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Ādolfs Alunāns 

PAŠU AUDZINĀTS 

Joku luga 

PERSONAS 

Heinrihs Krastinš, tiesnesis. 

 Jakobs Vārna, saimnieks.  

Dārta, viņa sieva. 

Līziņa, abu meita. 

Miķelis, kāda saimnieka dēls.  

Kristaps Runga, muižas vagars.  

Ansis, jauns puisis, Vārnas dienestnieks 

Trīne, jauna meita, Vārnas dienestniece 

  

Skatuve: Vārnas kambars; vidū un pa labo roku durvis, bet pa kreiso pusi logs. Pa labo 
roku priekšā  galds ar soli; vairak dibinā laba čupa maisu. Pa kreiso roku priekšā mazs 
galdiņš un kādi trīs vai četri krēsli; dibinā skapis; tanī piens, brandvīns, vīns, maize, 
sviests, naži, glāzes u.t.pr., u.t.pr. 

1. skats 

Vārna sēž kreisā pusē pie galdiņa un lasa avīzes. Dārta labajā pusē pie galda, zeķi 
adīdama. Ansis sēž uz maisiem un vij valgus. Trīne lej pienu traukos un liek tos skapī. 
Tad apsēžas un vērpj. 

Vārna (avīzes nolikdams). Cik stopu piena šorīt bij? 

Trīne. Divdesmit un seši! 

Ansis (valgu novijis, sviez to pte citiem). Piecdesmit un divi! 

Vārna (ātri). Ko teici? 

Ansis. Jau piecdesmit divus valgus noviju. 

Dārta. Brīnums! Veselu nedēļu vij valgus un nu beidzot piecdesmit un divus novijis. 

Ansis (vīdams). Būtu vairāk novijis, saimniec, bet tad nesūtiet mani pie citiem 
darbiem. «Ansi, brauc sudmalās, Ansi, ej pie cūkām, vij striķus, Ansi, šauj maizi 
krasnī!» Tadā vīzē zirgam vajadzētu nokust! 
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Vārna. Nebalamutē! Slinkis esi un paliksi! Kad kādu reizi iedomājies precēties, tad 
dodies uz tādu vidu, kur tevi nepazist, jo še krietnu sievu nedabūsi. 

Ansis (uz Trīni lūkodamies). Cerēju, ka nevajadzēs tālu meklēt. 

Vārna. Tā? — Tad jau laikam brūtgāns? 

Ansis (smiedamies). Prasiet Trīnei, saimniek. 

Vārna. Trīne! Vai Ansim uz precēšanos domas? 

Trīne (kaunīgi). Kā lai es to zinu? 

Ansis (nopūzdamies). Nu, tad no brūtgāna būšanas nekas! 

Dārta. Redz, Vārna, par tavu kalpu precēšanos vari triekt; bet, kad tevi prasu, vai 
nebūs laiks gādāt mūsu Līziņai krietnu un lepnu vīru, tad nevari muti atvērt. Kam 
tad Līziņu pilsētā likām izskolot? Vai tamdēļ, lai še apprecē kaut kādu neskolotu 
malēnieti!? Nē, mūžam ne! Manai meitai vajaga skolota un lepna vīra! 

Vārna. Kuš, kuš, Dārtin, nebaries! Mūsu Līziņai būs ātrāki vīrs, nekā tu domā. (Pie 
Dārtas pieiedams, klusāki.) Aizvakar atlaida man Puju kaiminš — tu taču pazīsti 
Puju saimnieku? 

Dārta (paklusu). Nu kā!  Tas pats, kas pērn mājas pirka — — 

Vārna (paklusu). Tas pats, vinš atlaida man vēstuli, kura raksta, ka viņa dēls Miķelis 
piektdien, tas ir, šodien — pie mūsu Līziņas braukšot precībās. 

Dārta. Un to tu man agrāk nevarēji teikt? It nezinot būtu precinieki uzbrukuši! — 
Vajaga tūlīt  melno teļu kaut! — Bet Miķeli nemaz nepazīstu! Vai arī derēs mūsu 
Līziņai par brūtganu? 

Vārna (ar roku ķešā kerdams). Vecais Puja savā vēstule izstāsta, kas Miķelis par 
puisi. Brangs zēns esot! — Vēstule man ķešā. 

Dārta. Bet kad tik nav par vecu priekš mūsu Līziņas. Līziņa 19 gadus, un viņas vīram 
nevajaga būt vecākam par divdesmit sešiem. Cik gadu tad Miķelim? 

Ansis (valgu novijis, sviež to pie citiem; dikti). Piecdesmit un trīs! 

Vārna (ātri). Ko tu bļauj? 

Ansis. Piecdesmit trešais valgs gatavs. 

Dārta (uz Vārnu). Netriec ar zēnu, lasi labak vēstuli priekšā! 

Vārna (vēstuli izvilcis no kešas, paklusi uz Dārtu). Sieviņ, kad ļaudis klātu, tad jau 
nevaru lasīt vēstuli. 

