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Vienkārša istaba Kalniņa dzīvoklī. Vidū vienas durvis un katros sānos pa vienām durvīm. 
Priekšā pa labo logs. Skatuves vidū apaļš galds, kreisā pusē uz diviem krēsliem uzlikts dēlis 
pletēšanai, pa labo roku,necik tālu no loga, mazs galdiņš šūšanai. Pietiekošs skaits krēslu. Uz 
grīdas vaļēji čemodāni, pa daļai drēbēm piekrauti. Dialogiem, resp. kopspēlei jānotiek līdz tai 
vietai, kur Kalniņš aizbrauc uz dzelzceļa staciju, ar sevišķu steigšanos.   
 

1. skats. 
BERTA. ELZA.Tad ZETIŅA. 

BERTA (sēž pie šujamā galdiņa, piešūdama kādai mantiļai spices). Elziņ, Elziņ – kaut vien 
tiktum gatavas līdz vilciena aiziešanai. 

ELZA (stāv aiz pletdēļa un pletēkrāgus, manšetes u.c.). Nebaiļojies, māsiņ, tiksim 
gatavas. Zināms, šo ferijuceļojumusvainis nolēma diezgan steigšus, tā ka nu 
jāsagatavojas, tā sakot, pa kaklu, pa galvu. 

BERTA. Ko būs darīt? Mana vīra tēvs pie tam vainīgs. Viņš ticis ar savu jauno 
dzīvojamo ēku ātrāk gatavs, nekā bij cerējis, un nu arī pasteidzies ar ēkas 
iesvētīšanu. Nu,un, tā kā pie mājas iesvētīšanas pēc vecā Kalniņa gribas 
vajagaklāt būt visiem ģimenes locekļiem, nedrīkstam arī mēs trūkt. 

ELZA. Kā tad! Šodien tu un svainis aizbrauksiet uz laukiem, un rītā mamma un es 
laidīsimies pakaļ. 

BERTA. Jā, mamma nespēj agrāk ierasties pilsētā, kā rīt agri, bet, tā kā vecais 
Kalniņš mums rakstījis, ka viņš jau šodien sūtīs mums zirgus pretim uz staciju, 
mans vīrs un es dosimies tagad ceļā, tev un mammai rītā izgādās citus zirgus. Bet 
lūdzama pasteidzies, māsiņ, lai dabonam čemodānus aizslēgt – tu zini, ienāks 
mans vīrs, tad tas mūs dzenās atkal tā, ka netiksim ne tik uz priekšu. 

ELZA. Nebažījies nemaz: – jūs abus gan izvadīšu! (Sauc).Zetiņ –Zetiņ! Karstu 
bulti,žigli! 

BERTA. Sargājies tikai, ka brālēns Fricis tevis nekavē no darba.Kad tas atnāk, tad 
jums abiem vienmēr tik daudz ko runāt, ka netieciet nemaz galā. Elza, Elza – būs 
viņš izstudējis, tad jau laikam no jums iznāks pārītis. Akla jau arī neesmu! 

ELZA. Bet māsiņ – kam tā runāt! Fricis manim gan mīļš kā draugs un brālēns,  
bet – – 

BERTA. Bet kā vīrs viņš tev būtu vēl mīļāks. 

ELZA. Ak, liecies jel mierā! (Sauc).Zetiņ,Zetiņ– žigli, žigli, –karstu bulti! 
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BERTA.  Jā, jā: karstu bulti, tik karstu kā Elzas sirsniņu! 

ZETIŅA (iz sāņu durvīm kreisajā pusē). Lūdzu pletīzeri, jaunkundzīt.Bultiskarstas kā 
sarkanas ogles. 

ELZA (dod tai pletdzelzi).  Še būs, Zetiņ!(Zetiņa aiziet pa kreiso). 

BERTA (rāda uz durvīm labajā pusē). Dzirdu savu kungu staigājam pa rakstāmo 
istabu– nu viņš drīz būs klāt un mūs atkal skubinās uz pasteigšanos. 

ELZA. Jā – māju ļaudis dīdīt, to viņš prot kā neviens cits. 

ZETIŅA (nāk atpakaļ ar pletdzelzi rokā).Lūdzu, jaunkundze! (Aiziet pa kreiso). 

ELZA. Paldies, Zetiņa! 

 

2. skats. 
Tās pašas. KALNIŅŠ. 

KALNIŅŠ (iz sāņu durvīm pa laboroku. Viņš turastundeni rokā.Ļoti steidzīgi). Vēl stunda un 
piecas minūtes līdz brauciena aiziešanai! Nu, vaj esietgatavas? 

BERTA.Acumirkli, vīriņ! 

KALNIŅŠ. Acumirkli, acumirkli! Tā tava atbilde skanēja jau divas stundas atpakaļ! 
Ai, sievieši, sievieši! Jūs redzēsiet, ka vēl nosebosim vilcienu! 

ELZA. Nebaidies, svaini – lēnām pa tiltu! Labs nāk ar gaidīšanu! 

KALNIŅŠ. Nejoko– tu manis sadusmosi! Te nu jūs sēžat tik omulīgas, it kā vēl 
būtu diezin cik daudz laika. Un, kad mēs nosebojam šo vilcienu, tad tēvs par velti 
sūtījis savus zirgus divdesmit un septiņas verstis līdz stacijai! Ai, jūs garlaicīgie 
radījumi! Katrā krunkā jums jāiešuj bantītes un spicītes, hūtēm jāpiestiprina 
jaunas šlaufītes, un saulsargi jāizrotā ar zeltītāmkvastītēm, astītēm, trodeļiem un 
citām cackām. Nē, tā tas neiet! Redzu, ka jums jānāk talkā, citādi jūs 
rīkosatieslīdz pastara dienai.(Piesteidzas pletēšanasdēlim un pakampj paciņu krāgu un 

manšetu, kuru lielā steigšanā iegrūž čemodānā). Tā – dod šurpu, tā tiksim drīzāk galā! 

ELZA. Bet, svaini, apžēlojies, ko tu dari? Tu salocīsi krunkās visu manu pletēšanas 
darbu! 

BERTA. Vīriņ, kas tā nu par darīšanu! Laid mūs mierā, gan jau pašas visu 
sakārtosim! 
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KALNIŅŠ. Tas tikai trūka! Gan jūs uzpurināšu! (Paņem sievas mantiļu un citus drēbju 

gabalus un saspiež tos ar dūrēm čemodānā).Šurpu ar taviem krāmiem, – pārpletēt 
varēsi tos uz laukiem, – tur arī bultis, un malka lētāka, nekā še! 

BERTA. Vai Dieviņ, vai Dieviņ, kādu postu tas vīrs pastrādā! 

ELZA. Nu visas spices samīcītaskā siena gubā! 

BERTA. Tiešām iemeslis dusmoties! 

KALNIŅŠ. Liecaties mierā ar vaimanāšanām (aizslēdz vienu čemodānu), lūk, viena 
daļa bagāžas gatava.(Ārā dzird zvanām). Pie joda – viens zvana! Nu tikai vēl trūka 
traucētāja! 

 

3. skats. 
Tie paši. ZETIŅA. Vēlāk TILTIŅŠ, JĒKABSONS, STRAUTIŅŠ. 

