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111. daļa

Pāreja no zemnieciskās Dorotejas pamatsko-
las uz pilsonisko vācu vidusskolu Pasta ielā Nr. 25

bija lūzums manā dzīvē.

Es biju radusi vaļīgi un rotaļīgi saieties ar vi-

sām skolas meitenēm kā ar māju bērniem, un te

stingra atturība un norobežošanās, kā slēgtās rin-

dās. Vācu lieltirgoņu un dažas muižnieku meitas

negribēja ar zemnieci draudzēties, un es ar viņām
ari nē. Kad starpstundās tās pa pāriem gāja pa-

galmā pastaigāties, es sāku atturēties un beidzot

paliku pavisam klasē.

Pastaigāšanās notika zem klases dāmas uzrau-

dzības. Tā bija ļoti vecmodīga vācu freilene, itkā

iznākusi nupat no Noasa šķirsta.

Jo vairāk es attālinājos no ārpasaules, jo lie-

lāka izvirzījās man acu priekšā mana gara pa-
saule. Viens no mācību priekšmetiem bij romiešu

vēsture. Jau priekš tam, kā jau tiku minējusi,,
mani bij saistījusi grieķu mitoloģija ar saviem

mitiskajiem varoņiem un dieviem un brīnišķīga-
jām teikām, bet tā bija tikai skaists

kas uznira kā parādība un atkal gaisa zelta tvai-

kos un Olimpa zilā miglājā.
Romiešu vēsturē varoņi bij turpretim gluži

reāli: Cezars un jau senāk Aleksandrs Lielais bij
visu pasauli sakustinājuši kā vētra jūras gultni.
Pirmajam bij mazā Grieķija bijusi par šauru, un

tas meklēdams gāja pāri apdzīvotās cilvēces ro-

bežām līdz neziņas tuksnešiem, otrais nometa lep-
najai Romai pie kājām pasaules valdību. Vai tādi

gari varēja iet caur cilvēces vēsturi, neatstājuši
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savas neizdzēšamas pēdas? Vai no viņu lielajiem
uguņiem neiekrita kaut pa dzirkstiņai katra krūtī

un neiededzināja tur nemitīgu dziņu pēc ideāliem,

pēc sevis un visas dzīves plūstošas atjaunotnes un

mūžīga progresa?
Lai ari mana ārpuse bij tumša, mani lielie

ilgu uguņi dega.
Bet ne tikai šīs lielās individuālās parādības

vien mani sajūsmināja un aizrāva, reizē manī ari

pamodās sociālas jūtas un dziļa jo dziļa līdzjūtība
ar vergiem un apspiestiem, kad iepazinos ar Spar-
taku un vergu cīņām. Cik karstu asaru es toreiz

neraudāju, kas nekad nav nosusušas ari vēlākos

laikos.

Senajai vēsturei sekoja viduslaiki, un te nu,

diemžēl, mani augstie jūtu viļņi plaka un iztecēja
smiltājā: nograuta tika antika, dievišķā kultūra,
barbari nopostīja statujas, apklusa teikas un

dziesmas, atstāja dievi zilo Olimpu, un viņiem se-

koja tukši, neauglīgi gadi aleksandriskā laikmetā,

un kultūrai bij jāsākas atkal no ābeces.

Man likās, itkā personīgi ari manī tiktu kas

nopostīts, un man vairs nemaz negribējās mācīties.

Tad tie viduslaiki! Beidzot vēl, kad bij jāuz-
skaita no galvas visaHohenstaufu chronika ar visā-

diem Ludvigiem svētajiem un Pipiniem mazajiem,
tā jau bija īsta gara nokaušana. Man gan reiz bij
laba atmiņa, bet kad man bij jāatmin visi skaitļi
un vārdi, tad visas smadzeņu šūniņas streikoja
itkā ar vasku aizdarītas. Citādi es labprāt mācījos

no galvas, ja tikai vien priekšmets man bija

mīļš; galvā paturot man tas vairs nebij sauss ma-

teriāls, bet es tanī dzīvoju līdzi ar jūtām un fan-

tāziju.
Pie vēstures banalizēšanas savu tiesu bija ari

vainīgs skolotājs, kas to pasniedza. Tas bija mazs

vīriņš ar linugaišiem, strupiem matiem un mazu

ķīļa bārdiņu, viņš runāja ātri un vienmuļīgi, bez

kaut kādiem jūtu akcentiem un personīgās krāsas.

Sevišķi uzkrītošs bija viņa šaudīgais skatiens, kas
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skraidīja apkārt, novērodams katru skolnieci un

itkā ko sevišķu pie tās meklēdams. Es pret šo

skatienu sajutu savādu antipātiju, un man no tā

bija gandrīz bailes.

Daudz gadu vēlāk es ari dabūju šo noslēpu-
mu zināt. Zināmais virsskolotājs bij apprecējis
kādu no manām līdzskolniecēm, baņķiera meitu,

un viņu laulība bij bijusi ļoti nelaimīga, un tie

drīz izšķīrās.
Lai nu kā, interese priekš vēstures manī bij

izdzisusi jeb, labāk sakot, tikusi laupīta, un līdz

ar to viens ideāls bij kritis, kamēr daudz vēlāk

tas atkal uzcēlās, iepazīstoties ar Raini.

Ari cits viss, ko man meiteņu augstākā skola

varēja dot — tā nebij dzīvības maize, dzīvības

vārdi, tās nebij dzīvības vērtības!

Citos priekšmetos, kā, piemēram, ģeogrāfijā,
bij tikdaudz vārdu un nosaukumu jāzina no

upēm, pilsētām, zemēm, kalniem, ka nemaz netika

pie būtības pašas. Neviens gaisa kuģis neskrien

tik ātri pār visām zemēm un jūrām pāri kā mūsu

toreizējās galvas mācības! Un es tik labprāt būtu

savā fantāzijā startējusi uz Himalaja augstumiem
pie ērgļu lizdām un pakavējusies Širasas rožu

dārzos.

Dabas zinātnes mācījāmies gandrīz teorētiski

vien bez praktiskiem mēģinājumiem. Ko līdzēja
zināt, cik nagu bij kādam kustonim vai putnam,
kad mēs pašus dzīvniekus nekad neredzējām.

Tāpat ari ar stādiem un augiem! Ne reizi

mēs neizgājām vasarā pa laukiem no dzīvās da-

bas tos pašas vākt kopā.
Ar fizikāliem eksperimentiem mums neveicās

labāk. Reiz gan vecais Krīgers —tā sauca dabas

zinātņu skolotāju — izdarīja eksperimentu, bet

pie tam tā apdedzināja savu garo bārdu, ka otr-

reiz vairs to neatkārtoja un paskaidroja, ka skola

nedod eksperimentiem vajadzīgos materiālus.

Ar to tad pietika šinī nozarē.

Matemātika jau netik nedeva nekā skatāma,



10

ne krāsu, ne skaņu, ne spilgtuma, viss bij tur tik

skaidrs, tik eksakts un — ar tik nospraustām ro-

bežām!

Bet es taču tiecos visur pāri pār robežām, pēc
tumšā, pēc neizpētītā, pēc apslēptām gara bagā-
tībām.

Kā aicinājums no tāles, kā mirdzošs vilinā-

jums māja man tēlos un skaņās pēc neizbaudītas

laimes, neizbaudītām sāpēm, mana dvēsele bij
dziļa un tumša kā aka, kuras dibens tumsā mir-

dzēja, itkā saules meita tur būtu mazgājusi savas

zelta kannas.

Vajadzēja atkal meklēt kaut ko vietā, kaut ko

augstāku, pie kā varētu pieturēties, pacelties, jo
ar ikdienas vienmuļīgo gaitu es nekad nevarēju

apmierināties, mana dvēseles puķe būtu sākusi

vīst bez jaunas saules.

Un es tādu atradu:

Blakām skolas grāmatām bij taču atrodamas
ari vēl citas un citādas, un mans atradums bij
vecā Indriķa Alunāna lasāmā bibliotēka Lielajā
ielā Nr. 21. Tur pēc kataloga varēja izvēlēties

grāmatas, kādas vien tik par lētu abonementa

maksu varēja dabūt, jo pirkšanai man naudas

nebij.
Pati izvēlēties es nepratu, un vecais Alunāns

ieteica man pasakas kā manam vecumam piemē-
rotas. Lasīju ari sākot pasakas un indiāņu stās-

tiņus, bet drīz vien ar to man nepietika, man nāca

rokā Ebersa romāni par Ēģipti. Tā jau bij vesela

kultūras pasaule ar saviem brīnumiem un sav-

dabību. Sie tūkstošgadējie faraoni, bezgalīgās pi-
ramidas, tā jau bij dzīvība, kas pārkāpusi nāves

sliegsni un iegājusi nemirstībā!

Un vēl uz šī lieliskā fona norisinājās burvīgi
mīlas pārdzīvojumi ar saldiem priekiem un dzi-

ļām ciešanām. Tie visi saviļņoja un satricināja
manas jūtas kā vētra ūdens līmeni!

Romāni kā „Uarda", „Ēģiptes karaļmeita".
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JPer aspera", „Māsas" un citi bij man īsta vēstu-

res un cilvēces galerija.
Pie tam es skolas mācības nebūt nenokavēju.

