikai ciena,
bet ar poli jokojas.
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Heils: . Jokojas, jokojas, kamēr tiek nopiet-
nība.

Frida : Nav jau pasaule tik svēta kā tu.

Ko tu saki, Maija? (Maija aizgriežas.) Kara laiki, šo-

dien dzīvs, rīt nav vairs. Bet kad precas, tad ne-

joko
...

Heils: Kad pierod jokot, joko vienmēr.

Frida: Es nu gan tāda neesmu. Kas mani

precēs, tas gan redzēs. Es ne tāda kā citas, kas ar

cirvi jāpārmāca. Vēl tev nepietiek, ko tu pats no-

vēroji. Tu gaidīsi, kamēr tev tava izredzētā atnesīs

pūrā mazu galvļņu ar melnām sprogām.

Heils: Arā!

Frida : Gan tu mani lūgsies, lai es nāku iekšā

pie tevis. Bez manis tu jau no viņas vaļā netiksi.

Labu apetīti, ja uzsildīsat pusdienas! (Aiziet ar kniksi,

smiedamās.) *

Devītais skats

Tie paši bez Frid as.

Heils: Kustoņas! kustoņas! kustoņas! Visas

tikai kustoņas! Kā nelabi kukaiņi uzmetas uz rožu

lapām un nokož tās. Eh! Kā glumi gliemeži rāp-
jas un atstāj gļotas uz puķes, ka riebjas to vairs rokā

ņemt! Tu dod savu sirdi, kam viņām sirds? Tām

vajaga gluži kā cita. Visas vienādas! visas kā slie-

ķes no tiem pašiem gružiem! Riebjas, riebjas, rieb-

jas! Sirds gluži nogurst no riebuma. (Viņš atsēstas

uz krēsla un saņem galvu rokās.)

Maija (pieiet viņam klāt un uzliek roku uz pleca,

viņš roku nokrata);- Heil, Heil! rimsties, rimsties! Nau

jau sievietes tik riebīgas un samaitātas, kā tev du-

smās liekas. Nau jau ari Frida tik ļauna.

Heils (rokas neatņemdams no galvas; rūgti smieda-

mies izgrūž caur Ha, ha, nau, nau Frida tik

ļauna! Kā ta viņa vēl nupat pret tevi rīdīja! Nau

tik ļauna, nau tik ļauna.

Maija : Nu, vienu labu viņa vismaz izdarīja
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tagad, kad ienāca negaidīta starpā un novērsa tavu

dusmu izverdumu.

Hei 1 S (nepacietīgi): Ak, laid!

Maija (piespiezdamās aizrunāt prom viņa uztraukumu

gan ar prātu, gan ar humoru, gan ar daudzvārdibu): Ak,

Viktor, mīļo Viktor, nedusmojies jel, lūk, tev pašam
tad sirds sāp. Nau jau cilvēki tik ļauni; norimsies

kari. dzīve būs atkal laipna. Lūk, pavasara plūdi

pārskrēja, kas visu Gauju bija sajaukuši, vai tev

dzīve netiks ari tik skaista un mīlīga kā Turaidas

gravas un lejas? Un tu no mūsu augstā torņa varēsi

lūkoties dziļi, dziļi pāri tālām zilām saulesganībām.
fi ei 1 s (tāpat): fia, ha, kas tur ganīsies?

velna kazas? (Noliek cirvi nost.)

Maija : Viktor, šodien cilvēks dzīvs un rīt

viņa vairs nav. Tauriņš dzīvo vienu dienu, un vioš
steidzas lidot un medu sūkt. Un vai tev vienas dēl

jānīst visas sievietes? Vai sieviete nav ari cilvēks?

Ko tu viņu vien nosodi? Un vai tad viņai rūp iz-

dzīve? Viņa grib, lai to tura par cilvēku un lai

ciena. Viņa negrib, lai to tura par īpašumu. Viņa

nav medību suns, kuru pasvelpj un kauj.

fi ei 1 s (tāpat): Priekš kā tu to visu runā? vai

priekš Fridas? Ko tu viņu tā aizstāvi? Vai tev ne-

būtu cits kas jāaizstāv?

Maija: Es domāju, ka tu Fridu mīli un tādēļ

par viņu tā dusmojies. Bet es nerunāju par Fridu

vien, es runāju par visām.

Hei 1s : Nu ja, laiks tev būtu runāt un aizstā-

vēt ko citu, sevi.

Maija: Ja, mīļo Viktor, runāsim par sevi: es

adu pūram skaistas mantas, tev būs koša rakstīta

josta. Nāc, es tev parādīšu. (Pieskaras viņam, viņš at-

kal nokrata viņas roku.)

Hei 1 S (atņem rokas no galvas; aptausta savu cirvi aiz

jostas): Ha, ha, vai tu iedomājies atkal reiz par

kāzām? Ar kuru tad tu nu precēsies? Kad tad rī-

kosi kāzas? Vai uz Miķēliem, kā mēs reiz bijām ru-

nājuši ?

Maija : Vai! cik tu briesmīgs! Kā tu runā?
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Noliec jel to cirvi nost! Ko tu viņu ta grozi ro-

kās? Man tik pretīgi tie asins rīki.

Hei 1s : Nu, nu —es jau tev necirtīšu.

(Noliek cirvi nost.)

Maija: Tā labi! Un nu neesi tik bargs! —Es

tevi mīlu, tu zini. Es neviena neesmu vēl mīlējusi.

Es pirms nezināju, kas ir mīla
L

Tu teicies pats ticam»
ka tevi mīlu, ko tu tagad tā runā?

Hei 1 S (klusu ierūcas).

Maija: Nu rīkosim kāzas uz Miķēliem, un

dzersim trīs dieniņas, trīs naksniņas! lai dancoja pa-

nāksnieki!

Hei 1 S (atkal klusi iesmejas).

Maija : Bet kāda būs mūsu kopdzīve laulībā,

kad jau tagad es nevaru dzīvot aiz tavas greizsirdī-

bas? Kad es nezinātu, ka tu mani mīli un ka es tev

esmu vajadzīga, tad tava greizsirdība būtu nokā-

vusi manu mīlu. Mūsu daba ir mīlēt un tapt mīlētai,

bet mēs tādēļ nenīstam citus. Nu, lūk, es tevi ar

visu tomēr mīlu, es tevi mīlu, mans mīļais, labais!

Tu taču ari esi labs, tev tikai reizēm uznāk mākons.

Es tevi mīlu. (Viņa uzliek viņam roku uz galvas.)

Hei 1 S (nenokrata viņas roku šoreiz): To saka katra.

Maija (dedzīgāk, bet ari skumjāk, redzēdama, ka viņš

nomierinājās): Neviena tevi tā nemīlēs, kā es. Tā ne-

viena nespēj mīlēt kā es. Es nāku ne no šīs pasau-

les. Varbūt tu reiz redzēsi, cik bezgalīgi_ es tevi

mīlu. Kad es uz to padomāju, man tiek grūta sirds.

Gribētos atkal nebūt, kā jau agrāk nebiju. Man bai-

les, man bailes, kad tikai nebūtu par vēlu, kad tu to

redzēsi?

Hei 1 s (iesmejas klusi): Vai tik ko tam līdzīgu ne-

teica ari Frida? nupat prom aizejot.

Maija (uzbudinādamās): Ak, ak! Es neesmu

Frida! Tu mani nesaproti. Tu dzeni mani projām

Un nezini pats kā. (Viņa aizgriežas no viņa nost.)

Hei 1 S (piepēžā uzliesmojumā, pieceldamies un pieie-

dams Maijai): Nu tad taisīsim kāzas tūliņ rīt!
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Tad es tev ticēšu. Tad es ticēšu visu. Tad es ne-

prasīšu nekā. (Saņem viņu aiz rokas.)

Maija : Vai, kā tu aplam runā: rīt! To taču

nevar. Tu taču pats saproti.

fieils (atkal saīgdams): Nu lūk: nevar! Ne-

kad nevar. Aizvien tu atliec kāzas; kāds tev ir ie-
mesls? Ko tu domā? Ko lai es domāju? Es tev to

prasu vienmēr.

Maija (negriboši): Atlieku tādēļ, ka man pūrs
nau gatavs.

Hei 1s : Man nevajaga tava pūra, man va-

jaga tevis.

Maija: Es tev ari prasu vienmēr: vai tad tu

būsi mierīgāks pēc kāzām?

Hei 1s : Tas no tevis atkarāsies.

Maija : Nu lūk! Nekad tu nebūsi mierīgs.
Tu mani nomocīsi līdz nāvei. Cik man tā spēka jau

tagad? Es nogurstu uz dienu dienām no tāda uztrau-

kuma, kā šodien atkal.

Hei 1s : Tā kā šodien! Ak! —Nu ja, šodien,
kas tad bija? Nē, nē, neprasīšu; tu jau negribi,

ka prasu. (Viņa izteiksme top glūnoša.) Bet saki vis-

maz to, vai tiešām pūra dēl tu atliec kāzas? Nu saki

man to no sirds.

Maija (nokaunējusies, pussmiedamās): Nevaru

teikt, man kauns.

Heils (atkal vēsi un nikni): Tā tā! Tur tev

kauns.

Maija (sabijusies): Tu atkal sāc dusmoties. Ak,

cik varmācīgs tu esi! Tu neļauj man ne mazāko brī-

vību, ne mazāko savu patību, ne mazāko sievišķa no-

slēpumu!

Heils (piepēži atkrizdams atpakaļ savā uzbudinājumā

un dziļāk tanī ierakdamies): Dzirdu, dzirdu brīvības

tev vajaga. Vienmēr tu mini savu brīvību. Bet sie-

vai nevajaga nekādas brīvības, viņas brīvība ir pie
vīra un vīra azotē. Bet kad tev tik dārga ir brīvība:

aiziet prom no manis, tad ej tūliņ pie sava pola! Tas

ļauj sev brīvību un ļaus ari tev!
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Maija (aizbēgdama no viņa prom; izbailes): Vai!

vai! vai ! Nu nak viss atkal atpakaļ! Un es biju do-

mājusi, ka tu jau esi nomierinājies un atkal labs ar

mani!

11 eil s : Labs es esmu ar tevi, bet kada tu esi?

Kas tad tas bija nupat ar to poli? (Mākslīgi apmierinā-

damies.) Tu redzi, es labs, es neprasīju par to, es ar

varu apspiedu savu rūgtumu. Bet nekas taču nav

skaidrs starp mums. Tu nekā neatbildi. Tev ir vi-

sādi noslēpumi.

Maija (aizklādama rokām acis): Vai! Atkal, at-

kal, atkal! Ak, cik briesmīgs tu esi!

Heils : Briesmīgs, briesmīgs! —Un tas ne-

bija briesmīgs, ko es redzēju? Svešs vīrietis, pazī-

stams neģēlis, izbēdzis zaldāts sagrābis manu lī-

gavu, manu sen saderētu līgavu, pacēlis to klēpī un

skūpsta! Un skūpsta to, ko es ar visām savām lī-

gavaiņa tiesībām nekad vēl nebiju uzdrošinājies

skūpstīt! Vai tā nebija mana cienība pret tevi?

pret sievieti kā tādu ? Vai tā cienība nav ari brī-

vība? Kādas citas brīvības tev vajaga? Vai tādu

cienību tu nedomā, kad runā, ka sievietei vajagot
cienības no vīra? Kādas cienības tad tev vajaga?

Atbildi! (Viņš satvēris Maiju aiz rokas.)

Maija : Vai! kā tu man roku žņaudz!

Heils : Es nelaidīšu tevi vaļā! Atbildi! At-

bildi šoreiz par visām reizēm. Neizvairies.

Maija (raui roku no vina rokas): Laid! laid! ne-

žņaudz!
Heils : Vai tev labāk patika, ka viņš tevi

žņaudza?

Maija : Labi. Es tev teikšu visu, kā bija,
kaut gan man kauns stāstīt.

Heils : Saprotu, saprotu.

Maija: Nekā tu nesaproti. Tad klausies.

Viņš: kareivis, karā viņa straujā daba tapusi rupja.
Bet viņš ir spējīgs uz labu. Viņš solījās nedzert un

nespēlēt un neblandīties. Viņam nav neviena cilvē-

ka, kas viņam tic un kas viņu pacel. Visas skrej vi-

ņam pakal, tik es ne. Viņš cerē, ka es viņu varēšu
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glābt. Viņa dzīvība atkarājas no manis. Tā viņš
saka.

Hei 1 s (rūgti smejas): No tava skūpsta! Kad

viņš tevis nevar dabūt, tad viņš nevar dzīvot! fla,

ha, ha! Kad tevis nevar klēpī ņemt, tad nevar

dzīvot!

Maija : Nav tā! nav tā! Nebij nekādas

klēpī ņemšanas. Viņš tikai teica man kauns to

atstāstīt.

Hei 1 s : Atstāstīt kauns, darīt nau kauns.

Maija : Nekāda kauna mēs nedarījām.
Heils: Ak tā, jau jūs kopīgi!

Maija : Viņš tikai teica: es esot kā eņģelis

debesīs un manas kājas skūpstīt un es viņu līdzi

pacelšot uz debesīm viņš pieturēšoties pie manas

drēbes zemākās vīles lai es glābjot viņu.

Heils : Un tu gatava katru glābt! par tavu

kāju skūpstīšanu! Par tavas mutes skūpstīšanu! Es

neredzēju, ka viņš tavas kājas būtu skūpstījis.

Maija: Neskūpstīja, neskūpstīja! Ne kā-

jas, ne vēl muti! Viss bija garām! Viņš tik tā

teica.

Heils : Viņu tu gatava glābt, kas par tavu

glābšanu tikai smejas. Kam glābšana ir tik izruna

priekš vieglprātīga, negudra sievišķa! Kam vajaga

gluži kā cita, nekā glābšanas, kam vajaga tevis.

Un es? un es? un es?

Maija (piesteigdamās viņam klāt un viņu apskau-

dama): Mans mīļais, mans mīļais! —Tu vēl vairāk

nekā viņš! Tu, tu.

Heils (rupji viņu atgrūž): Nemini mani vienā

mutē ar viņu! Es neesmu tas, kas viņš! Es esmu

godīgs un krietns cilvēks.

Mai j a (uztraukumā, neatlaizdamās, tura viņu apskautu

un piespiežas viņam jo vairāk): Mīļais! mīļais! mīļais!

Heils: Nespiedies manim klāt! Tu domā

mani tāpat uzvarēt, kā viņš tevi ar ciešu apskau-
šanu un klēpī ņemšanu un gaisā celšanu! (ViQš lūko

no viņas atsvabināties.) Tu mani nelaid vaļā tāpat, kā



26

viņš tevi! Tu gribi mani varbūt tāpat skūpstīt, ka

viņš tevi! Fui! Ej! (Viņš atgrūž viņu nost.)

Maija : Mīļais, mīļais! Viss bij garām!

Mīļais!

Hei 1s : Ko tu melo! —Tu riebums! Tu vērts

esi nevis ka tevi cel debesīs, bet ka tevi sviež elle!

No šī augstā torņa zemē, tur tanī melnā gravā!

Tur tanīs Gaujas dziļos atvaros! Tur tava vieta!

Maija (bēg, sauc): Vai! glābjiet!

Heils : Kas tevi lai glābj? Ko tu sauc? Vai

viņu? vai viņu? Brauc tad pie viņa! Viņš tevi jau

gaida! (Viņš strauji saķer Maiju un nes uz loga pusi.)

Maija (ļaujas, nāk viņam pretī): Ņem mani un

svied lejā, dziļumā! Nebēgu no tevis, es tava esmu

visa. Vai šodien vai rīt. Es sen to paredzēju.

Heils (pienesis viņu pie loga un izkāris laukā, apstā-

jas un atkāpjas ar viņu no loga; ievaidas): Ah!

Maija (smaida viņam pretī, meklē viņa skatu): Mans

mīļais! mans mīļais! Paskaties uz mani! Paska-

ties vēl pēdējo reizi! es labprāt mirstu!

Heils (Piepēži noliek viņu zemē): Ar ŠO pašu die-

višķo smaidu tu viņam smaidīji! Ar šīm pašām lū-

pām tu viņu skūpstīji!

Maija : Nē, nē, nē! Nevienu es neesmu vēl

skūpstījusi!

Heils: Tu melo! tu melo! Melo! Lejā tavs

Celš! Tomēr! (Viņš viņu sagrābj atkal un aši pieskrej pie

loga.)

Maija : Tā labi! Laid mani lidināties!

Tā es reizi nolidinājos kā dvēsele no debesīm uz

zemi. Mani tad nolaida mazi eņģelīši, tagad nolaiž

mans mīļais.

Heils: Lejā! lejā tavs celš! Kaut tu runātu

eņģeļu mēlēm.

Maija : Mans mīļais! Šīs lūpas es glabāju

priekš tevis tik svaigas un skaidras un jaunavīgas
kā rožu ziediņu ar visiem dzidriem, neaizskārtiem

rasas pilieniņiem. Es laidīšos lejā dziļumā un tum-

šumā un nejutīšu tavas dvašas siltumu un mīļumu,
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no aukstuma un nakts es nāku un aukstumā un

naktī es atkal eju, es taču redzēju tevi kā saules

stariņu, kaut ari nesildīja mani mana saulīte ak!

—bet tev, mans mīļais, nebūs palikt bez siltuma,

pats mazākais lai tev top kaut siltuma nojauta,

kaut atmina mīļuma! Lai tev būtu vieglāk dzīvi

nest! Lai tev būtu piemiņa no manis, kad tev ma-

nis nebūs!

Heils (svaidās atkal): Vai! vai!

Maija : Nevaidi, mans mīļais! Lai tu ne-

kad nevaidētu bez manis!

Heils (iedrebas, atkāpjas soli un atkal iet uz priekšu,

pie loga).

Maija: Še, mīļais! Ņem šo pirmo un pēdējo

manu skūpstu! Sūc no manām lūpām nojautu no sil-

tuma! atmiņu no mīļuma! Sveiks! mans mīļais!

mans mīļākais!

Heils (strauji aizgriežas no loga, streipuļodams aiz-

steidzas uz krēslu un atsēstas): Maija! Maija! Maija!

mana! mana! Dzīvosim! (Viņš skūpsta vinu.)

Maija ("°lec no viņa klēpja): Ak! Būtu labi bi-

jis tā visam beigas! (Viņa aizliek rokas acu priekšā

un sāk raudāt.)

Heils (piepēži jautrs): Dzīvosim, dzīvosim! Tu

mana! Tu mani glābi! Man tevis vajga!

Maija (skumji): Ja, tev manis vajga. Dzīvo-

sim, dzīvosim, ak!

Heils: Es tapšu gluži citāds cilvēks!

Maija (atminēdamās, satrūkstas): Gluži citāds

cilvēks.

Heils (satrūkstas ar, bažīgi): Kas tev ir, mana

mīlā! Mans eņģelis! Mans sarga eņģelis!

Maija: Nekas, nekas! Sāksim nu atkal

dzīvot!

Heils (atkal uzliesmo jautrībā): Dzīvosim! dzīvo-

sim! Tu mana laime! Tu mana saule!

Maija (t»em vinu aiz rokas): Dzīvosim!

(Priekškars.)
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Otrais cēliens

Krodziņš pie pils pagalma, klinšu nokāres.

Pirmais skats

Jakubovskis. Kroga meita.

Jakubovskis (ienāk un apsēstas pie galdiņa, ne-

apsveicinādamies ar kroga meitu, kura viņam laipni nāk preti):

Vīnu!

Kroga meita: Sveiki, sveiki! junkura

kungs! (Sniedz viņam roku, kuru tas nesaņem.) Vai jūs

negribat, ka es jums dodu roku? Nu tad še! Došu

jums muti.

Jakubovskis (nogriežas): Vīnu!

Kroga meita (atnes vīnu, ielej un dzer pati): Nu,

esiet jel cik necik laipnāks, junkura kungs! Vai jūs
vakardienu jau aizmirsāt?

Jakubovskis: Ko tu runā? Ko tu gribi?

Kroga meita: Vakar jūs citādi runājāt.
Vakar jūs bijāt tas, kas grib. Kas jums šodien no-

ticis?

Jakubovskis : Nekas nav noticis, gar ko

tev būtu dala.

Kroga meita: Ak tā! Un vai tas, kas va-

kar notika, bija bez manas daļas?

Jakubovskis (nemierīgi sakustas un dzer maz-

drusciņu).

Kroga meita: Vai, varbūt, paspēlēta visa

nauda uz kauliņiem? Dzer uz krīta! Nu dzer ij
bez krīta! Es pienesīšu tev vīnu bez maksas!

Es pienesīšu tev sevi pati (Atsēstas viņam klēpī.)

Jakubovskis (atbīda viņu nost): Kur ir Sku-

drīts? Pasauc vinu!
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Kroga meita: Nu tev būs apcelta kāda cita

meita. Es gribu ar tevi izrunāties netraucēta. At-

nāc šodien, pusdienā, kad visi guļ, tu zini, tur-

pat
Jakubovskis (atkratās no viņas; nepacietīgi):

Pasauc Skudrīti!

Kroga meita: Labi, labi! Skudrīti! Eh,
Skudrīti!

Otrais skats

lenāk Skudrītis. Tie paši.

Skudrītis (smiedamies): Te jau es esmu!

Jakubovskis: Ko? tu tepat biji un noklau-

sījies, bet nenāci, kad tevi sauc? Ko?
Skudrītis : Nu, nu, nedusmojies! —Es jau

gribēju teikt, nevis, te es esmu, bet te es nāku.

Jakubovskis: Kā? Tu klausījies un vēl

liedzies?! (Uzlec kājās un ķer pēc zobena makstī.)

Skudrītis : Klus! Klus! nesit vis mani. Tev

ir cits sitamais, es jau zinu.

Kroga meita: Kas tas tāds ?

Jakubovskis: Ej! Tev te nav jāklausās.

Mēs gribam būt divi vien!

Kroga m«eita: Aha! Sakāvušies! Dēļ

kādas meitas.

Jakubovskis (paskatās uz viņu padobji).

Kroga meita: Labi, labi —es jau eju.

Trešais skats

Jakubovskis un Skudrītis.

Jakubovskis (lādas, kratīdams Skudrīti): Trej-

deviņi sātana zibeni! Nolādēta! Pašā elles dibenā!

Bet es tevi grābšu! Sveikā tu man neaiziesi!

Skudrītis (atkratīdamies no viņa un sniegdamies

pēc vīna): Paga, paga! Velns lai viņu rauj!

Lauj man papriekšu iedzert. Gluži sausa mute tev

pakalskrienot.
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Jakubovskis (paklusu): Vai tiki klāt? Vai

pateici Maijai, ka man ar viņu steidzīgi jārunā kas

joti svarīgs?

Skudrītis : Teicu, teicu! kā tad nu neteik-

šu? Tiku klāt, kā tad nu netikšu.

Jakubovskis : Nu?
Skudrītis : Viņa ir gan zelta paņenka! Tā-

das vairs nav; tā ir kā eņģelis

Jakubovskis: Ko tu, muļķis, zini? Nu,

kas? Ko viņa teica?

Skudrītis: Es zinu gan, kaut ari esmu

muļķis.

Jakubovskis (nemierīgi sakustas un uzlūko viņu).