ZETIŅA(caur vidu). Kungs – trīs laucinieki vēlas ar jums runāt. 

KALNIŅŠ. Teic viņiem, ka tagad neesmu runājams, – lai viņi neļaunojas, bet man 
tūlīt jāizbrauc. 

ZETIŅA. Labi – pateikšu (Prom caur vidu). 

ELZA. Tos pats nelabais sūtījis īsteni šinī brīdī! 

KALNIŅŠ. Nu sakārtosim arī otru čemodānu (rīkojas ap to) un tad prom uz staciju! 

BERTA. Vai Dieviņ, manas spices, manas spices! Ko ļaudis sacīs uz laukiem, kad 
parādīšos tādām spicēm! 

TILTIŅŠ (aizskatuves, ļoti skaļā balsā). Meitiņ, nelunājiettādutniekut! Kad viņt mājāt, 
tad viņtalīlunājamt. Tik tad al to nevallunāt, kad idblautit! 

ZETIŅA(laukā).Jel dzirdiet, ko jums saku: es jūs nelaidīšu iekšā! 

KALNIŅŠ. Kas tad tas?  

TILTIŅŠ (laukā). Nu, nu, mamdelīt, kam tu tāda pūtīte? Kad nelaidīti,paglūdītu tevi 
tāņut,– lūk tā! (Atver durvis).Tveiki, mājatiedīvotāji, tveiki,– atnetāmtiemu kukuli, 
bet mamdelītemūtnegliblaititabā! (Atgriežas un sauc par durvīm laukā).Ehē,Tlautiņ, 
Jēkabton – nākat alījūtiektā–et jau laimīgi ietiku! 

KALNIŅŠ (sāņus).Kas tad tas par pārsteigumu būs?! 
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STRAUTIŅŠ (ienāk un paklanās dziļi. Apsējis galvu ar lakatu, kā to mēdz darīt zobu sāpju 

dēļ.Zem lakata gabals vates, tā ka vaigs pavisam šķībs). Daudz labas dienas no mūsu 
puses! 

JĒKABSONS (arī ienācis, paklanāsdziļi. Padusē viņam maišelī ietīts bundulītis). Sveicinu 
sava pagasta vārdā! 

KALNIŅŠ (nepacietīgi). Labdien, labdien – labdien! Ko vēlaties, mani kungi? 

TILTIŅŠ.Jēkabton, ko gaidi,dlādvaļā! 

JĒKABSONS (panāk ļoti uz priekšu, izkāsējas un raustās).Vaj jūs esiet Kalniņa kungs? 

KALNIŅŠ. Bez šaubām! 

JĒKABSONS (ļoti mutīgi, tā ka var manīt, ka mācījies no galvas). Visas tautas dzenas pēc 
gaismas, attīstības un laimes, – tāpat arī mēs. Arī mums ir dedzīgu tautas dēlu, 
kas mums rāda gaismu un nolīdzina ceļu uz to. Mūsu gaismas pasludinātāji ir tie 
rakstnieki, kas savus gara ražojumus ziedo laikrakstiem, caur to tie tiek pieietami 
tūkstošiem. Arī jūs, godāts Kalniņa kungs, esiet daudz rakstījuši avīzēs un jūsu 
darbi un vārdi mūs cēluši no miega. Jūs bijāt tā spīdošā lāpa, tā gaišā bāka, 
kasizlāpīja – nē, izbākāja –(sajūk) bāka, kas izlāpoja, – piedošanu: tā bākiskā lāpa, 
nē, tā lopiskā lāpa, kas izlāpīja – – – 

TILTIŅŠ. Pietiek, Jēkabton, tev metat – idlāpi labāk tavatatmiņatlobut, –atļaujiet, 
Kalniņa kungt, ka etidkaidloju. Jūtu lakti avīdētmūtuapliņķīlatītial lielāko plieku 
un, lai gan etam viena tā tauktātumtā kakta iemītnieki, tad tomēldinam it labi, ka 
bed jūtu laktiem nebūtumtikuti ne pie jauna tkolat nama, ne pie bibliotēkat. Tad 
nu vailāki no mumt, kat bijām – neņemiet pallaunu –tātgaitākātgalviņatkaimiņu 
pagatot, notpliedām jumt palādīttavu pateitību. Jēkabton, idveltmūtupateitību 
laukā! 

JĒKABSONS (pieiet pie vidējā galda, izņem no maišeļa bundulīti un iz tā papīrī ietītu paprāvu 
sudraba pokālu). 

STRAUTIŅŠ(tikmēr). Beidzot vilkām trīs pagastu ļaudis lūzes, kuriem nu īsteni kritīs 
to pokālu atdot jūsu rokās. Man nu gan, āredzše, tālūze nekrita vis, bet, tā kā 
man vajadzēja pilsētā likt izraut zobu, tad atbraucu tā vietā, kam krita lūze: tā 
iznāca ceļš par brīvu. 

JĒKABSONS(iztinis pokāluun pasniedz to Kalniņam). Te būs mūsu pateicība! 

TILTIŅŠ.Taņemietmūtu pokālu un blūķējiet viņu veteli! Mūtupagatuvāldiilal īlenu 
iekatīti dili pokālā, lai viņt paliek paltaldu piemiņu jūtu bēlnubēlnubēlnubēlniem. 
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KALNIŅŠ. Mani kungi! Esmu dziļi kustināts! Gan vaļas brīžos sarakstīju pēc 
labākās iespējas pa rindiņai vienam vaj otram laikrakstam, un neizsakāms prieks 
manim dzirdēt, ka mana sēkla sākuse dīgt. Tomēr neesmu cienīgs tādas 
uzmanības, kādu jūs man parādiet. Bet, kad atzīšana, lai gan izšķērdīgi dāvāta, 
paskubina uz tālāku cenšanos, tad, mani kungi, variet būt pārliecināti, ka 
turpmāk upurēšu labprāt visus savus vājos spēkus, lai varētu pastrādāt saviem 
mīļiem tautas brāļiem cik necik ko derīgu. Vēl reizi jums no visas sirds 
pateikdamies, lūdzu atļaujas jums priekšā stādīt savu sievu un savu 
svaineni.(Rāda uz tām – savstarpīga paklanīšanās). Un nu lūdzu mani uz acumirkli 
atvainot – būšu atkal tūlīt klāt.(Steigšus prom pa kreiso.) 

BERTA. Saņemiet arī manas sirsnīgākās pateicības, mīļie ciemiņi. Bet lūdzami 
piesēžaties.(Visi trīs paklanās un piesēžas pie apaļā galda). Tiešām jauka dāvana! (Viņa 

paņem pokālu un aplūko to sīki).Daiļa rota, šis mūsu pokāls.  

TILTIŅŠ. Lūkojiet vien, no kula gala glibiet: ilkaidlatudlaba – 
atoņdetmittetultāplove. 

JĒKABSONS. Mēs jau, madam, neesam tie vīri, kas nesīs čuguna dāvanas. 

BERTA. Šīs dāvanas dārgums meklējams apstāklī, aiz kura pagodināja manu vīru 
ar viņu. 

KALNIŅŠ (nāk atpakaļ). Tā, mani kungi, – esmu atkal klāt! 