Es mācījos aiz pienākuma un aiz dziņas citām

skolniecēm tikt priekšā. Un to es ari panācu: ja

viņām nebij līdzdalības ar mani, tad es viņām liku

sajust savu pārākumu, un tad ari daža laba no vi-

ņām sāka man tuvoties, tikai man tas tagad bij
viena alga.

Tāpat ari man vienalga bij, vaimācību priekš-
meti tagad bij sausi, vai kaut cik interesanti, es

jau garīgi biju tiem pāraugusi.
Lai starpstundās negarlaikotos, es sāku pa-

ņemt literatūru līdzi uz skolu un lasīju, kamēr ci-

tas pastaigājās un jautri čaloja. Tagad gan viņas
ari mani uzaicināja savā pulkā, bet es atsacījos.

Reiz mani sirmais skolotājs Krīgers notvēra

pie lasīšanas stundā, un vilka ārā atšķirtu grā-
matu, kura slēpās pus pavilktā atvilktnē, tā bij
Ebersa „Homo sum'. Viņš to pašķirstīja, labi ap-

skatīja un teica: „Tas ir brangi, ka tādas grāma-
tas lasāt! Bet vai neesat par jaunu? vai saprotat,
ko lasāt?" Es droši protestēju, itkā tādas šaubas

jau būtu apvainojums.
„Vai varat ari mācībām sekot? Bet to jau es

zinu!" viņš pats sev atbildēja.
Nu tik es jutos īsti droša, kad jau pats skolo-

tājs manu lasīšanu sankcionēja, un nu tik ar pil-
nām burām lielajā jūrā!

Lasīju visu, kas tik vien bij dabūjams. Pro-

tams, ka tur bij ari daudz sēnalu literatūras, bet

ja atradās kāds grauds, tad tas ari bij kā zelta

grauds vai ari kā dārgakmens no faraonu slēpta-
jām bagātībām.

Tāds atradums bij priekš manis, kad ieguvu
Špilhagena sociālos romānus «Slēgtās rindās" (In
Reih und Glied), „Vētras plūdi", „Āmurs un lakts"

un «Problemātiskās dabas".

Šinīs romānos norisinājās Vācijas revolūcija
no 48. gada līdz vēlākam laikam, un personas, kas
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tur tika tēlotas ar visiem notikumiem, bij tā laika

izcili vadoņi un darbinieki.

Te vairs nebij literatūra vien, tas jau bij ve-

sels pārdzīvojums, pilns karsti pukstošas dzīvī-

bas, ar izlietām asinīm brīvības cīņā priekš aug-
stākiem cilvēces ideāliem, ar asinīm, kuras gadu

simteņu sausās smiltīs nekad nevar izžūt un katrā

jaunā, uzņēmīgā krūtī aizdegsies atkal un atkal.

Manas sociālās jūtas jau bij tikušas modinā-

tas skolā caur Spartaku un vergu cīņām, bet

straujā, uz priekšu skrejošā dzīves tempā .tās bij
itkā nobālušas un pie malas nobīdītas, bet te tās

no jauna atdzīvojās.
Tā nebij vairs tāla, izciesta pagātne, bet te

jau bij īstenības krāsas pilna tuvākā pagātne,
gandrīz tagadne, un te es varēju līdzi dzīvot.

Protams, ka īstenība nedeva toreiz nekādas

izdevības, kur uzbudinātas jūtas būtu varējušas
atraisīties darbībā, un tās nogulās kā padibeņi
dvēselē, lai vēlākos laikos varētu kādreiz uzlies-

mot no jauna.
Jelgavas latviešu biedrībā gan toreiz norisinā-

jušās sadursmes starp liberālām un konservatī-

vām partijām, un lielu lomu spēlējis Māters, bet

skolas bērni nedrīkstēja ņemt dalību ne sabied-

riskā darbībā, ne deju vakaros. Visu es dzirdēju
pa ausu galam, un man nebij ari no tā īstās sa-

jēgas.

Totiesu es nodevos vairāk literatūrai un no

Špielhagena romāniem pārgāju uz lielajiem kla-

siķu darbiem. Lasīju Gēti, Silleru, Baironu, Ļer-
montovu, Puškinu.

Literatūras stundā skolā gan kurss bij par to

jāizņem cauri, bet, protams, tikai īsumā un skol-

nieciski, bez plašākas aptveres, bez iekustinājuma
un sajūsmas. To es pārdzīvoju, kad lasīju par
sevi lielos klasiķu darbus plašumā: Gētes Fausts,
Bairona Kains mani tā sajūsmināja, ka viena pati
nokritu pie gultas ceļos un, galvu ierakuši spilve-
nos, raudāju spožas asaras. Tās nevarēja saukt
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ne par prieka, ne par sāpju asarām, tā bij tāda

pārmērība, kas pār mani izgāzās un mani aizrāva

un pacēla reibinošos augstumos, kuriem nezināju
vārda.

Ļoti man ari patika un tā sakot pie sirds

glaudās Ļermontova Dēmons un Puškina Jev-
geņijs Oņegins.

No dzejām es lasīju toreiz Heini, Lēnavu un

lāpāt ari Ļermontova un Puškina dzejas.
Es pati jau priekš tam biju mēģinājusi dzejot

un
citādā garā nekā tās, kuras tagad lasīju kā pa-

raugus viņu formas gatavībā un sēri maigā no-

skaņojumā. Mani pirmie mēģinājumi bij bijuši
liriski protesta saucieni pret dzīves šaurumu un

ilgas pēc nezināmām tālēm.

„Wohin, vermag ich nicht zu sagen,

Kennt denn die Sehnsucht Rast und Ziel?

Und weiss die Welle sturmgetragen,
Wohin sie eigentlich denn will?"

Es biju ar dzejoļiem jau piedzejojusi paprāvu
kladi un nesu to pie sava gudrības avota, Indriķa
Alunāna, lai man to apgādā. Viņš to ari paņēma
ieskatam, un kad es pēc kādas nedēļas atkal pie
viņa pienācu, viņš skaļi smējās, nebēdādams, ka

atradās vēl citi ļaudis veikalā, un teica, ka es vēl

esot par daudz jauniņa, kaut gan es jau biju 14

gadu, lai nākot 10 gadu vēlāk un lai mācoties lat-

viski dzejot.
Tas mani tā apkaunoja un nospieda, ka es ap-

ņēmos vairs nedzejot un, mājās pārnākusi, iemetu

visu savu dzejas krājumiņu krāsnītē, kas nupat
kurējās. Kādēļ lai dzejoju, ja ar to esmu tikai

ļaudīm par apsmieklu? Man šķita, itkā resnais

Indriķis Alunāns būtu iemiesojies simtu Alunā-

nos man visapkārt, un viņa platie, skaļie smiekli,
ar kādiem viņš, galvu atgāzis, man nopakaļ
bij smējies, man visur skanētu pretim, pat naktī

miegā es trūkos augšā.
Un tad vēl publika, kas toreiz bij pārdotavā
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un viņam līdzi bij vīpsnojusi un uz mani skatī-

jusies, kā lai es varētu ļaudīm otrreiz raudzīties

acīs, ja viņus sastaptu!
Nē, labak nemaz starp ļaudīm nedzīvot, ja

viņi tik ļauni! Man jau nemaz ari nebij ar viņiem

jādzīvo, kaut ari starp viņiem dzīvoju. Man bij
taču mana fantāzijas valsts, daudz skaistāka un

plašāka par īstenības dzīvi! Un vai man draugu
trūka, kad man bij grāmatas?

Nupat es biju iedzīvojusies krievu literatūrā

un kavējos Mazkrievijā, kur siltie vēji vēdināja
augsto stepju zāli, un maijziedes (jiaHflHnra) bij
tik lielas, ka sniedzas līdz gurniem, ne tik sīciņas
kā pie mums.

„Tbi 3Haeiiib Kpaft, Bce o6HjibeM AbiuieT?"

Un tad lieliskais Kaukazs! Kur miglā kūpošā
straujā Terekas upe lauzās un rakās dziļi caur

augstajām klintīm, virs kurām lidoja dēmons

„pilns sēru, izdzītības gars".
Tur norisinās dēmona stāsts ar burvīgo Ta-

māru, kura nebij šai dzīvei un pasaulei radīta:

„TBopeu H3 jivHiuaro 9(ļ»Hpa
Co3Aaji >KHBbiH CTpyHbi eft:

OHa He ajih Mipa,
H Mip 6biji co3,naH He /ļjih Heft!"

Vai es to pašu nevarēju ari par sevi sacīt?

Zem tās pašas zvaigznes dzīvoja ari Gēte, kas

Faustam lika sacīt:

„Ich weiss es wohl, m keiner Form

Kann mir das Erdenleben ganz genūgen!"

Ar to bij ari zīmogs uzspiests visai manai

turpmākai dzīvei, un lielāku ceļvedēju un mērogu
ari dzīve vispār nevarēja dot.

Vajadzēja tik aizvērt acis un aizmirst, ka es-

mu, un visa pasaule bij mana! Domas pašas par
sevi bij dzīvas būtes, kas bez organiskām kājām
un rokām aizgāja daudz tālāk un ātrāk un bez

acīm redzēja visu daudz gaišāk.
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Ja jau iedomība un iztēlojums rodas tikai

caur atmiņu no reiz uzņemtiem iespaidiem, kur

tad Gēte un citi lielie gari būtu uzņēmuši šos

pirmveidus? Caur cik dzimtu dzimtām būtu jā-
iet atpakaļ, lai nokļūtu pie pašiem pirmveidu cē-

loņiem? Miesas cēlonību mēs zinām no attīstības

gaitas, bet kur sākas gars?
Gēte to tik dziļdomīgi simbolizējis sava

Fausta otrā daļā, kur viņš raustam liek „nokāpt

pie mātēm".