Skudrītis: Viņa jau pati esot par to pa-

domājusi un esot runājusi ar Fridu un Frida ar

tevi ar jums runāšot, viņa būšot pirms pusdienas
tanī graviņā viņai kas svarīgs jums ko teikt.

Jakubovskis: Ko tas nozīmē? Kas viņai

jārunā ar Fridu? Es gribu runāt ar viņu pašu, ne ar

Fridu.

Skudrītis: Ja, es nezinu, ko tas nozīmē.

Tikai viņa, panna Maija, bija loti laipna un smaidīja

un

Jakubovskis (paklusu): Ko? viņa gan sme-

jas par mani? Viņa mīl taisīt jokus. Viņa grib

mani pataisīt traku? Bet es viņu dabūšu rokās!

Pie velna! es viņu dabūšu! Tam fieilam vajga pa-

zust!

Skudrītis (skali): Ja, tam fieilam vajga pa-

zust!

Jakubovskis : Klusi, muļķi!

Ceturtais skats

Tie pa* i. lenāk vairāki kareivji un virsnieki.

Katra grupa atsēstas atsevišķi. lenāk kroga meita un ap-

kalpo tos.

Jakubovskis (sasveicinās ar virsniekiem, bet ne-

ielaižas runās; atsēstas atkal pie galdiņa; Skudrītis atsēstas

tālāk nost no viņa): Sveiki! Sveiki! Sveiki!
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Kāds virsnieks no zviedriem: Stan-

dartjunkura kungs nav labā omā.

Cits virsnieks: Ne mūsu daiļā vīnanesēja

Grietiņa to nevar uzjautrināt.
Pirmais: Nesauc taču viņu par Grietiou!

tā jau ir panna Malgožata. Panna Malgožata, pie-

lieciet pie mana vīna kausa savas rožu ziedošās lū-

piņas, kas ir sārtākas par vīnu un karstākas

JakubovskiS (sniedz viņai pretī savu kausu):

Karstākas par bises degli.
Pirmais virsnieks: Standartjunkura

kungs, kā jūs iedrošināties jaukties manā sarunā?

Jakubovskis: Tā es iedrošinos, virsnieka

kungs, palūkojiet! Malgožata, parādi, kā šauj

tevis aizdegtā bise!

Kroga meita (bailēs): Junkura kungs! jun-

kura kungs!
Jakubovskis : Pasit viņa kausu un nāc pie

manis!

Kroga meita (atmet virsnieka izstiepto roku ar

kausu, vīns izlīst; viņa aizsteidzas pie Jakubovska).

Jakubovskis : Man dod savas lūpas!

Kroga meita (apskauj viņu, bet Jakubovskis aiz-

griežas un atbīda viņu nost).

Jakubovsk i s : Vai jums pietiek ar atbildi,

virsnieka kungs?

Pirmais virsnieks (uzlēcis un saķēris zo-

bena maksti, rauj ārā zobenu, tuvodamies Jakubovskim): Es

jūs UZ vietas pārmācīšu. (Vispārējs liels uztraukums.)

Otrais Virsnieks (metas viņam pakal un pie-

aicina pārējos virsniekus, kas attura pirmo): Mierā! mierā!

laid viņu! Nāc, iesim prom!
Pirmais virsnieks: Es viņu gribu pār-

mācīt, to polu nelieti! To pārbēdzēju! to nodevēju!

Jakubovskis (palicis mierīgi sēdot, apskauj ar

vienu roku kroga meitu, kaitinādams savu pretinieku): Ko

jūs, virsnieka kungs, varat mani pārmācīt, kad pats
nemākat vēl reglamenta: mums ir stingri aizliegts

kauties! Un otrkārt! stingri aizliegts paasināt attie-
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čības starp dažādu tautību virsniekiem un kareiv-

jiem. Vai jums nu reiz pietiek?

Pirmais virsnieks (tiek atturēts no saviem

biedriem, raujas uz Jakubovsku, bet tiek aizvests projām): Tu

polu kakla rāvējs! Tu karalauka laupītājs!

Jakubovskis (smaidīdams): Vienu sirdi jums

nolaupīju, virsnieka kungs!

Virsnieks: Tu netiklis! Tu netiklis! Tu

meitu goda laupītājs!

Jakubovskis : Jūs,_ virsnieka kungs, esat

mācījies visās smalkās parašās. Sveiki, virsnieka

kungs!
Virsnieks: Pārbēdzējs! pārbēdzējs! pār-

bēdzējs! (Tiek aizvests prom. lzraujas un atskrej atpa-

kaļ; pret Jakubovsku.) Tu esi liels uz kaušanos, bet

tevi Heils izkāva un tad tu aizbēgi prom no dārz-

nieka zeļļa! no zemnieka! no baura aizbēgi! (Viņš

aši aiziet.)

Jakubovskis (uzlēcis un izrāvis zobenu no

maksts): Stāviet! dodiet man gandarījumu!

Otrais virsnieks : Mierā, kungi! Mierā!

(Virsnieki sastājas starpā ķildotājiem; pirmais virsnieks tiek

aši aizvests prom. Viņš aiziet uzvaroši smiedamies. Visi

virsnieki projām.)

Piektais skats

Tie paši, bez virsniekiem.

Jakubovskis ( ar zobenu sizdams uz salda):

Man jādabū gandarījums! Jādabū gandarījums!

Tie nolādētie! Sātans un zviedris! Es gan to

bandu sakratīšu!

Skudrītis (pievirzās atkal Jakubovskim klāt):

Mēs viņus sakratīsim, tos velnus! Ja, bet kā?

Kāds seržants (no vietējiem): Tie zviedri ir

pārāk lepni un augstprātīgi! Nav jau viņi vien ne

virsnieki, ne kareivji! Nekad jau nebūtu polus pa-

dzinuši, kad mēs nebūtu bijuši viņu karotāji! Nu

viņi gatavi katru apvainot, kas nedara viņu prātu.
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SkUdr īt i S (apsēžas atkal blakus Jakubovskim):

Bet ko tu izdarīsi? Netiek jau viņiem nekā klāt.

Labi, ja vēl panam Jakubovskim tāds spēks, kā ne-

vienam visā pasaulē. No pana visi baidās. Bet ko

tad var darīt tam pašam Heilam? Sūdzēt panam

Šildhelmam nevar, tas lauzis kāju un guļ gultā.

Kāds kareivis, vietējais (jokodams):

Nu, sūdzi madāmai, tā jau valda kunga vietā.

Skudr īt i s : Sūdzi, nu, sūdzi, kad pani aiz-

stāv Heilu un Heilego kochanku.

Jakubovskis (kur § sēdējis saīdzis, ierūcas).

Skudrītis (piepēži saraujas un apklust): Es jau

nekā, es tik tāpat.
Kāds kareivis (zobojoši uz Skudrīti par vina

polu izteicieniem): Neaiztiec Heilego kochanku, tā jau
ir Heila līgava Maija. Tad jau labāk aiztiec pašu

Heilu, kad nav bailes.

Skudrītis : Bailes, nē! Mums nav bailes ne

no kā.

Kareivis : Jums nav bailes, bet tev gan. Vai

tad nebūtu varējis tam Heilam slepeni maitāt kādu

locekli.

Skudrītis : Būtu jau, būtu es jau teicu

bet dabūs zināt

Cits kareivis: Dabūs zināt un tad jūs at-

laidīs un poli jūs ņems preti tikai cietumā.
_

Skudrītis : Mēs, panove, iesim tālāk

Cits kareivis: Panove, panove! —Kas

jūs par paniem un kungiem!

Vēl cits: Kad šie panove bija pie mums par

kungiem, tad bija vēl sliktāk nekā ar zviedriem.

Zviedri taču zemnieka cilvēku atzīst par cilvēku, bet

kā tad poļu kungi?

Jakubovskis (ierūcas): Bidlo vien esat!

Kāds kareivis: Tu dzirdi! Bidlo tie ir

lopi. zemnieks tas nav cilvēks, bet lops!

Jakubovskis (uzsit ar dūri uz galda): Klusēt!

Malgožata vīnu!

Kroga meita (atnes vīnu un piestājas pie vina
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klāt, viņu mierinādama): Ko tu nu tā dusmojies par tiem!

Ko tie var tev padarīt? Tie baidās visi no tava

spēka. Tu esi tas valdnieks.

Skudrītis : Vina labi saka: Tu, pan, jasno-

velmožni!

Jakubovskis : Kur paliek panna Greifov-

na? Viņa taču nāk katru dienu pēc vīna priekš vecā

Greifa?

Kroga meita (īdzīgi): Kas tev no tā tiek?

Pie tevis jau viņa nenāk. Te nāk citas meitas,_skai-
stu-skaistās, izvēlies no tām. Tūliņ jau būs klāt, ap

šo laiku tām jānāk. Ko tu tanī Maijā ieēdies? Nav

jau viņā nekas sevišķis, meita kas meita, vai mēs

citas neesam skaistākas? Bet es zinu: viņa tevi at-

stumj un nu tu aiz dusmām nezini kur dēties. Gudra

viņa ir. Jo mazāk tev dod, jo labāk ir, bet es tevi

par daudz labi turu un nu tu mani ne par ko ne-

ieskati bet es

Jakubovskis : Klusi jel! ak, tavu garu ru-

nāšanu.

Krogus Grietiņa: Tur nāk jau muižas

meitas. Nu tu varēsi sev izmeklēties pēc patikas.

Jakubovskis (īdzīgi): Ej!

Sestais skats

(leskrej bars meiteņu, lielāka dala ar kruzem; viņu starpa ari

jauni puiši un citi muižas ļaudis, nākdami pēc alus un vīna.)

Meitenes (izdalās pa visu pagalmu, noliek krūzas

pie kroga galda pildīšanai, dzenājas pa pagalmu, jokojas ar

kareivjiem un ļaudīm, dzied šur tur):

(Dzied:) Pusdiena, pusdiena,
Dzen ļaudis kopā!

No lauka, no darba,

No malu malām!

Puiši (dzied):

Pusdiena, pusdiena,

Dod gārdu ēdienu,
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Dod vel gardāku

Skūpstāmu meitiņu.

Meitas (dzied):

Pusdiena, pusdiena,

Dod mūsu puisīšiem

Ēdamu kauliņu,

Skūpstāmu telīti!

Puiši (dzied):

Pusdiena, pusdiena,

Dod mūsu meitiņām
Skābu putriņu,
Skābus puisīšus.

Meitas (dzied):

Pusdiena, pusdiena,

Dod mums pamieru,
Meitām un puisīšiem

Mīlīgi runāt.

Ļaudis (grupās sastājas un dalās, tērzē, dzer un ēd,

dzied).

Septītais skats

(lenāk zviedru leitnants, drusku iereibis, aizskar meitas, kuras

no vina vairās, bet baidās tam pretoties.)

Leitnants : Visas meitas manas; kuras gri-

bu, tās ņemu! (Satvēris meitu un skūpsta to.)

Meita: Leitnanta kungs, laižiet mani! Man

nav laika, man jānes alus manam kungam.
Leitnants (neatlaiž viņu): Man ir laika, un tev

priekš manis ari jābūt laika!

Meita (iekliedzas): Vai, kungs leitnant!

Jakubovskis (uzlec kājās un piesteidzas pie leit-

nanta): jūs laidīsiet meitu tūdaļ vaļā vai es jūs —!

Leitnants (izrauj zobenu): Es jums rādīšu! Es

jūs pārmācīšu!

Jakubovskis: Tad jums, leitnanta kungs,

jāieņem augstāks stāvoklis, lai mūs pārmācītu. Es
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jums bušu tur piepalīdzīgS. (Viņš sagrabi leitnantu un to

uzsviež uz augstāku klints šķautni).

Leitnants : Vai! vai! glābjiet! Jūs darāt

varas darbus. Jums par to būs jāatbild! (Leitnants

neveiklā stāvoklī, bailīgi lūko tikt zemē.)

Lau dis (smejas): Leitnanta kungs paaugstināts

par virsleitnantu! Polis labāks cilvēks: palīdz sa-

vam tuvākam! Kas augsti lec, tas zemu krīt!

Leitnants kāpj pēc saules meitām, viņam zemes

meitas par vienkāršām!

Leitnants (norāpies zemē, uz Jakubovska): Es

jums rādīšu! Jūs sodam neizbēgsat!

Jakubovskis (ironiski): Leitnanta kungs, jūs

pirmais zobenu vilkāt! Tas stingri aizliegts! Jūs

pats varat krist sodā. Es pret jums zobenu nepa-

cēlu. Es jūs pašu tikai pacēlu.

Leitnants (aši aiziet draudēdams): Jūs visi mani

pieminēsat.

Astotais skats

Tie paši, bez leitnanta.

Ļaudis : Tas bij labi darīts! Tas kundziņš

labi izjokots! Tas vairs neaizskārs mūsu meitas!

Meitenes (viena caur otru): No viņa nezin kur

glābties! Līp kā dadzis pie baltas vilnas! Un

kad vēl būtu cik necik glītāks! Tāda nejauka
smaka no mutes! Tu jau gan zini to! Un vai tu

nezini?

Kroga Grietiņa: Jums visām jāpateicas
tikai Ādama kungam, ka jūs atsvabināja no tā ne-

veikla.

Meitenes (griežas pie Jakubovska un aplido to):

Mūsu Adamiņam var dot mutes! Mūsu Adamioš!

Ja, mūsu Adamiņš ir brašs puisis. Apmīļosim

mūsu panu! Bet kas par stiprinieku!

Kāds no pilslaudīm: Lai taču viņš iz-

maksā vīnu un saldumus, naudas viņam pietiek.



37

Cits: Diezgan salasījies no dzīviem un no mi-

rušiem, kara laukos.

Kroga Grie t i ņ a : Skaudībai nav grašu, ko

izmaksāt.

Kādas balsis: Taisnība! Kad tik ir ko iz-

maksāt graši, kā tie dabūti, alga viena. Zagt nav

grēks, kad tik nepieķer. Nav grēks oemt naudu no

katra, kad tas preti nerunā. Padari pirms vīru

mēmu, tad ņem, cik gribi. Lielceļš garš un plats,
naudu var atrast.

Jakubovskis (ciniski): Lupatlaši, ko drīkstat

man teikt? Kurš ir redzējis, ka es laupu? Jūs jau

es neaplaupīšu, jums nekā nav, jums azotē ne

nauda, bet kukaiņi-.

Meitenes (smejas).

Kāda no meitenēm: Kurš neietu ari lab-

prāt laupīt, ja būtu dūša?

Kroga Grietiņa: Kara laiks. Karā gūta
manta nav vēl laupīšana.

Balss no ļaudīm: Nav jau vairs karu!
Miera laikā nedrīkst laupīt.

Jakubovskis (smiedamies): Kurš prot uzdzie-

dāt manu dziesmu?

Skudrītis (pusdejodams, pusdziedādams):

Dūšīgam nauda,

Meitas un bauda,

Dūšīgam vīns,

Gļēvais stāv grīns.

Devītais skats

Parādās skatuves galā aiz ļaudīm Maija.

Ļaudis (kas tuvāk Maijai, apklust, citos uztraukums,

kura cēloni nesaprot priekšā stāvošie. Klusi): Klusāk, klu-

sāk! jūs tur!

Ļaudis (skatuves vidū, viens caur otru, klusi): Pils

sekretārs? Nē, nē, pati kundze! Pārraugs?

Cit! cit!

Jakllbovskis (kurš sēdējis izlaidies, bramanīga
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pozā, piepēži uzlec un atbīda no sevis meitas; nobijies klusina

apkārtējos): Klusu! Klusu! Nāk priekšniecība!

Balss no ļaudīm: Sabijās lielais varonis!

Kad tik priekšniecība nepadzen no vietas!

Ļaudis (smejas): Ta ta pans! Ta ta pans!

Citas balsis no ļaudīm: Ah! Maija!

Maija! Klusu! Klusu! Ko jūs sabijāties?

Maija (panākusi uz priekšu, rokā nezdama kannu, uz

ļaudīm): Ko jūs tā satrūkāties?
_

Kāda balss: Mēs domājām, ka nāk sekre-

tārs vai kundze.

Agrākā balss: No kā tad sabijās un aiz-

bēga varonīgais poļu pans? No sievišķa.

Ļaudis (atkal smejas vēl skaļāk).

Kāda balss: Pane, bēdz! paņe, bēdz! Pa-

nove do lasa! bēdz krūmos!

Jakubovskis (dusmās par savu izbišanos): Psia

krev! Kļūsiet, jūs nelieši! Kas te ko smieties! (Sa-

valdīdamies un vērzdams situāciju sev par labu, tuvojas Maijai,

dziļi klanīdamies.) Ļoti cienītā jaunkundze! Atļaujiet

jūs apsveicināt kā pavēlnieci! Visi ļaudis godbijīgi

apklusa jūs ieraugot. Mēs sabijāmies, ka jūs mūs

pārsteidzāt pārāk vaļīgās sarunās. Mēs atvainoja-

mies jūsu priekšā.

Kāda balss: Viņš sabijās, domādams, ka

nāk priekšniecība un viņu pārmācīs par nepiederīgu

uzvešanos, vai pat padzīs.

Maija : Atvainojat jūs; leitnanta kungs, ka es

traucēju tik jautrā sabiedrībā. Es tiešām negribēju
nodzīt jaunkundzes no jūsu apskāvieniem. Es nācu

tikai pēc vīna pie Grietiņas jaunkundzes.
Jakubovskis : Nezobojaties, Maija. Es jūs

dievinu! Es jūs dievinu! ( Vi OŠ nometas uz vienu celi.)

Maija: Es redzu, jūs mīlat jokus, leitnanta

kungs. Bet tie joki ir diezgan parasti. Sveiki,
leitnanta kungs, jokojiet tālāk. (Aizgriežas un taisās iet.)

Jakubovskis : Neejiet, neejiet projām! Es

nejokošu vairs. Es jums solījos. Tas bija tikai ne-

jaušs gadījums, ka tās meitenes, tās jaunkundzes
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še sanāca un mani apstāja. Es viņas izglābu no ne-

patikšanām.

Kāda no meitenēm: Ja, ja, pans Ādams

mus pasargāja no viena virsnieka uzmācības.

Citas : Ja, ja, tā ir taisnība. Mēs viņam pa-

teicamies.

Maija: Es jau jūs negribu traucēt. Turpiniet

pateikties!

Jakubovskis: Maija, jūs man neticat. Jūs

domājat, ka es atkal palicis par dzērāju un izklaid-

nieku. Es jums pierādīšu, ka jūs maldāties. Un

jūs redzēsat, ka esmu labāks, daudz, nekā jūs par

mani domājat. Tūlit pierādīšu. Klausāties, jaunkun-

dzes! Nu, jūs meitieši! vai dzirdiet ar', kad jums
saku!?

Meitenes (sastājušās aiz viņa): Nu, nu! Saki,

saki!

Jakubovskis: Jūs visas, kas man spieža-

ties klāt! Kas mani apstājušas, kā bites medu? Jūs

visas, kuras esmu apsargājis un kuras jūs man ceļat

ļaunu slavu pie manas sirds karalienes, uz kurām

viņa ir greizsirdīga, jūs visas es atlaižu no klau-

sības man! Jums visām nav man vairs jākalpo ar

laipnību un padevību! Es nepieņemšu vairs nevie-

nas mutes, neviena glāsta no jums!

Meitenes (viena caur otru): Kas kaiš Adami-

ņam? Ko tu tā ārdies? Vajaga viņu apmieri-
nāt! Vajga aplabināt un apmīļot! Ko, šī viena

iedomājas būt labāka par visām?

Maija : Velti jūs atlaižat savu pilsgalmu, leit-

nanta kungs! Man ne prātā nenāk būt greizsirdīgai.
Jūs mani neesat sapratis ne vienā vārdā! Es neesmu

pieņēmusi jūsu priekšlikumus un nepieņemšu tos ne-

kad. Es esmu saistījusies un jūs, mans kungs, man

esat vienaldzīgs. Es biju domājusi jums palīdzēt jūsu

dvēseles šaubās un nepratumos, bet jūs to iztul-

kojat greizi. Jūs novelkat zemē manas domas un

gribat darīt tās savējām līdzīgas.

Jakubovskis : Maija! Maija!

Maija : Jūs šīs skaistules velti apvainojat un
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pazeminājāt. Viņas jums nāk preti ar sievietes laip-

nību, ar visa piedošanu un laba darīšanu. Sievietes

maigā sirds jūt pati no sevis, kur kāds ir nelaimīgs un

steidzas tam palīdzēt ar visiem saviem neizsmeļa-

miem labsirdības un cēluma un pašaizliedzības dzi-

ļiem avotiem. Sievietes dievišķo mīlu jūs nekad ne-

esat sapratis. Jūs pat neesat nekad gribējis to sa-

prast. Jūsu amats tas briesmīgākais un rupjākais,
kāds vien var būt. Un jūs vēl esat lepns uz to. Kara
laiki vēl turpinājās jūsu sirdī un dvēselē, un velti sie-

vietes pūlas atgriezt vīriešus mierā un cilvēcībā. Pa-

teikties un pielūgt jums vajadzētu jūsu cienītājas un

nevis viņām ko pārmest. Maigumam un labam

vajga uzvarēt un glābt.

Meitenes : Taisnība, taisnība! Vai dzirdat,

Adamiņ? Ak, ko vina tur mēļo! Nē, taisnība,
taisnība!

Kāda meitene (pienāk pie Maijas klāt): Tu,

Maijio, saki tā, kā ir. Es ari tāpat jūtu, tikai es tā

nemācēju pateikt.

Meitenes (strīdas savā starpā, smejas un jokojas,

dažas uzņem viņu kā koķetēriju): Labi saka Maija. Ja,

ja, mēs jau esam tās labās un puiši tie nelabie. —• To

mēs aizvien teicām. Jūs esat par daudz rupji un

prasti. Maija saka labu sprediķi.

Kāda meitene: Klausies, Adamin, pamā-

cību. Es tevi ari paraustīšu aiz tavām garajām

ūsām, lai tu labotos!

Jakubovskis ( viou ru Pi» atgrūž, tā ka meitene

aizstreipuļo un sāk raudāt): Nost, tu vardulēns!

Puiši: Labas jau jūs esat! Pakal skrienat kā

aitas! Kāda cienība var būt pret tādām? Grāb
tik cieti kā irbīti, lai put spalvas kad būtu tādas,
ka Maija!

Meitene (skumji): Kā meitenes mēs smejamies,
bet visu mužu mums kā sievām jāraud. Ko stāsta

mana māte. Kad jūs zinātu!

Sveša balss no ļaudīm: Zinām, zinām

visas. Vai! Vai!
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Maija: Es eju, draudzenes!

Meitenes (smejas): Ej, ej! Kas nu mums

sprediķos? Kas puišus aprās? Adamio, dod

kādu lāsīti vīna, mute izkaltusi no sprediķa. Dod

Maijai ari.

Jakubovskis : Maija! Tad tu netici, ka es

runāju nopietni? —» Tu vēl esi greizsirdīga? Tu

gribi būt viena valdniece? Lūk, es tevi iecelšu par

vienīgo pāvēlnieci: labam un maigam vajga uz-

varēt! Nu tad skaties: Tu esi uzvarējusi.

Meitenes (čukst bailīgi): Ko viņš grib darīt?

Kas viņam prātā?