ZETIŅA (nāk viņam pakaļ ar pudeli vīna un glāzēm).Vaj likt uz šī galda, kungs? 

KALNIŅŠ. Jā, jā,– dod tikai šurpu, Zetiņ! (Zetiņa noliek pudeli un glāzes uz galda un pēc 

tam palīdz dāmām rīkoties ar drēbju u.c. noglabāšanu un sakārtošanu čemodānos). Tagad, 
kungi, iesvētīsim savu pokālu. (Ielej). Atļaujiet, ka pirmo malciņu iebaudu uz jūsu 
veselību. Sveiki, mani kungi! (Dzer un pasniedz tālāk.) 

VISI TRĪS. Veseli baudījuši! 

KALNIŅŠ (skatās atkal stundenī). Ir nelaimīgigadījies, ka man pēc maz minūtēm 
jāizbrauc uz laukiem – citādi būtu kungus uzlūdzis uz pusdienu. 

STRAUTIŅŠ. Nekas – varam jau citu reiz iebraukt pie jums paēsties. 

TILTIŅŠ (dzēris).Tmalktvīniņt! Delamidtudlabatlauka kā pattienīgtēvt.(Viņš izvelk 
pīpi, aizkurina to un spļaudīdamies uzvelk kuplu dūmu.) 

JĒKABSONS (dzer). Noslīd rīklē tik mīksts kābomeļļa. 

STRAUTIŅŠ (dzer). Bet rudzīša stipruma viņam tomēr trūkst!    
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TILTIŅŠ. Jā, nu tatpokāltpiedel jumt! Pēln Lejatmuidatķetelitlatījanaudat, ko 
mātītājamnopilkt pokālu. Tad nu mēt domājām: vaj tad viņi pālāki palmumt? Ko 
viņi val, to mētītenivalam! Domāt, dalīt – un te nu jumtilpokālt. Mātītājamnebij 
ne ud puti tik lielt. Jēkabton, patnied vēl vienu lātīti – tā.(Dzer.) 

KALNIŅŠ(sāņus). Viņa tabaka ož pavisam nepanesami!(Dzirdot). Nu, kā stāv jūsu 
pusē lauki un dārzi? (Sāņus, stundeni izvilkdams). Nudien – es nosebošu vilcienu! 

JĒKABSONS. Ko nu – mīļie – daudz runāt? Ko līdz, kad uzaug, bet cenu nav! Tā 
jau, cilvēks, dzīvo vienumēr kā pliks pa nātrām. 

STRAUTIŅŠ. Vienīgais, kam tagad labi klājas, ir izķīlātājs. Un, kā senāk braucām 
zaļumu ballēs, tā tagad braucam ūtrupēs. Dažam labam, kā teikt, nav vairāk, cik 
apēd lopi, bet pašam jāpietiek, kā nu jau tukšos laikos. 

TILTIŅŠ. Un dāldotalīnekatdaudneidaug. Tul tādi tālpi, maitat, noēd katlu lapiņu 
un diediņu. Ne mumt būt ābolu, ne mumt būtkāpotu. (Pasmiedamies). Tad 
būtjāpāltiek no tātdeltanat vien. Jēkabton, patnied vēl leidi, lai neatlaidinot. Tā– 
tveiki, Kalniņa kungt, jūtu vetelība! 

KALNIŅŠ. Sveiki! (Sāņus).  Šie dūmi ož tik neģēlīgi, ka vaj jānoģībst! (Izvelk cigāru 

maku un piedāvā Tiltiņam. Dzirdot). Liekas, ka jūs labprāt uzvelkat dūmu. Vaj drīkstu 
jums pīpes vietā piedāvāt cigāru? 

TILTIŅŠ (paņem to). Lielu kaudipaldiet! Kad iekulinutigālu, tad kūpu kā tkultenit. 

KALNIŅŠ. Nu tad, lūdzu, iekuriniet. 

TILTIŅŠ.Paldiet – to kulinātutvētdien. (Iebāž ķešā, atgriežas vairāk uz Kalniņu un 

runādams laiž viņam dūmus taisni vaigā).Tvētdienāpētnotulētiempātaliem, 
tultādtdūmtnodel kā tunimkault. 

KALNIŅŠ (atgaiņājas no dūmiem, sāņus). Šo reizi izkritu cauri! 

TILTIŅŠ.Et jau labplātblūķēju pa tigālam–dināmt, dālgut jau nepīpo, 
pēlmindelatigālut pa kapeiku gabalā, bet tomēl: tigālt jau paliek tigālt! 

KALNIŅŠ (izvilcis stundeni, sāņus). Ne – nu pietiek, patlaban pēdējais brīdis klāt! 
(Izceļas, dikti).Cienītie kungi neļaunosies, kad esmu piespiests atvadīties: pēc 
divdesmit minūtēm vilciens ies projām, bet to nedrīkstu nekādā ziņā nokavēt. (Arī 

trīs laucinieki pieceļas). Saņemiet vēl reiz manas sirsnīgākās pateicības un lūdzu 
mani nākamībā apmeklēt, kad darīšanas jūs atkal noved pilsētā. 
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BERTA. Es pievienojos pilnīgi sava vīra uzaicinājumam un izsaku daudz, daudz 
paldies par skaisto pokālu. 

TILTIŅŠ.Lūdu, lūdu,– blūķējietveteli un ņemiet pal labu, kādt nu bij.(Paklanās dziļi). 

JĒKABSONS (tāpat dziļi paklanīdamies). Dzīvojiet veseli un neņemiet ļaunā, ka jūs 
iztraucējām. 

STRAUTIŅŠ (tāpat).Paturiet mūs un mūsu pokālu allažiņ labā piemiņā. Ar Dieviņu 
visapkārt! 

BERTA.Uz redzēšanos, mani kungi! 

ELZA. Veseli, ciemiņi! 

KALNIŅŠ. Kungi atļaus, ka viņus izvadu.(Aiziet viņiem līdz.) 

TILTIŅŠ. Nu, nu, vaj tad nu apmaldītimiet.(Visi četri kungi aiziet pa vidu.) 

BERTA. Māsiņ, nevaru tev nemaz sacīt, cik ļoti priecājos par mūsu pokālu! 

ELZA. Jā, nu viens daiļš rīks vairāk saimniecībā. 

KALNIŅŠ (nāk steigšus atpakaļ). Bet nu tik steigšus uz staciju!  Zetiņ, pasniedz 
drēbes, –sievieši, veicīgi aizkņopējiet čemodānus un saiņus! (Tagad skrien cits caur 
citu, gan šā,gan tā rīkodamies – visam jānotiek ļoti žigli. Zetiņa palīdz Kalniņam mēteli apvilkt 
un pasniedz tam cepuri, Elza atkal Bertai palīdz virsdrēbes uzvilkt u.t.pr. Kalniņš pieskrien pie 
loga, atver to un sauc):Fūrman, fūrman– jā, jā, jūs, neviens cits – apturiet apakšā pie 
durvīm – brauksim uz vokzālu! (Aiztaisa logu).Zetiņ, posies, posies – palīdzēsi 
bagāžu nonest ratos. 

BERTA. Mūsu pokāls paliek tepat uz galda, Elza. Vēlāk noglabā viņu skapī. 
Nepiemirsti to! 