Saprotams, par visu to es no teorētiskās puses

prātoju tikai daudz vēlāk.

Par šo teoriju ari kara laikā turēja priekšla-
sījumu Lunačarskis, kurš kādu laiku uzturējās
Cīrichē.

Tādā fantāzijas sfērā dzīvojot pagāja kāds

laiciņš. Mans bēdīgais piedzīvojums ar dzejas
lēkmēm bij tā kā pārsāpējis, vismaz notrulējis,
un pelni pār manām sadedzinātām dzejām sāka

atkal iedzirkstēties un perināja sīkas liesmiņas.
Kā lai sāpes remdinātu, ja ne caur sāpēm? Kā lai

izbeigtās dzejas apraudātu, ja ne ar dzejiskām
asarām? Asaras varētu ari vārdos ieliet, un vār-

diem vajadzētu būt skaistiem. Tādus vārdus at-

kal citādi nevarētu lietot, kā vienīgi ielikt melo-

disku pantu šūpotnēs.

Sāku atkal pamazām dzejot, kaut gan reti un

pavisam slepeni. Neviens to nedrīkstēja zināt,
neviena acs to redzēt, ne auss dzirdēt!

Man jau tagad bij ari savs piedzīvojums, tas

pats sāpīgais apkaunojums bij lielākais, ko līdz

šim biju pārdzīvojusi.
Bet ko dzīve pati man varēja dot? Līdz šim

mana īstā pasaule bij bijusi tikai grāmatu pa-
saule. Dzīvei tomēr tūkstots veidu — kādos vēl

viņa man rādīsies? Kādas skaņas man bij jāvie-
no akordos uz lielās radības arfas, kas kā saules

stari bij stiepta pār visu radību?

Dominante jeb pamata skaņojums jau man
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bij dots. Mērogs un cietais punkts, no kura man

jāiziet — tas bij lielums.

Tā noskaņota un ar tādām prasībām es grie-
zos pie dzīves:

Vistuvākais man kā sievietei bij visas dzīves

degpunkts — mīla.

Tikdaudz es par to lasīju grāmatās senatnē

un tagadnē, tikdaudz runāja par to man visapkārt,
bet kur tad sākās mans mīlas sapnis, mana sirds

lirika?

Skolā es jau biju jūsmojusi par savu lite-

ratūras virsskolotāju, bet tas drīz vien aizmirsās,
un tas īsti nebija pats sākums.

Gluži neticami izklausās, ka mans mīlas stāsts

sākās, kad es biju septiņus gadus veca. Es gada
skaitli neatminētu, ja tas taisni tur nebūtu spēlē-
jis lomu. Šo komēdiju, kurai vajadzēja tapt par

nopietnību, bij inscenējis mans vectēvs:

Viņam bija divi dēli no otras laulības. Vecā-

kais no tiem palika Būdnieku mājās par saimnie-

ku, bet otrais bij ticis izskolots par skolotāju.
Viņu daudzināja kā intelliģentu, ļoti apdāvinātu
cilvēku, un viņš netikvien bij savas ģimenes, bet

visa apvidus lepnums. Vispār jau Būdnieki tika

uzskatīti kā izcili ļaudio, neskatoties jau nemaz

uz viņu plašo īpašumu, bet kā gaiši prāta cilvēki.

Ari vecākais dēls, tikko no tēva bij mantojis mā-

jas, tika ievēlēts par pagasta vecāko.

Jaunākais dēls, sabijis 2—3 gadus par skolo-

tāju, no šī amata atteicās, tādēļ ka viņam bij vā-

jas krūtis.

Citādi viņš izskatījās veselīgs, vidēja auguma
ar brūnu, kuplu bārdu.

Viņš bija nodomājis labāk nodarboties ar

lauksaimniecību, bet tā kā vecākajam brālim bij
mājas norakstītas, jaunākam bij jāmeklē, kur

saimniecību varētu dabūt caur ieprecēšanos kādas

mantinieces mājās.

Es nu tāda māju mantiniece būtu bijusi, jo
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mans brālītis piedzima tikai divus gadus vēlāk,
bet man, diemžēl, bij tikai septiņi gadi.

Te vectēvam radās tāda kombinācija:
Norakstīt viņam jau tagad mūsu mājas ar to

nolīgumu, ka viņam būtu mani pēc gadiem, kad

būšu paaugusies, jāprec.

Tā nu būtu bijusi īsta dvēseļu pārdošana, ja
nebūtu bijusi tikai pārruna vien un notikusi

starp tik tuviem radiem. Pārāk nejēdzīgs bij
tāds priekšlikums, un māte to ari kā joku uzņē-
ma: „meitene taču vēl esot bērns, un diezin, vai

viņai maz vēlāk patikšot izredzētais līgavainis."
Patika gan nu nebij tāds iemesls, ar ko vec-

tēvs mēdza rēķināties, bet lieta tomēr iemiga.

Man pašai to nemaz nevajadzēja zināt, ka par
manu ādu andelējās, bet es kaut kur atrados aiz

durvīm blakus istabā un biju visu noklausījusies.
Tāda kombinācija man turpretim nemaz neli-

kās neiespējama un likās pat ļoti interesanta. Es

jau tūlīt iedomājos, ka es jau tagad būtu līgava,
tikai to nevienam nelikšu manīt, ne mātei, ne pa-
šam līgavainim.

Vai man viņš patika? Kā tad īsti bij jāpa-
tīk? No kuras puses? Sāku atminēties, kādas

drēbes viņš valkāja, kas vēl būtu patikšanai va-

jadzīgs ?

A! es atradu: viņš arvien smēķēja cigāru ar

ļoti jauku smaršu; no saldiem dūmiem piekūpēja
istaba, ka viļņot viļņoja, un smarša vēl ilgi izga-
roja no viņa kuplās bārdas.

Kad es viņu lūkoju sev priekšā stādīties, tad

es vairāk neko neredzēju, kā bārdu vienu pašu,
pilnu piekūpējušu saldo dūmu.

Personīgi ar viņu satiekoties, viņš uz mani

noskatījās pavisam no augšas un runāja ar mani

ar tik cietiem un stingriem vārdiem kā patriarchi
bībelē, bet es nodomāju pie sevis: ja viņš apdo-
mātu, ka es esmu viņa līgava, tad viņš ar mani

gan tā nerunātu.
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Laiks pagāja, un es savu līgavas stāvokli līdz

ar visu līgavaini sen biju aizmirsusi.

Te kādā baltā dienā — es gāju jau Jelgavā
skolā un man bij ap divpadsmit gadu — dabūju

ielūgumu un no kā? No onkuļa, mana līgavaiņa!
Un uz ko? Uz kristībām! Un tas bija viņa bērns,

meitene! Vectēvs viņam bij nopircis lielas, skais-

tas mājas Aurenieku pagastā, Martlaukus, un pre-

cējies ari viņš vēl bij, jo kā tad citādi pie kristī-

bām būtu ticis!

Es to sajutu kā šausmīgu nodevību pret mani

un domāju, kā viņu satriekšu, kad ieradīšos kris-

tībās. Laikam viņš nebūtu mani lūdzis, bet tu-

vas radniecības dēļ viņš mani vienu taču nevarēja
izslēgt. Kā viņš gan varēs man acīs skatīties?

Vai viņam nebūs pavisam jāpazūd no dzīves?

Nobraucu ari līdz ar citām radu meitenēm uz

kristībām. Viesu bij pilna māja, kad ieradāmies,

un kristības bij jau notikušas. Viesi pilnā līgsmē
trieca skaļi un sadzēra nupat ar mājas tēvu aug-

stas laimes. Mēs, meitenes, netikām nemaz ievē-

rotas un netikām pat ar mājas tēvu apsveikušās.
Mums pie galda sēžot blakus istabā no trok-

šņa ārā atskanēja kāda balss: „To gan pārskatī-

jāties, ka pirmo laidāt pasaulē skuķi, būtu labāk

gādājuši māju mantinieku!" Onkuls jautri atbil-

dēja: «Nepalikšu jau parādā, drīz vien tāds nāks

pakaļ!"
Es sašutu: ak tāds bezgodis, kā viņam nav

kauna tā runāt! bet nu gan es tūdaļ viņu satriekšu.

Mēs piecēlāmies no galda un iegājām viesu

istabā. Es paliku pie durvīm izaicinošā pozā. Un

viņam bij manis jāievēro, es gaidīju. — Viņš gan

pārlaida skatu pār mani, pār citām meitenēm aiz

manis, bet tik vienaldzīgi, bez uztraukuma, kā

mēdz dažreiz skatīties un nekā neredzēt. Gaidīju
vēl

—
bet mans triumfs bij vējā, ne viņš sajima,

ne izgaisa ļaunas apziņas vajāts, bet smējās kā

smējies!
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Luk, es nodomāju, ir tadi nocietejušies grē-
cinieki, uz kuriem nekas iespaidu vairs nedara!