Dārta. Tiesa, vīriņ. (Mīlīgi.) Ak, vīriņ, kad tu zinātu, cik prieciga esmu, ka nu Līziņu 
varēsim izprecināt! 
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Vārna (Dārtu apkampdams, mīlīgi). Tu mana mīļā, mīļā sieviņ! (Kādu brīdi klusums, 
tad.) Dod man mutīti, Dārtiņ! (Skūpsta Dārtu.) 

Ansis (uzlec tanī pašā brīdī, kad Vārna Dartu bučo, apkampj Trīni, noskūpsta to 
sacīdams). Jaunajiem būs no vecajiem macīties! (Apsēžas atkal pie saviem valgiem; 
visam tam vajag pastarp notikt klusu un acumirklī. Dārta un Vārna nav redzējuši, ko 
Ansis darījis.) 

Dārta (mīlīgi). Vai atminies, Vārniņ, ka tu brauci pie manis uz precībām? Vai 
atminies, Vārniņ? (Kādu brītiņu klusu, tad.) Dod man mutīti, Vārniņ! (Abi skūpstās.) 

Ansis (uzlec, gribēdams Trīni bučot). Jaunajiem būs no — — 

Vārna (āri atgriezdamies). Kur tad tu gribi skriet? 

Ansis (aizraudamies). Gribēju --- Trīne vakar teica — — pakulas — — (Uz reizi 
ātri.) Redziet, saimniek, kas šodien par jauku laiku! 

Vārna. Vai tu dulls? (Ansis apsēžas atkal pie valgiem. Uz Trīni.) Trīne, ej brokastu 
uzlikt. 

Trīne. Labi, saimniek! (Aiziet pa vidus durvīm.) 

Dārta (uz Ansi). Un tu, Ansi, ej un nokauj melno teļu. 

Ansis. Labi, saimniec! (Pa vidus durvīm iziedams, ņurd.) «Ansi, vij striķus, Ansi, kauj 
melnus teļus!» (Iziet.) 

2. skats 

Vārna, Dārta. 

Dārta. Esmu tik priecīga, vīriņ, ticu, ka ilgu laiku nebārsimies. 

Vārna. Nu, nu, nesauc dienu par jauku, iekam saule norietējuse. (Vēstuli 
atlocīdams.) Paklausies nu, sieviņ, ko Puja raksta! (Abi apsēžas blakus. Vārna lasa.) 
«Mīļie Vārna! Man, vecam paliekot, stipri vien uz to jādomā, manas mājas, kuras 
pērn par dzimtu nopirku, savam dēlam Miķelim norakstīt.» 

Dārta. Tiesa! 

Vārna (lasa tālāk). «Neticu, ka saimniecība bez krietnas saimnieces var plaukt.» 

Dārta. Tiesa! 

Vārna (lasa). «Tadēļ gribu, lai mans dēls Miķelis pie jūsu Līziņas brauc precībās.» 

Dārta. Nu kā tad! 

Vārna (lasa tālāk). «Muižas vagars Kristaps Runga brauks manam Miķelim līdz kā 
precinieks; piektdien abi dosies ceļā. Mans dēls Miķelis brangs puisis, tā sakot, pašu 
audzināts. Ziniet, kaimiņ, skolā nav bijis; ko arī skolas līdz, kad naudas nav! Vai es 
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būtu varējis mājas pirkt, kad būtu skolots kā students un naudas nebūtu?! Tadēļ 
nesmādējiet manu pašu audzināto Mik — —» 

Dārta (piepeši sadusmojusies). Diezgan, diezgan, nelasi talāk no tā (zobodama) 
«pašu audzinātā»! Vai tu gan domā, ka manu pilsētā skoloto meitiņu došu kaut 
kādam pašu audzinātam teļam par sievu?! Ne, mūžam ne! Zemniekam jā, bet 
neskolotam, pašu audzinātam zemniekam — nē! Nē, nē, nē un tukstošreiz nē! 

Vārna. Vai redzi! Tu laikam priekš tavas (zobodams) «pilsētā skolotas meitiņas» 
meklēsi kādu princi? 

Dārta. Tev teicu, kādu es vēlos, bet savu meitu caur tādu apprecēšanos nelaimē gāzt 
— to negribu! 

Vārna. Nelaimē! Caur precēšanos vēl neviens nav nelaimē  gāzts! 

Dārta. Ta, tu to saki? Cik gadu es jau tagad nesu savu krustu? Vai es laimīga? 

Vārna. Nu, nu, nesāc tādus niekus runāt! Kad tu nelaimīga esi, tad tas nāk tik caur 
tavu bāršanos vienādi vien. 

Dārta. Es — un bārties! To man vēl neviens nav teicis ka tik tu, tu, mans vīrs. Kaut 
nebūtu apprecējusies! (Sāk raudāt.) Ak, cik nelaimīga esmu! 

Vārna. Nebļauj tā! 

Dārta (sak jo diktāki raudāt). Bļaut! Kas tā par rupju valodu! Kaut tevi nemūžam 
nebūtu redzējuse, tu — tu — tu muļķa tēviņš! 