Jakubovskis (izvelk zobenu no makstīm un, sa-

ņēmis makstis, vicina tās gaisā): Lūk, ar šo es aizdzenā-

šu un aiztriekšu no sevis projām visas tavas sāncen-
ses! Skaties, Maija! (Viņš brutāli sāk sist apkārt stā-

vošās meitenes, kuras nesaprašanā bēg uz visām pusēm un

slēpjas aiz puišiem.)

Meitenes : Vai! vai! Vai viņš traks?

Ak, tu briesmonis!

Puiši (metas starpā un lūko Jakubovsku atturēt un

aizsargāt meitenes): Nelietis! Ko šis iedomājas?
Turiet viņu!

Maija (iekliedzas un pieskrej Jakubovskam klāt un

rauga izraut viņam no rokām makstis): Vai! Vai! Ko tu

dari?! Zvērs tu esi! Plēsīgs vilks no meža!

Jakubovskis (smiedamies apstājas un tad piepēži

sagrābj viņam klātpienākušo Maiju): Nu, lūk! Tu pati nāc

pie manis, mana karaliene! mana vienīgā sirdsvald-

niece! Nu tu tici, ka es atlaižu visas savas pie-

lūdzējas un nemu tevi vienu pašu! Tam labam būs

uzvarēt! Ha, ha, ha! Nu saņem tu viena visus

skūpstus, kuru pietika tik daudzām tavām sāncen-

sēm! Hej! panna Maija, panna moja! moja! moja!

Maija (kura lūkojusi visu laiku atsvabināties no Ja-

kubovska, izraujas no viņa rokām un iesit viņam vaigā): Ne-

lietis tu esi! Zvēra tava daba! —Es tevi par labāku

turēju. Tevī nav nekā no laba un maiga! Tu vari
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par to tikai smieties. Tu nesapratīsi nekad cilvēku,
tu zvērs. Tu man esi svešs! Svešs!

Ļaudis: Bēdz! Maija! bēdz!

Jakubovskis (stāv sākumā apstulbis, tad metas

pakal Maijai. Ļaudis stāv viņam ceļā, kareivji stiepj viņam

preti savus ieročus): Es tevi grābšu! Es tevi dabūšu!

—Tu man neizbēgsi! Tu būsi mana! (Rūgti smie-

damies.) Labā! maigā! Čūska tu!

Maija (aizbēgdama): Svešs! svešs! svešs! .

Desmitais skats

Tie paši. Bez Maijas.

Jakubovskis : Čūska! Gludā! čūska!

Gudra!

Ļaudis : Viņa ir eņģelis!

Jakubovskis (nesaprašanā): Viņa ir eņģelis?!

Ļaudis : Vina ir laba! Viņa ir svēta!

Viņa ir eņģelis!

Jakubovskis (piepēži saprazdams un vēl vairāk

iekaizdams dusmās): j a viņa ir eņģelis, nu tad taisni

velns raus eņģeli! Es viņu dabūšu! Tā būs mana!

Vai tu dzirdi: tu būsi mana! Tu esi tikai sievišķis

un es esmu vīrs. Tu to jutīsi! Ja tu eņģelis un es

velns, tad es tevi pataisīšu ari par velnu! Tu būsi

mana un tad ej sev cik gribi pie eņģeļiem! Gan tevi

aptraipītu, apvelnotu eņģeli aizdzīs ar kaunu atpakaļ

pie manis! —Tu būsi mana! Klausies!

Kādas meitenes balss: Velns neuzva-

rēs eņģeli! Ļautiņi, mīļie ļautiņi, glābjiet eņģeli no

velna!

Ļaudīs (k āds smejas): fia
,

ha, ha! Neizdevās

lielajam varonim, meitu medniekam!

Jakubovskis (lielās dusmās nesavaldīdamies):

Kļūsiet! jūs viepli! (Nevarēdams saturēties un izlaist savu

uzbudinājumu, izrauj zobenu un sasit galdu un solus.)

Ļaudis tean bē g, san lūko viņu saturēt).

Pirmējās meitenes balss: Lai kā
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velns plosās, viņš neuzvarēs eņģeli! Visi svētie to

neļaus!

Jakubovskis : He! Kur ir tā svētā? He!

Tevis man vajga! Dodiet man viņu šurp! Man

savas dusmas jāizlaiž! He, he, he! Nu nē!

Nāc, tu svētā, apmierini ļauno garu! Nu, labais un

maigais, nāc uzvarēt!

Meitene (slēpjas bailēs aiz ļaudīm): Vai! vai!

glābiet mani! Nedodiet mani zvēram saplosīt!

Jakubovskis (piepēži metas uz meitenes pusi ar

ieroci rokā): He! he! Šurp!

Ļaudis (atkāpjas pret Jakubovska ieroci; daži gan

stājas priekšā, bet Jakubovskis ari sagrābj meiteni un rauj to

sev līdzi).

Jakubovskis : Nāc tu viņas vietā! Tu eņ-

ģeļa aizstāvētāja! Būsi tad tu papriekšu mana un tad

tas tavs eņģelis! He, he, he! (Viņš, aizraudams mei-

teni, kas sīvi pretojas, pazūd aiz skatuves. Vēl laiku dzird

meitenes kliedzienus un palīgā saucienus.)

(Ļaudis uzbudināti.)

Vienpadsmitais skats

(Palikuši tikai krogus Grietiņa un Skudrītis, visi citi

aizgājuši.)

Skudrītis : Tas tik ir pans, jasnoveļmož-

nij pan! šļachetnij pan!
Griet i ņ a : Ko nu visi tavi pani?! Adamiņš:

vairāk nekā visi pani un kungi kopā. Kas tas par

plašu rokas metienu!

Skudrītis : He, he! rokas metiens! Kā viņš

visas meitas izmētāja. Kā vējš spilvas pa pļavu! Kā

viņš to zviedri kā pupu kūli svaidīja!

Gr ietina : Tādas spēka rokas! Meitas vioa
rokās kā pavasara līgotnēs līgotos. Kura tur ne-

līgsmotos! Visas viņam kā puķes bitei. Man ne-

patīk, ka viņš to Maiju tā lutina. Kas viņam tika

no tā.
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S k u d r ī t i s : Ak, ko! tā pļauka! Tas nekas.

No daiļas rociņas tikai glaudiens vien var nākt, lai

ari cik stiprs būdams. Tā panna Maija tak tik pa-

ņenka.

G r i e t i ņ a (nepacietīgi): Atkal viņš ar savu poļu
mēli jaucas!

S k u d r ī t i s : Nu tik skaista paņenka Maija, tik

laba, kā svētā Barbara! Tie abi sader kopā pans

Ādams un paņi Maija.

G r i e t i ņ a : Nu ja, ja; es jau ar' nekā nesaku,

skaista un laba viņa ir, bet man tikai žēl, ka mēs ci-

tas paliekam tumsā!

Skudrītis : Kas tad par to? Vai tad mēs citi

vīrieši ar' nepaliekam tumsā? Un taču labi, ka no

tumsas var paskatīties augšā, un tur augšā redz

pilnu spožu mēnesi.

G r i e t i ņ a (vinu pārtraukdama): Un blakus pilnam

mēnesim mazu, bet spožu, spožu zvaigznīti! Es jau

nu gan tā neesmu; bet kas par to?

Skudrītis: Un tā mazā, spožā zvaigznīte

spīd ari tad, kad lielais mēnesis sāk dilt un pazūd.

Ak, tā panna Maija, gribētos viņai svecīti aizdedzi-

nāt un un to jau nevar, viņa jau vēl dzīva.

Grietiņa: Ko tu nu muldi? Kādēļ viņa lai

nebūtu dzīva?

Skudrītis: Es tik tā man liekas, vi-

ņai nevajadzētu dzīvot, kā mums visiem, lai grē-
kus nožēlotu bet tas fieils viņu

Grietiņa: Nu? Ko? viņu?

Skudrītis : Nokaus viņu.

Grietiņa: Muldi! muldi! Heils ir krietns

cilvēks; jūs visi tik viņu satracināt. Viņš ir nelai-

mīgs. Kā mēs visi. Viņam ari nav neviena ar ko

parunāt, viņš ir bārenis. Un vai tā mums ir labāki?

Vai tad ar tiem dzērājiem var runāt? Ar tevi pār-
metām kādu vārdiņu. Par to pašu Adamiņu. Tu

viņu mīli, es ari.

Skudrītis : Mums ir par ko runāt. —Tu

ari nesmejies par mani.

Grietiņa : Bet es viņu tomēr nemīlu, viņš ir
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tik nikns, un ļauns viņš ari ir cilvēku nosist viņš

ari var.

Skudr īti s : Nu, to jau var katrs kareivis.

Grietiņ a : Es ne to domāju viņš tik ļauns

un viņa tik laba

Skudrītis: Taču viņi nesader kopā,

bet viņš jau tagad tā ieēdies ! nez kas tur būs

kad tik labi vien būtu

Divpadsmitais skats

lenāk F r i d a no paslēptuves izlīzdama, ausīdamas un apkārt

lūkodamās.

Frida (zobodamās): Ko tad jūs te, divi balodīši?

Tādi trekni balodīši? Ko te dūdojat: sader vai ne-

sader kopā? Tie nesader un nebūs kopā! Es par to

gādāšu! Jo tuvāk savedīšu, jo tālāk būs! —Ko tu

te stāvi, Skudrīti? Ko tu gādāji par savu kungu?

Es atsūtīju šurp Maiju, es visu noskatījos un noklau-

sījos. Es visu sarīkoju. Bez manis jūs visi nekā.

Ej, pasauc savu kungu uz mūsu satiksmes vietu! Tū-

liņ! Saki, ka es vien viņam varu palīdzēt. Ej tūliņ!

Ej!

S k u d r ī t i s : Nu, nu, ko tu ta grūsties? Tūliņ i

Frida: Ej tūliņ!
Skudr ī t i s : Eju, jau eju! (Aiziet.)

Griet i ņ a : Nejaucies tu, Frida, starpā!
Frida: Nejaucies tu, Grieta, starpā!

Priekškars.
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Otrā aina

Vientuļa klinšu grava Turaidas pili.

Pirmais skats

Fri d a (viena pati, gaida Jakubovsku): Gan es tevi

dabūšu savās rokās. Bez manis tu nevari nekā pa-

nākt. Es dabūšu fieilu un no tevis es dabūšu pūru

mūsu precībai. Tu maksāsi raudādams. Ko tu sa-

laupīji karā, to es tev noņemšu mierā. Es nebaidos,

kā tu, no burves ļaunās mātes alā. Es tevi aizdzīšu

lāga vīra alā un lāga vīrs palīdzēs man.

Otrais skats

Fri d a. lenāk Jakubovskis.

Fri d a (zobgalīgi, gribēdama uzkurināt viņa ienaidu

pret Maiju): Vai nu esi apmierinājies? drusku? Vai

nesāp vairs vaigs? Vai uzliki plāksteri?

Jakubovskis (iekaizdams par zobojošu apvaino-

jumu, rupji): Ko tu gribi? Kādēļ neatnāci agrāk?

Fri d a : Atnācu agrāk un noklausījos un no-

skatījos tavā gāganu un bābu karā, kā tu spoži uz-

varēji un pēc vēl spožāk.

Jakubovskis (rupji Pārtrauc viņu): Turi muti!

Atbildi tikai, ko tev jautāju.

Fri d a
(smejas): j a

,
ja, turi muti, kad tu ar mani

runā! Tu jau nu gan turēji muti mierīgi, kad tev

pa to iesita.

Jakubovskis (pēkšņi sagrābj viņu un krata): Es

tevi putekļos saberzīšu! Tu, tu!

Fri d a : Tavs nolūks jau bija citu saberzt pu-

tekļos, vai tu tagad no tā atsacījies kad to ne-

spēj izdarīt?
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Jakubovskis (palaiž vinu vaļā, atgrūzdams spēji

nost): Ej pie velna!

Frida : Pie tā jau esmu! Tikai tas izrādās

mazs velns, kurš nespēj neko izdarīt, bez sievišķu

palīdzības.
Jakubovskis: Ek! Ko nu tu! Nekā tu ne-

esi izdarījusi, ko tev liku! Palīgs tu man! Smie-

klis! Solījies pierunāt viņu man par labu! Kas

nu? Ij pat laikā neatnāci. Bet ko tad viņa tev

teica, lai man pasakot?

Frida : Kad es uz tevi paskatos: tāds stalts

vīrišķis, tik liela auguma un tik maza prāta!
Jakubovskis (atvēzējas viņai sist): Ko tu ie-

drīksties, padauze!
Frida : Vai tu nu neesi muļķis, ka gribi sist

mani, kas vienīgā spēj tev palīdzēt? -Un kas tad

tā ir par gudrību, kad tu iedomājies, ka vēl tagad va-

rētu Maiju pierunāt tev par labu? Un kas tad tā

ir par gudrību, kad tu nesaproti, ka Maija tevi tikai

izjoko, sacīdama, ka sūta mani pie tevis? Vai tad tu

nezini, ka viņai allaž visādi stiķi galvā un ar tevi viņa

apietas, kā ar muļķa puiku, par kuru smejas? Nu?

Ko? —• Ne ar labu tu viņu vari pierunāt, bet tikai ar

viltu dabūt.

Jakubovskis : Nevajaga man tavas viltī-

bas. Kad ne ar labu, tad ar ļaunu un ar varu es viņu
dabūšu.

Frida: Es nedomāju vis, ka tu viņu dabūsi

ar varu. Neatliek tev vairs laika varai.

Jakubovskis: Kā tā? Varai vienmēr

laiks. Kad tikai viņa kautkur parādīsies laukā, es

viņu sagrābšu. Kad viņai ies līdzi kāda pavadone
vai Heils, tikšu ar tiem galā. Kad viņa paliks savā

istabā kā cietumā, es viņu pa nakti izzagšu un aiz-

vedīšu un pēc atdošu atpakaļ, lai tad ņem Heils.

Es visu pārdomāju.

Frida : Un kad tevi notiesā un padzen? vai

nodod atpakaļ poļiem?

Jakubovskis: Lai nāk, kas nākdams! es

.gribu savu dabūt!
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Fri d a : Ij tā tu nedabūsi savu! Vai tu zini,
ka rīt jau Maija un Heils precas?

Jakubovskis: Ā! —Nu tad vēl šonakt es

paņemšu Maiju pirmais, lai tad viņš precas rīt ar pre-

cētu sievu!

Fri d a
(smejas): Tu esi gluži muļķis! Vai tad

tev ir karaspēks, ar ko ielauzties pilī? Vai tad tu

domā, ka viņi tavu varmācību nepazīst un nesargā-
sies? Vai tu aizmirsi jau, ka pats apvainoji zvie-

dru virsniekus un tie tevi nesaudzēs un varbūt vēl šo

pēcpusdienu ieliek tevi cietumā? Man žēl, ka es

ielaidos ar muļķa vīrieti, kurš ļauj kaislībai tā aptum-

šot savu prātu.

Jakubovskis (drūmi novēršas, izgrūž): Nu?

Fri d a : Es teikšu, kā tu panāksi savu mērķi.

Jakubovskis : Nu?

Fri d a : Ko dosi, kad teikšu?

Jakubovskis : Precēšu tevi.

Fri d a : Kas man tava precība vairs? Tā jau

man ir. Un cik daudzas tu esi precējis un precēsi

vēl? Un es īstu precību, ne tādu, kā tavu, varu

dabūt, cik gribu. Pēc manas rokas ir lūguši ij labāki

vīri nekā tu. Nē, tas man nekas. Tev jādod man

pūrs, lai es būtu bagāta līgava, kad iešu pie vīra.

Jakubovskis: Ko tu gribi?

Fri d a : To dārgo kakla rotu ar sarkanakme-

ņiem.

Jakubovskis: To nevar.

Frida: Kādēļ nevar? Vai to biji nodomājis

Maijai? Nu jau tai vairs nevajadzēs, kad ņemsi ar

varu. Bet es redzu, ka ar to man nepietiktu, tev

būs jādod vēl tā skaistā pērļu virkne, kuru tu noņē-
mi no kakla leišu vaivadenei, kad biji to nokāvis.

Tu jau dabūsi citas rotas, kad iesi karā.

Jakubovskis: Ej pie velna!

Frida : Labi, labi! Nau jau man jāiet taisni

pie velna, ar velniem un burvēm no ļaunās mātes

alas tu esi labāk pazīstams. Es iešu vispirms pie

Maijas, tad pie zviedru virsniekiem un tad pie pils-

kunga Šildhelma.
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Jakubovskis : Labi, došu, kāds tavs

padoms?
Fri da : Dod tūliņ! Pēcāk tu vari aizmirst, ko

solījies.

Jakubovskis: Ha, ha! Tavs padoms var

būt nederīgs, tad es tev velti būšu devis.

Fri da : Darīsim tā: noliec tās rotas te uz ak-

meņa; lai es redzu, ka tev viņas vēl ir. Kad mans

padoms būs labs un tu pats to par labu atzīsi, tad es

nemu rotas.

Jakubovskis (izvelk no krūšu kabatas un noliek

tās uz akmeņa): Nu, saki!

Fri da : Es zinu, kur Maija ar Heilu satiekas.

Turp nosūti Maijai ziņu, lai iet šodien, jau tūliņ pēc

pusdienas, uz to vietu, it kā Heilam būtu kas svarīgs

viņai ko teikt, par kāzām jāpārrunā. Tu uzrakstīsi

vēstuli tu taču proti cik necik rakstīt? un es to

aiznesīšu viņai.
Jakubovskis : Viņa neticēs.

Fri da : Es aizsūtīšu ar sūtni, kuram ticēs.

Jakubovskis: To es ari varu izdarīt, tur

man tevis nevajaga. Es ņemu atpakaļ rotas. Tu

mani gribēji piekrāpt, un es tevi piekrāpu, es izlie-

tošu tavu padomu par velti.

Fri d a (smejas). Man jāsmejas par tavu muļķību

vairāk, nekā jādusmojas par tavu neģēlību. Tavam

sūtnim neticēs. Kas tas būs? Skudrītis? Vai kāda

meita? Bet manam sūtnim ticēs.

Jakubovskis (atliek rotas atpakaļ): Nu?
Fri da : Es sūtīšu mazo Lienīti, viņas pusmā-

siņu. Tu to nekad nedabūsi, bet man tā ir drau-

dzene. Nu, vai labs padoms?
Jakubo vsk i s Ofesms): Labs padoms. Nem

rotas. —Es došu tev vēl šo gredzenu klāt. (Apskauj

Fridu strauji.)

Fri da : Nu lūk, —es tev esmu vienīgā drau-

dzene: dod vēl kādu gredzenu.
Jakubovskis : Pietiks.

Fri d a (aizgriežas): Es tev varētu dot vēl kādus

padomus. Un viens bez manis tu ne"kā neizdarīsi.
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Apkrāpt tu manis ari neka nevari, tu esi manas

rokās.

Jakubovskis (iedod viņai vēl vienu gredzenu,

pieglauzdamies viņai un labinādamies): Tu esi man laba,

es tevi mīlu ne kopš šīs dienas vien. (Apskauj viņu

atkal.)

Frida (runā aši un klusi): Tad klausies, kad tu

nu mani tā mīli: varētu notikt, ka Maija tev preto-

sies visiem spēkiem un ka tu ar vinu netiec gala; var

notikt kāda nelaime. Tad tev vajga aizdomas no

sevis novērst un vislabāk aizdomas vērst uz

fieilu, visi zina, cik viņš ir greizsirdīgs.
Jakubovskis : Labi, labi, —kā to izdarīt?

Frida: To tu ari nevari izdarīt viens pats

bez manis: es dabūšu Heila dārza cirvi —to pašu,

ar kuru viņš tevi apdraudēja un no kūra tu sabijies

un aizbēgi.
Jakubovskis (kaunā un dusmās): Velns lai

tevi rauj! Ko tu to piemini?!
Frida : Man jāpiemin, jo šo cirvi es varu da-

būt un tas jānoliek tanī vietā, kur viņi mēdza satik-

ties, un kur šoreiz tu aiziesi gaidītā Heila vietā.

Jakubovskis (uztraukts, gaidās): A! ā!

Kur tad tā vieta ir? Kur tā vieta ir? Nu! nu!

Frida: Es zinu to vietu un kad vajdzēs, tad

tev pateikšu, ne agrāk!

Jakubovskis : Velna sievišķis!

Frida: Tu redzi nu, ko tu esi pazaudējis,
skriedams pakal savai Maijai, kura tevis negrib.

Jakubovskis (mīlinādamies): Nu, nu, es jau
tevi vienmēr gribu un esmu gribējis. Man tikai du-

smas par tās Maijas spītību. Ko viņa iedrīkstas?

Viņa man sacīja veselu sprediķi par laba uzvaru

pār ļaunu. Es viņai gribu parādīt laužu muļķību.

Viņa grib mani pārvarēt vecu karavīru. Viņa ir

kāda burve un palaižas uz saviem burvju vārdiem.

Bet gan pret viņas burvībām dabūšu stiprākus bur-

vju vārdus no velna alas.

Frida (zobojoši): Varonis! Standartjunkurs!
Zaķa pastala "tu esi! Vienkāršs meitēns, kā visi
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meiteņi: viņai ir labāks līgavainis nekā tu, jo tu

skrej pakaļ visām meitām. Bet kad tu Maiju dabūsi,
tad Heils to vairs neprecēs, un tad Maija nāks pati

pie tevis. Tad jau tu varēsi tuvumā noskatīties, kāds

viņai tas burvības spēks.

Jakubovskis: Es iešu uzrakstīt to vēstuli

un gādā tad tālāk. (Steidzas prom.)

Frida (nosauc viņam pakal zobojoši): Lūk, mīlē-

tājs mans jaunais, aizmirsa uz atvadībām pat ap-
skaut un noskūpstīt mani.

Jakubovskis : Noskūpsti tos dārgakmeņus
un peries. (Aiziet.)

Priekškars.
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Trešā aina

Raganas ala.

Tumša telpa. Mazs uguntiņš zem trijkāja.

Ragana. lenāk Jakubovskis.

Ragana (pusdziedoši, ap uguni rīkodamās, maisī-

dama katliņā uz trijkāja):

Buru, buru, buru,

Ko es rokās turu

Buru, buru, buru,

Ko es rokās turu

Jakubovskis (panākdams uz priekšu, pārsteigts,

klusi): A! vina teica tos pašus vārdus! Skudrītis ar*

dzirdējis.

Ragana:

Ko es rokās turu,

Tam es guni kuru,
Moku guni kuru

Jakubovskis (klusi): A, ā, i vina ari ragana*
visām viena dziesma moku guni ja, to vhja man

uzkūrusi

Ragana :

Netrauc manu dziesmu,
Dziesma tevi dzels

Moku guni kuru,
To ar nāvi duru

Jakubovskis: Ko tu, ragana, mani baidi?

Še tev laba nauda, lem man labu likteni! (Nomet vi-

ņai zelta gabalu.)

Ragana:

Zelta malka liesmu

Augstā šaltī cels.
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(Uguns zem trijkaja piepeži augsti uzšaujas, uzliesmojumā pie

sienas redzas ģindenis.)

Jakubovskis: Ā, kas tur redzējās kā ģin-
denis? Nu, lem manim laimi!

Ragana:
Es ne laimleme,

Es tik kalpone.

Jakubovskis : Kas tad lemj?

Ragana :

Dziļā māte alā,
Visu lietu galā

Ko tu zināt gribi?