Atnāca vakars, bij jādodas atpakaļ uz Jelga-
vu, lai rītu laikā būtu skolā. lejūdza zirgu, un

mūs, meitenes, sakrautas ratos kā preci, lika pui-
sim novest uz staciju.

Viss ieguvums no šīs dienas bij tomēr liels

medus pods, ko mums iedeva līdzi; Martlaukos

bij bites, un medus tiko bij izņemts.

Ceļā mums atgadījās skaists piedzīvojums.
Braucām garām gar Kalnamuižas pils drupām,
kas Zemgales cīņās ieņēma ievērojamu vietu.

Puisis, kas mūs veda, apturēja zirgu un lika mums

no ratiem izkāpt. Viņš teica: „Skataities, bērni,
tur augšā Kalnamuižas pilsdrupas, tā ir svēta

vieta, te mūsu tēvu tēvi senos laikos esot asinis

lējuši, uzkāpjiet augšā un apskataities, tur pie mū-

riem esot vēl redzamas izžuvušas asinis. Es ne-

varu iet līdzi, man jāpaliek pie zirga."
Mēs tapām nopietnas un klusēdamas kāpām

augšā. Skats no augšas lejā bij ļoti jauks, bet

mēs tam nepiegriezām nekādu vērību, svinīgā sa-

jūtā, ar saviļņotām sirdīm mēs apstaigājām drupu
iekšpusi: ārēji gan tur nekas nebij sevišķs re-

dzams, kā vienīgi tikai nomelnējušas drupas, bet

likās, ka neredzams gars vēsmotu visapkārt ar

stipru, mistisku iespaidu, tas lika mums sajust pie-
nākumu, kas kaut kad vēlāk dzīvē izpildāms.

Aizgrābtas un klusēdamas mēs atkal nokāpām
lejā un sēdāmies ratos. Ceļš turpinājās, un mēs

vēl tālāk būtu pavadījušas laiku klusēdamas, ja
nebūtu gadījusies maza katastrofa, kas atkal pie-
rādīja, ka no cēluma līdz smieklīgam tikai viens

solis.

Te nebij pat vesels solis, bet viena skuķe bij
drusku tikai paspērusi kāju, un apgāzies bij mū-

su lielais medus pods, kas ratos starp mums bij
nolikts pašā vidū. Labu brīdi mēs to ari nemaz

nebijām pamanījušas. Tik kad tuvojāmies staci-
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jai un sākām cilāties, jutām, ka kaut kas mitrs un

lipīgs velkas gar zābakiem un tur kājas pie zemes.

Ak posts, ak bēdas! Nekur vairs kustēt!

apavi beigti, jaunās kleitas līdzi notraipītas, un

izplūdis viss medus daudzums līdz poda dibenam

un sajaucies ar zābaku viksi un ratu smēri. Te nu

bij mūsu prieks un cerība uz lielu mielošanos!

Manam mīlas romānam tas bij romantisks fi-

nāls, rūgtas sāpes ar saldām beigām jeb ari izlie-

tas asaras ar izplūdušu medu!

Labi, ka ar medu bij līdzi aizplūdusi ari visa

mana mīla un pat mīlas atmiņa.
Pagāja atkal kāds laiciņš, kur dzīvoju tikai

garīgā pasaulē vien un laiku pavadīju ar mācī-

šanos.

Bet cik nu jauns skuķis ilgi var bez mīlas

dzīvot! Mīla pati ir svētais ugunskurs virs ze-

mes — tas nedrīkst nekad izdzist, jo tad apstātos
visa dzīvība, un zeme gāztos atpakaļ chaosa bezdi-

beņos. Sievietes ir ugunskūrējas, katra sieviete

ir zemes vaidelote, kam jāuztur svētā liesma.



Vaidelote

Drāma no leišu pagātnes 5 cēlienos
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Personas

Olģerds —
Lietavas karalis

Uljana — karaliene

Mirdza — karaļa meita

Laimons

Daumants

Romāns
. ,

.
~ Vi .

> galma kunigaiksti
Varamunds

Rūsiņš

Drošprātis

Asja — Praurimas zinātāja svētnīcā

Jautrīte

a^a
vaidelotes

Baņuta

Zvīģirda

Jadviga

Svētnīcas kalpone

Karaļa vēstnieks

Svētnīcas kalpi, lietavieši un lietavietes.

Skati notiek: Praurimas svētnīcā. — Mildas dārzos. — Ka

raļa pilī.

Laikmets: 14. gadu simtenis.
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Pirmais cēliens

Praurimas svētnīca uz jūras krasta.

Apaļa, velvēta telpa ar vairāk durvīm. Vidū, drusku uz

kreiso pusi, Praurimas statuja ar svēto ugunskuru. Gar sie-

nām gari soli; dibenamaizklāts biezs segs, aiz kura izskats

uz jūru. Kreisajā pusē logā iesprausta deglāpa. Pusnakts

pāri.

1. skats

Asja
(viena).

Drīz gaismas stari svīdīs austrumos,

Jo gaiļu laiks jau pāri, vaidelotes

No miega celties sāks, un atkal velti

Šo nakti gaidīju uz Laimonu.

Kas kunigaikšti beidzamajās dienās

Tik bieži spēja kavēt, ka tas šurpu
Pie savas Asjas nesteidzās, kas viņu
Tik nepacietīgi, tik karsti gaida?
Te mūsu norunātā zīme, logā lāpa,
Tā vēsta: ceļš ir svabads un neviens

Mūs netraucē. — Bet tagad jāsteidzas
Man viņu izdzēst.

(Izdzēš lāpu.)
Kas gan noticis

Ar Laimonu? Man nemiers sirdi moca;

Nekādas ziņas nekļūst šurp pie manis.

Tur, ārpasaulē, kustas, nāk un iet,
Kā jūras bangas dzīves strāva veļas,
Bet še ir mūžīgs klusums — še kā dzīva
Es kapā aprakta ... Ko noziedzos,
Ka izpostīta mana dzīves laime?

Man lielu godu teica piešķirtu,
Kad izvēlēta es no visām citām
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Par zinātāju tiku Praurimai;
Ar varu mani vilka, saistīja
Pie dievu ziedokļiem, kad mana sirds

Vairs nebij brīva. Manim sargāt nolemts

Šās bālās dieves uguni, kur liesma

Jau manas pašas krūtīs deg —

(Pie svētnīcas durvīm klauvē.)
Kas tur?

Tas Laimons nevar būt?

(lenāk karaļa vēstnieks ar diviem kareivjiem, kuri nes

kādus saiņus.)

2. skats

Asja, karaļa vēstnieks.

Vēstnieks

Es sveicinu

No galma tevi, augstā priekšniece.

Asja
Tu nāc no karaļa?

Vēstnieks

Viņš sūtīja
Pats mani šurp pie tevis.

Asja
Kas tev sakāms?

Vēstnieks

Še, svētnīcā, zem tavas uzraudzības

Mīt karaļmeita ?

Asja
Tā tas tiešām ir.

Še pirmā karaliene mirstot viņu
Kā mazu bērnu esot nodevusi,
Ar nolēmumu, ka līdz kādam laikam

Tā taptu audzināta svētnīcā.

Bet ko tu gribi?
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Vēstnieks

Tagad karaļmeita
Būs uzaugusi jau, jo karaliene,
Tās pamāte, to izprecināt domā.

Tā sūta, lūk, še saiņos dažas lietas,
Ko viņai pūru darināt.

(Kareivji noliek saiņus.)

Asja

Vai tiesa,
Ko tu man saki? izprecināt?

Vēstnieks

Galmā

Šo lietu dzīvi pārspriež. Kamēr mēs

Nu cīņu beiguši ar ordeni,
Un zemē miers sāk valdīt, karalim

Laiks atliek lūkoties uz iekšieni.

Un kur līdz šim tik dzirdēts kara troksnis

Un sāpju kliedzieni, nu atkal reiz

Būs skanēt visur skaņām gavilēm.

Asja
Bet kam gan karaļmeita nospriesta
Par līgavu?

Vēstnieks

Šī lieta vēl

Ir visiem noslēpums; es tikai zinu,
Ka drīzumā še galma kunigaikšti, —

Varbūt vēl šodien, — ieradīsies, viņai
To ziņot. Bet nu sveika, priekšniece,
Man jāsteidzas uz galmu atpakaļ.
(Noiet ar kareivjiem.)

3. skats

Asja
(viena).

Tad Mirdzu viņi domā aizvest projām
No svētnīcas? Šī ziņa mani aizskar
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Tik sāpīgi, es jūtu, ka šis bērns

Ne visai ilgā laikā, kamēr es

Še esmu svētnīcā, man tapis mīļš,
Un man no viņas šķirties nāktos grūti —

Bet ko gan mazā sapņotāja pati
Šai lietā teiks? Es tūdaļ steigšos viņai
To paziņot.

(Aiz skatuves kokļu skaņas.)

Un lūk, tur, kā arvienu

Tā atkal saviem sapņiem nododas.

(Atvelk dibena aizsegu, mēness rīta pusē norietēdams

apspīd Mirdzu, kura sēž uz jūras krasta ar kokli roka

un dzied.)

Mēness starus stīgo
Dzelmē dzidrajā,
It kā balsis mani

Turpu aicina:

„Nāc jel līdzi, dodies

Plašā tālumā,

Ļaujies sevi aizvest

Burvju laiviņā —

Buras tīra zelta,
Irklis sudrabvīts,
Zvaigznes ceļu rāda,
Vada auseklīts —

Nāc man līdz, es zinu

Malu laimīgu,
Tur, kur mēness sastop
Saules meitiņu —

Tur, kur stars ar staru

Liesmās vienojas,
Tur, kur gars ar garu

Jūtās satiekas!