Vārna. Muļķis tik vienreiz savā mūžā biju, un tas bij toreiz, kad tevi precēju. 

D arta. Nē, es toreiz biju muļķe (raud)! 

Vārna. Un esi vēl. 

Dārta (arvien raudādama). Lamājies, lamājies, tu jau citu neko neproti, tu jau ari esi 
tāds — tāds pašu audzinats! 

Vārna (saguris). Nu būs diezgan! Ko tad ļaudis lai domā, kā še tādu troksni dzird! 
Domas, ka dievs zin' kāda nelaime notikuse! Nezinu, kamdēļ ļaujos ausis piebļauties! 

Dārta (ļoti raudādama). Kad nebūtu man pieauguse, pilsētā  

skolota meita, tad rītdien liktos šķirties no tevim, tu zvērs!  

(Sašutuse raud talāk.)                                                                                             (Abi reizā.) 

Vārna. Priekš pusstundas domāju, ka ilgu laiku nebārsimies.  

Te nu bij tas ilgais laiks! Ka tevi piķis parautu ar visu  

tavu maurošanu! (Baras talāk.) 



5 
 

3. skats 

Tie paši. Līziņa. Līziņa, vairak pa pilsētniski ģērbusies, nak caur vidus durvīm. Līziņai 
ienākot, abi vecie uz reizi apklust. 

Līziņa (trallina ienākdama). Visi mani radi raud, ka es — — (Ierauga raudošu māti). 
Kas jums kaiš, māmuliņ? 

Dārta (raudādama). Ak, Līziņ, esmu gauži nelaimīga! (Iziet raudādama pa durvīm 
labaja pusē.) 

Vārna. Ak, tu tavu nelaimi ar sievišķiem! (Prom pa vidējām durvīm.) 

4. skats 

Līziņa. Kas gan tēvam un mātei noticis? Būs laikam sabārušies, un tad jau šodien atkal 
nevarēšu teikt to, kas mani jau tik ilgi nomoca. Kad šorīt pa birzi pastaigājos, līdz ar 
putniņiem dziedādama, tad sirdī priekus jutu, un man likās, ka vēsmiņas, kas ar lapām 
rotājas, man čukstētu ausīs: «Līziņ, mana mīļā Līziņa!l» Nu, būs drīz gads pagājis, kopš 
mans Heinrihs kada jaukā pavasaras rītā vārdus teica, mani mīlīgi apkampdams un 
prasīdams: «Vai gribi būt mana sieviņa?» Un Heinriham mīlas, tumšajās acis 
ieskatījusies, teicu no pilnas sirds: «Jā!» Kapēc arī ne? Heinrihs un es — abi pilsetā 
skolā gājām un, vēl bērni būdami, it nezinot sākām viens otru mīlēt. Tagad nu mātei 
par mūsu mīlestību teikšu. Bet kad tik zinātu, ka iesākt. Ak tā: pirms drusku jaklepo 
(klepo), tad janāk paris so|u klātāk (dara to), tad atkal pari reizas jāklepo (dara) un 
tad uzreiz jāsaka — — 

5. skats 

Līziņa. Ansis pa vidējām durvīm, kreklos, piedurknes uzrotījis. 

Ansis. Melnais teļš nokauts! 

Līziņa. Kas tas par teļu? 

Ansis (smiedamies). Nu, tas jau laikam būs priekš — — (smejas). 

Līziņa. Priekš kā tas būs? 

Ansis. Nu, vai tad jūs, jaunkundz, īsti nu nezināsiet? 

Līziņa. It nekā nezinu. 

Ansis. A brīnums! 

Līziņa. Saki man — kamdēļ melnais teļš nokauts? 

Ansis (smiedamies). Nu, kad jūs neziniet, tad man ar nav brīv teikt! 

Līziņa (lūgdamās). Saki, Ansi, saki! 

Ansis. Nedrīkstu! 
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Līziņa. Nebūs  tev par skādi, kad teiksi. 

Ansis (apdomādamies). Jā, kad jūs man — — 

Līziņa (arī). Nu ko tad? 

Ansis. Kad jūs man apsolītu man par labu ar saimnieku runāt — — 

Līziņa. Kamdēļ un par ko tad lai runāju? 

Ansis. Redziet, jaunkundzīt, nu būs drīz divi gadi, kad man prātā iešāvās precēties. Es 
ar Trīni runāju, un šī  man apsolīja mani precēt. Pērnruden nu sacīju saimniekam, ka 
gribu precēties, bet šis mani izsmēja, sacīdams: «Tu esi vēl par jaunu, tevi ikkatris 
ieskatīs par puspuisi, un ko lai sieva ar puspuisi iesāk!» Bet mīlestibas jūtas Trīni un 
mani tagad tā parņēmušas, ka ilgāk nevaram uz kāzām gaidīt, un, kad tagad 
neprecējamies, — — nu dievs zin kas tad vēl notiek! Tādēļ runājiet jūs, jaunkundzīt, 
ar saimnieku un piekodinājiet tam, lai mūs no precēšanas neattur. Jūsu vārdi vairāk 
iespēs neka mani. — Kad jūs to gribētu izdarīt, tad teikšu jums, kamdēļ melnais teļš 
nokauts. 