Vai ar zeltu zibi?

Jakubovskis (nomet vēl zelta gabalu): Vai es

panākšu, ko vēlos? (Uguns atkal uzšaujas gaisā, vēl aug-

stāk, un nu redzas blakus ģindenim zobens.)

Ragana:

Augstu šalti uguns cēlies,

Gūsi vairāk nekā vēlies.

Jakubovskis (gavilēdams): A! ā! es tevi

veikšu! es tevi gūšu! es tevi gūšu!_ (Sabaidīdamies.)

Ko, tas zobens blakus ģindenim? A, es pārvarēšu

nāvi ar zobenu! Zobens stiprāks par visu! Ļau-

nums veic! Ko tu saki, ragana!

Ragana :

Ļaunums visa veicējs

Sevis paša tveicējs
Kas tas gala teicējs —? —

Jakubovskis: Ho! ho! Es tas gala tei-

cējs! Mana tu būsi! Es tavu likteni lemšu, tu lep-
nā! tu svētā! ha! ha! ha!

Ragana:
Šodien likto šķirsi,

Rītu pats tu mirsi

Jakubovskis (bailēs un dusmās): Ko tu mani

mulsini, ragana!? Ko tu atkal par nāvi runā? Vai

neesi dabūjusi zelta vēl diezgan! Še vēl! še vēl!

Še Vēl! (Nomet trīs reizes pa zelta gabalam un trīs reizes
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izšaujas, ik reiz augstāk, liesmas no ugunskura. Sienā'parādās

ģindenis, bet nu tura savu galvu rokā. Zobens ir ar asins

plankumiem.)

Jakubovskis (sabaidās, bet saņemas, pats sevi

mierinādams): Lūk tā! zobens asiņots! un protams, lai

plūst tā asinis, kas nāk pret mani!
_

Atkal tur ģinde-
nis! Nu tura pats savu galvu rokā! No manis uz-

veikts! Kur tas ģindenis? Nu, tas būs Heils! A,
mani baida, ka es miršu rīt! Ko?! Es esmu Ādams

un vecais Ādams mirst, lai jaunais uzvarētājs Ādams

celtos! Mans gars taps jauns no uzvaras. Ha! ha!

Nu, ragana, rādi. man manu uzvaramo! Maiju

rādi man!

Ragana:
Dzīvam sava liesma.

Liesma liesmai briesma.

Jakubovskis: Tu negribi! Nu, še vēl

nauda, lai šaujas liesma un rāda man manu guvumu!
Es gribu viņu redzēt ari bez viņas gribas. (Met
zelta gabalus, bet liesma neizšaujas, apdziest uguns-

kurs, iestājas galīga tumsa.) Kas tas? par ko lie-

sma nešaujas? par ko uguns apdziest?

Ragana :

Vai! vai! vai!

Uguns dziest

Vajdzēs ciest

Griezt! griezt! griezt!
Vai! vai! vai!

Parādība (neskaidrās līnijās tikko pazīstama Mai-

jas tēlā, bāla mirgo. Maijas tēls bālgans, ap kaklu sarkanums.

Aši pazūd.).

Jakubovskis (sabaidās, grib bēgt, bet nespēj):

Vai! cik nelabs tēls! ko tas sarkanums ap kaklu?

Vai asins? Nē, tas būs lakatiņš, ko viņš solījās

dāvāt, kā kāzu dāvanu! Cik nelabs tēls! Man jā-
redz viņa dzīva! (Taisās bēgt, bet nespēj.)

Raganas balss (tumsā, klusi, lēni): Vai!

vai! vai!
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Jakubovskis (čukstot): Rau! pazuda!
(Pa brīdi skali.) Cik te gaiss nelabs! —Ko tu rādi, ra-

gana? Velns lai tevi parauj ar visu tavu raganu

alu! Es iešu viņu dzīvu redzēt un ņemt! Ko

tavi spoki mani baidīs? (Aiziet.)

Raganas balss (klusi, lēni): Vai! vai! vai!

Priekškars.
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Trešais cēliens

Dārza terase pils paaugstināta vietā. Lejāk gar visu terasi

eja, apaugusi krūmiem.

Pirmais skats

Ejā ap terasi parādās Lienīte un pec viņas slapstīdamas ienāk

Frida.

Lienīte (nedzirdamiem soļiem paskrien garām pa

eju, lūkodamās uz augšu. Klusi uz Fridu, pie tās piesteigda-

mās): Vēl nav iznākusi. Tūliņ Maijai jāiznāk uz te-

rases. Heils ari ir tur pie viņas. Vina jau saģērbu-

sies līgavas tērpā, lai parādītos Heilam, kāda būs šo-

vakar. Cik skaista viņa ir kā līgava! nemaz nevar

atskatīties.

Frida : Nepļāpā aplami! Ir jau redzētas vēl

skaistākas. Skaties tik, vai viņa iznāk. Vai sargi
ari ir, lai Jakubovskis viņu neaizvestu?

Lienīte: Ir, ir sargi. Iznāks, iznāks, kad es

tev saku. Bet skaistāka viņa taču ir par visām, vi-

sām!

Frida : Ej vēl reiz paskatīties, vai iznākusi?

un vai viena?

Lienīte (paskrienas atkal. Klusi): I r> ir> pašlaik
nāk laukā, Heils ari līdzi.

Frida : Labi, paliec te, es tūdaļ atnākšu.

(Aiziet.)

Otrais skats

Augšā terasē parādās no pils durvīm iznākot Maija un Heils.

Maija (līgavas uzvalkā, jautra, pārgalvīga): §e esmu

tev, mans mīļais! Tāda es būšu šovakar kā līgava,
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kā tava līgava visu ļaužu priekšā! Tagad es esmu

līgava, tev vienam skatāma. Tev pirmām jāredz

mani, kad vēl laužu acis mani nav redzējušas. Tev

vienam es pušķojos, tev pirmām un pēdējam. Es

pati tevi izvēlējos un nevienam nav tiesības uz mani

un neviens mani nevar ņemt ar vari. Tev vienam

es dodu sevi no brīva prāta un uz visu mūžu!

Hei 1s : Mana dārgā, mana neatņemamā! Es

tevim ticu, es tevi dievinu; es tevi grūti, tik grūti at-

rauju šai ļaunai pasaulei. Es tā trīcu un drebu par

tevi. Tik baigi man ir. Ašāk, drīzāk es gribētu tevi

tvert savās rokās, lai tevi neviens nedrīkstētu man

atņemt. Kaut jel kāzas varētu vēl pasteidzināt,

ne šovakar, bet tūdaļ, tagad pēcpusdienā.

Maija: Vai tad tu būtu mierīgāks, kad kāzas

būtu noslēgtas? Vai tad kāzas un sveši vārdi no

mācītāja tev nozīmē vairāk nekā mani vārdi? Ta-

vas līgavas vārdi?

Hei 1s : Ja, ja, tad es būtu drošāks, tad nevie-

nam citam nebūtu tiesības uz tevi, kā tik man. Tad

svētais likums mani aizstāvētu.

Maija (smejas): Ak tu mans mīļais, bailīgais!
Tik bailīgs tas, kas mani sargā un aizstāv! Svē-

tais likums! Ak, mans vārds, mana sirds, mana

mīla uz tevi ir daudz svētāki nekā visi likumi. Tā

mana mīla tevi aizstāvēs vairāk par visu. Kad visi

likumi būtu tavā pusē un mana sirds tur nebūtu, tad

tu būtu viens un paliktos viens. Bet es tevi esmu

savā sirdī ieslēgusi kopš tās pirmās reizes, kad tā

atvēra savas durvtiņas un savu lodziņu, lai ielaistu

saulīti, lai ielaistu tevi. Ak, cik baigi man bija, kad

pirmo reiz vērās lodziņš! Ak, kā es baidījos no vi-

sas svešās pasaules! Kāda iekšēja balss man čuk-

stēja: never, never lodziņu! Ko tu redzēsi, tas būs

briesmīgs! Dzīvie cilvēki nau tik labi kā miroņi!

Hei 1s : Mīlā, mīlā mana, nerunā par miro-

ņiem! Man tā riebjas par viņiem runāt! man, lūk,
nelabas nojautas!

Maija : Lūk nu, tu man vienmēr pārmeti bai-

les un nojautas, un nu tu pats baidies.
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Hei 1 s : Es nezinu, kas šodien man ir. Kad

šī diena būtu ašāk garām! Kad mēs ašāk būtu sa-

laulāti!

Maija: Es šodien vairāk laimīga, nekā bai-

līga. Mans lodziņš atvēris visus slēģus un redz tevi.

Lūk, es sāku tev stāstīt, cik baigi man bija, bet kad

ieraudzīju tevi kā pirmo, tad no tevis man nebij bai-

les. Mana dvēsele, kas mūžam bija klusējusi, kautri

ko čukstēja.

Hei 1 s (apskauj viņu): Mana dārgā, mana vienīgā,

mana vienīgā dzīvība.

Maija (liegi izvijas no vina rokām un staigādama

dejā, klusi dzied):

Lapas runā dienu,
Ziedi runā nakti,

Pumpuri bikli

Mijkrēslī čukst:

Kaut ari diena,

Tevis nav bailes

Pumpurīts veras

Pretim tev!

Hei 1 s : Ak, cik skaisti, kad tu dziedi un dejo!
Tu it kā puķe, kas atraisījusies no zemes un lido ze-

mes virsū, tu it kā būtne no citas pasaules! Tai-

snība, taisnība tev. ka tu neesi no mūsu zemes bēr-

niem.

Maija (tāpat pusdziedoši, pusdejoši):

Mana māte mani baroja

Kaltušām krūtīm,

Mans tēvs mani auklēja

Stingušām rokām,
Visi kaimiņi smaidīja

Atņirgtiem zobiem

Baltā māte apstājās,

Pacēla mani,
Tevim mani atdeva:

„Ņem tu un glabā!" (Viņa smejas.)
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Hei 1 s : Līgsmīgi un drausmīgi reizē ir klau-

sīties un skatīties tevī! Man, taisnību sakot, arvien

ir bijis drusku baigi tavā tuvumā. Tu esi tik sveša

pret visu, ko es pazīstu. Citiem tu esi tik pat savāda

kā man. Tu mani pievelc sev tik neatvairāmi, bet

es nekad neesmu drošs, ka es tevi varētu noturēt.

Tu visu manu būtni sagrozi un sašķobi, es topu ne-

drošs pats sev, es sāku šūpoties kā puķe vējā. Un

tomēr es liekos cietāk zemē stāvam nekā jel kad.

Kad tu dziedi, tad man ari gribas dziedāt, kad tu

baidies, tad man ari bail. Bet kad tevis man nav,

tad es kā nezāle jūtos, kas izravēta no puķu dobes

un nosviesta ceļa malā. Es bārens esmu un pie tevis

pirmoreizi atnācis mājās... Tu esi kā smarša, kas

klīst pa visu dārzu un tomēr es skaidri zinu, kur tā

roze aug, no kuras nāk viņa smarša. Un lai smarša

cik tāli aizklīst, roze stāv uz vietas, uz to es varu

palaisties.

Maija : Nu, kad tev ari gribas dziedāt, kad

es dziedu, tad jau dziedi tagad, kad mūsu gaviļu

diena, mūsu kāzu diena!

H ei 1 S (pusdziedoši):

Saule glauda galvu,

Mēnesis sirdi,
Saule dod rozes,

Mēnesis lilijas,
Saule dara melnu,
Mēnesis baltu,
Saule manā dārzā,

Dedz mani, dedz!

Maija : Mans mīļais, pirmo reizi dzirdu, ka tu

ari dziedi. Tu biji tik kluss kā puķes tavā dārzā.

Hei 1 s : Tu izplaucēji manas puķes dārzā,

man tik atliek ziedus salasīt un katrs smaršodams

dzied.

Kā man dziesmas nedziedāt,
Es zināju salasāmas:

Mīlā matus vēdināja,

Dziesmas bira vīvinot,
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Es pa vienai salasīju,

Paglabāju azotē.

Maija (smiedamās): Lūk, kāds tu esi! lūk, uz

ko tev prāts stāv! Es nemaz nezināju.
Hei 1 s : Tā ir man pašam pirmā reize. Pirmo

reizi es sajūtu laimes sajūtu; es laimes nepazinu, tu

mana laime; šodien man likās, ka laime man tuvu,

es sadzirdēju viņas balsi kā dziesmu. Bet man bai-

les palika no laimes, vai es viņu noturēšu? Un

līdz ar laimi aizies ari dziesmas. Man liekas, šī mana

pirmā dziesma būs ari mana pēdējā. Es dzirdēju

dziesmu kā tālu atminu no bērnu dienām un man li-

kās, ka mana roze būtu to dziesmu dziedājusi.

Maija :

Tu esi dārznieks,
Es esmu roze!

Dari ar mani,

Kā tev tīk!

Tu pieliec dzirkles,

Kas mani griezīs,
Es jūtu roku,

Kas mani tur.

Griez mani, miršu,

Vēl mana dvēsle

Tevi kā smaršu

Mīlīgi skaus.

Maija (piepēži apklust, tad piesteidzas pie Heila un

strauji to apskauj).

Hei 1 s : Tava dziesma tik mīlīga un skaista,

kā tava dvēsele, bet tik bēdīga un nojautu pilna kā

nāve. Vai tu to nedzirdēji?

Maija (piesliedzas viņam vēl tuvāk).

Trešais skats

Lejā atnāk Lienīte, aiz viņas Frida un Jakubovskis ;

visi iet klusi un slapstīdamies, apstājas un klausās.

Heils (uz Maiju): Tu drebi, mana dūjiņa! nē,
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ne dūjiņa, tu tiešam esi ka roze, roze ari notrīs,
kad viņu grib plūkt. Bet es jau negribu tevi plūkt.

Maij a_ (satrūkstas): Tur ir kāds lejā! (Sauc

un noliecas pār žoga malu; Frida un Jakubovskis atvelkas.)

Kas tur ir lejā?
Lienīte: Es tā esmu. Vai tu izbijies,

Maijiņ?

Maija : Ko tu tur slapsties leja? Es tiešām

sabijos; tagad jau staigā visādi cilvēki.

Lienīte (smejas): Ko tu nu tūliņ sabijies? Bet

mani tu rāj, ka es bailīga. Te jau neviena nau.

Maija : Vai tiešām nau neviena? Man li-

kās Ko tad tu gribēji? Ko tu slapstījies?

Lienīte: Es gribēju pie tevis iet; vai tu

lautu?

Maija : Ko tad tu nenāci?

Lienīte : Pie tevis ir Heila kungs.

Maija : Viņš drīz aizies, tad tu vari nākt. Bet

ko tad tu tur gravā slēpies? Būtu varējusi nākt pa

durvīm pajautāt.

Lienīte: Es atnākšu drīz.

(Aiziet aiz krūmiem.)

Ceturtais skats

Maija :_ Man tik drausmīgi palika! Kad tik

tur lejā vēl kāds nebija?

Hei 1s : Tu domā viņš? Viņam jau nu ne-

kas cits neatliek pāri, kā slēpu noskatīties un noklau-

sīties mūsu laimi. Tevi viņš nu nedabūs ne mūžam.

Ha, ha, ha!

Maija (piesteidzas viņam klāt un apkampj viņu): Ne-

smejies, Viktor! Man tik drūmi ap sirdi.

Heils: Nebaidies, manu rozīti, netrīci! Ko

viņš spēj izdarīt?! Bet ko tā mazā Lienīte tā vi-

sur ložņā apkārt! palaidne meitene, noklausās un

sačukstas ar visiem.

Maija : Palaidne gan, bet viņa mani loti mīl
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un grib man labu. Gan savādā veidā, kā viņa to sa-

prot. (Glaužas pie Heila.) Ak, daudz māni mīl, bet

man tikai bailes no tā!

Heils : Netrīsi, manu rozīti. Ko viņš spēj?!

Man ir vairāk draugu nekā viņam. Zviedru kareivji

mani sargās. Šildhelma kundze man laba. Ļaudis

visi ir mūsu pusē! Tevi visi tā mīl, ka neviens ne-

ļaus tev pāri darīt.

Maija (mīlīgi): Ja, tev daudz draugu un ari

daudz draudzeņu; kā tā pati Frida tevi gribētu.

Heils (sakustas nepacietīgi).

Maija : Neuztraucies, mans mīļais! Es tik tā

pa jokam. Gribas ari pajokot, kad ir tik drausmīgi.
Pie tevis nāku patverties, pie tevis atpūsties. Pie

tevis tik labi. Nāc šurp, atsēdīsimies drusku. Es

tev vēl gribu kādu dziesmiņu padziedāt! Nāc še

tuvāk pie paša žoga! Ar tevi kopā man nav bail ne

no viena.

(Viņi atsēstas pie žoga.)

Maija (dzied klusu balsi kā šūpuļa dziesmu):

Man sirds ir gurusi
No trokšņa dienā,

Ne mirkļa nostāvēt

Kā karstā plienā.

Pie tevis labi ir,

Var klusi klusēt,
Tu man sirds spilventiņš,

Kur sāpēs dusēt.

(Noliecas un noliek viņam galvu klēpī tad skaļi:)

Mīļais, mīļais!

Heils (bažīgi): Vai! Kad tik nedzird kāds?!

Maija (bezbēdīgi): Lai dzird! Lai klausās visi:

tu esi mans mīļais! Tev vienam es piederu un ne

mūžam nevienam citam! Lai klausās! Lai dzird!

Lai ievēro to un velti nepūlas!

(Piepēži viņa satrūkstas, it kā padzirdējusi kādu troksni. Ja -

kubovskis parādās un grib ko teikt. Frida viņu attur.

Abi pazūd atkal.)
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Maija (nz\ec augšā): Vai kas nerunāja tur? Vai

nesmējās?

Heils (viou turēdams): Nekas nebija, ne runāja

kāds, ne smējās. Tu tikai pati uztraukta un redzi un

dzirdi spokus. Par daudz tu vienmēr mini spokus

un miroņus, un tie tev visur rādās. Polis jau te ne-

nāks, viņam pašam būs bailes; viņu jau sveikā ne-

atstās.

Maija: Ja, es redzu visur miroņus, es jau no

miroņu cilts (vina lūko smieties) es būšu klusa un

nebaidīšos. Klusēt jau ir tik labi ari mums, nevien

miroņiem. Visaugstāko laimi nevar izteikt vārdos,

bet klusībā. Man ir tik labi! Klusēsim! Nesaki

nekā! (Pēc brīža bažīgi.) Vai tu tik dzirdami elpo un

dves?

Heils: Nē, nē jel! es gluži mierīgs. Klusē-

šana tevi ari uztrauc. Parunāsim labāk. A, es

aizmirsu gluži: es jau atnesu tev līgavas dāvanu

še lūk! mazs lakatiņš! Sarkans kā roze un mīksts

kā spilviņa!

Maija (uzlec, priecīga): Ak, kāds skaists laka-

tiņš! Sarkans kā as —kā uguntiņš! Mūsu pavarda

uguntiņš, mūsu nākamā kopējā namiņā! Tavā rožu

dārziņā Siguldā! Pie skaistās pils! pie skaistajiem

dziļajiem Gaujas krastiem! Ak, kas tur būs par de-

bešķu dzīvošanu tur jau būs ari tuvāk mūsu lab-

vīrs ar savu mīļo alu, kur mēs tik daudz reizes sati-

kāmies un kur mēs vēl vairāk satiksimies! Vai mēs

tai alā nevarētu mūžam palikt! Visu dzīvi! Tur

būtu skaisti dzīvot, skaisti mirt! Tur neviens cil-

vēks mūs netraucētu! Mēs no visas pasaules iz-

bēgtu un dzīvotu tikai savai laimei! Mūsu laime ne-

kad nebeigtos, jo labais vīriņš mūs apsargātu un

dotu dzert no sava dzīvības ūdentiņa! Ja, ja, iesim

turp tūliņ!

Heils: Ja, vai zini, es labvīru alu izpušķoju

zaļumiem un puķēm. Es gribēju tevi turp aizvest

vispirms mūsu kāzu dienā, bet tagad labāk steig-

simies ar laulāšanos un tad iesim turp. Es iešu pa-
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rīkot, varbūt mēs taču varētu laulāšanu panākt jau

šodien pēc pusdienas un drīzāk, drīzāk tikai

Maija : Ja, ja, ej un tad skriesim uz labvīra

alu un noslēpsimies laimībā! Ak, kā man gribas jau
tur būt! Kā man gribas smieties un priecāties! Man

ir tāda neizsakāma priekšsajūta, it kā es tiktu aiz-

rauta kādā bezgalībā. —Tu mans mīļais! (Smejas.)

Mein Glūck und mein Heil! Mein Glūck und mein

Heil!

Heils (smejas un skūpsta viņu).

Maija: Skūpsti mani! skūpsti mani! Nē,

es skūpstīšu tevi! Šis mans skaistākais acumirklis!

Heils : Es tūliņ būšu atpakaļ!

(Viņš aizsteidzas.)

Piektais skats

Maija (viena, runa nervozā prieka uzbudinājuma):

Mein Glūck u»d mein Heil! Mein Glūck und mein

Heil! (Pieiet pie žoga malas.) Mein Glūck und mein

Heil!

Jakubovskis (parādās leja): Dein Heil ist

dein Unheil! Dein Glūck ist dein Unglūck! Tavs

Heils ir tava nelaime! Es tevi ņemšu! Es tevi

ņemšu vēl šodien! Man tu neizbēgsi! Mīla stiprāka

par nāvi, pati teici. (Viņš nozūd atkal kokos smiedamies.)

Sestais skats

Maija (piepeži skali iekliedzas un atstreipuļo atpakaļ;

tad saņemas un sauc): Heil! Heil!

(Iznāk sargkareivis zviedris.)

Sargkar ei v i s : Kas ir? Kas ir?

Maija (uztraukumā rāda uz leju): Tur! tur!

Sargkareivis (paveras bet nekā neredz): Kas
tur bija?

Maija : Tur, tur! Pasauciet Heila kungu!
(Sauc pati.) Heil! Heil! Heil! Nāc atpakaļ! Nāc!

(Abi iesteidzas pilī.)
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Septītais skats

No kokiem iznāk F r i d a un klausās.

Frida : Sabaidīja polis dūjiņu! Pagaidi, es

papūlēšos, lai tavas bailes nebūtu bijušas veltas. Es

tevi no sava ceļa nobīdīšu. Lai tu esi skaistāka, es

esmu gudrāka. Tu man neatņemsi dārznieku; tas

bija jau mans, pirms tu to novīli sev. Nāc, nāc, ķe-
ries pie viņa klāt, es tev viņu izraušu vai no paša
mīlas apskāviena! Nāk!

(Nozūd kokos.)

Astotais skats

Maija ienāk Heila vadīta un apskauta.

Heils: Kas tad ir noticis? runā nu, mana

mīlā, dārgā! Te neviens mūs nedzird.

Maija : Ak! neviens mūs nedzird! Es nezinu.

Heils: Ir sargi nolikti ari lejā.

Maij a (pusmechaniski): Ari lejā
Heils : Saki nu, kas tevi tā pārbiedēja? Ko

tu redzēji?

Maija: Es redzēju —es dzirdēju miroņus

man tā bail!! man tā bail!