Zemes ilgošana
Tur kā migla klīst...

Mūžam nebeidzama

Gaismas straume līst."



29

Asja
(sauc leni).

Nāc šurpu, Mirdza, noliec savu kokli.

4. skats

Asja, Mirdza.

Mirdza

Tu mani sauci, Asja?

Asja

Jau tik agri
Tu atkal kājās? Karaļmeita, saki,
Kas tevim miegu laupa? Tavi mati

No rasas slapji, rau, un acīs staro

Tev liesma tāda svešāda!

Mirdza

Kad man

Tas tevim jāteic, Asja, ai, es pati
To nezinu, tāds nemiers mani moka —

Viss manā būtē cenšas, steidz un trauc,
Un dīgst un briest man krūtīs jutekļi
Kā pumpuri, kas silta lietus gaida,
Lai uzplauktu —

Asja
Tu daudz no dzīves gaidi.

Jo maz vēl viņu pazīsti.

Mirdza

Tā sapņos
Man simtējādos veidos priekšā stājas,
Es Laimu redzēju ar zelta spārniem
Sev apkārt lidojam, bet tikko paguvu
Tās vārdu minēt, kad tā — izgaisa...
Tad citi tēli vēl man tuvojās
Ar ugunīgiem skatiem trokšņodami
Ap mani viņi vijās kaislā dejā
Un ausīs čukstēja no dzīves priekiem
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Un kāda būte manim māja pretī —

Tās izskats reizē atbaidošs un saistošs —

Ar burvja varu mani pievilka —

Kā sen jau pazīstama tā man likās

Un tomēr — viņas vārdu nezinu

Asja
Vai to lai tevim saku? Viņu sauc

Par — mīlestību.

Mirdza

Mīlestību?

Asja
Tevim

Laiks pienācis, kā visām jaunavām,
Kur sirds cer, ilgo jas un pukstēt nerimst

Kā ieva ziedus izkārusi gaida
Uz pilnu mēnesi, tā skuķe raugās,
Kad atjās bāleliņš. Teic, Mirdziņ, vai

Tev prātā neienāk, ka kādu reiz

Kāds aiznest var tev zīļu vaiņadziņu?

Mirdza

Es nezinu, vai mana dzīve taptu
Reiz citāda kā mūsu svētnīcā,
Kur netraucēti manas dienas tek,
Lūk, kā še pērlīte pie pērles sienas!

(Laiž spēlēdamās savu pērļu rotu caur pirkstiem.)

Asja
Šai dzīvei tomēr jābeidzas; vai zini,
Ka karalis, tavs tēvs, un pamāte
Grib tevi izprecināt?

Mirdza

Ko tu saki?

Tu mani izbiedē.

Asja
Tas tiesa ir.

Rau, karalienes sūtītus, šo rītu
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Priekš tevis lielus saiņus pienesa,
Kur iekšā sakšas, villaines, lūk, šādas.

(Atdara saiņus.)

Ko domā, kādēļ tās tev sūtītas?

Mirdza

(aplūkodama).

Cik košas, ai! — Nē, mīļā, n.ezinu ...

Un spožais diadems!

(Cilā to.)

Asja
Skat šurpu, lūk,

Te vēl ir zīds un blieķi, dzīpari
Jo raibi, ko tev pašai izrakstīt;
Sīs villaines tev dotas paraugam.

Mirdza

Lūk, kas še rakstīts stūrī palagam:

(Lasa.)
„Es ar savu bāleliņu
Uz pusēm vien dzīvoju:
Pus gultiņas, pus sakšiņas,
Pus baltā paladziņa."

Un te uz sarkanbalta zīdautiņa
Ar dzīpariņiem izmargots:

„Es savam tautu dēlam

Rakstu raibu zīdautiņu:
Ap malām puķes liku,
Vidū savu mīļu sirdi."

Teic, Asja, ko tas viss gan nozīmē?

Asja
Tas nozīmē: ka tevim pūru dara,
Un kur ir pūrs, tur ari bāleliņš.
Tas tevi drīzumā uz galmu vedīs,
Kur spoža dzīve tevim apkārt viļņos.
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Mirdza

Es nezinu, vai priecāties, vai noskumt,
Bet sirds man pukst tik bailīgi —

(Spiež roku uz krūtīm.)

Asja
Tu vari

Būt laimīga, ka netraucēti, brīvi

Tu savām jūtām sekot, mīlēt vari.

Bet vai, kam laupīta šī tiesība!

Tas sēž kā izslāpis pie avota,

Redz, kā tā dzidrie viļņi rit un veļas,
Bet nedrīkst dzesēt savas karstās slāpes!

Mirdza

Tu atkal teici „mīlēt"?

Asja
levēro,

Ko tevim teicu, izšķiršana drīzi

Var klātu būt. Es tagad iešu

Pie vaidelotēm.

(Noiet.)

5. skats

Mirdza

(viena).

Kas mani izbiedēja tā,
Ka aprimt nevaru arvienu vēl ?

Un krūtīs viļņot viļņo! Vai gan tādēļ,
Ka pirmreiz dzirdu vārdu «mīlestība"?
Svešs man šis vārds un tomēr — mīlēt

mīlēt. —

Tas ar tik mīkstām skaņām zogas ausīs,

It kā kad lēni kokles skandinātu —

Kā zvaniņš maigi, mīlīgi tas atskan,
Kad svētvakaru iezvana un sirds

Man krūtīs it kā plaša svētnīca,
Kur uguns paceļas uz ziedokļiem!
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Kas gan ar mani notiks? vai kāds brīnums?

Kāds spēks un kāda vara mani sagrābj!?
Ai, dieviete. Tu mani saproti.

(Pieglaužas dievei.)

Tu zini to, ko izteikt nespēju:
Man atstāt būs nu kluso miera vietu,
Uz tēva pili mani pārvedīs,
Tur dzīves burzmā jādodas man iekšā —

Jau dzirdu viņas bangas šņācam, dūcam,
Turp mani velk ar neredzamām rokām

Ai, sargā mani tu kā māte bērnu,
Lai pasaulei es sevi nenododu

Un ceļu atpakaļ pie tevis rodu.

6. skats

Baņuta, Maiga (uznāk ātri, uzbudinātas).

Baņuta

Tas tiesa, priekšniece to sacīja,
Tur nav ko šaubīties, un vēstnesis,

Ko pirmīt satiku, to pašu teica.

Maiga
Un šodien pat vēl kunigaikšti
Še sajāšot?

Baņuta
Tu pati dzirdēsi.

Mirdza

Kam jūs tā izbijušās, vaidelotes?

Cik bāla, Maiga, tu, un purpursārtums
Tvīkst vaigā Baņutai?

Maiga
Tas nedzirdēts!

Baņuta

Ai, karaļmeita, mūsu svētnīcā

Ar varu ielauzties grib kunigaikšti
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No karaļpils! Tur nak jau priekšniece,
Kas mums to stāstīja.

Mirdza

(pie sevis).
Tad šodien jau?

7. skats

Tās pašas un Asja, Zvīģirda, Jadviga, Jautrīte.

Jautrīte
(citām pa priekšu, plaukstas sizdama).

Nu taču reiz kas jauns!

Jadviga
Šī varmācība!

Zvīģirda
Mums šķīstām jaunavām!

Jadviga
Nav vīrietis

Neviens vēl par šo sliegsni kāju cēlis,
Kā vien tik krīvs —

Jautrīte

Ak, kāds tas gadījums!
Šai garā mūžīgajā vientulībā,
Kur vai aiz garlaicības jābeidzas!

Maiga
Tas taču tiesa, priekšniece?

Asja
Jā gan,

Tiem karaļmeitai vēstis nesamas

No viņas tēva, karaļa.
(Pie sevis.)

Ai, kad

Jel viņu starpā ari Laimons būtu,
Kaut savu mīļāko jel satiktu!
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Zvīģirda
Pie visa vainīgs vien ir karalis,
Kas ieved jaunas ticīb's ierašas!

Kā tagad postītas top svētnīcas,
Tā ari nesaudzē vairs jaunavas.

Mirdza

Tas ir mans tēvs, no kā tu tagad runā,

Un viņa meita tavā priekšā stāv!

Zvīģirda
Ai, piedod, karaļmeita, tikai bailēs

Es aizmirsos!

Maiga

Ak, kā tas beigsies!

ļadviff a

Kad tik

Tie mūs vēl nelaupa un neaizved

Ar varu sevim līdz —

Jautrīte
Ai, tad tik dzīve

Mums būtu karaļpilī greznās dzīrēs,
Kur kunigaikšti iet, ka pieši skan!

Es varu pateikt, kuram tur no viņiem
Visčaklāks kumeliņš, kurš pats visdižāks;
Es pilī ziedojot to noskatījos,
Kaut gan man šķidrauts vaigu aizklāja.
Tev, mīļā Mirdziņ, jāredz būtu Laimons,
Kurš itin kā no kāvu*) kārtas cēlies,
Par visiem staltāks ir. Man, zināms, gan
Vēl labāk patīk Daumants; bultas mest

Tas pārāk prot par visiem un nekad

Tas mērķim nešauj garām, ari man

Jau kāda bulta sirdi aizķērusi.