Līziņa. Izdarīšu! Bet nu saki! 

Ansis. Klausaties: šorīt saimnieks ar saimnieci runāja, ka būšot laiks jūs izprecināt. 
Tad saimnieks teica uz saimnieci: «Kuš, kuš, Dārtiņ, mūsu Līziņai būs ātrāki vīrs nekā 
tu domā.» Tad sāka abi čukstēt, un tad saimnieks teica, ka saņēmis vēstuli no kāda 
precinieka un ka precinieks pats šodien atbraukšot. Saimniece palika uzreiz ļoti 
priecīga un lika man nokaut melno teļu. 

Līziņa. Labi, Ansi, — ko tev apsolīju, to izdarīšu. (Priecīgi, pie sevis.) Tiešām, Heinrihs, 
mani gribēdams iepriecināt, tēvam rakstījis vēstuli un nu šodien pats nāks precībās. 
Labi, ka zinu, varu tad ar māti izrunāties. (Prom pa durvīm labajā pusē.)   

Ansis (jau agrāk apsēdies un sācis atkal valgus vīt). Tā, nu manai pūlētai sirsniņai 
mazak bēdu! Jaunkundze apņēmusies man palīdzēt, un, ko jaunkundze apņemas, to 
jaunkundze arī izpilda. 

  

7. skats 

Ansis. Vārna pa vidus durvīm. 

Vārna (Ansi nepamanījis). Nemaz vairs nevaru apmierināties, tā esmu nodusmojies! 
Lai Dievs mīļais pasargā katru cilvēku no dusmīgas sievas! Nu, nebūs beidzamā reiza, 
ka ja- baras, tadēļ nedusmošos tik daudz, lai savus spēkus varu pataupīt uz citām 
reizām. Cik reiz mēs gan vēl bārsimies?! 

Ansis (valgu novijis, sviež pie citiem). Piecdesmit četri! 
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Vārna (Ansi zobodams). Vai tu jau atpaka| no teļa kaušanas? Redz, kas to būtu 
domājis, ka Ansis tik žiglis! Ārpusē dzird skanam kada braucēja pulksteni. Skrien pie 
loga.) Kad tu izputētu! Precinieki brauc! 

Ansis (izcēlies, piegajis Vārnam itin klāt aiz muguras un skatās par šā pleciem). 

Vārna (arvien pa logu skatīdamies). Nu jau pie laidara. (Pulkstņi klātak.) Tavu brangu 
dūkano! Skriešu pretim! (Atgriežas ātri un uzskrien Ansim virsū, kas lidz šim stavējis 
aiz  šā muguras, ārā skriedams.) Nost no kajam, zēn! (Pa vidus durvīm prom; pulksteņi 
apklust.) 

8. skats 

Ansis. Saimnieks palicis tīri traks no tām precēšanās domām! Kas tas gan varētu būt 
par precinieku, kas pie mūsu jaunkundzes precībās brauks! Laikam lepnis zēns; kaut 
kādu puišeli mūsu jaunkundze neprecēs vis. Bet nu būs valgi jāvij ļauzu istabā, jo še 
sanāks precinieki. (Pakulas ņemdams.) Valgus varu atstat še un, kad būšu ārā novijis 
citus, nesīšu iekšā un likšu pie gataviem. Ļaužu istabā varēšu ar Trīni pajokot, ar savu 
mīļo Trīniņu. Kaut tik Trīne nebūtu tik kaunīga! Bet kas par to, viņa mani mīlē ar savu 
sirsniņu tik karstu — tik karstu — tik karstu — — kā pirts lāva! Ko tad vairāk varu 
gribēt! (Ansis, rokāds pakulas, prom pa vidus durvīm. Tanī pašā brīdī ienāk pa tam 
pašām durvīm.) 

9. skats 

Vārna, Miķelis un Runga. 

Vārna (ienākdams).  Še ir mana istaba, mani mīļie viesi! Jau šogad gribēju sev jaunu 
istabu būvēt, bet ziniet, kā jau allaž notiek: bija daudz naudas izdošanas ar tam māju 
pirkšanām, bet, ja mīļais Dievs citu gadu svētīs un palīdzēs piedzīvot, tad gribu katrā 
ziņā sev celt jaunu istabu. 

Miķelis (mazs no auguma: «zatursvdrki» mugurā, pastalas kājās, pīpe zobos un 
cepure galvad. Vienā rokā pātaga, otrā lakatā tīta zoss; «zatursvarku» kešā pudele. 
Ienākdams skatās visapkārt kambari un, kad Vārna beidzis runāt, saka.) Jā! (Un 
smejas.) 

Vārna. Lūgtu, piesēžaties, būsiet nokusuši! (Iet pie skapja, izņem brandvīna pudeli un 
pāri glāzes un noliek uz to galdu, pie kura sēž Miķelis un Runga.) 