ELZA. Nepiemirsīšu jau, nepiemirsīšu! 

KALNIŅŠ. Un lūdzama rītā nenosebo vilcienu. Tādi cilvēki man riebīgi, kas 
vienaldzībā un kūtrībā spēj nokavēt vilcienu. 

BERTA. Še tev, Elza, atslēgas:(dod tai atslēgas). Ieslēdz mūsu pokālu! 

ELZA. Jā jele, jā – neesmu jau nekāds bērns. 

KALNIŅŠ. Un tu, Zetiņ, sargā durvis – tikpat priekšējās, kā pakaļējās. Kad zvana, 
nelaidi nevienu iekšā. Prasi pirms, kas laukā – tikai pazīstamiem atver! 

BERTA. Tā – nu esmu gatava, tagad var šķirties! 
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KALNIŅŠ. Paldies Dievam! Uz priekšu, uz priekšu! Zetiņ, ņem, cik vien vari 
pakampt! Ar Dievu,svainene! Man pakaļ! (Viņš pakampj katrā rokā pa čemodānam un 
aizsteidzas pa vidu.) 

BERTA (nobučo Elzu). Uz redzēšanos, māsiņ! (Ar kādiem kartoniem prom pa vidu.) 

ZETIŅA (arī izstiepj mantu laukā). Kas tā nu par steigšanos, – gan jau notiksiet 
laikā.(Prom pa vidu.) 

ELZA (pie atvērtā loga sauc laukā).Labi, labi, māsiņ, nebaiļojies, nebaiļojies –būs viss 
kārtībā! (Izvilkuse lakatiņu, ar to vēdina pa logu laukā, kā atvadīdamās.) Ar Dievu, ar 
Dievu – brauciet veseli!(Nāk atpakaļ skatuves vidū.) 

 

4. skats.          
ELZA.Tad ZETIŅA. 

ELZA. Mūžīgais Dievs – bijtā sagatavošanās! It kā svainis un māsa brauktu uz 
Parīzi! Labi, ka nu reizi aiztika prom – tagad varēšu netraucēta pabeigt savus 
sagatavošanās darbus uz rītdienas ceļojumu. Vēl diezgan darba – ak, un tas viss 
vēl jāpletē! Visupirms ķešas lakati, – tur viņi ir: vesels jauns ducis. Kaut tikai 
netiktu traucēta; atnāk brālēns Fricis, tad tas sāk stāstīt un stāstīt, un pie darba 
vairs nemaz netiek. (Uz Zetiņu, kas patlaban ienāk pa vidus durvīm).Ā – labi, Zetiņ, ka 
nāci.Esi tik laba un atnesi man vēl vienu karstu bulti. 

ZETIŅA (paņem pletdzelzi).Labi, labi, jaunkundze.(Prom pa kreiso.) 

ELZA (kā dziļās domās nogrimdama). Fricis – jā, tas Fricis! Vaj viņš arī mana, cik 
neizsakāmi viņu mīlu? Domāju gan, citādi tas allaž neizrādītu savu greizsirdību. 
Bet dūšas zēnam laikam nemaz nav, jo kādēļ viņš nesāk nopietni ar mani runāt, 
kādēļ viņš man neatklāj savu mīlestību? Varbūt, ka neatgadās izdevīgu brīžu – jeb 
vaj viņš pirms grib izstudēt? Kāda aplamība! Arī kā brūtgans viņš var studēt, tad 
viņam labāki veiksies; domājot uz mani, viņš centīsies ātrāk nodibināt savu 
pagalmiņu. 

ZETIŅA (nāk atpakaļ ar pletdzelzirokā). Bet nu, jaunkundzīt, sargājaties, ka 
nepieduras pirkstiņi klāt, – bults tik karsta, ka dzirksteles iz viņas sprēgā. (Laukā 

zvana.) Kas tad nu būs par viesu? 

ELZA. Lūdzama, jautā pirms,kas laukā, un saki, ka kungs nav mājās. 

ZETIŅA.Svešnieku jau ne par konelaidīšu iekšā.(Prom pa vidu.) 
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ELZA. Laikam vēstuļu iznēsātājs – cits ap šo laiku nenāks. 

ZETIŅA (laukā). Kas tur zvanīja? (Diktāki). Kas tur zvanīja? 

 

5. skats 
FRICIS STEINBAHS. ELZA. 

FRICIS (aiz kulisēm, kā tālumā). Es, Zetiņ, es – laid tik iekšā! Labrīt! 

ELZA. Fricis! Un tagad, tik agri, priekšpusdienas? Ko tas apzīmē? 

FRICIS (steidzoši pa vidu).Vaj Kalniņš mājās? Ak tu, Elza? Labrīt, Elziņ! Vaj Kalniņš 
mājās? Man steidzoši ar viņu jārunā. 

ELZA. Svainis nupat kā kopā ar māsu izbrauca uz laukiem. 

FRICIS. Nolādēta būšana! Apžēlojies, kas te par gaisu? (Greizsirdīgi).Kas te pīpojis? 
Kalniņš nepīpo tādus prastus cigārus. 

ELZA. Te bijkādi laucinieki, kas uzpīpoja. 

FRICIS (ļoti greizsirdīgs). Kas tie par lauciniekiem, kas šeit nāk pīpot, kad Kalniņa nav 
mājās? Te jau ož tik nežēlīgi, it kā te kāds būtu pīpojis skābus kāpostus jeb vecas 
pastalas! 

ELZA (sāņus). Aha – paliek greizsirdīgs – tas ir labi. (Dzirdot). Nu lai jau, lai jau, gan 
jau dabūsi visu dzirdēt. Bet vaj zini, kas man nāk prātā? Man daudz darba –
palīdzi man! 

FRICIS.Vaj zeķes adīt? Šo mākslu neprotu. 

ELZA. Nē, palīdzi manusķešas lakatiņuspletēt– tā nav nekāda māksla. Šurpu, 
brālēn(aizvelk toaizpletdēļa), še tev karstabults, un nu atklāj savu veikalu.(Ierāda 

viņam pletēšanu).Lūk, tā – un tad atkal tā! 

FRICIS. Bet, mīļā Elza, man nav nepavisam vaļas, – man – –  

ELZA. Ak ko: “man”, “man”, –pletē, es tikmēr garnēšu savu hūti. (Nosēžas pie 

šujamā galdiņa un rīkojas tur, kā teikuse). Tā, nu mums abiem darba. Tagad varam arī 
papļāpāties, bezka nokavējam darbu. Nu, pastāsti kaut ko. 

FRICIS(pletē dūšīgi). Apžēlojies, ko lai tev stāstu? Atrodos lieliskā ķezā.Man visādā 
ziņā vajadzēja ar Kalniņu tikties. 

ELZA. Kas tev viņam bij jāsaka? 
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FRICIS. Kāds noslēpums. 

ELZA. Kāds noslēpums? 

FRICIS. Jā. Bet nu esmu pilnīgi izsamisis.(Uzgrūž pletdzelziuz otru roku, ar kuru turēja 

pletējamo lakatu. Ievainoto roku gaisā paceldams). Ai, ai – vai Dieviņ, sadedzinājos 
pirkstus! Uja– šāds veikals prasa nežēlīgasizmanības. (Aplūko pirkstus).Āda nost! Ja 
tā iet uz priekšu, tad varu izcept! 