*) Kad kāds bija īpaši ievērojams caur savu kārtu vai

izskatu, tad tika teikts, ka tas esot itin kā no kāvu kārtas

celies.
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Asja
Klus'! pārgalvīgais skuķi, vai tev klājas
Ņemt mutē tādus vārdus?

Jautrīte
Jā, kādēļ

Lai neteicu, kurš manim labāk patīk?
Man Pērkons nepatīk, tam sarkans deguns!
Tas tur tā vaigus piepūtis, un Potrimps,
Tas izskatās, it kā kad medus kublā

Nupat uz galvas būtu iekritis.

(Smejas.)

Asja
(bargi).

Par to tu atkal sodu dabūsi.

Jautrīte
(pie sevis).

Par niekiem viņa mani sodīt grib!
Un pati? — —

Hm! es daudz ko pateikt spētu,
Kas viss še klusām notiek —

8. skats

Tās pašas un kāda kalpone.

Kalpone
Priekšniece —

Asja

Kas tev ko vēstīt man, es nomanu,

Ka esi pārbijušies?

Kalpone

Pavēlniece,
Ko redzēju! Pulks lepnu jātnieku ...
Ka pieši zib un mirdz — tie taisni dodas

Uz mūsu svētnīcu.

Maiga, Baņuta, Zvīģirda
Tad tie jau klāt!
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Jadviga
Tik drīz!

(Kalpone noiet.)

9. skats

Tās pašas bez kalpones.

Jautrīte
(logā iekāpusi).

Ai, kad tik garām nenojāj!
Nē, tie jau pagalmā — jau zirgus sien —

Nāk visi šurp — cik to? viens, divi

pieci —

Un Daumants ari!

Asja
(pie loga).

Laimona tur nav —

(Uz vaidelotēm.)

Tad priekšā šķidrautus un nosēžaties

Pēc kārtas sēdekļos.

10. skats

Vaidelotes. Kunigaikšti Daumants, Rūsiņš, Drošprātis,
Varamunds, Romāns brūk ar troksni iekšā dziedādami.

„Kam drebēji apšu lapa,
Kad vējiņis vēdināja?
Kam bijies, līgaviņa,
Kad es tevi bildināju,
Kad es tevi bildināju!?

Gan no cieta akmentiņa
Es izšķīlu uguntiņu —

Tā no bargas mātes meitas

Vai es mutes nedabūšu?

Vai es mutes nedabūšu?"

Daumants

Mēs lūdzam piedošanu, daiļās dieves,
Kad mēs kā zemes bērni, lūkodami
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No dieviem izlūgt žēlastību, pirms
Pie jums, kā vidutājām, griežamies.

Asja

Jums savāds ceļš pie žēlastības kļūt,
Kad mūsu vientulīgo, kluso mieru

It kā ar kara troksni pārtraucat.

Rūsiņš
Ai, nesirdaties, skaistules, tā nav

Vis kara gaita, kas mūs šurpu ved,
Bet tagad liepu lapu ceļu eimam:

Še svētnīcā, lūk, daiļa roze zied
—

Mēs nākam aicināt jūs Mildas svētkos.

Daumants

(uz Mirdzu).

Jel atļauji pie tavām skaistām kājām
Daudz labdienu no tava tēva nolikt.

Tavs laipnais tēvs, lai jaunie satiktos,
Grib šogad atkal svinēt Mildas svētkus.

Mirdza

Mans tēvs jūs sūtīj's? Sveiki, kunigaikšti!

Kunigaikšti
Lai slava mūsu daiļai karaļmeitai!

Jautrīte
Vai tiesa, Mildas svētkus izrīkos?

Šos līgsmos svētkus, kurus nespēj aizmirst

Neviena jaunava!

Rūsiņš
Tos karalis

Ir visai tautai svinēt atvēlējis.

Mirdza

(priecīgi).

Vai dzirdat, Asja, Maiga, Baņuta?
Tad svinēti tiks atkal tautas svētki!

Mans mīļais, labais tēvs! es zināju,
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Ka tas tik pasakas, no skauģiem melstas,

Tu tautu nemīlot, nedz mūsu dievus.

Kunigaikšti
Lai slava karalim!

Daumants

Vai drīkstam cerēt,
Ka līdzi piedaloties svētkus celsat

Par īstiem daiļuma un mīlas svētkiem?

(Vaidelotes saslejas.)

Zvīģirda
Ko?

Jadviga
Mildas dārzos mums būs iet?

Maiga
Un tikties

Ar maistuļām vēl?

Jautrīte
Mēs gan iesim, iesim!

Asja
Tas, kunigaikšti, vēl līdz šim nav dzirdēts,

Ka vaidelotes prieku vietās iet,

Jo Milda draudzene nav Praurimai.

Daumants

Mēs būsim jums par sargiem —

Mirdza

Man, kunigaikšti, bail... es neesmu

Vēl pār šo sliegsni kāju spērusi —

Jūs teicat — mīlas svētkus?

Daumants

Karaļmeita,
Vēl svarīgākais man tev jāziņo,
Kādēļ mēs īsti šurpu atjājuši
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No tava tēva sūtīti: vai redzi,
Mums cepures ar puķēm pušķotas?
Mēs esam nākuši tev precinieki,
Lai bildinātu tevi līgavainim,
Ko karalis, tavs tēvs, tev izredzējis.

Mirdza

Jūs — mani bildināt?

Jautrīte

Ak, Mirdziņ, mīļā!
Tu būsi līgava!

Vaidelotes

(apstāj Mirdzu).

Mirdza

Es — nezinu —

Šī vēsts tik negaidīta nāk.

Daumants

Tev nav ko bīties, augstais karalis

Visstaltāko priekš tevis izredzējis,
Kas ir tik slavens, cik tu pati daiļa.

Asja
Vai līgavaiņa vārds vēl noslēpums?

Daumants

Ja būtu noslēpums, tad tas tik atklāts

Ka katram tas jo viegli uzminams,
Kas cienīgākais tagad visā valstī?

Kā vārds gan visu mutē atrodas?

Vai man vēl sacīt?

Jautrīte

Dzirdi, Mirdziņ, dzirdi,
Vai gribi, tad es tūdaļ uzminēšu?

Mirdza

Ak laid!

(Izraujas un dodas uz otru pusi.)
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Kunigaikšti
Mēs atvadāmies, skaistules,

Un ceram ar jums tikties Mildas svētkos.

Daumants

(uz Jautrīti).

Tad sveika paliec, mazā dzirkstelīt!

(Noiet.)

Asja
(drebēdama aiztur Daumantu).

Ha, pirms vēl aizej, saki viņa vārdu.

Daumants

Kā, tu vēl nezini? Tas taču Laimons.

Asja
Tas Laimons ā!!

(Priekškars.)
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Otrais cēliens

Mildas dārzi

Mildas statuja ar altāri, uz kura deg liesmaina sirds,
viss cits ierīkots tik fantastiski, kā to Mirdza izsaka šā cēlie-

na sestajā skatā. Starp kokiem vēl raibas lāpas un nostādīti

daži ziedojamie trauki; aiz skatuves mūzika un jautras bal-

sis. Priekškaram ceļoties meitenes iet dziedādamas pāri. ska-

tuvei un ziedo Mildai savus vaiņagus.

Meiteņu koris

Raudādama es nolieku

Savu puķu vaiņadziņu,
Milda, tevim ziedam dodu

Meitu dienu gājumiņu.

Ne man apkopt, ne vairs stādīt

Rozes savā dārziņā,
Tautas mani projām veda,

Jāiziet pie bāliņa.

Milda zin, vai sagaidīšu
Laimi tautu paspārnē,
Vai kā baltais griķu ziediņš
Novītīšu saulītē —

(Noiet.)

i. skats

Varamunds, Romāns, Drošprātis, Rūsiņš, uznāk trok-

šņodami ar pilniem kausiem.

Rūsiņš
Tie tik ir svētki, brāļi, kādi sen

Nav pieredzēti visā Lietavā!

Pa visām malām gavilē un dej!
Šurp dodas visi: lieli, mazi, veci,
It visi, visi Mildas svētkos trauc!
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Romāns

Par to šie svētki ari tautas svētki,
Ko mēs par godu svinam lielai uzvarai

Par ordeni.

Drošprātis
Tā tik bij kaušanās

Ar pelēksvārčiem!

Varamunds

Uzvaru mēs guvām
Caur Laimonu.

Drošprātis
Hē! tas tik varonis,

Kā tas mūs vadīja, tik viņam
Par visu jāpateicas ir —

Romāns

Tādēļ
Šos kausus viņa godam tukšosim.

Visi

(kausus piesizdami).

Lai dzīvo mūsu varonis!

Rūsiņš
Viņš tiešām

Tā lielā goda cienīgs, ka tam kārais

Grib savu meitu piešķirt.

Varamunds

Klusi jel!
Par to vel nedrīkst runāt, jus jau zināt,
Ko kārais pieteicis, viņš Laimonu

Grib pārsteigt, tas nekā no tā vēl nezin

Pat tas tam noslēpums, ka līgaviņu
Tam bijām bildināt. Tik šodien kārais

Uz reiz tam piešķirs lielo dāvanu.