Miķelis. Mēs jau braucam! (Apsēžas labajā pusē aiz galda.) 

Runga (ļoti garš no auguma; bikses zābakos). Kā tad nu bez braukšanas. (Apsēžas 
Miķelim blakus.) 

Vārna (nosēdies kreisajā pusē aiz galda). Vai ceļš labs? 

Miķelis. Jā! (Smejas.) 

Runga. Ka tad nu nebūs labs? (Mazu brītiņu klusums.) 



8 
 

Vārna. Dzeriet, mīļie viesi! 

Miķelis. Jā! (Smejas.) Mēs jau ceļā labi iemetām! 

Runga. Kā tad nu bez dzeršanas! 

Abi dzer. 

Vārna (uz Miķeli). Jūsu tēvs, jaunais saimniek, man atlaida vēstuli. 

Miķelis. Jā! 

Vārna. Raksta man, ka jums grib norakstīt mājas. 

Miķelis. Jā! (Smejas.) 

Vārna. Un ka jums tādēļ jāprecas. 

Miķelis. Jā! (Sāk Joti dikti smieties.) 

Vārna. Bet, mīļie viesi, dzeriet taču bez aicināšanas. 

Runga. Kā tad nu bez dzeršanas! 

Miķelis un Runga dzer, ikkatrs pa divi vai tris mēriem, Brītinš  klusuma, 

Vārna. Kādas tad šogad muižā tās pļavas, vagar? Pērnziem ar sienu nevarējāt cauri 
tikt. Nu, Dievs augstais palīdzēs šogad! Vai jau sākuši pļaut? 

Runga. Kā tad nu bez pļaušanas! 

Miķelis un Runga sāk tik ilgi no pudeles dzert, kamēr tukša. Abiem nu var nomanīt, ka 
galvas iereibušas.  

Vārna. Nu, jaunais saimniek, kā tad jūsu majas šogad ar sienu? 

Miķelis. Kas man tagad par daļu gar sienu? Kad jūs gribiet ar mani no siena runāt, tad 
nāciet uz manām mājām, tur jums izstāstīšu, bet še man nav vaļas (uz Rungu), vagar, 
lejiet vēl vienu mēru — no siena runāt. Tēvs mājās piekodināja, lai ne no kā cita 
nerunāju kā no precēšanās; to apsolīju, to gribu izpildīt. Kur tad nu ir jūsu brūte, mana 
meita, nē, mana meita, jūsu brūte, nē, nē, jūsu meita, mana brūte? 

Vārna. Kambarī pie mātes. 

Miķelis. Hm, hm! Kambarī pie mātes? Laikam grib kāpt glītās drēbēs, lai man 
patiktu. — 

Vārna. Ak nē, viņa — — 

Miķelis. Kas par to, pap, tadi jau tie sievieši ir, pucēties visas grib. Bet manam tēvam 
tas nemaz nepatīk. «Miķel,» vins teica, «kad tu gribi precēties, tad nenem sievu,» vinš 
teica, «kas mīl greznoties,» vinš teica, «jo greznums saimniecibā neģeld!,» vinš teica. 
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Vārna. Milo Miķel, kas tad jums teicis, ka mana Līziņa mīl greznoties? 

Miķelis. Vai jūsu meita nav gajuse pilsēta skolā? 

Vārna. Tiesa! 

Miķelis. Nu, pa pilsētu jau nebūs cierējuse strīpainiem lindrakiem. Bet nekas par to, 
precēšu tomēr, precēšu uz visādu vīzi, ari kad strīpainus lindrakus nevalkā. Strādāt 
jau macēs?! 

Vārna. Lai gan mana Līziņa pilsētā skolota — viņa tomēr nebēg ne no kāda darba. 

Miķelis. Tas ir brangi! Tas ir brangi — — Es arī nebēgu ne no kada darba. Es varu 
divi, kad pie pilnas dūšas — trīs pūrus zirņu uznest uz bēniņiem. Mans tēvs saka, ka 
esmu tik stipris ka vērsis. 

Vārna. Tik daudz nest mana Līziņa nu gan nespēs! 

Miķelis (mēle paliek viņam arvien stīvāka). To ar negribu — zirņus pats nesu — — 
bet au-au-auzas — auzas Līziņai jānes. 

Vārna (pie sevis). Ērmīga precībās braukšana! Sāk plītēt tulīt no iesākuma. (Uz 
Miķeli.) Cik kalpu tad turiet? 

Miķelis. Tas viena alga. Kad kalpi nav mājās  — vajaga sievai tāpat strādāt kā — 
kalpiem. Bet Līziņai — manai mīļai Lī— — ziņai — nevajaga vis strādāt — to negribu 
— viņa pilsētā bijuse, — tur ar būs — laikam viņai — daudz — brūtgāni bijuši — — 
tas man nepatīk — — tas — — 

Vārna (pie sevis). A velns, tavu iereibšanos! 