ELZA. Vai manu, cik jūs, vīrieši, vārīgi! Nu, vaj tad savu noslēpumu nevari man 
uzticēt? 

FRICIS. Ak, kaut tu zinātu, cik mana sirds skumja! Ir tikai maz vārdu, kas man 
jāizrunā, bet tomēr nespēju tos izdabūt laukā. 

ELZA (sāņus).Bez šaubīšanās, nu reizi viņš atklās savu mīlestību. (Dzirdot). Vari man 
pilnīgi uzticēties, jo neesam viens otram nekādi svešinieki. 

FRICIS. Tā nu ir gan, bet tomēr cilvēku sadzīvē robežas, pār kurām pārejot,vajaga 
saņemt visu dūšu. 

ELZA.Nu tad saņem dūšu – laikam tev tās netrūks. 

FRICIS. Katra notecējuse minūte pavairo tikai manu ķezu, tādēļ 
uzklausies.(Paņēmis pletdzelzi labajā rokā, kuru tura pie sāniem, tā ka karstā dzelzs var viegli 

piedurties kājai ap celi). Domā no manis, ko gribēdama, bet ļauns neesmu. Tev 
drīkstu pilnīgi uzticēties un tātad – – – (sadedzinājies ar dzelzi celi, paņem dzelzi žigli 

kreisā rokā un ar labo brauka ievainoto vietu, iekliegdamies): Ai ai, aiai! Nu dzīslas pušu! 
Apžēlojies, sāp, ka vaj iz ādas jālec laukā! Še pletējot, palikšu par kropli! 

ELZA. Nabadziņš! Jā, brālēn, katrs iesākums grūts, un pletēšanas iemācīšanās nav 
nemaz vieglāka kā grieķu un latīņu valodas piesavināšanās. Nu, sāc no jauna 
izkratīt savu sirdi, tad sāpes pāries! 

FRICIS. Tavas zāles plānas, Elza. Deg vēl arvienu, kā kad uguns būtu pielikta! Un 
pie tam šis iekšķīgais sirds nemiers! 

ELZA. Lūdzams, nevaimanā tik daudz, labāk turpini uzsākto tematu. Man tevis 
tiešām žēl, un tā gribētu, ka atvieglini savu sirdi. 

FRICIS. Tev taisnība – mans tagadējais stāvoklis nepanesams, un lietas ilgāka 
novilcināšana man var atnest ļoti ļaunus augļus. 

ELZA.(sāņus). Nu ies vaļā – jāsaņemas. 
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FRICIS. Tu zini, ka apstākļi noraida bieži uz pavisam savādiem ceļiem.(Apstājas 
pletēšanā, dzelzi turēdams mierīgi viena pletējamālakata pašā vidū, ar abām rokām turēdams 
osi un ar krūtīm uzguldamies uz rokām).Katram cilvēkam savi pienākumi, un par visu 
augstāku stāv pasaulē gods. Šo izsargāt no aptraipīšanas ir mūsu svētākais 
uzdevums. Patlaban atrodos tādā stāvoklī. Elza, glabā kā dārgu noslēpumu, ko 
tev tagad sacīšu, apsoli, ka neviens cilvēks nedabūs dzirdēt to, ko tev uzticēšu, 
zvēri man, ka –  

ELZA. Bet mīļais – tu jau netieci ne no vietas! Un, ko redzu, tu jau pletdzelzi 
nekustini ne no vietas – apžēlojies, tā sadedzināsi manus lakatus. Lūdzams, pacel 
bulti un parādi lakatu. 

FRICIS (tura lakatu abās rokās izstieptu un uz publikas pusi. Lakata vidū redz pilnīgi 

iededzinātu pletdzelzes formu*). Še būs! 

ELZA. Klausies, Frici, liecies labāk mierā – tu esi pārāk liels mākslenieks. Svainis 
man dāvinājis dzimumdienā veselu duci jaunu ķešas lakatu, un tu sāci tos tik 
sevišķi zīmēt! 

FRICIS. Es jau tūlīt domāju, ka labi nebūs! Tev taisnība: beigšu. (Nāk tuvāk pie 

Elzas).Tagad saņemšu visu savu dūšu, lai tev īsiem vārdiem izsaku, kas manu sirdi 
tik nežēlīgi grauž. 

ELZA. Nu tad izsaki reiz – bet bez gara ievada. 

FRICIS. Labi, bez gara ievada. Elza, mana mīļā, labā radniece un siržu draudzene,– 
vaj tev ir ir tas, kas mani tik neizsakāmi laimīgu darītu, vaj tu man varētu, – tas ir: 
vaj tu man varētu – 

ELZA. Un to tu sauc “bez gara ievada”? 

FRICIS. Nu tad labi (kā izsamisis), ja vēlies, bez gara ievada. (Piepeši ātri un ļoti skaļi). 
Elza, vaj tu man varētu aizdot divdesmit astoņus rubļus? 

ELZA(ātri izceļas).Fui, Frici, tas nebij smuki! Tad vienīgi aizpumpēt tu gribēji, un es 
domāju – 

FRICIS. Ko tu domāji? 
 
*) Saprotama lieta, ka aktiersnepletē ar karstu bulti, un, ka vienā zināmā lakatā jau iepriekš ar 
tumš=brūnu krāsu uzzīmēta pletējamās dzelzs forma. 
ELZA. Es domāju – es domāju – es domāju, ka (ar kāju strupi pie grīdas piesizdama)tas 
tev nemaz nepieklājas. 
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FRICIS. Bet tu pate mani pamudināji ar noslēpumu nākt klajā. 

ELZA. Noslēpumu? Kas tas par noslēpumu? Diezgan neinteresants, ikdienišķs. 
Kas tad gan nezin, ka studenti vienmēr pumpē? Bet līdzēt tev nevaru, jo man nav 
vairāk kā četri rubļi. Tātad iekriti? 

FRICIS.Diemžēl biju vieglprātīgs, pirmo un pēdējo reizi, to zvēru. Ielaidos kāršu 
partijā, paspēlēju un ieķīlāju goda vārdu. Pēc pusdienas jāmaksā jeb jānošaujas. 
Rīt agri iebrauks mana ferijuskolēna vecis, tad dabūšu trīsdesmit rubļus par 
stundām – bet ko man tas līdz, tas par vēlu. Ak, Elza, ko lai iesāku, ko lai iesāku?! 
(Staigā nemierīgs pa istabu.) 

ELZA. Jā, ko tad nu lai iesāk? Nu jau vairs nav labi! Negribu tev nekādus 
pārmetumus darīt, Frici, bet tas man gan jāsaka, ka tu esi vieglprātīgs putns. Vaj 
nevarēji savu brīvo laiku pakavēt še pie mums? Nē! Viņš iet trumpot, turklāt vēl 
uz pumpi! Fui, kaunies, Frici! Es nemaz nesaprotu, no kā tu mācījies tādus 
darbus? Mūsu famīlijā nav neviena švindlera, mūsu famīlijā – – bet ko tik daudz: 
kaunies labāk! 