Romāns

Nu viņam sāksies īstas laimes dienas!
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Es ari labprāt dotos Mildas saitēs,
Vislabāk vēl ar kādu vaideloti,
Bet viņas mani bēg kā nelabo.

Sasodīts, ka tās mūžam saistījušās
Ar saviem dieviem!

Varamunds

Jātriec tik šie dievi

No pasaules! kam mums to vajag? Galmā

Tikpat neviens tiem netic vairs.

Rūsiņš
Haha!

Prom ar šiem veciem biedēkļiem, kas laupa
Mums skaistas līgavas!

Varamunds

Prom visus viņus!

Drošprātis

Tik neaizdzenat līdzi Raguti —

Visi

(smiedamies).
Hahaha!

Romāns

Nē, tas no visiem lai vēl paliek pāri;
Mēs vīna dievu projām nedzīsim.

Varamunds

Tad labāk iesim viņam ziedot vēl,
Mums kausi tukši jau.

Visi

(kausus piesizdami).
Tad Ragutis

Lai dzīvo augsti, iesim viņam ziedot!

(Noiet visi skaļi smiedamies.)
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2. skats

Jautrīte, Daumants.

Jautrīte

(bēgdama no Daumanta).

Kauns, kunigaikšti, mani sagūstīt
Tu nespēj! Vilku, lāci vari mākt

Un nieka skuķi vien tik ne!

Daumants

(aizelsies).

Pag, pag,_
Tu

maza sprigacīt, gan beidzot nāksi

Man rokā!

(Slāpstās ap kokiem tā, ka kad Daumants skrej uz vie-

nu pusi, Jautrīte atkal uz otru.)

Jautrīte

Rau, kāds neveiklis! Es varu

Pat dziesmu pa to starpu izdziedāt!

(Kairinoši.)

„Dūc ap rozi, sila bite,
Salda medus tīkojot,
Lenc ap mani, tautu dēlis,

Mīļus vārdus runājot.

(Otrā pusē aizbēgusi.)

Vai rozīte nezināja,
Bitīt, tavu dzeloniņ, —

Vai, tautieti, nepazinu
Tavu viltus valodiņ!

(Daumants, aiz muguras aizlīdis, grib viņu turēt, Jaut-
rīte iekliegdamās aizmūk.)

Jautrīte
Par vēlu!

— nu sev vari pirkstos kost,
Tu Jautrīti vis nedabūji!

(Aizbēg, Daumants tai pakaļ.)
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3. skats

Muziķa. Uznāk karalis ar karalieni, pavadīti no Ro-

māna, Varamunda, Drošprāta, Rūsiņa, kuram pieslienas
Daumants. Tauta nāk pakaļ.

Ļaudis

Sveiks, mūsu karal! Sveika, karaliene!

Olģe r d s

Un sveiki, lietavieši! Diezgan nu

Mēs cīnījušies, nojožat no sāniem

Sev zobenu, lai svinam priecas svētkus

Par godu mūsu uzvarai.

Ļaudis
Slava!

Lai slava mūsu karalim!

Karaliene

Es bīstos tik,
Ka tu par tālu gāji, atļaudams
Šos pagānsvētkus svinēt, viņi gribēs,
Lai tu to vecos dievus atkal turi

Tāpat kā senāk godā.

Olģe r d s

Es ar' tagad
Tos nenicinu. Vai viens dievs, vai vairāk,
Tur nava starpības. Tik kāpiens viens

Uz augšu. Jo kā vairāk locekļu
Tik kopā rada vienu ķermeni,
Un it kā zari beidzas galotnē,
Tāpat šie dievi kopā ir tik viens.

Pie šādas atzīšanas tauta nāks,
Kad es to vadīšu pa kāpienam
Uz viņu virsotni, kur liesmās staro

Pats gaismas, gara, patiesības Dievs!

Karaliene

Labs laika sprīdis vēl var aiziet, kamēr

Šie tumsoņi pie gaismas nāk, un vēl
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Dažs upuris var krist to mežonībai.

Es nekā laba neparedzu —

Olģe r d s

Kādēļ
Ar tumšiem baigiem pīties, Ulijana?
Cik spoža, lūk, mums staro tagadne,
Un vai mums aizliegt bija svinēt svētkus

Un goda dienuLaimonam!?

(Uz tautu.)
Es tautu

Uz svētku mielastu pie sevis saucu,

Priekš visiem galds ir klāts, lai übags blaku

Sēž augstmanim, mēs kopā dzersim

No viena kausa.

Ļaudis
Slava karalim!

Olģe r d s

Bet pirms lai atminam, kam jāpateicas,
Ka mēs tik līgsmi tagad varam būt,
Kas atpestījis mums ir Lietavu

No naidnieka. Šurp, kunigaikšti, Laimon,
Mēs tevim pateicību parādā.

Ļaudis
Lai dzīvo augsti kunigaikštis Laimons!

Laimons

Par daudz, ak, augstais karal, vērtību

Tu maniem darbiem piešķir, ne es vairāk
Kā katris lietavietis darījis, kad cēlu

Priekš tēvu zemes savu zobenu.

Olģe r d s

Tik mazi šķiet tev tavi nopelni ?

Vai nevedi kā ērglis tu šos pulkus.
Vai neiedvesi savu liesmu garu,
Kad tie jau cīņā pagurt taisījās?
Caur tavu izveicību, gara spēju
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Tik uzvarēja nrnsu mazais pulks
Par ordens spēku, kurš bij trīskārt lielāks.

Ļaudis
Lai slava mūsu vadonim!

Laimons

Kad ari

Es tiešām kaut ko darījis, labs darbs

Pats sev ir algojums, par citu maksu

Es nenododu savas asinis!

Karalis

Tādēļ tev ari mantu nesolu,
Ne zemes, pilsētas, ne zelta kaudzes,
Bet citu dāvanu tev izredzējos ...

Tā nāk no jūtu pilnas tēva sirds —

Un ko es šodien tevim rokā dodu,
Tas ir mans dārgums, rau, Lietavas zvaigzne.
Es tevim, Laimon, savu bērnu dodu

Par līgavu.
(Laimons izbijies atsprāgst atpakaļ, brīdis klusuma.)

Tu, kunigaikšti, klusi?

Laimons

Ak piedod, karal, ka neatrodu

Uzreiz vārdus —

...
tik daudz goda, nē, —

Es nepelnu —

Olģe r d s

Tu manas meitas cienīgs.

Laimons

Nē, karali, par mazvērtīgu jūtos,
Ka spētu pieņemt tavas meitas roku.

Olģe r d s

Vai domā, ka to vien tik cienīt var,

Kā šūpols karaļpilī karājas?
Ne valdniekam es savu bērnu dodu,
Bet tam, kā tronis viņa slavas darbi,
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Un kas ar savu sirdību un šķēpu

Spēj iegūt valstības, — un ka par tevi

Man šaubas nebij, to es pierādu,
Ka precniekus jau viņai nosūtīju,
To tavā vārdā likdams bildināt.

Laimons

(tikko valdīdamies).

Tu piedosi man, karali, bet vīrs,

Kas visu ieguvis tik pats caur sevi,
Pats bildina ar' līgavu un viņu,

Ja vajadzīgs, ar šķēpu iekaro!

Olģe r d s

(smaidīdams).

Ai, tas man patīk, tas ir varonīgi!
Bet bažu nav, ka es tev darbu ņēmis:
Vēl viņas sirds tev jāiegūst, tad tikai

Tev dosim savu svētību. Tādēļ
Ej, viņai tuvojies, mēs tamēr iesim

Uz mielastu; kad atkal nāksim, ceram,

Ka pārspēts ari būs šis cietoksnis.

(Visi noiet ar muziķu, Laimons ar Daumantu paliek at-

pakaļ.)

4. skats

Laimons, Daumants.

Daumants

(Laimonam pieiedams, uzliek roku uz pleca).

Ē, palūk, draugs, kas tevim noticis?

Tu izskaties tik drūms kā melna nakts.

Es visu laiku tevi aplūkoju,
Man šķiet, ka gods, ko tevim parādīja,
Tev prieku nedara?

Laimons

Laid mani — laid!

Daumants

Bet saki jel —
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Laimons

Šīs prieku balsis skan

Kā izsmieklis, tās manimriebj — ai, prom!

Daumants

Tā runā tu, šīs dienas varonis?!

Laimons

(rūgti).

Hahaha!

Daumants

Kur ar slavu tiki apbērts?

Laimons

Cits vārds ir tagad nelaimei, tā saucas

Par slavu, godu, laimi!

Daumants

Nelaimei?

Teic, kāda liksta tevi spiež, vai tu

Vairs esi varonis, kad gļēvulīgi
Tā skumjām noļaujies?

Laimons

Es gļēvulis?
Kad darīšana ar šo šķēpu še,
Tad uzņēmos ar katru biedēkli!

Bet te vis nelīdz vīra spēks un dūša,
Vai varu karalim gan pretim stāties? —

Daumants

Ā, ko tu domā?

Laimons

Vai tam sacīt varu,

Ka viņa meitu negribu?

Daumants

Bet tu

Nemaz to nepazīsti, var jau but,
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Ka redzēdams, tu viņā iemīlies,

Jo daiļa viņa, to tev sacīt varu.

Es svētnīcā to kļuvu redzējis,
Kā kāda teiku būte tā man šķita.

Laimons

Un kad tā ari pati Milda būtu,
Tu zini, man ir cita saderēta,
Kas man ar varu tika atrauta.