Miķelis. Cik brūtgānu tad nu — Līziņai bij? 

10. skats 

Tie paši. Ansis. 

Ansis (caur vidus durvīm; nes novītu valgu un svied pie citiem). Piecdesmit un pieci! 

Miķelis. Bet ko tad Līziņa tik ilgi dara kambarī — gribu redzēt Līziņu — gribu bučot 
Līziņu — — 

Vārna (uz Ansi). Ansi, ej pie saimnieces un saki, lai tā līdz ar jaunkundzi nak šurp, 
viesi sabraukuši! 

Ansis. Labi! (Prom pa labo pusi.) 

11. skats 

Miķelis tagad pavisam pilns. Runga licis jau agrak rokas uz galdu, galuu virsi un 
aizmidzis; pa britinam krac. Vārna, 



10 
 

Miķelis. Tas ļoti brangi —no— jums — saimniek — — ka likāt Līziņu atsaukt. Ha, 
ha, ha, ha, ha! (Sak smieties.) Es Līziņu mīlu, saimniek, ha, ha, ha, ha, ha! 

Vārna (ir izcēlies un iet šurpu turpu pa istabu). Lai Dievs nedod, kas tas nu atkal būs 
par lērumu ar manu mammu! Viss būtu labi bijis, un es jau gan būtu izdarījis, ka 
Miķelis apprec Līziņu, kad tik tas lops nebūtu sācis bezgalīgi dzert! 

12. skats 

Vārna, Runga pa britinam krac. Miķelis paliek lidz beigam uz krésla. Līziņa un Dārta 
pa durvīm labajā pusē. 

Dārta (durvis). Labi, Līziņ, pārrunāšu ar tēvu! Kad tu viņu tik ļoti mīli, tad tēvam vajag 
viņu ņemt par znotu. 

Vārna (pie sevis). Kas tas? Vai manas ausis dzirdēja pareizi? Mana saimniece pate 
grib ņemt Miķeli par znotu? 

Dārta (nule tik kā ierauga Miķeli un Rungu). Kas tad tie par ērmiem! (Uz Vārnu.) Tu 
želīga nelaime! (Smiedamās.) Viens no abiem būs laikam tas pašu audzināts! Vārna 
(stāda priekšā). Pujas dēls Miķelis un muižas vagare Runga. 

Miķelis (Līziņu, kas stav vēl dibinā, nav ieraudzījis, uz Dārtu). A, tu mana mijaé 
mužiņa — — tu sirds Līziņa, nac klātāk — gribu tevi bučot! Nu, kamdēļ — nenāc? 

Dārta (uz Vārnu). Tas pašu audzināts jau gluži piedzēries! 

Miķelis (nav to dzirdējis). Še, mužiņ!, esmu — tev zostiņu — līdz vedis. Māte — 
negribēja, lai zostiņu lidz ņemu — bet — bet — tēvs un es, mēs abi teicām: «Jā —» 
mēs teicām — — «vajag zostiņu līdzi ņemt.» 

Vārna (uz Dārtu). Nabaga puisis! No priekiem pārņemts, par daudz iemetis! 

Miķelis (no kules pudeli ņemdams). Un še vēl pudele ar sīrupa brandvīnu! — Dzer, 
mužiņ, — es — ari dzeršu! 

Līziņa (kura līdz tam stāvējuse dibinā, nāk atri uz priekšu). Re, tēt, ja jūs ar mierīgu 
prātu variet noskatities, kā tāds cilvēks izsmej manu māti, tad es to bezkauni 
pamacīšu! (Uz Miķeli.) Jums vajadzētu kaunēties, še svešās mājās — manu māti —-  

Miķelis (Līziņu ieraudzīdams). Viņas māte? — Tad — jau tu būsi — ta Līziņa? — Nāc 
— — ņem tu — zostiņu — ņem — tu — sīrupa brandvīnu — tu manim labāk patīc — 
— nekā tā — — vecā mamma! 

Dārta (ļoti dusmīgi). Ko? Es veca mamma? To man tāds nieka zēns teiks, kam vēl nav 
sauss aiz ausīm? Es veca mamma? Vārna, kamdēļ mani nesūti pirtī par iebūvieti, kad 
es tev par vecu? 

Miķelis (ļoti mierigi). Kamdēļ tā vecā tā pukojas? 

Dārta. Vai tu gan turēsi savu muti, tu dumjš zēns! 
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Runga (iekrācas stipri). 

Miķelis (domādams, ka Dārta zimējas uz Rungu). Ka tad lai viņš — tura muti — viņš 
jau krāc caur degonu — sakiet labak — lai tura degonu! 

Dārta (uz Vārnu). Nu, ko tu vēl stavi un neatplēt muti? Laikam gribi pārdot mūsu 
pilsētā skoloto Līziņu šim pašu audzinātam! Nu, kapēc tad arī ne? Līziņa paliktu 
laimīga, jo tādu brūtganu, kāds ir šis, nekur vairs nedabūs! 

Vārna (gribēdams Dārtu apmierināt). Bet, mīļā Dartiņ, nabaga zēns varbūt iedzēries. 