Heils: Ko tu atkal redzi spokus, mana bai-

līte? Nau no kā baidīties! Zini, man solīja vēl pa-

steigt mūsu kāzas, tūliņ, pēc vienas stundas, mācī-

tājam ziņots, ja daudz, divas stundas. Nebaidies,

mana rožu ziedu lapiņa! Tu man ar pielaidīsi bailes.

Nau ko baidīties, tu mana laime! Tūliņ, tūliņ! (Heils

apskauj viņu un nosēdina sev blakus solā.)

Maija : Nē! ņem mani klēpī! Tā tuvu, tuvu

pie tevis gribu būt! Turi mani ciešāk, ciešāk, lai

man nav bail!

Heils (sēdina viņu sev klēpī un apskauj): Mana

laime! Kā no debesīm sūtīta tu man nāc! pati, pati

nāc! Kā ziedu puteklīts nolaidies smaršodams un es

tevi turu savās rokās, no laimes apreibdams! Es

tevi turēšu! es tevi nekam nedošu, nekam nedošu!
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M ai ja (piepeži nodreb).

Heils: Nedrebi, mana dūjiņa! esi droša,

drīz, drīz! Atpūties manās rokās! Atpūties pie ma-

nis, sava sirds spilventiņa, kā tu pati saki.

Maija (brīdi gluži klusu, tikai pa laikam iedrebot. Tad

dzied klusā balsī):

Ņem mani, auklē,

Lai jel es rimstu

Tā man ir bail!

Ņem mani, turi

Ak vai, es grimstu!

Ņem mani cieši

Stiprajās rokās,

Klau, klau kas tur?!

Raugi, vai rēgi,
Vai miroņi lokās?

N

Heils: Esi mierīga! Nau miroņi. Kur te tie

miroņi? Te apkārt tik puķes un ziedi un rozes. Tie

tev uzsmaida. Lokās ne miroņi, bet rozes.

Maija (paliek mierīgāka un klusi sēd, kā piemiguši).

Heils: Tā labi, tā labi! nomierinies un nebai-

dies vairs, tad es varēšu atkal iet un pasteidzināt.
Es aizskriešu pats pēc mācītāja.

Ma i j a_(tāpat, kā pa miegam): Neej! neej nekur!

Nekur nau jāsteidzas.

Mans mīļais, mīļais,
Jel neej projām,

Kā aizmiglojam
Man jūtas acs.

Man jūtas sirdi

Kā pušu raujam,
Kā sevi ļaujam,

Kad riebums glūn.

Ak neatstāj, mīļais,
Mani še vienu

Nevienu dienu,

Ne brīdi, nekad!
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Hei 1s : Pasēd, pasēd, manu debestinu, atpū-

ties kā balts mākonītis zilās debesīs pusdienas laikā.

(Pēc brīža nemierīgi.) Man vajaga vēl aizskriet pie

ķestara; drēbnieks mani gaida ari. Es nu iešu,

mana dārgā, lai mēs ašāki būtu kopā uz visiem lai-

kiem! Es tevi palaidīšu no rokām.

Maija (neatbild, dzied tikai kā pusapzinīgi):

Nelaid mani laukā no rokām

Man ir, it kā es tad nomesta mokām.

Necel mani no klēpja nost

Man ir it kā man tad odze grib kost.

Paliec vēl, paliec vēl vienu brīdi!

Kā tumšā naktī mēness man spīdi!

Necelies augšā! es nez ko es daru

Man ir it kā es izlaistu garu.

(Apskauj drudžaini strauji Heilu un spiežas tam klāt.)

Hei 1s : Ak vai, mana mīlā! Bet vajga taču

man iet! citādi viss novilcināsies, tu zini, kādi ir

mūsu ļaudis! Mēs tiksim nezin kad salaulāti! Tā

var lai dies pas notikt viss kas briesmas!

Nē, nē, vajga steigties, lai ašāk tiktu pie miera!

Maija (kā atmozdamās): ja
,

vajga steigties, vaj-

ga steigties! —Es nez', vai vajga tā steigties? Pie

miera mēs tiksim tikai nāvē, pie miroņiem, pie mi-

roņiem. Nez, kamdēļ viņus nesauc labāk par mie-

roniem? Tiešām pareizāki un skaistāki izklausās

mieroni.

Hei 1s : Nerunā atkal par nāvi un miroņiem,
labāk atcerēsimies mūsu mīlu un mūsu laimi kopīgā

nākotnē.

Maija : Nāve un mīla tik tuvas viena otrai.

Stipri mīlēt ir taču mirt priekš sevis un atdzīvoties

priekš otra. Kura gan ir stiprāka mīla vai nāve?

Man liekas: mīla, jo'nāve tik iznīcina un nav vairs

nekā še zemes virsū; bet mīla nonāvē sevi, bet dara

dzīvu otru. Bet, varbūt, kāds mīlā mirstot nemaz

nenomirst, bet dzīvo vēl aiz nāves? Un, varbūt,

kāds atmostas tikai tad uz dzīvi,,kad mīlā mirst?

Tikai jūs, vīrieši, šķirat mīlu un nāvi, sieviete
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mirst vienmēr, kad mīl; tikai mīļākā viņa top dzīva,

ne savā dzīvē, bet citā.

Hei 1s : Ja, mana mīlā, mana gudrā, mana ne

šīs pasaules balva! Runāsim par to daudz, runāsim

vēlāk, tagad steigsim šo dzīvi nokārtot laimīgi I

lai mums nekas nekaitētu. Tas ir svarīgāki.

Maija : Kas ir svarīgi? Tikai viens ir sva-

rīgs par visu, visu tā ir mīla. Laime? nau ci-

tas laimes kā mīla. Kas mīl, tam nau ko steigties.

Kas mīl, tam nau ko baidīties. Tev taisnība, es ne-

baidīšos. Kas man var vairs kaitēt, kad es mīlu?

To mīlu man nekas nevar atņemt. Man var atņemt

tikai dzīvību, bet paliks mana mīla. Un dot man

ari neviens neko nevar vairāk. Dzīve man devusi

mīlu un vairāk ne tūkstots dzīvēm nau ko dot. Dzīve

ir nabaga, mīla ir bagāta. Un es visu savu bagātību

varu brīvi aizdot projām un es nebūšu vēl nabaga!
Es visu atdodu tev un es pati tieku laimīga, un es ne-

tieku nabagāka, man paliek mīla priekš visiem.

Kādēļ lai es bēdājos un baidos, es mulķīte?

Hei 1S : Tu esi svētā. (Nometas pie viņas ceļos.)

Maija (naivi, kaunīgi): Nē, nē, mīļais! Es tik

tāpat sevi mierināju, ka nau jābaidās. Taisnība taču

ir, ko es teicu, vai ne? Es gribēju tikai teikt,
ka tevi mīlu un iznāca tik gari.

Hei 1s : Tu esi dievišķa un pati to nezini.

Maija: Es tevi velti sabaidīju ar savām pie-

pēžām bailēm miesas jau bieži sadrebas, kad ari

gars ir stiprs, kad ar mazo adatiņu tīšu prātu

gribu durt pirkstā, tad pirksts raustās, un es taču

labi zinu, ka sāpes nemaz tik lielas nebūs un nekas

nekaitēs. Tā ari tagad.
Hei 1s : Es jau tik uztraucos un drebēju, ka

mēs ātrāk tiktu sadoti kopā un nāktu pie miera, es

Ma i j a_: Ja, ja, dari vien Visu, lai pasteidzinātu
mūsu salaulāšanu! Es jau nu tevi vairs neatturēšu

ar savām veltīgām bailēm. Ej vien, mans dārgais,

un atstāj mani vienu, te jau ir diezgan sargu, man

jau nekas ļauns nevar notikt. Ej vien droši!

Hei 1s : Tagad man vēl vairāk bailes par tevi
v
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—ka kāds neaizskārtu. Bet es jau eju, lai gādātu

par tavu lielāku drošību. Nu drīz, drīz es tevi glābšu

no visa ļauna. Sveika, mana mīļā, mana svētā! ļauj

man tikai tavas rokas noskūpstīt!

Maija (apskauj vinu un skūpsta vairāk reizes): Mēs

atvadāmies kā uz mūžiem un taču pēc pāris īsām

stundām būsim atkal kopā un nešķirsimies vairs.

Heils: Drīz, drīz, drīz! (Aiziet.)

Devītais skats

Maija (viena, atsēstas nogurusi žoga malā): Man

nau par ko baidīties un būt skumjai, bet prāts tik

skumjš un sirds tik grūta. Es noguursi šinī karstā

dienā; gulēt gribētos. Nē, raudāt gribas, kad labi

izraudātos, paliktu vieglāk.

Ak, kaut es spētu raudāt vēl!

Tā žēli, žēli!

Ak, ir jau vēli,
Vairs asru nav.

Kad asras riestu,
Es mazāk ciestu,
Vairs asru nav.

Ak, tikai raudāt, raudāt vēl!

Kad asras gūtu,

Kā bērns tad būtu,
Vairs asru nav.

Ko es pati ieaijājos grūtsirdībā! Labāk domāšu uz

kāzām. Paskat! man taču ir skaists zīda lakats

dāvāts. Jāpapušķojas un jāpapriecājas. Jāapskatās

spogulītī, vai esmu skaista. Ak, kur tas ir mazs,

var saredzēt tikai lūpu galiņus, vai ir kā rožu pum-

purīši, kā viņš saka? Ja, ir! ak tavu prieku! Jāiet

istabā, paskatīties lielākā spogulī. (Aiziet.)

Desmitais skats

Iznāk no kokiem Jakubovskis un Frida.

Fri d a : Nāc te. Mums jārīkojas loti aši, viņi
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laulāšanu grib izdarīt tūliņ. Tev nevajaga to pa-

laist.

Ja k u b o v s k i s : Ja, lai tu viņu varētu precēt.

Frida: Klusi! Es izdomāju, kas darāms:

Maija jāizviļ uz labvīra alu, turp tu aizsteigsies jau

agrāk un viņu saņemsi. Kad viņa būs tava bijusi,

viņa kaunēsies vairs precēties; es viņu pazīstu. Un

mēs abi panāksim savu. Vai tev ir zīmīte uzrak-

stīta, kā tev teicu? Nepļāpā! še papīrs, raksti: «At-

nāc tūliņ uz labvīra alu. Vajadzīgs. Tavs Heils."

Tā pietiek.
Jakubovskis (raksta, smejas): Ha, ha! tā var!

Es viņu dabūšu tā vai tā!

Frida : Nu, tagad taisies, kā tiec projām uz

alu. Es vēstulīti tūliņ nodošu Lienītei. Nāc aši

prom!
(Aiziet.)

Vienpadsmitais skats

(Sarga kareivis ienāk un apstājas klausīdamies.)

Sargkareivis (sauc kareiviski): Kas tur?

stāvi! (Skatās apkārt.) Neviena nav a— tu mani

neapmānīsi. Man pieteica virsnieks „mulķi, uzma-

nies, neaizmiedzi!" un es uzmanos un neaizmiegu.
Es itin labi dzirdēju jau labu laiku, ka tu tur čukstē-

jies. Nāc nu laukā ar labu, jeb cs tevi apcietināšu

uz vietas. (Pieiet pie žoga un lūkojas.) Nav neviena.

Nu es paziņošu virsniekam.

Divpadsmitais skats

Maija nak kopa ar Lienīti.

Sargkareivis : Jaunkundzīt! nav neviena!

Tu esi pārklausījusies.

Maija (apskata zīmīti): Kur tad vioš ņēma pa-

pīru? Tas ir no kāda saimniecības rēķina noplēsts.

Lienīte: Es viņam to devu, man bij pacelts.
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Un viņš lika tevi sveicināt un simtu reižu noskūpstīt

no viņa.

Maija : Vai tā viņš teica: simtu reižu noskūp-
stīt? tā viņš ari nemēdz darīt.

Lienīte : Ak, tos simtu skūpstus es pati pie-

liku klāt; tā būtu dikti skaisti un man tā patīk.

Maij a(smejas): Ej, tu mazā muļķīte! Ko tu zini?

(Viņa nopūšas.) Tad ŠO zīmīti viņš sūtīja (lasa): „Atnāc

tūliņ uz labvīra alu. Vajadzīgs. Tavs Heils."

Sargkareivis : Vai, tad iešu paziņot virs-

niekam, ka viss ir kārtībā?

Maija : Labi, labi, ejiet! (Uz Lienīti.) Kas tev

nodeva šo zīmīti? Vai Heils pats?
Lienīte : Heils pats ar savu roku. Viņš man

uzsauca: nāc šurp, mazā ķirzatiņ, tā viņš teica:

mazā ķirzatiņ aiztec tūliņ pie Maijas un teic, lai

viņa nāk uz labvīra alu. Man pašam jāsteidzas pie

ķestera, un tad es no turienes iešu ari uz alu.

Maija : Vai tad viņš tev tā teica: „Ej pie Mai-

jas?" Tā viņš uz citiem nekad nesaka.

Li enī te :Ak ja, ja, viņš teica: „Ej pie Maijas

jaunkundzes," un teica: „še tev zīmīte līdzi, lai viņa

nedomā, ka tu varbūt melo. Un viņš deva man līdzi

savu cirvīti, lai es to aiznesot uz labvīra alu; viņam

jāejot pie mācītāja un tad ar cirvīti neveikli. (Rāda

cirvīti, kuru paslēpusi aiz priekšauta.)

Maija : Vai tad viņš neteica, kas par vaja-

dzību?

Lien īte :Nukā nu viņš teiks tādai mazai

mulķītei, kā tu pati saki? Bet es jau nomanu, ka būs

kas ļoti jauks; būs tev labi un skaisti pārsteigumi.
Tu būsi kā kādā skaistā svešā salā, kur neviens cil-

vēks jūs netraucēs un kur tu jutīsies kā paradīzē.

Tikai es gribu noskatīties, ņem mani līdzi, mīlā, mīlā

Maijiņ, uz to paradīzi.

Ma ij a : Ak, paradīze, vienu mirkli atpūsties.
Tikai mirklis pie dzīves saista.

Lienīte : Kā tur būs viss pušķots un izrotāts!

Visapkārt zaļas vītnes ar sarkanām puķītēm pa
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vidu, un visos kaktos būs rožu krūmi un un

un visapkārt tik debešķi un tu būsi pašā vidū kā

debesu karaliene! Un viņš tavā priekšā uz ceļiem!

Maija : Klusi, jel klusi, mulķīte!
_

Lienīte : Man taču tā patīk, tā patīk, ka tu

esi skaista un laimīga! Tavs sarkanais zīda lakatiņš
virs tavas galvas būs kā rīta mākonīts austrai.

Apliec! nu, apliec! un iesim ašāk, viņš jau gaida.

Maija : Mein Glūck und mein Heil! Kā viņš

iedomājas tādu pārgalvību? Viņš jau tik nopietns

un kārtīgs. Bet varbūt taču no manis aizrauts? Aiz-

rausimies ar'! Lienīt, mazo Lienīt, iesim ar'! Mein

Glūck und mein Heil!

Priekškars.
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Ceturtais cēliens

Labvira ala. Fonā redzama ieeja. Alā strautiņš.

Pirmais skats

Jakubovskis un Skudritis.

Jakubovskis uzposies svētku tērpā. Abi uztraukti.

Jakubovskis (nemierīgs staigā; laiku pa laikam

skali, nervozi smejas, nesavaldīdams iekšēju uzbudinājumu un

prieku): Ha, ha, ha! es nemaz nevaru nociesties ne-

smiedamies par savu lielisko izdomu! Meitēns pats
nāks manās rokās, no brīva prāta! Ha, ha, ha! Aiz

skaidras mīlas uz to lapu tārpu! Nāc, nāc!

Skudrītis (nejūtas gluži omulīgs, saīdzis no uzbu-

dinājuma raustās un stostās): Nāc, nāc! viņa nemaz

nenāks, par velti būs visa mūsu gaidīšana; labāk jau

ari būtu, ja nenāktu!

Jakubovskis: Nāks, nāks! Nebēdā. Tu

nezini, kāds liels spēks ir sievietes mīla! Ha, ha, ha!

Ar viņas pašas spēku es viņu uzvarēšu! Vai tā nav

gudrība ?

Skudrītis : Tā nav tava gudrība, bet Fridas.

Būtu tu labāk pie Fridas palicis.

Jakubovskis : Kas tā Frida? Es lieku viņai

priekš manis strādāt, un viņu es varu dabūt katru

acumirkli.

Skudrītis : Bet tu jau saki, ka Maija tevī ie-

mīlējusies, tad jau viņa tā neturētos pie Heila.

Jakubovskis : Aiz spītības. Maijai bail no

pārāk lielas laimes pie manis. Viņa taču gribēja
mani padarīt par tikumīgu dvēseli un to sieviete dara

tikai tad, kad mīl. Man neviena preti neatturēsies.

Skudrītis : Man nu gan.
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Jakubovskis : Tava pati kroga meita ha,

ha, ha!

Skudr ī t i s : Pie tevis vioa ies, kad tu sauksi,

bet mani viua mīl; viņa pati saka.

Jakubovskis : Ha, ha, ha!

Skudr ī t i s : Tu jau kā velns esi. Bet Maiju

tev gan nevajadzētu aizskārt; viņa tik skaista un

laba ka eņģelīts!

Jakubovskis : Nu, velns ar eņģeli labi sa-

der, jāredz, kurš stiprāks. Tu jau esi velna pie-

lūdzējs.
S ku d r ī t i s : Bet jūs abi kopā būtu vel stip-

rāki, kad tu viņai paklausītu.
Jakubovskis : Ha, ha, ha, kad es tiktu par

eņģeli!
Skudr ī t i s : Man bailes! Nav labi, nav labi!

Jakubovskis : Nav labi! ha, ha, ha! Ko tad

tu atnāci līdzi? Gribēji palūkoties, kā tas notiek, ka

meitu iemīlina? Ha, ha, ha!

Skudrītis : Es gribēju tevi redzēt, es gribēju

viņu redzēt, viņa ir tik debešķīga!

Jakubovskis : Tu esi viņā iemīlējies un pa-

līdzēsi man, paturēt viņu aiz debešķīgām rokām, ha,

ha, ha! Ek, es varu visu, ko gribu, cilvēki man ir

kā medību suņi pasvilpt, iepērt! He, he, kā

velns, kā velns!

Otrais skats

Alas fona pie ieejas parādās Maija un Lienīte, apstā-

damās.

Maija : Kas par skaistiem puķu vārtiem! Te

ieeja kā paradīzes vārtos, kur ielido nomirušas dvē-

selītes.

Lienīte (priecīgi tērzēdama): Vai es neteicu?

Vai es neteicu, ka būs skaisti? Tu vēl kautrējies

nākt. Tu vēl tagad runā par nomirušiem.

Maija: Nomirušas dvēselītes jau ir skaistas.
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Lienīte : Nu, aši iekšā! Tur tev būs vēl la-

bāks pārsteigums.
Maija: Man tik baigi ap sirdi; kājas neklausa,

itkā nenes iekšā. Ko tad Heils mums nenāk preti?

Viņš jau varēja notālēm mani redzēt un dzirdēt.

Lienīte (smejas): Viņš būs dziļāk iekšā, lai tevi

pārsteigtu.

Maija : Man nemaz netīk iet iekšā; pastāvē-
sim tepat; lai viņš iznāk. Heil! Heil!

Lienīte : Varbūt viņš nav vēl atnācis. Kad tu

dikti sauksi, dzirdēs ļaudis. Labāk iesim iekšā, lai

mūs neredz garāmgājēji.

Maija : Neviens jau te garām neiet. Man

tādas bailes, es nezinu par ko. Kā tāda nelaba pa-
redzēšana. (Sauc dikti.) Viktor!

Lienīte : Tas jau izklausās gluži kā palīgā

sauciens, ļaudis brīnīsies.

Trešais skats

(Notiek līdztekus iepriekšējam skatam, alas iekšpuse.)

Jakubovskis (satvēris Skudrīti abām rokām, dru-

džaini tura un klausās, kad Skudrītis grib atsaukties uz sau-

cienu no āras, Jakubovskis viņu attura, kad Maija kavējas nākt

iekšā).

Jakubovskis (čukst): Kad nu nenāk! Pa-

redz dūjiņa savu vanagu! Kad nu nenāk! Nelabi,

kad jādzenas pakaļ, var tiešām kāds garāmgājējs

gadīties.
Skudrītis (čukst): Klau, skuķēns Lienīte pati

pierunā, lai nāk iekšā. Tad ta aizstāvētāja Maijai.

Jakubovskis: Ko tu saproti! Skuķēns
manī iemīlējies. Kad traucēs, piekopšu. Klusi

nu! Nāc, nāc, jēriņ, vilka alā no brīva prāta.

Ceturtais skats

Maija un Lienīte ienāk ala.

Maija Oēni, baidīdamās, tumsā apkārt skatīdamās):

Pagaid! paklausīsimies!
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L i e n ī te jvelk viņu aiz rokas): Nac, nac! nu tūliņ

būs tev liels pārsteigums.
Jakubovskis (smiedamies, panākdams uz priekšu

ieejas gaišākā vietā): Man ari liels priecīgs pārsteigums,

dārgā jaunkundze, redzēt jūs še alā.

Maija (sastingst no bailēm, tad skali ieskliedzas, kā

lielās briesmās).

Li e n.ī te (pieskrien pie viņas un piespiežas. Maija to

pēkšņi nokrata nost un atgrūž no sevis. Cirvīts viņai izkrīt).

Maija (metas bēgt uz alas izeju, Jakubovskis viņu pa-

nāk un atved ar varu atpakaļ, aizvezdams vēl vairāk iekšā):

Laižat mani vaļā! Ko jūs gribat no manis?

Jakubovskis (ironiskā smalkumā): Es jums,

cienītā, daiļā jaunkundze, gribu tikai pateikties par

lielo laipnību, ko man parādījāt, pati pie manis ieraz-

damās uz satikšanos. Un vēl tā uzposusies ar šo

skaisto sarkano lakatu, sarkanu kā karsta mīla.

M ai j a : Es nenāku pie jums uz satikšanos; jūs
mani nekrietnā kārtā šurp atvīlāt ar viltotu vēstuli.

Un tu, Lienīte, to man atnesi nekrietnā kārtā.

Lienīte (sabijusies): Maijin, Maijiņ, es jau gri-

bēju tev labu, lai tu satiktos ar to, kas tevi mīl. (Tu-

vojas viņai, saņemdama viņas roku.)

Maija (atgrūž roku): Ej nost!

Lienīte : Bet es tik gribēju redzēt, kā jūs

skūpstīsaties.
Jakubovskis (smejas): Gudrs meitēns! grib

jau pie laika sākt mācīties, lai tiktu meistarene.

Nu, daiļā Maija, dosim viņai parauga stundu, skūp-

stīsimies nu! (Apskauj Maiju.)

Maija (t° spēji atgrūž un kad viņš atkārto mēģinā-

jumu, viņa iesit viņam pa vaigu un metas bēgt).

Jakubovskis (pārsmejoši, to atkal noķer un ved

atpakaļ): Mīļie ķildo un kaujas, bet tad mīlējās jo kar-

stāk. Nāc, nāc, dūjiņ, vanaga nagos.