FRICIS (apstādamies).Vaj tad tu domā, ka nekaunos? Bet tavs morālsprediķis 
acumirklī pilnīgi bezsekmīgs, man vajaga naudas, tikai nauda spēj mani izglābt! 
(Ierauga pokālu). Kam pieder šis rīks? 

ELZA. Tas ir mūsu pokāls. 

FRICIS (paņem to un sver rokā). Nekas – diezgan smags – un prove? (Apgriež pokālu un 

palūkojas tā kājā).Nudien, astoņdesmit ceturtā – šis rīks mani izglābs! 

ELZA (izbrīnējusēs). Mūsu pokāls? Apžēlojies, ko gribi darīt? 

FRICIS. Viņu iekārt žīdam! (Paņēmis no šujamā galdiņa avīžu lapu un ietin tanī pokālu). 

Uzšādu daiļutriķterikatrs Joskus man ar prieku aizdos divdesmit astoņus rubļus. 
Ar Dievu, Elziņ, – tagad esmu cauri! (Steidzas projām.) 

ELZA. Cilvēks, vaj tu pie prāta – tu gribi ieķīlāt mūsu pokālu? 

FRICIS(pie durvīm apstājies). Kā tad – rītā pēc pusdienas viņu atkal izņemšu un 
atnesīšu, un Kalniņš nedabūs ne zināt, ka šis pokāls bijis mans glābējs! Vesela, 
māsēn – uz redzēšanos rītā! (Ātri prom pa vidu.) 

 

6.skats. 

ELZA(viena pate). 
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ELZA. Nē – tas par daudz, tas par daudz! Fricis palicis par palaidnieku! Nu redzu 
skaidri, ka tam trūkst stingri vadošas rokas, kas izsargā puisi no paklīšanas. Bet 
pagaidi vien! Gan es viņam izdzīšu trumpošanas niķus! Gada laikā viņš vairs 
nezinās, kas ir fehtbodenis, komerši un Valpurgis nakts!Šis cerību pilnais 
jauneklis man vēl jāaudzina.(Laukā dzird zvanām.) 

 

7.skats. 

ELZA. KALNIŅŠ. BERTA.ZETIŅA. 

ZETIŅA (laukā). Kas tur zvana? (Dzird stipri pie durvīm dauzām un otrreiz zvanām). Nu, 
nu, nu, – lēnām pa tiltu! Kas tur zvana? – Ko, jūs? Kad tu izčibētu! 

KALNIŅŠ (pa vidu ar čemodāniem rokās, ļoti sašutis). Nolādēta būšana! 

BERTA (tāpat). Vilciens nogāja mums, tā sakot, gar degunu garām! 

ZETIŅA(tāpat).Vaj nosebojāt vilcienu? 

KALNIŅŠ. Zināms! Un pie tam vienīgi jūs,sievieši, tie vainīgie! Jūsu mūžīgā 
vilcināšana, jūsu pletēšanaskaislība, jūsu bantītes un spicītes var cilvēku padarīt 
traku, kad tam steigšus jādodas ceļā. Te nu jums ir jūsu gausības augļi! 

ELZA. Nav jau nekāda liela nelaime: rītā brauksim visi kopā. 

KALNIŅŠ. Nerunā tik aušīgi! Šodien tēva zirgi veltīgi izskraidelēti, un no kā gan 
godīgais vecis dabūs zināt, ka rītā brauksim un ka tamdēļ rītā jāsūta atkal pakaļ? 
Nudien jūs, sievieši, esiet nepārlabojami garlaicīgi radījumi!  

BERTA. Jeb arī tavi laucinieki, kas tevi nokavēja. 

KALNIŅŠ. Zināms, tiearī! Kaut velns viņus būtu parāvis ar visu pokālu! 

BERTA. Ko teici? Ar mūsu daiļo pokālu? (Laukā dzird zvanām.) 

ZETIŅA. Jau atkal! Šodien jau iet vienā zvanīšanā! (Prom pa vidu.) 

KALNIŅŠ. Kad tik izgudrotu, kā aizlaist tēvam ziņu, lai tas rītā sūta zirgus uz 
staciju! 

 

8. skats. 

Tie paši. ZETIŅA. Tad TILTIŅŠ, JĒKABSONS un STRAUTIŅŠ. 
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ZETIŅA (nāk atpakaļ). Kungs – tie trīs laucenieki atkal klāt. 

KALNIŅŠ. Tie laikam arī vilcienu nokavējuši! Laid viņus iekšā, Zetiņ. (Zetiņa prom pa 
vidu.) 

BERTA. Tu gan piemirsi, ka lauciniekus uzaicināja, lai tie reizi atnāk pusdienā. 

KALNIŅŠ. Jā, reizi gan, bet nevis šodien. Tas tikai vēl trūka! 

TILTIŅŠ(kopā ar Jēkabsonu un Strautiņu pa vidu. Visi trīs ļoti nokaunējušies). Labdien, 
Kalniņa kungt – nu mēt atkal atnātām! 

JĒKABSONS. Jā – nu jau visi trīs atkal atnācām. 

STRAUTIŅŠ. Jā – tā ir gan, kopā braukuši, kopā jāturas. 

KALNIŅŠ. Kā tad, kā tad – draugiem nebūs šķirties. Lūdzu,piesēžaties. 

JĒKABSONS. Kur tad nu vairs piesēsties – esam ceļa vīri.(Sāņus uz Strautiņu). Nu, 
sāc, brāl, viņam izskaidrot. 

STRAUTIŅŠ (paklusu). Man nav dūšas! (Sāņus uz Tiltiņu). Saņemies, Tiltiņ, un teic, kā 
lieta stāv. 

TILTIŅŠ. Jā, Kalniņa kungt, – palvitu, ko dalam, mumt jāatbild 
Lumbeniekudlaudei, jo Lumbenieki jumt dāvāja to pokālu – 

KALNIŅŠ. Jā,Rumbenieku draudze– tā tas iegravēts pokālā. 

JĒKABSONS. Tas ir: jums viņi gan to nav dāvinājuši! 

KALNIŅŠ. Ko? Kā? Es jūs nesaprotu– 

STRAUTIŅŠ. Mēs esam pārskatījušies! 

BERTA. Pārskatījušies? 

ELZA. No Dieva puses! 

TILTIŅŠ. Jā, ko tad lai nu dala? Tagad dabonamieblauktanat vietā dildēt, ka 
jūtneetietnemadtatītaitKalniņt, bet pavitamtit! 

STRAUTIŅŠ. Kā tad, pavisam cits. Te dzīvo vēl otris Jānis Kalniņš, tas arī rakstījis 
daudz laikrakstiem, un tas ir tas, kuram pokāls nodomāts un pienākas. Lūdzu, 
neļaunojaties. 

ELZA (sāņus). Dievs augstais – nu nāks briesmīga katastrofa! 
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JĒKABSONS. Lūdzam piedošanas. Jums tas nu gan būs ļoti nepatīkami – bet jūs 
dzīvojiet Katlu ielā, un otris Jānis Kalniņš dzīvo Kalna ielā. Bet tas, kas dzīvojot 
Kalna ielā, tas esot tas īstenais Kalniņš – tā mums apgalvoja iebraukšanas vietā. 

TILTIŅŠ. Jā, jūtneetiettatītaitKalniņt, un tad nu būtiet tik laipnīgi un dodiet 
mumtmūtu pokālu atpakaļ. 