Dārta. Taisnība, brangs brūtgāns, kas brauc precībās un piedzeras. (Uz Miķeli.) 
Kamdēļ turiet cepuri galvā? 

Miķelis. Bikšu kulē to jau nebāzīšu! 

Dārta. Un nu vēl tas otrs tēviņš uz galda aizmidzies! Tavu bezkaunību! 

Līziņa (gribēdama Dārtu apmierināt.) Mīļā māmuliņ, nedusmojaties tik daudz! 
Apdomājiet, tik prasti, rupji cilvēki — — 

Miķelis. Kas tad nu būs, pap? Vai — dosiet — man — Līziņu par saimnieci? — Kad ne 
— — tad ne — sakiet tik — — mājās man ir brūte — — resno Lībi varu dabūt katru 
dien’. (Liek galvu uz galda un sak snaust.) 

Dārta (uz Varnu). Nu, kam nesaki jā? Pie šīs lietas tak apdomāšanas nevajaga. 

Vārna (dusmās). Runā tu, dari tu ko gribēdama, bet nu laid mani mierā! 

Dārta. Ko kaimiņi teiks, kad dabūs dzirdēt, ka tāds cilvēks braucis pie mūsu Līziņas 
precībās?! 

13. skats 

Tie paši. Heinrihs Krastiņš pa vidus durvīm. Jauns, glīti ģērbies cilvēks. 

Heinrihs. Vai dzirdēju taisnību, vai tas varētu būt tiesa, — Līziņ, tu gribi mani atstāt 
un citu precēt? 

Dārta. Nu. būs labi! 

Līziņa. Bet, Heinrih — — (Visi kopā.) 

Vārna. Ko tad tas grib? 

Heinrihs. Saimniek, saimniec, domājiet no manis ko gribēdami, cik slikti gribēdami, 
— bet es nevarēju citādi, man vajadzēja šurpu nākt. Biju ceļā uz muižu; caur Jūsu 
mājām jājot, satieku Ansi. Prasu viņam, ko dara jaunkundze. Ansis smejas un pēc 
ilgam lūgšanām stāsta, ka jaunkundzei sabraukuši precinieki. — Es Līziņu mīlu, no 
visas sirds mīlu, un jūs variet iedomāties, kādas jūtas mani parņēma, kad dzirdēju, 
Līziņai esot precinieki sabraukuši. Prasiet no manis ko gribēdami — — ņemiet visu, 
visu, kas man ir, bet tikai Līziņu, manu mīļo Līziņu dodiet man! 
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Dārta (pie sevis). Cik smalks jauneklis! 

Vārna. Bet, mīļais, kā lai jums dodu savu meitu, kad nezinu, kas jūs tāds esiet? Būdams 
vecs vīrs, no savām mājām neizsperu ne soli ka tik retu reizi, kad jabrauc uz pilsētu. 
Tie vecie saimnieki man visi pazīstami, bet gar tiem jaunekļiem man nav nekādas 
daļas; tie manim visi nepazīstami. 

Dārta. Bet man tas kungs pazīstams. Līziņa man šodien daudz par viņu stastījuse. 
Vina vards ir Heinrihs Krastiņs, un vinš mūsu pagasta tiesas tiesasvīrs. Līziņa viņu no 
visas sirds mīl, to vina man šodien teikuse. (Varnu izsmiedama.) Kaunies, Vārna, tu 
mūsu pagasta tiesas vīrus nepazīsti! 

Vārna. Teicu mīļu Dievu, ka man nevajaga pie tiesām vazāties! 

Līziņa (gandrīz raudādama). Un, kad nemūžam nedabūtu apprecēties, — citu 
nenemšu  ka manu Heinrihu. 

Heinrihs. Mana mīļā Līziņa! 

Vārna. Ja, bet ko tas nu viss līdz? Ar mīlestību vien cilvēks caur pasauli nevar tikt! 
Līziņas brūtganu man vajaga pazīt, man vajaga zināt, vai viņš labs strādnieks, vai viņš 
nedzer, vai viņs — — 

Dārta. Nu, nu, nebēdajies nemaz, labāks jau būs neka tas — pašu audzinātais. — Tu 
jau pirmīt teici, ka negribi vairs neko runāt, ka lai es tagad daru, kas man patīk. 

Vārna (pie sevis). Vai gribu vai negribu, būs jasaka «jā», citadi iznaks ar mammu 
mūžīgas bāršanās. (Visiem dzirdot.) Es tur negribu neko teikt, kad mamma saka «jā», 
tad ir es to saku! 

Līziņa (priecīgi plaukstas sizdama). Tad ir brangi. Mammiņa teiks uz visadu vīzi «jā»! 

Heinrihs. Lūdzu, jūs, saimniec, jūsu spekā tagad stāv diviem cilvēkiem laimi dāvāt. 
Neticu, ka gribiet savai meitai tādu (uz Miķeli rādīdams), ka jūs paši viņu sauciet, pašu 
audzinātu dot. Sakiet «jā», dodiet man Līziņu, un mēs būsim laimīgi. 