S k u d r ī t i s : Mīļā paņenka! mīlā panenka, ne-

baidāties tik ļoti! Mīla jau nav kā vilks un kā slep-

kava: drusku paskūpstīsies un vēl un pie dzīvības

jau neķersies!
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Maija (ieraugot Skudrīti saraujas un klusi iekliedzas):

Tad ta nu divi dižciltīgi pani ar viltotām vēstulēm,
zobeniem apbruņojušies uzbrūk nevarīgai meitenei.

Un es ar dižciltīgo standartjunkuru runāju kā ar iz-

glītotu cilvēku! par augstām lietām! Jums, kā mies-

nieku zelļam, vajaga tikai gaļas.
Jakubovskis : Mēlīte tev ir asa kā odzītei;

bet asāks vēl tā prāts, kas tevi šurp atvilka. Lepna
tu esi, bet vēl lepnāks es, kas lauzīšu tavu lepnumu

un padarīšu tevi par savu kalponi!

Maija : Katrs kustonis var samīt puķi, tādēļ
tas tomēr paliek tikai kustonis, lai cik lepns.

Jakubovskis: A! es kustonis! Nu, tad tu

puķe, nolaid savu ziedu galvu pie manām kājām, un

ar saviem ziedu matiem noslauki man zābakus!

Diezgan tu mani esi pazemojusi ar saVu lepnumu.
(Viņš nospiež Maiju zemē.)

Skudrītis (metas pie Jakubovska un lūko viņu at-

turēt. Tas viņu atgrūž): Mīļo Adam! mīļo pan Adam!

nesit paņenku! panna Maija tik maiga un tik vārīga!
Labāk taču apmīļo viņu, viņa tik skaista! viņa

sabijusies un turas preti; gan viņa tevi ari apmīļos,
kad būsi labs.

Lienīte (nometas ceļos pie Jakubovska): Adam,

Adam, laid viņu vaļā! nedari viņai nekā ļauna!

Jakubovskis (palaiž Maijas galvu vaļā): Nu, Ce-

lies! Vai tu nu saproti, ka esi manā rokā un varā?!

Ka tev nav izejas!

Maija (paceļas, lēni, redzēdama, ka nav izejas, ap-

ņēmusies uz galējo): Es saprotu, ka man nav izejas, un

es saprotu, ka tu esi zvērs un tikai, bet es biju par

tevi domājusi labāk. Es biju domājusi, ka tu esi cil-

vēks, kas spēj pacelties augstāk.

Jakubovskis (smejas): Ha, ha, ha! Labi, ka

tu nu reiz saproti, ka tev nav izejas un ka tu esi

mana! Grūti tev nācās to saprast! Bet tad nu man

ir laika paņemt tevi, kad es gribu, tad mēs tagad

pirms varam parunāties nopietni, kā tu saki.

(Stipri.) Ļauns uzvar pasaulē, ne labs; es tevi uzvaru,

ne tu mani. Un es esmu spējīgs augstāk pacelties, es
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neesmu kustonis, kā tu domā, nedz vienkāršs cilvēks,

kā citi domā: es esmu velns! Un es visur uzvaru!

un visi cilvēki man ir padoti. Es daru ar tiem, ko es

gribu. Es ar tevi ari darīšu, ko es gribēšu. Kad tu

nebūsi pazemīga, es tevi atdošu Skudrītim.

Maija (bailēs atšaujas atpakaļ).

Skudrītis (plati smejas, bet redzēdams Maijas šau-

smas, atvelkas kaunēdamies).

Jakubovskis (smejas): Nebaidies vis no Sku-

drīša; viņš tevī iemīlējies. Viņš mani pārrunā, lai es

klausu tev un tieku par eņģeli, bet man labāk tīk

būt par velnu. Ko tu saki, skaistā Maija?

Maija: .Es tevi tikai nicināju vien, nu es tevi

varu ari nīst, jo tev liela, kaut ari maldīga iedoma;

bet labs uzvar.

Jakubovskis (smejas): Nu taču esmu jau ko

panācis. Kur sieviete ciena, tur viņa mīl, un tu

jau reiz mani mīlēji, kad gribēji par eņģeli vērst.

Nu tad nāc UZ mīlas gultu. (Satver viņu, viņa izraujas un

bēg.) Tu nevari izbēgt! (Viņš satver viņu un nomet sev

pie kājām.)

Lienīte : Vai! vai! viņš atkal grib Maiju sist!

Nesit! nesit!

Jakubovskis (iesit viņai): Ej projām, var-

dulēn.

Lienīte (brēc un raud, bet pieķērusies pie Maijas ne-

iet prom): Neiešu! neiešu! palikšu pie Maijiņas.
Jakubovskis (smejas): Nu, tad paliec un turi

viņas rokas, lai viņa man neskrāpē vaigu! Un tu,

Skudrīti, turēsi kājas!
_

Skudrītis (novēršas, stostās): Paņenka droga!

Maija (nometas ceļos un apkampj Jakubovska kājas):

Apžēlojies! apžēlojies par mani! Apžēlojies par

manu dzīvību!

Jakubovskis : Vai tu nu reiz ari lūdzies

manis, tu lepnā, kas tik mani nicināji un apkaunoji!

Ha, ha, ha! (Atkāpjas.)

Maija (ceļos viņam seko): Apžēlojies! apžēlojies!

apžēlojies!
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Lienīte (tāpat ceļos, gaudi): Apžēlojies! apžē-
lojies!

Jakubovskis (ņirdzīgi*smejas, iesit stipri Lienī-

tei, tā aizbēg).

Piektais skats

Tie paši bez Lienītes.

Jakubo v s k i s
(«z Maiju): Ko tu tā gaudo? Es

jau tev pie dzīvības nemaz neķeros, es

Maija : Apžēlojies, es nevaru tā dzīvot!

Jakubovskis 'smejas): Tā tava darīšana. Es

tev dzīvību dāvinu; dari tu ar viņu ko gribi. Es tikai

tevi gribu paņemt, palīdzi pati, noģērbies, neesi

lepna! Nu! (Viņš, noraudams viņai virsdrēbi, to pārplēš.)

Maija (piepēži uzlec kājās, māksloti mierīgi): Es re-

dzu, tevi nevar pielūgt, tu neesi cilvēks

Jakubovskis : Velns! Ļauns uzvar!

Maija : Labi, es no tevis gribu atpirkties.

Jakubovskis (smejas): Ko tu vari man dot

tādu, ko es pats nevarētu paņemt? Tu visa esi manā

varā.

Maija: Ne viss ir tavā varā: Labs un gars* ir

manas pašas un man neatņemams: laid mani vaļā

un es tev došu to, kas tevi darīs vēl stiprāku tavā

amatā par karavīru.

Jakubovskis: Ha, ha, ha! Ko tu vari dot?

Un vai tad tu ar savu labu un garu darīdama mani

stiprāku, nekaitēsi pati šim labam un garam? Ha,

ha, ha! Es esmu ļauns un nodevējs un pašlabuma

meklētājs bet vai tad tu nenodod savu labo, cēlo

labo garu pati savu mazo dzīvībiņu glābdama? Vai

tu neesi tik pat ļauna kā es?! Ha, ha, ha!

Maija: Kad es tevi padarīšu stiprāku, tavs

ļaunums ašāk aizies bojā.
Jakubovskis: Es tevi nesaprotu, runā

gaiši. Bet to es tev saku, nemeklē ar aplinkiem ie-

gūt laiku, lai kāds nāktu tevi glābt. Labāk nāc tūliņ

manās rokās!

(Tuvojas viņai.)
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Maija: Es tev došu šo sarkano zīda lakatu.

Tu ne velti viuu apbrīnoji: tas ne tikai skaists, bet ari

apbalvots ar labā gara burvju spēku.

Jakubovskis (neticīgs, bet tomēr šaubas): Kas

tev to deva? Kāds tam burvju spēks? Vai tu tik

nemānies?

Skudr īti s : Pane Adam, viņai paņenkai ir

burvju spēks; tici man!

Maija: To lakatu man dāvāja mans līgavainis

Viktors fleils.

Jakubovskis (dusmās): Psja Krev!

Maija: Nē, ne suņa asinis! Tas lakats mērcēts

desmitkārtēja slepkavas asinīs un nu aizsargā pret

visiem ievainojumiem. Mans līgavainis Viktors

fleils man deva to, lai man nekas nevarētu kaitēt

dzīvē un es un labs visur uzvarētu.

Skudrītis: Kā tad tas lakats aizsargā pret
ievainojumiem? Vai vajga vīcināt ar viņu pretī?

Jeb vai viņš dziedē brūces?

Jakubovskis : Viņa mānās vien: netici,
Skudrīti! Nu, dod lakatu šurp, Maija!

< Maija : Laid mani vajā! laid mierīgi pāriet

mājās, tad es došu.

Jakubovskis : Nu, es jau tev gluži vien-

kārši varu lakatu atņemt, bez tavas došanas, ha, ha,

ha, velta tava mānīšanās.

Maija : Lakatu tu vari atņemt, bet bez burvju
vārdiem lakatam nav spēka; un burvju vārdus tu ne-

vari man atņemt, lai tu kā gribētu. Tur beidzas tava

vara un sākas mana.

Jakubovskis. Gudra tu esi, bet muļķi tu

neesi atradusi. Kā tu pierādīsi, ka tavam lakatam

tiešām tāds spēks.

Maija: Es pierādīšu: —es pati apņemšu la-

katu un cērt tad man galvu nost, tu redzēsi, ka es

uzvarēšu.

Skudrītis: Vai! Kāds brīnums! Nem,

Adam, to lakatu, ņem vien! Varēsim droši iet visās

kaujās un nekas mums nekaitēs. Tu varēsi man ari
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aizdot lakatu, kad mums vajdzēs iet zagt un laupīt.

Ņem, ņem, ņem!

Jakubovskis ( stāv domīgs, pusticēdams): Es

visai tai lietai neticu. Kā tas varētu būt? Ir jau dzir-

dēti visādi līdzekli pret ievainojumiem, bet tāda ne-

esmu redzējis. Un kur tad šim dārzniekam tāda va-

jaga? nau jau kareivis.

Maija : Tādēļ jau es tev dodu.

Jakubovskis: Kā tad ar viņu rīkojas?

Maija : Apņem ap sevi apkārt, un kur lakats

virsū, tur zobena cirtiens neiet cauri. Tu ej viņā kā

sarkanā zīda mētelī ietinies, kā pats karavadons vai

karalis! Tu ej pašā kaujas mutulī, kā dievs, kuram
nekas nevar kaitēt.

Skudrītis (sajūsmināts): Vai kur labi! ņem,

ņem, ņem. Ko tu vēl gaidi? Tāda laime nenāks ne-

kad vairs.

Jakubovskis (stāv šaubās un skatās uz Maiju):

Varētu jau būt, ka tas ir, bet

Skudrītis: Ņem, ņem! es tev saku! Ne-
skaties uz paņenku Maiju! skaista viņa gan ir, ak cik

skaista, bet tu taču dabūsi skaistules cik uziet, bet

tāda lakata nedabūsi.

Jakubovskis (uz Maiju): Es neticu; tu tikai

laiku grihu iegūt.

Maij a:_ Tu pats laiku velti tērē. Es taču

lieku tev izmēģināt. Nu, es aplikšu sev lakatu! Nu

es esmu neievainojama! un man nekas nevar kaitēt!

Nu es ieeju savā valstībā! (Apliek sev lakatu un stāv kā

sārta parādība.) Nāc nu cirst!

Jakubovskis : Teic nu burvju vārdus!

Maija: Kā tu gribi burvju vārdus man izvilt

un neesi vēl mani brīvā atlaidis. lzmēģini tagad la-

kata burvju spēku pie manis, es teikšu burvju vārdus

klusi, un kad tu būsi man cirtis, tad es tev teikšu bur-

vju vārdus dikti; bet tikai tad, kad es būšu drošībā.

Skudrītis: Nu, cērt jel! cērt jel! un ņem

lakatu!

Maija : Nac ar zobenu!



82

Jakubovskis: Labi! Sagatavojies, es cir-

tīšu ar zobenu.

Maija (paceltām rokām, griezdamās pret izeju, tad

pret strautiņu alā): Tu, skaidrā dienas gaisma! tu, aug-

stā, baltā, visuredzētāja saule! Šo mirkli es vēl re-

dzu tavu dievināto spožumu un tad aizeju redzēt citu

palsu gaismu uz mūžiem! Es pieminu visu laimes

pārmērību, ko esmu baudījusi tavā mirdzumā! tos

augstākos dzīves mirkļus, ko tu ļāvi man izjust bez-

galīgā mīlā un aizrautībā uz citu pasauli! Es eju pie

jums, tālie gari, no kuriem es iznācu, lai vienā mē-

nesnīcas naktī pārietu pār tukšiem pasaules laukiem!

Es eju, lai tukšie lauki uzzeltu tūkstots krāšņās, ne-

vīstošās puķēs! Es eju, lai klātu ceļu neaizturamām

mīlas uzvaras pavasara sajūsmām! Es eju, lai aiz

manis nāktu balti mirdzošais labais, mūžīgais, neiz-

sīkstošais laba plūdums! Tu mīļais, baltais, labā vīra

strautiņš, neizsīksti mūžam! Čuksti mūžam par mīlu,

kas neizsīkstoša kā tava plūsme! Saki par manām

ciešanām un manu uzvaru tālām paaudzēm! Saki,
saki pēdējās ardievas manam mīlam, lai neskumst! lai

zina, ka mīla stiprāka par nāvi! lai zina visi, visi, ka

mīla stiprāka par nāvi! Ka nau cita spēka, kā mīla,

kas glābtu pasauli!

Jakubovskis (dusmās): Kas_ tad ir? Ko tu

atkal mānies? Tas jau izklausās kā gari mīlas pā-

tari? Liec galvu, lai es cērtu un redzu, vai tu runa

patiesību.

Maija (noliecas ceļos): Cērt! Mīla stiprāka par

nāvi!

Jakubovskis (cērt ar zobenu un Maija saļimst un

nokrīt mirdama).

Skudrītis (pieskrej klāt un ziņkārīgi skatās uz pa-

kritušo Maiju): Paņenka, paoenka! Nu, kas, nobijāties!

Vai cirtiens bija par stipru? Neceļas. Būs apdul-

lināta no tava stiprā sitiena, Adam! Paņenka, pa-

ņenka, Maija, ceļaties nu augšā! Es palīdzēšu pie-

celties! (Uz viņa rokām uzplūst Maijas asinis. Izbailes ie-

kliedzas.) Vai, vai, vai! Viņa beigta! Viss kaklis

pārcirsts! Galva tikko turas. Beigta! beigta!
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Nebūs gan paspējusi izteikt burvju vārdus. Tu,

Adam, par ašu būsi cirtis. Vai, vai, skaistā, mīlā,

labā nu pagalam!

Jakubovskis (stāv kā sastindzis, bezmēra izbrī-

nījies): Ķas tur bij? Kas tur bij? (No pārsteiguma kā

pusārprātā iekliedzas.) Svētā! Ko es esmu padarījis?!

es kustonis! es zvērs!

(Pēc brīža mierīgāks.)

Labs uzvar! Mīla stiprāka par nāvi!

(No jauna saviļņots.)

Kad tāds, kā es, staigā brīvi apkārt, tad pasaulei
jāsabrūk! Tu esi glābusi pasauli! Man te nau vie-

tas! (Viņš skrien, iemet zobenu strautā, pasper ar kāju cir-

vīti.) Tas lai mani glābtu?! (lesmejas īsi un aizbēg.)

S k U d r ī t i S (stāvējis visu laiku, apjucis, kad Jaku-

bovskis aizbēg, viņš ari metas projām).

Sestais skats

No alas tumšas malas ienāk leni, baidīdamies, Lienīte.

Lienīte (pieiet pie gulošās Maijas un apskauj to):

Maijiņ, Maijiņ, manu mīļo, dārgo!_ Es ļaunu nedo-

māju. Piedod man, piedod! (Skūpsta viņas roku.) Es

tev došu rociņā puķītes, ko tev še sagādājis tavs Vik-

tors, lai tu tās rādītu taviem mīļiem miroņiem, pie ku-

riem tu aiziesi. (Vioa salasa no vijām puķes un ieliek tās

Maijas rokās.) Guli nu, dārgā, guli! (Viņa nokrīt pie vi-

ņas ceļos, sakārto Maijas drēbes un apskāvusi paliek pie viņas

guļot un raudot. Pacel galvu un atgaiņā mušas no miroņa gal-

vas.) Nenāc, mušiņ! nenāc! Maijiņa tagad ir eņģe-

līts un neviens vinu nevar aizskārt. (Viņa pieceļas un

grib skūpstīt Maiju, bet saņemdama tās galvu, piepēži sajūt asi-

nis un sabaidoties iekliedzas.) Vai! kas tas? (Tad saņemas

un klusi sauc.) Maijiņ! Mīlā Maijiņ! mīlā Maijiņ!

Priekškars.
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Piektais cēliens

Lielā bruņinieku zāle Turaidā. Tiesas galds sarkanā tērpā vienā

pusē; otrā pusē ļaudis, vidū paaugstinājums pārvaldnieka

sēdeklim; aiz tā lieli gotiskie logi.

Pirmais skats

Zāle pilna laužu. Aiz tiesas galda sēd zemes tiesnesis un divi

piesēdētāji. Šildhelma kundzei netāl no tiesas galda atsevišķs

sēdeklis. Visi citi stāv kājās.

Tiesnesis : Pils pārvaldnieka kundze, at-

stāstiet vēl reiz visā īsumā drausmīgo notikumu.

Šildhelma kundze: Godājamais tiesneša

kungs, es jums rakstīju vēstuli to pat dienu, kad

mūsu mīlā Maijiņa (sāk raudāt, bet aši saņemas un tur-

pina stāstu.) Mans vecais guļ slims, salauzis kāju me-

dībās cik reiz viņam netiku teikusi, bet ko tas

palīdz tās medības, un tie kari un tās kaušanās

mūs aizvedīs visus postā

Tad nu man pašai bij viss jārīko. To vakaru

mūsu labais Viktorinš, tas ir Heils atskrien kā negu-

dris: Maijiņa esot nokauta alā.

Tā ir tā sauktā Labvīra ala, kur muļķa ļaudis vēl

tagad tic kādam labam vīriņam un nes tam dāvanas,

tas ar savu strautiņu izārstējot ļaudis te nu bij la-

bums, ka Maijiņa beigta!

Maijiņu mēs visi tā mīlējām kā savu bērnu; ies

šoruden gribēju viņu saprecināt ar Heilu tas ir

dārznieku no Siguldas krietnākais cilvēks, ne dzer,

ne plenderē tas būtu viņai bijis labākais vīrs, ka-

tra būtu bijusi laimīga tādu vīru dabūt.

Mēs to vakaru visi skrējām uz labvīra alu, sevi-

šķi vecais Greifs ar savu veceni tie bija Maijiņas
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audžu tēvs un māte viņa bij atrasta uz kaujas lau-

ka, starp miroņiem.
Alā Maijiņa gulēja asinīs, satinusies sarkanā

zīda lakatā un kaklā briesmīga liela vaina iecirsta.

Vecais Greifs man sacīja, ka vina meitiņa Lienīte

teikusies līdz iet Maijiņai uz alu. Heils Maiju ar vē-

stuli aicinājis, bet Lienīte neesot kopš tā laika mājās

pārnākusi.

Tiesnesis : Kur vecais Greifs?

Šildhelma kundze: Ak, tas vecais vīrs

tā satriekts, ka no viņa nemaz nevar kādu prātīgu
vārdu izdabūt; tas pats ar viņa veceni; abi bija loti

mīlējuši Maijiņu un ari Heilu.

Tiesnesis: Jūs, kā redzams, loti labās do-

mās par dārznieku Heilu, bet viņš taču bija pirmais,

kurš redzēja nokauto jaunavu; varbūt viņš ari bija
klāt pie viņas nokaušanas? Jūs sakāt Maija bij

viņa līgava varbūt tie bija saķildojušies? un var-

būt ķildai bija kādas sekas?

Šildhelma kundze: Nē, nē, nē! Viņš,
tas brangākais cilvēks? ko? viņš būtu slepkava? Nē,

nē, nekad!

Balss no laužu vidus: Greizsirdīgs kā

Siguldas dārznieks!

Tiesnesis: Ko tur kāds teica? Greizsir-

dīgs?
Šildhelma kundze: Ak ko! greizsirdīgs?

Kurš jauns cilvēks tad nav greizsirdīgs uz savu skai-

stu līgavu? Skaista viņa bija, par daudz skaista,
mūsu mīlā Maijiņa, visi viņu iemīlēja.

Tiesnesis : Vai kādi citi jaunekli nebija ari

iemīlējušies skaistajā Maijā? un vai Heils nevarēja

par to greizsirdībā ķildoties ar Maiju, vai nevarēja
tad notikt nelaime?

Šildhelma kundze: Nē, nē, nē, nekad

viņš to nenosistu!

Tiesnesis: Ar kādu ieroci viņa nokauta?

Šildhelma kundze: Nezinu.

Balss no ļaudīm: Dārznieka cirvīts at-

rasts alā.
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Tiesnesis : Vai tiešam ta?

Šildhelma kundze: Ja gan, bet ko tad

tas pierāda?

Tiesnesis (paņem no galda dārznieka cirviti): Vai

šo cirvīti pazīstat?

Šildhelma kundze: Tas ir Heila. Bet

ko tas pierāda?

Tiesnesis: Kādā stāvoklī jūs atradāt no-

kauto?

Šildhelma kundze: Viņai drēbes bij sa-

plēstas un apkārt zeme bij nomīdīta, viņa bij stipri

pretī turējusies, un Heilam viņa taču nebūtu pretī

turējusies.

Tiesnesis : Vai varbūt kāds laupītājs viņai

bij uzbrucis? Vai bij kas nolaupīts?

Šildhelma kundze: Greifi saka, ka ne-

kas nebijis nolaupīts.

Tiesnesis: Tā kā nokautās tuvākais pie-

derīgais, viņas audžu tēvs, nau tiesā ieradies un ne-

sūdz noziedznieku, tad es, zemes tiesnesis, pats uz-

ņemšos sūdzēšanu un izmeklēšanu. Lieta ir tik drau-

smīga un tā uztrauc visu prātus, ka jānodibina uz vis-

bargāko taisnību; zemē jābūt reiz mieram! Kari ir

izpostījuši zemi un samaitājuši tikumu! Jāvalda at-

kal mieram un kārtībai!

Tiesneša piesēdētājs: No tiesas izme-

klēšanas izrādījās, pirmkārt, ka alā atradās asiņu

peļķe un peļķē iemīts mazs rokas cirvīts. Otrkārt,

apliecināts, ka ar šādu cirvīti var būt iecirsta vaina

nokautās kaklā. Treškārt, izrādījās, ka šādu cirvīti

lietojot un nēsājot aiz jostas dārznieki. Ceturtkārt,

izrādījās, ka Viktors fieils ir dārznieks, ko viņš ari

pats nespēja noliegt. Visu to ņemot vērā, augšminē-

tais dārznieks Viktors Heils tiek saukts pie atbildības

kā apsūdzētais par Maijas Greif, atradenes, noslep-

kavošanu, bez aplaupīšanas nolūka.

Zemes tiesnesis: Atvest šurp apsūdzēto
Viktoru Heilu!
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Otrais skats

Tiesas kalpi atved Viktoru Heilu, kurš sasiets važās.

Ļaudis: Heils! Heils! dārznieks! nevainīgs.

Fridas balss: Heils ir nevainīgs.