KALNIŅŠ. Zināms, mani kungi, zināms – Bertiņ, Elza, atdodiet šiem kungiem 
pokālu. 

BERTA. Elziņ, atnes pokālu, tu viņu laikam noglabāji. 

ELZA (krīt šņukstēdama māsai ap kaklu). Ak, Berta, esmu ļoti nelaimīga! 

BERTA. Lūdzama, kas tev kaiš? 

TILTIŅŠ.Jēkabton, līkojiet nu – liet pokāli bundulī. 

JĒKABSONS (nostājas pie apaļā galda, noliek uz tā maišeli ar atvērtu vācelīti). Tā– te nu 
varēsim atkal guldināt savu pokālīti. 

KALNIŅŠ. Elza, ko tur mīlinies ar māsu! Kungiem laikam maz vaļas – tādēļ 
pasteidzies ar pokāla atdošanu. 

ELZA (atraisās no Bertas un gāžas Kalniņam ap kaklu, pilnīgi izsamisuse).Mans Dievs, 
svaini, palīdzi man – man jāmirst, man jāmirst, šis kauns nepārciešams! 

KALNIŅŠ. Elziņ, vaj jūties nevesela? 

BERTA. Apžēlojies – kas tad noticis? 

ELZA (raudādama). Esmu nevainīga – mana sirdsapziņa skaidra, mans gods 
neaptraipīts! (Sačukstas ar Kalniņu un Bertu.) 

JĒKABSONS (tikmēr skatuves otrā pusē ar citiem zemniekiem sabāzuši galvas un 

čukst).Zinjupis, kādēļ viņi nedod mūsu pokālu atpakaļ? 

STRAUTIŅŠ (paklusu).Vaj tad patīkami šķirties no tāda rīka? Kas zin, vaj dos 
atpakaļ? 

JĒKABSONS (tāpat). Kad tik zinātu, ko tie sievieši čukst! 

TILTIŅŠ (tāpat).Iddēlām viņam vetalu pudeli vīna. Goda pētmumt tā tagad būtu 
jātamaktā. 

STRAUTIŅŠ (tāpat). Kamdēļ steigties – kad vajadzēs maksāt, tad jau samaksās. 

TILTIŅŠ (tāpat). Mumtjāpalāda, ka Lumpenieki nav nekādilupatat!(Čukst tālāk.) 
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KALNIŅŠ (paklusu).Apžēlojaties, tā jau ļoti nepatīkama lieta! 

BERTA (tāpat).Šis Friča padarītais joks ir nepiedodami vieglprātīgs! 

ELZA (tāpat).Jā, viņš aizlaidās projām, pirms vēl spēju ko sacīt! 

KALNIŅŠ (tāpat). Raudzīšu lauciniekiem iestāstīt, ka, pletdzelzsuzkrituse pokālam, 
ka viņš saburzīts, aizsūtīts pie zelta kalēja un rītā būs še dabonams pilnīgi vesels. 
Citādi nevaram glābties. (Dzirdot). Mani kungi! Man jums ar lielu nožēlošanu kas 
jāziņo. (Laukā dzird zvanām). Esiet pārliecināti, ka man šī lieta ļoti nepatīkama – – 

TILTIŅŠ.Mumt jau ali – ļoti nepatīkama – – 

JĒKABSONS, STRAUTIŅŠ(reizā). Kā tad, ļoti nepatīkama – 

KALNIŅŠ. Bet dažreiz atgadās neparedzētas lietas, un apstākļiem jāpadodas. 

TILTIŅŠ. Kā tad – jāpadodat! 

KALNIŅŠ. Tātad, mani kungi, man jums jāsaka – 

 

9.skats. 

Tie paši. FRICIS STEINBAHS. 

FRICIS(caur vidu, ar papīrī ietītu pokālu rokā).Viktoria! –Ā, Kalniņ, tu jau mājās –
(sveicina pavirši lauciniekus, kas arī paklanās)labdien, mani kungi –(uz Kalniņu, to sāņus 

pavezdams)vaj zini, man izgāja it labi – Elza tev laikam jau pateica? 

KALNIŅŠ (sašutis, sāņus). Jā, pateica gan – es tev arī ļoti pateicos par tavu laipnību! 
Tagad vari pats izstrēbt to putru, ko iemaisīji. Kas tev tur rokā? 

FRICIS (sāņus). Tavs pokāls. 

KALNIŅŠ (sāņus). Dod šurpu, nelaimes putni! (Dzirdot).Tātad man tas gods, mani 
kungi, jums atdot dāvanu, kuras nebiju cienīgs, kā jums jau sākumā teicu. (Pokālu 
iz papīra iztinis, pasniedz to deputācijai.) 

ELZA (sāņus).Vaj sapņoju? Kas tā par burvību! 

STRAUTIŅŠ. Paldies, Kalniņa kungs – lūdzu neņemiet ļaunā. 

JĒKABSONS. Nožēloju, ka jums izdzērām tīri par velti to pudeli vīna. 

TILTIŅŠ. Ko dalīt? – Tā jau nav mūtu vaina, ka jūt nebijāt tatītaitKalniņt. Jēkabton 
– bād viņu atkal iektā. 
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JĒKABSONS (pokālu noglabādams). Bāžu jau, bāžu! 

TILTIŅŠ. Tad nu dosimietteļā – netuliet ļaunu plātu udmumt. 

KALNIŅŠ. Kādēļ tad, mani kungi. 

STRAUTIŅŠ. Pārskatīšanās nav nekāds noziegums. Ar Dievu visapkārt! 

BERTA, ELZA, KALNIŅŠ(reizā).Veseli braukuši! 

JĒKABSONS (savu paciņu padusēņemdams).Jāsteidzas, lai neuznāk tumsa, mājās 
braucot. Dzīvojiet veseli! (Visa deputācija dodas pie durvīm.) 

KALNIŅŠ(pavada viņu).Laimīgu ceļu! 

TILTIŅŠ(uz Kalniņu).Vajdlīktu lūgt vēl ud vienu vāldu? 

KALNIŅŠ.Labprāt – arī uz desmit. 

TILTIŅŠ (ved viņu līdz skatuves priekšai).Takiettaitnību, vajnetuliet ļaunu plātu 
udmanit? 

KALNIŅŠ. Bet, mans kungs, kāda iemesla dēļ? 

TILTIŅŠ. Nu tad takiet man, lai et no jumttveitinutavu tievu un tavutbēlnut! 

KALNIŅŠ (pasmiedamies) Lūdzu, sveiciniet jo sirsnīgi savu kundzi un bērnus! (Sniedz 
viņam roku.) 

TILTIŅŠ (krata sirsnīgi viņa roku).Pateitot ļoti! Jūtu tiltnīgaittveitinājumt mani 
pagodina un ielīgtmo. (Uz Jēkabsonu un Strautiņu).Bēlni, viņt nav dutmīgt! Ulā! Lai 
dīvoKalniņt! Ulā! 

JĒKABSONS (kopā ar Strautiņu). Urā! Un nu veseli! (Visi trīs prom pa vidu.) 

VISI CITI. Veseli, veseli! 

 

10.skats. 

Tie paši, bez deputācijas. 