Dārta. Paga, paga, kundziņ, ne tik ātri. Kas tad ar šiem (rādīdama uz Miķeli un Rungu) 
būs? 

Vārna. Tiem būs laiks braukt uz mājām, ko tad nabaga zēni še snauž? (Miķeli 
modinādams.) Ehē, saimniek, ceļaties! 

Miķelis. Kas tad te ta alējas!? 

Heinrihs. Ka sauc jūsu mājas, saimniek? 

Miķelis (drusku atspirdzinājies, nav vairs tik Joti iedzēries). Puju mājās dzīvoju! 

Heinrihs. Nu tad ejat jel uz majām un parliecinājaties, vai jūsu saimniecibā viss 
kartībā. 

Mikelis. Gar manu saimniecību citam nav nekadas daļas! 
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Dārta. Plītēt un gulēt jūs variet ari mājās! 

Miņelis.  Citur ar! — Nu, pap, kas tad nu būs, vai apdomājāties? Vai ņemsiet mani 
par znotu? 

Vārna. Līziņa jūs negrib, kamdēļ tik daudz dzēr — — 

Miķelis. Nu, kad nē, tad nē! Precēšu savu resno Lību. Es varu vēl visur dabūt sievas, 
man mājas un loterijas loze. Jau dažs dumjš loterijā vinnējis, kapec tad es nu 
nevinnēšu! 

Līziņa. Tad jūs katrā ziņā vinnēsiet! 

Miķelis (Rungu celdams). Ehe, vagar, ceļaties! 

Runga (ņurd). 

Miķelis. Brauksim uz mājām! 

Runga (izceļas). 

Miķelis (savu zosi ņemdams un ar Rungu aizstreipuļodami). Bet tad ta brangi 
nogulējamies, vagar! 

Runga. Kā tad nu bez gulēšanas! 

Miķelis (pie durvīm). Dzīvojiet visi veseli! 

Visi (Miķelim pakaj saukdami). Veseli! 

14. skats 

Vārna. Dārta. Heinrihs. Līziņa, 

Heinrihs. Nu, saimniec, izsakiet to vārdu, kas mani ar Līziņu uz mūžu savienos. 

Dārta (smiedamās). Jūs jau nemaz nevariet sagaidit! 

Līziņa. Ak, māmiņ, mīļā māmiņ, sakiet «jā». 

Dārta. Nu, jā jele, jā, ņematies — — 

Vārna. Un esiet laimigi! 

Heinrihs. Tūkstošu reiz paldies jums, sievasmāte, un arī jums, sievastēvs. (Apkampj 
abus.) 

Līziņa (tēvam un mātei mīļi pieglauzdamās). 

Vārna. Nu, nu, nesaspiediet mani, vecu vīru! 

Līziņa. Vai gan šorīt bitu cerējuse, šodien vel tik laimīga tikt! 
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Vārna (pie skapja piegājis un izņēmis no ta pudeli vīna un glāzes). Tagad vajaga tās 
veselības sadzert jaunam pārim! 

15. skats 

Tie paši, Ansis un Trīne pa vidus durvīm. 

Ansis (Trīni aiz rokas vezdams). Nāc tik, Trīniņ, nekaunies, jaunkundze man 
apsolījuse priekš mums runāt, un, ko jaunkundze apsola, to jaunkundze arī izpilda! 

Vārna (vīnu glāzēs liedams). Ko tad tu gribi? 

Līziņa. Ansis Trīni mīl un grib viņu precēt, un es viņam apsolīju jūs lūgt, lai ļaujiet 
tiem savienoties. 

Vārna. Bet, bērni mīļie, ko tad jūs visi tik traki uz to precēšanos! Ansi jau vēl ikkatrs 
ieskata par cūku ganu. 

Trīne. Es to Ansi tā mīlu, ta mīlu, tā mīlu — — ka to nemaz nevaru izteikt. 

Līziņa. Tagad jums, tētiņ, pirms jasaka «jā», tad mammiņa teiks. 

Dārta. Manis pēc. 

Vārna. Nudien, šodien traka diena, jāpaliek pašam trakam! Ko būs darīt, jāsaka atkal 
«jā»! 

Ansis. Paldies, saimniek, paldies!  

Trīne. Pateicos, saimniek!  (Reizē.) 

Abi bučo Vārnam un Dārtai rokas. 

Vārna. Nu ņemiet katrs savu mēru! Un sadzersim tās veselības: brūtgāni un brūtes lai 
dzīvo laimīgi! 

Visi. Laimīgi! 

Heinrihs. Sievastēvs un sievasmāte lai dzīvo laimīgi! 

Visi. Laimīgi! (Visi taisās dzert.) 

Līziņa. Pagaidiet, nedzeriet, pirms neesmu izsaukuse vēl vienas veselības: pašu 
audzināts — — 

Visi. Lai dzīvo laimīgs! (Visi dzer.) 

Aizkars 

  

 