Tiesnesis : Viktor Heil, vai tu atzīsties sevi

par vainīgu Maijas Greifa meitas nāvē?

Heils (gluži sagrauzts, vienaldzīgs pret savu likteni):

Ja, es esmu pie visas nelaimes vainīgs! es viņai dzīvi

darīju neiespējamu ar savu rupjo greizsirdību. Vioa

bija kā svētā no debesīm nonākusi mūsu netīrajā pa-

saulē. Mēs neviens nepratām viņu pasargāt un sau-

dzēt un tā viņa atkal aizgāja no mums un atstāja mūs

izmisumā.

Zemes tiesnesis (paklusu uz piesēdētājiem):

Viņš atzīstas, tā tad nevajadzēs viņu mocīt.

Pirmais piesēdētājs: Slepkavības ga-

dījumos vienmēr parasts pielietot mokurīkus; es ne-

zinu, kādēļ šoreiz lai atkāpjamies no svētiem paradu-

miem.

Otrais piesēdētājs: Mocīt vajga, gan

atzīsies vēl vairāk.

Zemes tiesnesis: Apsūdzētais Heil, vai

šis ir jūsu cirvis?

Heils : Mans.

Tiesnesis : Šis cirvis atrasts alā asins peļķē,

jūs aiz greizsirdības ar viņu nositāt Maiju Greif ?

Heils : Cirvis bij asins peļķē! viņas asinīs!

Tiesnesis: Tā tad jūs ar šo cirvi viņu no-

sitāt?

Hei 1 s
(it kā atmozdamies): Ko? es Maiju nositis?

Ja, es biju pirmais, kas viņu atrada nosistu.

Tiesnesis : Jūs tā tad liedzaties, ka viņu
nositāt? Bet kā jūsu cirvis tur gadījās?

Heils: Es nezinu.

Fridas balss: Heils cirvi neaiznesa.

Tiesnesis : Klusu! Kas tur runā starpā?
(Uz Heilu.) jūs nupat teicāt, ka esat vainīgs pie vi-

ņas nāves un nu liedzaties viņu nositis?

sitāt?
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Heils (uztraukts): Ko jus sakāt, tiesneša kungs?

es būtu pats nositis Maiju? Es jūs nesaprotu.

Otrais piesēdētājs: Ko es teicu, vaj-

dzēja vinu tūliņ mocīt, gan tad atzīsies.

Pirmais piesēdētājs (uz tiesas kalpiem):

Atnest moku rīkus!

(Tiesas kalpi aiziet.)

Trešais skats

Tiesas kalpi atnes moku rīkus.

Ļaudis : Vai! vai! briesmas! Mocīs nevai-

nīgu cilvēku.

(Atskan jau sievu raudas.)

Zemes tiesnesis: Pagaidām turpināsim

vēl pratināšanu bez mocīšanas.

Otrais piesēdētājs: Nekas neiznāks.

Tiesnesis : Heil, jūs taču pats ar vēstuli ai-

cinājāt Maiju uz alu? Tā teica Šildhelma kundze.

Šildhelma kundze: Es tik teicu to, ko

bija sacījusi mazā Lienīte.

Hei 1s : Nekādu aicinājumu ar vēstuli es Mai-

jai neesmu sūtījis.
Fridas balss: Nau sūtījis Heils vēstuli.

Tiesnesis : Klusu!

Abi piesēdētāji: Nu viņš liedzas vēl vai-

rāk vajga viņu pamocīt, tad teiks taisnību.

Heils: Mociet mani, cik gribat! es moku ne-

baidos. Neviens moku rīks nespēs man darīt tādas

sāpes un mokas, kādas man dara Maijas aiziešana uz

labāku pasauli. Bet kādēļ jūs sakāt, ka es būtu no-

kāvis Maiju? Kādēļ jūs tā apvainojat mani, kam

jau tā grūti? Notiesājiet mani, mociet mani, es visu

labprāt panesu, jo dzīve bez viņas man nau vairs

vērta dzīvot, bet kādēļ jūs apvainojat mani un līdz ar

to ari viņu?!

(Tiesas kalpi tuvojas Heilam ar moku rīkiem.)

Šildhelma kundze: Cienījamie tiesnešu
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kungi, nemociet jel nevainīgu, sagrauztu cilvēku!

Esiet taču cilvēki! esiet žēlīgi!

Hei 1s : Mīlā kundze, lai vioi nāk, lai dara

savu darbu! Mokas un nāve man būs cienīgs atalgo-

jums par to, ka es nepratu glabāt to dārgo mantu, kas

bija nodota manās rokās.

Frida (iznāk laukā no ļaužu vidus): Nau Vainīgs!

nau vainīgs! nemociet viņu! (Uz Heilu.) Aizstā-

vies! aizstāvies!

Hci 1s : Es negribu aizstāvēties, es esmu vai-

nīgs! Neceri uz mani, Frida! Es nekad tevi nepre-

cēšu.

Tiesnesis ("z Fridu): Kā tu zini, ka Heils nau

vainīgs? Kādi tavi pierādījumi?

Frida : Viņš nau vainīgs, viņš labs cilvēks.

Apžēlojaties!

Tiesnesis: Ej vien, kad tu nekā nezini; kad

tu viņu cerēji kā līgavaini.

Frida (atkāpjas ļaudīs).

Šildhelma kundze :_ Tiesnešu kungi, ne-

ļaujiet man, vecai sievai, velti lūgties un raudāt! At-

stājiet sveikā to lāga cilvēku! Vai jums nepietiek, ka

mirusi Maija, vai jāaiziet bojā ari viņas līgavainim?

Diezgan asiņu!

Piesēdētājs : Asins par izlietu asini!

Šildhelma kundze: Diezgan asiņu! diez-

gan asiņu! Apžēlojaties!

Ļa Ud i S (ari sāk lūgties, sievietes raud): Apžēloja-

ties! apžēlojaties!

Tiesnesis (aprunājas klusi ar abiem piesēdētājiem,

kuri grib mocīšanu): Kad abi piesēdētāju kungi uz liku-

ma pamata pieprasa mocīšanu, tad man to jānolemj.
Tiesas kalpi, stājaties pie darba!

Frida (izlaužas no ļaužu vidus un no tiesas kalpiem un

nostājas tiesas galda priekšā): Man ir pierādījumi, ka

Heils nau vainīgs: nupat atrada alā zobenu; lieciet to

atnest.

Tiesnesis : Lai atnes to zobenu!



90

Ceturtais skats

Tiesas kalps ienes uz dēla uzliktu zobenu.

Ļaudis : Skat! skat! zobens! Tas jau poļa

zobens! Skat! skat!

Tiesnesis : Kas to zobenu atrada, kur un

kad?

Viens kara kalps: Es atradu vakar lab-

vīra alā, strautiņā iemestu šo zobenu.

Tiesnesis : Kādēļ neteici tūdaļ par atra-

dumu?

Kara kalps (skatās uz Fridu): Jaunkundze man

teica, lai es sakot, kad man prasīs.

Tiesn es i s (uz Fridu): Kādēļ neteicāt tūdaļ?

Fri d a : Es cerēju, ka jūs tāpat nevainību at-

taisnosat. Ar šo zobenu ari varbūt nokauta tā mei-

tene.

Tiesnesis : Piesēdētāju kungi, vai ar šo zo-

benu var būt nokauta Maija Greif ? Jūs jau izmeklē-

jāt un teicāt, ka ar cirvīti viņa var būt nokauta.
Pirmais piesēdētājs: Nokaušanu var

izdarīt ari ar šo zobenu un tas var būt pielietots ari

pie nokautās, bet skaidrību mēs dabūsim tikai tad,

kad pielietosim moku rīkus pie noziedznieka.

Otris piesēdētājs: Pilnīgi manas do-

mas: mocīt vajga, tas labi vienmēr un visur!

Tiesnesis : Pagaidiet! (Uz kara kalpu.) Kam
tas zobens?

Kara kalps ( c' eš klusu, paskatīdamies uz Fridu).

Balsis no ļaudīm: Tas ir pola zobens.

Šildhelma kundze: Tas var būt stan-

dartjunkura Jakubovska zobens. Jakubovskis bija

straujš un mežonīgs, tas var būt vainīgs.

Piesēdētāji : Mēs prasām asās nopratinā-

šanas pielietošanu! Likuma un taisnības vārdā!

Meklējot citu vainīgo, nevajaga palaist šo, kas jau
rokā!

Tiesnesis (nemierīgs): fieil, nu runājiet! at-

taisnojaties!

Hei 1 s (bez līdzdalības): Man nau ko teikt.
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Tiesnesis (piepēži pieceļas kājās): Es nolemju

taisnības izmeklēšanai pielietot visdrošāko un labāko

līdzekli: lai nokautā pati liecina par sevi un savu

slepkavu! Tiesas kalpi, ienesiet mironi Maiju

Greif!

(Ļaudīs kustība, nemierīga gaidīšana un sačukstēšanās. Ties-

nesis priecīgi berzē rokas. Šildhelma kundze viņam klusi pa-

teicas, tikai Heils pats nepriecājas, bet uztraucas.)

Piektais skats

Kaipi ienes uz nestuves Maiju.

LaU d i S (piepēži apklust, tad uztraucas, daudzi sāk

raudāt): Alaijiņ, mīlā! Maijiņ! Mūsu Maijiņa atkal

pie mums! Maijiņ. ko viņi tev padarīja! Maijiņ,
visu labā, mūsu saulīte! Kas nu mūs priecinās?

Kas mūs apžēlos? Tā, kas citus žēloja, tā no cita

nau žēlota! Ko jūs, zvēri, viņai padarījāt? Ko

viņa bij noziegusies, ka viņu nokāva? Polis! po-

lis! Tas junkurs! Mūsu Maijiņa!

Tiesas kalpi (noliek nestuves tiesas galda

priekšā).

Ļaudis: Nelieciet tur! Lieciet Maijiņu

goda vietā! Tur, uz pārvaldnieka paaugstinā-

juma!

Tiesas kalpi (novieto nestuves uz paaugstinā-

juma).

Tiesnesis : Apmierinājāties, ļaudis! Tur-

pināsim tiesas izmeklēšanu! Heil, atbildiet! tagad

tiesas un nokautās priekšā, vai jūs esat viņu nokā-

vuši? Ejiet tur klāt!

H ei 1 S
(sadrebinājās, kad ienes Maiju, stāv rokas acu

priekšā; kad nestuves noliktas uz paaugstinājumu, viņš tām tu-

vojas).

Tiesnesis: Heil, ejiet klāt! Tad pati no-

kautā izspriedīs par jums. Kad jūs teiksat, ka neesat

vainīgs, un nokautās brūce sāks asiņot, tad jūs esat

slepkava. Ejiet klāt un sakiet, vai esat viņu nokā-

vis?
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ti ei 1 s (Pieiet pie paaugstinājuma): Maijiņ, tu visu

labākā, tu svētā, es esmu vainīgs, es nepratu tevi pa-

sargāt no šīs pasaules, bet tu man sniedzi savu

roku, tu man piedotu un sniegtu ari tagad vēl savu

roku, tu esi tik laba! (Viņš nometas ceļos uz paaugstinā-

juma, kurš sakustas.)

(Maijas roka piepēži no nestuves malas nokaras pret Heilu.)

Hei 1 s (piepēži iekliedzas): Maijiņ! Tava roka!

Tu man piedod!

Ļaudīs (liels uztraukums): Viņa sniedz tam roku!

Maija ij mirusi mūs neaizmirst! Brīnums! brī-

nums! Maija svētā! Brīnums! Heils nau vai-

nīgs!

Tiesnesis un piesēdētāji (uzlēkuši kājās

un pārbrīnējušies).

Tiesnesis : Nau vainīgs!

Pirmais piesēdētājs: Ko tu nu teiksi!

Otrais piesēdētājs: Žēl gan.

Ļaudis (priecīgi, skali): Nau vainīgs! nau vai-

nīgs! nau vainīgs! Maija pati izglāba Heilu.

Sestais skats

Pārvaldnieka sulainis (ienāk un griežas

pie Sildhelma kundzes).

Sulainis : Kundze, mazā Lienīte ir atvesta;

vai vest šurp?

Šildhelma kundze: Ved šurp! ved

šurp! (Sulainis aiziet.) Tiesneša kungs, atrasta

Grerfa maza meitiņa, kas bija Maijai līdzi alā. Es

liku viņu atvest.

Tiesnesis : Atvest Greifu Lienīti.

Tiesas kalpi (ieved Lienīti).

Lienīte (tūliņ sāk stāstīt, nenogaidījusi uzaicinā-

juma): Es aizvedu Maijiņu uz labvīra alu es gri-

bēju redzēt, kā viņa skūpstīsies ar standartjunkuru,

ar poli, bet polis sāka viņu tūliņ sist, kam viņa nemī-

lot, un tad viņa deva viņam lakatu, lai palaižot vaļā,

un tad viņa nolieca galvu un tad polis ar zobenu no-
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cirta viņai galvu un tad pats sāka kliegt un iesvieda

zobenu strautiņā un pats aizskrēja un Skudrītis ari

sāka kliegt un es ari sāku kliegt un tad es iznācu ārā

no paslēptuves uņ tad es lūdzu Maijiņu celties augšā

un kad es viņu glaudīju, tad viņa iekrācās un man

palika bail un es ari aizskrēju projām, lai nesacītu,

ka es viņu ar zobenu nokāvu! Un es viņai puķes

uzliku.

Šildhelma kundze: Ko tu stāsti, Lienīt,

ko tu sadomāji savās bailēs?

Tiesnesis : Bērns samulsis. No viņa nevar

nekā saprast. Par ko tad Maija galvu turēja, lai cērt?

Kas tas par lakatu? Atbildi, kā pienākas.

Lienīte: Es neesmu vainīga, lakatu deva

Heils, es nedevu lakatu, es tik aiznesu vēstuli, es ne-

esmu vainīga.
(Sāk raudāt.)

Septītais skats

Pārvaldnieka kalps ienāk.

Kalps : Nāk pārvaldnieka kungs!
Pārvaldnieks Šildhelms (tiek ienests uz

nestāvām).

Tiesnesis un piesēdētāji (pieceļas un ap-

sveic viņu, tāpat ļaudis).

Pārvaldnieks: Sveiki visi! Tiesnešu

ktingi, man ir jums jādod liecība Maijas Greif lietā.

Pie manis nupat, kad es gulēju slims ar savu salauzto

kāju, atnāca Skudrītis un ar lielām vaimanām atzinās,
ka apsūdzētais Heils neesot vainīgs, bet vainīgs esot

vipa, Skudrīša biedris, standartjunkurs Ādams Jaku-

bovskis.

Ļaudīs Oiela kustība): Vai redz nu! Ko es

teicu! Patiesība nāk tomēr gaismā! Polis, po-

lis! Kādēļ to neķēra tūliņ rokā?

Frida (laužu vidū, uz priekšu panākdamās): Polis,

vainīgs! Viņš ievilināja Maiju alā.

BaJ sis no ļaudīm: Un tu pola mīļākā un

palīdzētajā.

nestāvām).
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Pārvaldnieks: Kļūsiet, ļaudis! Ties-

nešu kungi, Skudrlti es liku apcietināt un nodevu to

tiesas rīcībā.

Tiesnesis : Atvest Skudrīti.

Pārvaldnieks : Pagaidiet drusku, tiesneša

kungs! Skudrītis ir ļoti uztraukts un no vioa ir grūti

ko saprotamu izdabūt, viņš loti baidās no tiesas un

man, kā savam priekšniekam, uzticas vairāk. Es

jums, tiesas kungi, vispirms atstāstīšu, ko viņš man

atzinās; tad pēc jūs varēsit no viņa paša mutes da-

būt apstiprinājumu.

Tiesnesis: Lūdzu stāstiet, pārvaldnieka

kungs!

Pārvaldnieks : Stāsts ir gandrīz neticams

un es pats nebūtu ticējis, kad nebūtu redzējis Sku-

drīša sirdsapziņas mokas. Standartjunkurs Ādams

Jakubovskis ir nevaldāmas dabas, stiprinieks, dzē-

rājs, sieviešu pavedējs, straujš, karstgalvis ar tumšu

pagātni. Pie poliem būdams sakāvis par kādu rā-

jienu savu priekšnieku; tad atbēdzis pie manis, bet

es viņu ari drīz būtu atlaidis. Standartjunkurs nu gri-

bējis pavest ari Maiju Greif; kad tā pretojusies, tad

ar Skudrīša un kādas sievietes palīdzību aizvilinājis

Maiju uz alu, kur gribējis ar varu panākt savu no-

lūku. Būtu ari panācis, jo Skudrītis ar būtu palīdzējis

paveikt jaunavu, bet tad noticis kas gluži neticams:

Maija solījusi viņam savu lakatu, kuram esot burvja

spēks, nesējs tiekot neievainojams. Standartjunkurs,

māņticīgs būdams, tam noticējis vēl vairāk tad,

kad Maija piedāvājusies, lai pie viņas kakla izmēģi-
not. Viņa turējusi galvu un Jakubovskis cirtis ar

zobenu un tā nonāvējis Maiju, Maija labāk zaudē-

jusi savu dzīvību, nekā savu nevainību.

(Mirklis vispārēja pilnīga klusuma.)

H ei 1 s (iekliedzas): Maija, Maija, tu svētā! svētā!

un es tev neticēju! Tu svētā, svētā! Kā lai es iz-

pērku savu grēku!

{Sievietes sāk skali raudāt, ari vīrieši nenociešas; pats tiesne-

sis tikko spēj savaldīties.)
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Kāda balss no laužu vidus: Viņa

labprātīgi iedama nāvē mūsu visu grēkus ir uzņēmusi

uz sevim un izpirkuši!
Otra balss: Karš bija nokāvis taisnību, tai-

snība paceļas atkal dzīvi no mirušās Maijas miesām.

Astotais skats

Skudrītis ielaužas iekšā un caur sargiem izspraukdamies pie-

skrien pie Maijas nestāvām.

Skudrītis : Maija! Šventa Maija! Pie ta-

vām kājām nometos zemē! neatstumj manis, necie-

nīga verga! mana roka būtu palīdzējusi tevi slepka-

vot, tu mani pasargāji no grēka! Šventa Maija!
Šventa Maija!

{Ceļos rāpo pa paaugstinājumu, sit ar galvu pret grīdu; visu

laiku paliek ceļos.)

Tiesnesis: Ko tu esi darījis, Skudrīti, saki

visu!

Skudrītis: Vina teica: cērt man! Lakats

dara neievainojamu, un es noticēju, bet vina glāba
sevi nāvē iedama. Ādams palika kā dumjš un

traks, kliedza: „to es nedomāju, es biju traks zvērs!"

un kad es viņu mierināju, viņš man uzsauca: nenāc

man tuvu, es tevi nožņaugšu! Pans Ādams nevar

dzīvot! mans mīļais pans nevar dzīvot!

Tiesnesis : Kur ir tavs pans?

Skudrītis: Te pat jau vien ir. Viss viņa
lepnums lalauzts, viņš baidās nākt iekšā, tāpat kā es,

pazemīgais kalps. Ādam! pane Adam! nāc iekšā!

Devītais skats

Ādams Jakubovskis ienāk; ļaudis visur vairās no vina

un dod ceļu.

Jakubovskis tērpies kā uz parādi, iet taisni uz Maijas nestāvām.

Lienīte (stājas viqam ceļā un iesit viņam ar dūrīti):

Tu nekrietnais! Tu viņu mīlēji, bet nositi! —Še tev

nekrietnais!
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Jakubovskis : Lienīte mani notiesā, topi,

jaunatne, labāka par mani.

(Kad viņš pieiet pie nestuvēm, ļaudis sakustas.)

Ļaudis : Skatiet! skatiet! mironis sāk asi-

ņot! Maija asiņo! Slepkava, neej klāt! Slep-

kava, nost! (Draudoši pacel rokas.) Brīnumi! brīnumi!

Jakubovskis : Maija, tu mani atraidīji! es

uzņemšu sodu. Tev tiesība sodīt. Bet es cerēju, ka

tu piedosi man un nesodīsi kā jaunatne! Jo es to-

mēr tevi esmu mīlējis.

Ļaudis (sauc): Asins apstājas! Asins apstā-

jas, viņa piedod! Svētā, svētā!

Jakubovskis: Tu piedod, Maija! Tu

svētā! Tu otrreiz mani uzvarēji labs uzvar! Tev

taisnība.

(Sabrūk savā lepnumā, sāk skali raudāt.)

Ļaudis (raud ari līdzi, vispārējs žēlums).

Jakubovskis : Sveika, svētā Maija!

(Viņš nošaujas.)

(Vispārējs nomierinājums.)

Tiesnesis : Vainīgais sodījis pats sevi. Tie-

sai atliek nolemt viņa mironi līdz ar noziedzīgo zo-

benu aprakt dziļākā purvā. Skudrīti sodīt ar nāves

sodu.

Hei 1 s : Tiesneša kungs, nesodiet ar nāvi

Skudrīti, lai viņa asinis neaptraipa Maijas asinis. Lai

viņš atstāj tikai šīs zemes robežas! Tā es sodu ari

pats sevi, aiziedams trimdā.

Tiesnesis: Tiesa aiziet taisīt spriedumu!

(Tiesnesis un piesēdētāji aiziet.)

Desmitais skats

Tie paši, bez tiesnešiem.

Hei 1s : Mīļie ļaudis un draugi! es aizeju savā

zemē! palieciet sveiki, pieminiet mani labā! Lai
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jums labāk klajas neka man, nelaimīgajam, kas pats

bija vainīgs. Es paņemu sev_ trimdā līdzi lāsi no

Maijas asins. (Viņš lakatiņu iemērc Maijas asinīs.)

Frida (nomezdamās pie viņa ceļos): Es esmu so-

dīta visvairāk; es noziedzos un nesasniedzu savu

mērķi. Tu aizej no manis, es negūstu tevi ne ar kā-

diem upuriem un noziegumiem. Tev paliek viņas

asinis, man paliek tik mana ļaunā sirdsapziņa. Sniedz

man jel roku, kā Maija tev!

Hei 1 s
(sniedz roku): Paliec sveika, Frida. Mēs

visi ciešam, katrs savām asarām, (pakrīt ceļos

Maija! Maija! Maija!

paudis (raudot): Maija! Maija! Maija!

Priekškars.
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Še lugā tēlotie notikumi ir vēsturiski un kā tādi dokumen-

tariski pierādāmi ar tiesu aktīm, Vidzemes hoftiesas arķivā.

Traģiskā nāvē mirusi jaunava saucas Maija Greif; viņas nāves

diena ir 6. augustā 1620. gadā. Daži šī notikuma atstāstītāji

jaunavu nepareizi nosaukuši par Rozi, tā laikam ieviesies vārds

„Turaidas Roze", bet varētu ari Maiju saukt par Turaidas rozi,

kā Turaidas slavu un godu.

Lugā lūkoju visos pamata vilcienos un pat sīkumos pietu-

rēties pie vēsturiski dotiem faktiem, raksturiem un apstākļiem,

tikai reti no tiem atkāpdamies.

Mans draugs Antons piesūtīja man norakstu no raksta

„Turaidas jaunava Maija" kādā žurnālā; pie šinī rakstā dotā es

pieturējos, un tā kā artiķelis ir, cik man zināms, plašākais par

šo jautājumu, tad pasniedzu to še lasītājam, lai tos orientētu

par visa vēsturiskā notikuma sīkumiem.