KALNIŅS. Paldies Dievam, ka šie juku cēlēji reiz prom! 

BERTA. Un kur nu palika mūsu pokāls? Es tā priecājos par viņu! 
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KALNIŅŠ. Lai jupis parauj pokālu, bet nu nāc tu šurpu, Frici, mans bagāti 
apdāvinātais “pumpmanis”. Teic, mīļais draugs, vaj tu nu redzēji, kādā ķezā tu 
mūs uz mata būtu ierāvis? 

BERTA. Jā, Frici, tagad esmu tiešām ļauna uz tevi! Ja tavs “komangs” tev atļauj 
tādus jokus, tad “iekaries” pats sevi, bet liec mūsu pokālu mierā. 

ELZA. Ko tad tas Fricis jums īstenībā padarījis? Vaj pokāls nebij vajadzīgā brīdī 
mājās? 

KALNIŅŠ. Redzi, Frici, kas tev par advokātu? Tikko Elza noslaucījuse savas asaras, 
te viņa tevis jau aizstāv. 

FRICIS. Viņa ir zeltgabals, – nē, viņa ir diamants ar briljantu actiņām. 

KALNIŅS (sāņus). Tad lieta ar briljantiem? Noderētu Fricim īsteni “iekāršanai”. 

FRICIS. Šoreiz man nemaz nevajadzēja žīda. Ceļā uz augļotāju satiku sava 
ferijuskolēna veci un no tā dabūju trīsdesmit rubļus stundu naudas. Tātad žīds 
nedabūja pokālu ne redzēt. Tomēr lūdzu mani atvainot, ka biju piespiests izdarīt 
šo “pumpforsē”, bet ļauni apstākļi reizām nepielūdzami. 

KALNIŅŠ. Un nepielūdzams arī es šo reizi būtu, ja mūsu pokāls būtu nācis tuvākā 
iepazīšanā ar tavu žīdu. 

FRICIS. Sirdsmīļie radi – lūdzami nedomājiet, ka esmu sevišķi lepns uz šo pokāla 
notikumu, un esiet pārliecināti, ka esmu nodomājis nopietni laboties. 

BERTA. Tas skan ļoti jauki, bet kā tu to izdarīsi? 

FRICIS. Man vajaga ideāla, kuram pieder mana cenšanās, mana darbība. 

KALNIŅŠ. Tavs ideāls ir alus! 

FRICIS.Varbūt bijis – tagad vairs nē! Man vajaga radījuma, pie kura saistos un kas 
man noder par pamudinātāju, lai drīzāk sasniegtu savu mērķi. 

KALNIŅŠ. Apžēlojies – tu taču nedomāsi likt laulāties un dzīvot no stipendijām?! 

FRICIS. Lūdzams nejoko – šis brīdis ir nopietnis: es saderināšos! 

BERTA.Vaj nopietni? 

FRICIS. Pilnīgi! Man zināma ir meičiņa, kas spēj mani pamudināt uz visu labu, kas 
mani morāliski piespiedīs jo drīzi nobeigt savas studijas un nodibināt pagalmiņu, 
kurā mana sirdspuķīte būs īstenā, rūpīgā valdniecīte.Elza, tu būsi droši sajutuse, 
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ka mana sirds jau sen pieder tev – nāc, sniedz man savu rociņu un apsoli būt 
manējā. 

BERTA. Brālēn, tu rīkojies ar varenu steigšanos. 

KALNIŅŠ. Ar “šturmi” –tā jau īsteni uzvarē cietokšņus. 

FRICIS. Nu, Elziņ, – tu cieti klusu – vaj nevari man sacīt vienu vienīgu sirsnīgu 
vārdiņu? 

ELZA. Jā, Frici, jau sen, sen mīlu tevi un, ja tu apsolies laboties, tad gribu uz visu 
mūžu būt tava. 

FRICIS (apkampj viņu jo sirsnīgi). Mana mīļā, dārgā Elza! 

BERTA. Nu, – to jau sen domāju, ka reizi tā notiks! 

KALNIŅŠ. Nu pildīsies atkal laikrakstu slejas pērkondimdošām augstām laimēm! 

ELZA. Bet alu vairs nedrīksti dzert tik daudz kā senāk, un trumpes turpmāk – – 

FRICIS. Neapkauno mani, Elziņ! Tagad vaļas brīžus pavadīšu vienīgi še pie jums un 
augstskolā nepazīšu cita neviena kā tikai savas grāmatas! (Laukā dzird zvanām.) 

KALNIŅŠ. Saņem manu laimes vēlējumu un lai tev nekad netrūkst spēka to darīt, 
ko tu nupat solīji! 

BERTA. Arī es jums vēlu visu labu un ceru, ka uz kāzām nevajadzēs pārāk ilgi 
gaidīt. 

 

11. skats. 

Tie paši. TILTIŅŠ, STRAUTIŅŠ, JĒKABSONS. 

TILTIŅŠ (aiz kulisēm). Nu mēt atkal klāt, mamdelīt, – nākam un ejam kā jau 
vetipadītami. 

KALNIŅŠ. Jau atkal šie mūžīgie juku cēlēji klāt! Kas tad nu būs? 

BERTA. Jā – nu esmu īsteni ziņkārīga. 

TILTIŅŠ (ienāk pa vidu; viņam līdziJēkabsons un Strautiņš). Vēlleidtveiki,mājatiedīvotāji! 
Nu tikaiatnetāmpliekudiņat! 

JĒKABSONS. Izrādījies, ka jūs tomēr esiet tas īstais Kalniņš. 
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TILTIŅŠ. Kā tad! Dildiet vien: tatotlitJānitKalniņt, tat jau lakta tikai Lavīdei! 

STRAUTIŅŠ.Tātad pokāls pieder patiesi jums! 

BERTA(priecīgi).Vaj dzirdi, vīriņ? 

ELZA (jocīgi jautri) Kam nopelni, tam lauri! 

TILTIŅŠ. Ko gaidi, Jēkabton – dlād vaļā tavu lunu! 

JĒKABSONS (ļoti ātri, kā pirmo reizi, un bez interpunkcijas ievērošanas). Visas tautas 
dzenas pēc gaismas, attīstības un laimes – tāpat arī mēs. Arī mums ir diezgan 
tautas dēlu, kas mums rāda gaismu un nolīdzina ceļu uz to. Mūsu gaismas bāka 
izlāpoja, nē, lāpa izbākoja, tas ir: lāpa izlāpīja – – 

TILTIŅŠ.Top, blālīt – tā nebij! (Uz Kalniņu).Tiklīdviņt nonāk pie bākat un lāpat, te 
viņam mēlēmedglit, tad top! 

KALNIŅŠ. Mani kungi,saņemiet no jauna manas sirsnīgākās pateicības! 

TILTIŅŠ.Jēkabton, velt viņu laukā! 

JĒKABSONS (izvelk, pie galda piegājis, pokālu un pasniedz to). 

BERTA. Arī no manas puses daudz paldies! 

TILTIŅŠ. Tad nu lietojiet laipnimūtu pokālu! 

BERTA (jocīgi laipni) Jūsu pokālu! Vaj viņš tagad nebūs mūsu pokāls? 

TILTIŅŠ.Udvitiem laikiem! 

 

(Aizkars). 

 