Līdz šā gadu simteņa vidum Vidzemes Šveice bij maz ie-

vērota un iekopta. Tāpat ari Gutmaņa ala nebija nekādā lielā

slavā. Zināja un ievēroja par alu tikai to, ka agrāk tanī vecie

pagānu iedzīvotāji kalpojuši saviem dieviem. Ari tad vēl, t.i.

19. gadu simteņa sākumā, ala esot viena no ievērojamākām

vietām, kurā latvieši vēl joprojām slepeni ziedojot saviem die-

viem.*)

Tikai nejaušs gadījums cēla alai tagadējo lielslavu. Kad

ap šā gadusimteņa vidu pārbūvēja Rīgas pili, tad tās apakšze-

mes velvēs atrada bruģī un gružos vecus papīrus. Notīrīja sa-

trunējušo kārtu un uzgāja vecās Vidzemes hoftiesas arķiva ak-

tis. Starp tām atrada daudz raganu prāvu no zviedru laikiem

un bez tam ari akti. par kādu slepkavību Turaidas alā. Četr-

desmitos gados Vidzemes hoftiesas asesors Magnuss fon Volf-

feldts izdeva trīs sējumus biezu grāmatu par Baltijas soda lie-

*) Truhardt. Die Reisege fāhrte auf den VVanderungen in

die reizenden Gegende Lieflands. I. Riga, 1804.
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tām un tad viņš šajā krājumā ievietoja dažas raganu prāvas

līdz ar akti par Gutmaņa alas slepkavību.*) Tā nāca gaismā

notikums, kas vairāk kā 200 gadus bija pilnīgi aizmirsts.

Aktis sākās ar Turaidas pils pārvaldnieka sievas vēstuli

zemes tiesnesim, kurš tobrīd turējis tiesu N(urmižos). Volffeldts

šo vēstuli uzrakstījis pilnīgi, līdz ar vēstulē minētām sāņu lie-

tām. Caur to viss notikums tuvāki apgaismots. Minētā kun-

dze raksta:

„Mans vīrs, ķēniņa pilspārvaldnieks Turaidas pilī,

guļ jau kopš dažām nedējām uz gultas, jo medībās pār-

lauzis kāju; tā tad vioš pats nespēj rakstīt un vecais pils

skrīveris Greifs ir loti izmisis, jo sevišķi viņu tā lieta

aizņem, kas man nu gribot negribot jāceļ Jums priekšā

un Jūs jālūdz, tūliņ šurp uz Turaidu atnākt. Tādēļ sūtu

Jums savus vāģus.

Kad še zemē vēl karoja, taisni tanī laikā, kad zvie-

dru karapulki ieņēma Turaidas pili tagad ir 20 gadi

vecais Greifs, kurš jau polu laikos bij ilgus gadus dzī-

vojis Turaidā, pils apkārtnē nokautu vīru un sievu starpā

bija atradis kādu nedēļas vecu, vēl dzīvu, pusbadā nomi-

rušu bērnu. To viņš bij pieņēmis bērna vietā. Bērna ve-

cākus Greifs ne pazina, nedz zināja, kādā ticībā bērns

kristīts. Tādēļ ka viņš pats ir dedzīgs luterānis, viņš

lika L(ēdurgas) mācītājam jo še baznīca bij nodedzi-

nāta un ir uzbūvēta tikai pagājušā gadā nokristīt bēr-

nu luterticībā un tāpēc, ka tas notika ziedu mēnesī,

deva viņai vārdu Maija. Greifs bērnu audzējis kā savu,

vēlāk pienācīgi skolojis un mācītājam licis uzaudzināt

kristīgā ticībā. Jaunava bija Greifa sievai īsti pa rokai.

Tādēļ ka Maija bij ļoti skaista (gar stattlich), viņai radās

daudz precinieku; bet viņa tos visus atraidījusi, sev iz-

vēlēdamās neilgi atpakaļ jauno Siguldas dārznieku Heilu,

izglītotu jaunu ārzemnieku. Jaunieši ļoti mīlējušies un uz

Miķēļiem pie manis būtu viņu kāzas. Brūtgāns ir ļoti

apzinīgs cilvēks un iziet no dienesta tikai uz īsu brīdi.

Tādēļ abi bij izvēlējušies satikties pusceļā starp Turaidu

*) VVolffeldt, M. v. Mittheilungen aus dem Strafrecht und

dem Strafprozess in Livland, Estland und Kurland etc. Bd. 11.

Th. 2. Mitau und Leipzig 1848.
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un Siguldu lielā smilšalā, kura atrodas ielejā zem Kri-

muldas. Še viņi pa vasaru ik vakarus satikušies uz kādu

brīdi.

Lai brūti pārsteigtu, brūtgāns bij pa kreiso roku

pār lielo alu izcirtis mazāku un to koši puķēm izgrez-

nojis. Šorīt Maija bij dabūjusi no sava mīļākā ziņu, ka

viņš vēloties ar jaunavu tūliņ pēc pusdienas mazajā alā

satikties, jo viņam esot vakarā pie laika jāir mājās. Tā

tad Maija līdz ar Greifa paša meitiņu, 8 gadus veco Lie-*

nīti (Lentie) tūliņ pēc pusdienas taisījās uz alu.

Jau metās vakars, kad dārznieks Heils kā negudrs

ieskrēja Turaidā un izmišumā izteica, ka Maija esot ma-

zajā alā nokauta. Tad viņš atkal bij aizdrāzies prom.

Mēs visi un sevišķi vecais Greifs ar savu sievu steidzā-

mies viņam pakaļ un atradām Maiju mirušu zemē gu-

ļam. Skaistais lakats, ko brūtgāns viņai bij dāvājis, bij

viņai ap kaklu un caur šo lakatu bij redzama kaklā brie-

smīgi liela vaina, tāda kā ar cirvi cirsta. Nabaga Lie-

nīte nebij nekur atrodama. Viņu vēl meklē, kamēr mēs

nokauto esam pārveduši uz Turaidu.

Nu lūdzu tiesneša kungu manā un mana vīra un visu

vārdā, īsti steidzoši tūliņ šurp nākt, lai gan jau ir nakts.

Maija nav aplaupīta, bet viņas drēbes bij loti lielā nekār-

tībā un pa daļai saplēstas. Redz ari no zemes, ka viņa

stipri turējusies pretī."

Vēstuli 6. augustā 1620. gadā parakstījusi Turaidas pils

pārvaldnieka, karavirsnieka Šildhelma sieva Hedviga.

Zemes tiesnesis bij otrā rītā noturējis Turaidā sēdi un

protokolā piezīmējis, ka steidzošas lietas dēl un lai izpildītu

ķēniņa priekšrakstu proti, nodibinātu zemē pilnīgu mieru,

pats*) meklēšot slepkavas.

Tiesnesis piezīmē, ka vaina varot kaklā celties no cirvja

un ka ap krūtīm jaunavai drēbes saplēstas. Lielajā alā nebij

neko sevišķu atraduši, bet mazajā atrada asiņu peļķē iemītu

mazu rokas cirvīti. Turaidas iedzīvotāji to apzīmēja par Heila

īpašumu. Dārznieks to nēsājot aiz jostas un ar šo riku strā-

dājot dārzā.

*) Tanīs laikos mēdza privatsudzetajs uzmeklēt un ap-

sūdzēt noziedznieku.
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Kad tiesnesis, kā protokolā piezīmēts, apliecinājis, ka ar

šo rīku varot būt iecirsta Maijas vaina, tad ari Gr'eifs, gan šau-

bīdamies un brīnēdamies par Heila pārvēršanos pret savu mī-

ļāko, licis saukt Siguldas dārznieku tiesas priekšā kā apsūdzēto.

Divas dienas vēlāk protokols turpinājās un tiesnesis bij

ņēmis palīgā divus piesēdētājus, tādēļ ka varbūt būšot jādod

spriedums. Dārznieku Heilu sauca tiesas priekšā. Viņš at-

nāca ar gluži sagrauztu prātu. Cirvi Heils atzina par savu; tei-

cās ari minētā slepkavības dienā nesis to sev klāt, bet Maiju

neesot uz alu saucis. Par slepkavu apvainots, Heils izsaucās:

~Labprāt gribu mirt, jo dzīvība bez mīļākās man nav nekā

vērts; bet vissmagākais, kas māni var aizķert, ir tas, ka mani

teic esam viņas slepkavu."

Heilu izsūtīja laukā un tiesneši gribēja aprunāties, vai

dārznieks nebūtu jāmoka. Tomēr pie sprieduma tiesneši netika,

un Heils palika nemocīts, varbūt tikai caur sevšiķu gadījumu.

Kamēr tiesneši aprunājās par mocīšanu, tikām slimais pils

pārvaldnieks lika tiesu lūgt, lai tā ienākot viņa istabā, kur bū-

šot protokols jāuzņem. Kad tiesa iegāja, tad Šildhelms stāstīja,

ka viņš kādu gadu atpakaļ uzņēmis savā dienestā divus polu

armijas bēgļus, latviešus vai robežas leišus. Vienu saucot par

Ādamu Jakubovski, otru par Pēteri Skudrīti (Skudritz). Abi

runājot vāciski, labi izpildot dienestu, bet esot dzērāji, māņ-

ticīgi un palaidņi- Tādēļ Šildhelms viņus pēc gada gribot at-

laist. Nupat Skudrīts pie virsnieka bijis un lūdzis, lai gādājot,

ka par Heilu tiesa nedodot spriedumu, jo, sirdsapziņas mocīts,

viņš pastāstīšot tiesai lietas īstenību.

Atsauca Skudrīti un šis gaudodams stāstīja: Jakubovskis

esot polu pulkos uzdienējis par standartjunkuru. Skolotāja dēls

būdams un pats labi paskolots, viņš pratis lasīt un rakstīt un

sagājies ar virsniekiem. Viņam bijuši lieli spēki un draiska

daba. Gailumā viņš savam priekšniekam par dabūto rājienu

iesitis pa ausi. Tādēļ no polu pulkiem aizbēdzis un tad pat

paņēmis līdz ari Skudrīti.

Kad viņi abi iestājušies pils dienestā, Jakubovskis no pir-

mās dienas iemīlējies Maijas jaunkundzē. Trīs mēnešus atpakaļ

Jakubovskis Maiju uzrunājis, bet viņa junkuru atraidījusi, teik-

dama, ka viņa jau citam apsolījusies. Tas Ādamu saniknojis;

viņš apņēmies paņemt Maijas godu zināmā alā. Minētā dienā

Skudrīts aiznesis jaunavai vēsti, lai viņa jau pusdienā ejot uz
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mazo alu sava mīļākā gaidīt. Alā Jakubovskis stājies Maijai

ceļā un gribējis savu nodomu izpildīt. Jaunava visiem spēkiem

turējusies grēkdariem pretī, tomēr būtu tikusi pārspēta, ja viņa

nebūtu lietojusi viltību. Viņa norāvusi no kakla sarkanu lakatu,

devusi to Jakubovskim un teikusi, ka lakata nēsātāju nevarot

ne pīķis ne zobens ievainot. Jakubovskis to neticējis un Maija

tad pati apsējusies lakatu ap kaklu, teikdama, lai polis cērtot

viņai pa kaklu cik stipri varēdams. Ādams paķēris no zemes

zobenu un kamēr Maija saliktām rokām skaitījusi klusu lūg-

šanu, Ādams cirtis viņai. Nemaz neiekliegdamās Maija sali-

musi un bijusi uz vietas pagalam.

Acumirkli Jakubovskis stāvējis kā apmulsis, tad viņš brie-

smīgi gaudodams izsaucies: „Tā es nedomāju! Viņa gribējusi

palikt uzticama savam brūtgānam un es biju lops, traks zvērs."

Viņš noskrējis lejā, iesviedis zobenu lielās alas strautā un klie-

dzis uz Skudrīša: „Nenāc man tuvu, citādi tevi nožņaugšu!"

Tad Ādams aizskrējis uz mežu un tikai šorīt Skudrīts savu bie-

dri atradis zobena siksnā pakārušos. Tiesa lai nu dodot par

Skudrīti spriedumu. Par mazo Lienīti Skudrīts neko nezināja

pateikt. Viņš tikai dzirdējis kliedzienu, kad Ādams cirtis. Vai-

cāts, kādēļ Skudrīts ļāvis cirst, viņš teicās ticējis lakata burvja

spēkam.

Kad vēlāk no Krimuldas pārveda mazo Greifa meiteni

(turp viņa savās bailēs bij aizskrējusi) un viņas izteicieni sa-

krita ar Skudrīša izteikumiem, kad alas strautā atrada Jaku-

bovska zobenu, tad Heilu palaida vaļā. Protokolā vēl uzzī-

mēts, ka Heils ar Greifu nonākuši tiesas priekšā par Skudrīti

lūgt, jo viņi negribot Maijas asinis likt aptraipīt Skudrīša asi-

nīm. Pielūdzis Dievu pie savas mīļākās kapa, uz kura viņš bij

uzlicis krustu, Heils, kā protokolā teikts, aizgājis atpakaļ uz

Virtembergas zemi. Jakubovski līdz ar viņa zobenu apraka

dziļā purvā uz N(urmišu) muižas pusi, bet Skudrīti izraidīja pār

Vidzemes robežām.

Šāds ir Gutmaņa alas notikums. Tas izklausās vairāk pēc

pasaciņas nekā pēc patiesības. Bet par patiesību nav ko šau-

bīties, jo grūti pieņemams, ka minētās aktis, kuras tiesnesis

līdz ar diviem piesēdētājiem parakstījis, būtu viltotas. Aktīs

bez tam loti daudz lietu sakrīt ar vēstures ziņām. Piem.: Šild-

helma kundze raksta tiesnesim, ka priekš 20 gadiem, no 1620.

gada rēķinot, zviedru pulki ieņēmuši Turaidas pili. Tiešām
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Kelchs un Gadebušs*) pavēsta, ka 1601. gada pavasarī zviedri

sakāvuši polus un ieņēmuši pili. Tālāk minētā kundze raksta,

ka toreiz baznīca Turaidā bijusi nodedzināta un uzbūvēta tikai

pagājušā (1619.) gadā. Zināms, ka 1613. gada baznīcas revizijā

Turaidai nebij savas baznīcas**), nedz ari mācītāja. Septiņpad-

smitā gadu simteņa pirmos divu gadu desmitos Vidzemē bij

īsts juku laikmets, tādēļ nekāds brīnums, ka Turaidas pils
1620. gadā atradās zviedru rokās, kaut gan trīs gadus priekš tam

Vālens pili bij ieņēmis un sagūstījis 50 zviedrus. Jau Kārlim IX.

uz Vidzemi atnākot šejienes muižnieki pa lielum lielai daļai

pārgāja zviedru pusē, Caur ko, zināms, viņiem klājās daudzreiz

vāji. Kad poli atkaroja Vidzemes pilis no zviedriem (līdz 1611.

g.), kā to stāsta Richters un Serafims, tad nav jādomā, ka pēc

Kārla nāves līdz 1620. g. Vidzeme pilnīgi piederēja atkal po-

liem.***) Kā teikts, nekārtības bij lielas. Abas valstis bij no-

gurušas un iepītas citos karos. Zemē cīnījās divas pašu Vid-

zemes iedzīvotāju partijas: polu un zviedru. Tādēļ nekāds brī-

nums, ka Vālens, uzbrucis Turaidai, to ieņēma un atkal tika pa-

dzīts no zviedriem, kuri tad pilī ielika savu pārvaldnieku Šild-

helmu, caur ko izskaidrojas, ka polu bēgli atron nesodītu uz-

ņemšanu Turaidā.

Par pašu slepkavības vietu runājot jāsaka, ka nevis pati

Gutmaņa ala ir aktīs minētā nozieguma vieta, bet kāds augstāk

par lielo alu stāvošs, tagad piebrucis rievs, ko Viktors Heils

esot cirtis. Tomēr še nevaram skaidri pateikt, cik aktīs minē-

tai kundzei taisnības, jo alā atrod vārdus jau no 1602., pat 1590.

gada (?).t) Domājams, ka Heils minēto rievi izkopis un nevis

par jaunu cirtis. Ka Gutmaņa alu vēl toreiz tā nesauca, par to

aktis liecina; kā šis vārds alai cēlies, diemžēl nevarēju izskai-

drot. Kā teicu, Maijas nāves stāsts izklausās vairāk pēc pa-

saciņas, tādēļ jau tai pašā gadā 1848., kad Volffeldts izdeva

savu grāmatiņu ar minētām aktīm, kāds Baltijas dziesminieks,

Adelberts Cammerers, sarakstīja vēsturiski romantisku ainu iz

*) Gadebusch, Livl. Jahrbūcher, Riga, 1871, Theil 11, Abth.

2, 101.

**) Hagemeisteir, Materalien zu einen Giitergeschichte Liv-

lands, 1836.

***) Gadebusch, Livl. Jārb. Th. 11, 2 par. 536.

t) Inland 1856. Nr. 3,4, 5. Die Livl. Schweiz und Wenden.
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Vidzemes senatnes, kufu viņš dāvāja aktu izdevējam Volf-

feldtam.*) Pēc Cammerera dzejas tad ari vēlākām paaudzēm

šis Maijas notikums atstāstīts. Cammerera dzejas gabals pēc

aktīm diezgan pareizi uzrakstīts, tomēr autors ievedis tanī arf

savas dzejnieka brīvības. Viņš piem. nokristījis Maiju par

„Rosa Mai". Dzejiskas vērtības Cammerera darbam nav.

Vēlāk (1862.) kāds Fridrichs Biickers saraksta lugu: „Das R6-

schen von Treiden". Ari šis gabals, kurš šobrīd gul Rīgas vācu

teātra arķivā nenodrukāts, nedarīja autoram godu. Jaunākā

laikā vācu valodā Leovis of Menars un Bienemans, izdodami

savu grāmatu par Cēsu apkārtnes pilīm un Šveici, tanī plašāki

ievērojuši Maijas stāstu. Latvieši ar Maijas notikumu iepazinās

jau 1856. g., kad J. Dauge pēc Cammerera stāstīja stāsta veidā

minētās lietas.**) Šis ir vispareizākais latviešu valodā izdotais

Maijas stāsts. Jau kādus 20 gadus bij E. Diinsbergs sen. gla-

bājis un beidzot apņēmies laist klajā savu dziedājumu: „Maijas

Roze".***) Visi trīs šie rakstītāji (Cammerers, Dauge, Diins-

bergs) vienā kopā liekami. Piem. Jakubovskis raksturots tā:

Dienējis Drompovski un bijis In Schlachten Held, bei Frauen

Sieger; An Krāften Leu, an Wuth ein Tieger! (Cammerer p. 66)

„Liels no auguma, spēcīgs kā Lauva un dusmīgs kā tīģeris"

(Dauge p. 19). „Uzvarēt karos piekrāpt sieviešus, kā lauva

stiprs, bargs kā tīģers plosīt" (Dunsbergs p. 78). Cammerers

nosaucis Maiju nepareizi par Roza Mai; to pašu darījuši abi

viņa biedri. Tāpat visi trīs liek Heilu mocīt torņa pagrabā,

kamēr aktīs stāv, ka tikai spriedelēts, vai nederētu Heilu mocīt.

Tādas piedevas minētiem trim rakstītājiem, zināms, vēl var

piedot, bet pēc šiem trim latviešu un vācu rakstniekiem deviņ-

desmitos gados nākuši klajā divi latviešu valodā: Turaidietis un

Th. Hahns. Pēdējie Maijas notikumu pavisam sabojājuši. Tu-

raidietis licis savam sarīmējumam uz vāka klišeju ar parakstu:

Turaidas pils 14. gadu simtenī. Turaidietim nav tīri vai nemaz

pazīstams stāsts par Maiju, kaut gan raksta uz iekšlapas: pēc

*) Adelbert Cammerer, Die Jungfrau von Treiden. Riga.

1848.

**) J. Dauge. Turaidas jumprava. Rīgā, 1877. Ceturtais

izd.

***) Diinsberga Ernests sen. Maijas Roze. Liepājā, 1890.
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kāda patiesīga stāstiņa saskandinātas %(atmiņas).*) Pietiks par

Turaidieti, ja vēl aizrādīšu, ka virsraksts un cena (15 kap.) ar

vai bez nodoma līdzinājās Dauges krietnākam stāstiņam, kura

vietā pircējs var viegli nopirkt nekam nederīgus peršus. Grūti

ari ko labu teikt par Halma lugu ~Turaidas Roze".**) Še,
dievamžēl, tik nežēlīgi samaitāta visa fabula, ka no tās loti

maz atlicies, ja atskaita pašu meitas nokaušanu. Ari Hahnam

nav notikums bijis skaidri zināms, jo uz pirmās teātra afišas

stāvēja: notiek 17. gadu simteņa vidū. Bez tam notikums ap-

strādāts kā romantiski-dramatiska teika.

Rakstīdams par Turaidas Maiju, nevarēju atturēties ne-

minējis kādus vārdus ari. par to, kas rakstīts par šo tikumisko

jaunavu, kuru labprāt katra Baltijas tauta gribētu pieskaitīt

pie savu jaunavu pulka, bet kura paliek Baltijas jaunava, jo

viņas dzimums mums nav zināms. Minēju kādus vārdus par

zināmiem rakstiem tādēļ, lai lasītājam būtu vesela bilde par

Maiju un viņas stāsta likteni. Citi dzejnieki, izņemot Jūsmiņa

vienkāršo, bet patīkamo atstāstījumu (Liga 11., Rīgā 1889. g. 149.

Meitas gods) Maiju nav savos ražojumos dievinājuši. Bet kā no

visas atstāstītās tiesu aktes redzams, Turaidas Maijas stāsts

ir tīri kā radīts priekš dzejniekiem un dramaturgiem. Līdz šo-

dienai diemžēl vēl nav gadījies tāds, kas šo pateicīgo vielu būtu

spējis apstrādāt, kaut ko krietnu no tās ražojot. Man vēl šo-

*) Turaidieša, Turaidas jumprava, Rīgā pie Jakobsona

1891.

Paraugam kādi no Turaidieša_„peršiem". Sākumā:

Reiz naidnieks gribēja ar varu

Ņemt Turaidu ar ieročiem;

Bet krievs to sit ar lielu sparu,

Gāž zemē tik pa tūkstošiem.

Kas tas par naidnieku un kad krievi to sita, to nez' vai

pats Turaidietis zinās.

Tālāk:

Un Greifa_ meitiņ jautra Milda

Bij uzdabūta Krimuldā,

Un vecie to pie krūtīm silda

Un skūpstīdami noglauda.

Tā bija bēgusi, cik spēja,

Kad Rozei zobens kaklā skrēja.

**) Pirmo reizi izrādīta Rīgas Latviešu teātrī 15. aprilī

1892. g. Nav drukāta.
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dien jāatkārto tas pats, ko priekš četrdesmit gadiem kāds rak-

stītājs (Inland 3,4, 5 1856.) sacījis Gutmaņa alu apskatīdams:

„Nelaimīgais mīlestības upuris gan būtu krietnākas godināšanas

cienīgs, nekā to dara tās sliktās peršas (uz Cammereru zīmē-

joties), kuras priekš dažiem gadiem uz tiesu aktes pamata tika

apzinīgi kaltas."
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