Daumants

Vai neesi vēl beidzis viņu mīlēt?

Tu zini gan, ka vaidelote nevar

Nekad vairs tava sieva tapt.

Laimons

(pie sevis).

Ai, Asja
Būs drīz še klāt.

Daumants

Tev cits gan neatliek, kā viņu aizmirst

Un precēt karaļmeitu.

Asja
(aiz skatuves, paklusu).

Laimon!

Laimons

(pie sevis).

Viņa
Jau še.

(Dikti.)

Draugs, lūdzu atstāj mani vienu.

Daumants

Met tikai skumjas!
(Noiet.)
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5. skats

Laimons, Asja.

Asja
(izmisusi).

Nu pagalam viss!

Es dzirdēju, kā kārais tautas priekšā
Par znotu tevi izvēlēja.

Laimons

Tu

Jau dzirdēji par to? Šis spēriens naca

Tik negaidīts, tas mani satrieca,
Ka visas manas domas klīst, kā vētras trenkti

Pa gaisu jaucas mākoņi — un es

Vēl nezinu, ko darīt un ko iesākt.

Asja
Ai, es jau paredzēju kaut ko ļaunu,
Kad nevarēju tevi sagaidīt
Pie sevis svētnīcā.

Laimons

Kamēr no kaujas
Es atpakaļ, tie mani šinī laikā

Tā apbēra ar simtām laipnībām
Un aplenca ikkatru acumirkli,
Ka nespēju ne brīdi atrauties,

Kaut iekšā sirds man it kā degtin dega
Pie tevis nokļūt, mana mīļākā.

Asja
Vai zināji, kāds nolūks karalim

Ar tevi bij?

Laimons

Gan ne, bet tumšas baumas

Jau gāja apkārt, ka ko īpašu
Priekš manis gatavojot; kārais stingri
Bij noliedzis ko tuvāk izsacīt.

Ja es to būtu iepriekš zinājis,
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Tik tiešām, es tam pašam sacīj's būtu,
Ka mana sirds vairs brīva nav un tādēļ
Es nevaru tā gribai padoties.
Bet tagad, kur tas visu ļaužu priekšā
Par līgavu man savu meitu devis,
Es nespēju tam pretoties. Tu zini,

Cik labs un liels ar' Olģerds ir, tas tomēr

Bez gala patmīlīgs, un šinī lietā

Tas taisni nespriestu, man būtu jāteic,
Kāds iemeslis man karaļmeitu atstumt,
Tad mūsu noslēpums var gaismā nākt,
Ai, Asja, tad tu esi pazudusi!

Asja
Es esmu ari tagad pazudusi,
Jo atstātai no tevis kļūt, šās sāpes
Nekad es nepārciestu!

Laimons

Tevi atstāt, Asja?
Nekad!

(Viņu apkampdams.)

Jo kaislāk vēl, jo ciešāk

Tev pieķēros, kad tie mūs izšķirt draud.

Asja

Ai, nožēlojamie mēs upuri!
Jau mana dzīve izpostīta tika,
Kad manim nācās briesmu pilnais liktens,
Par vaideloti izvēlētai kļūt.
Un tomēr — īsie laimes brītiņi —

Kā sēru drēbē zelta pavedieni —

Kad slepeni mēs kopā tikāmies
...

Ai, dievi, vai par to man. dusmot gribat?

Jūs paši radījāt še sirdī jūtas!
Vai gribat laupīt katru gaismas staru,

Kas atspīd manā tumšā naktī,
Un nogrūst mani posta bezgalā?

Laimons

Nē, nē, tas nedrīkst būt!
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Asja
Bet ko mums iesākt?

Laimons

Es iešu, karaļmeitai klaji teikšu,
Ka viņu nemīlu.

Asja

Ai, pārdrošais!

Laimons

Varbūt, ka tēva griba ari viņai
Ar varu uzspiež nemīļotu vīru?

Asja
Bet ja tā mierā būtu? Nē, man padoms
Cits prātā nāk, es runāšu ar krīvu,
Priekš svētnīcas bij Mirdza novēlēta,
Tur viņai jāpaliek.

Laimons

Varbūt ar' tā :

Viss labi būs. bet nu vairs ilgāk mēs

Še palikt nedrīkstam, ka karalis

Mūs nepārsteidz; bet tur vēl kokos slēpti.
Mēs kādu acumirkli kopā būsim,

Lai, mīlestībā spēku smeldamies,
Mēs spētu cīnīties ar likteni.

(Abi noiet.)

6. skats

Mirdza

(viena, bailīgi apkārt skatīdamās).

Vai še reiz klusums, miera vieta, kurā

Uz acumirkli spētu izbēgt troksnim,
Kas it kā maldu tēli, sapņi, murgi
Man gaļām slīd? — Še dzirdu sēru dziesmu»

Tur atbild skaļi smiekli, raibas daiņas,
Pastarpām atskan zvaniņš, rožu ziedi
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Tiek svaidīti šurp turp; še gaiša liesma

Uz ziedokļiem, tur noslēpumains klusums —

Tur atkal jaunekļi ar jaunavām
Viens otru apkampj, runā vārdus, kādus

Nekad vēl dzirdējusi neesmu.

Par lūgšanām tos dēvēt varētu,

Bet tādu glāstu, tādu mīļu smaidu

Nav dievietei —

...
Vai kādā burvju valstī

Es atrodos? Un kas ar mani notiek?

Ai, zvaigznes, manas klusās biedrenes,
Uz kurām katrreiz acis paceļot
Es saldu, šķīstu mieru sirdī smēlos,
Kur esat jūs? Kam slēpjat savu vaigu?
Ai, debess klusu cieš

—
tik zeme atbild —

Šis gaiss tik smaršas pilns man apņemprātus—
Man elpas pietrūkst — it kā liesmas šaudās

Visapkārt man no zemes
...

drebēdams

Pie zieda ziediņš ciešāk slejas ... Dūkņas
Čukst koku zaros — māj ar baltām rokām

Un sauc un vilina un smej un tērzē ...

Man prāti saldā nesamaņā slīkst —

Es esmu piekususi

(Noslīgst uz sēdekļa blakām Mildas altārim. Ragutni-
cu*) bars, visas tērptas vieglos, sarkanos uzvalkos.,
greznojušās ar rožu un apiņu vītēm, citas nes rokā

kausus, apvītus ar apiņiem, citas degošas lāpas, gāžas ar

joni iekšā, trakodamas apgāž svētos ziedojamos trau-

kus, tad iesāk ap Mirdzu kaislu deju, saista to ar rožu
vītēm pie Mildas altāra un tad aizbēg.)

?. skats

Laimons, Mirdza.

Laimons

Ņem un sarauj
Šās saites, karaļmeita! Lai tās būtu

No rozēm ari, brīva cilvēka

Tās nava cienīgas!

*) Ragutnīcas — bakchantes.



56

Mirdza

(kura atmodusies, ar aizgrābtības pilniem skatieniem

uzlūkojusi Laimonu, iesaucas).

Tas viņš!

(Tad dodas uz skatuves otru pusi, kur aizliek rokas

kaunīgi priekš acīm.)

Laimons

(pie sevis).

Tā mani

Gan nicina, bet kā lai citādi

Tā izturētos pret šo uzbāzību?

(Dikti.)

Jel dzirdi, karaļmeita, ko tev teikšu —

Mirdza
(sevī).

Kur bēgt — kur paslēpties! es savas acis

Uz augšu pacelt nevaru —

Laimons

Es zinu,
Tu mani ienīsti, es mācos virsū

Tev kā jau nepatīkams precinieks.

Mirdza

(sevī).

Ai, kā viņš runā! Kad tas zinātu,
Ko iekšā jūtu — kā sirds draudē pat
Vai pušu trūkt —

Laimons

Bet tici manim, tiešām

Es vainīgs neesmu, man nebij spējas
Tev aiztaupīt šo rūgto acumirkli.

Ko man pret augsto spēka vārdu iesākt?

Vai dumpīgi lai viņam pretim ceļos
Un godu atraidu, kad karalis

Man savu meitu dod par līgavu?
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Mirdza

(sevī).

Ai, kaut tam sacīt varētu
...

bet vārdi

Pār lūpām manim negrib nākt —

Laimons

Bet tu,
Tev varā ir šīs saites saraustīt,

Jo valdinieku asins tevim dzīslās

Tāpat kā tēvam rit, tās varu necieš.

Kā karaļmeita tādēļ uzstājies —

Mirdza

(sevī).

Cik zema, niecīga pret viņu jūtos —

Laimons

Teic, ka pret pašas gribu neatļausi,
Ka tevi saista, un

ka līgavaini,
Ko viņi tev ar varu nosprieduši,
Tu negribi —

Mirdza

(kādus soļus uz priekšu iedama).

To paciest nespēju!

Laimons

Teic, ka viņš tevim nicināms un riebīgs —

Mirdza

(ar paceltām rokām tuvojas arvienu vairāk Laimo

nam).

Apžēlojies —

Laimons

Ka jūtas tevim nebūs

Nekad priekš viņa!

Mirdza

Beidz, ai, beidz!
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Laimons

Tad vēl»

ja tiktu spiesta tu man roku sniegt,
Tad atklāti tu mani projām raidi,
Par bezgodīgu sauc, ka es ar varu

Tev uzbāžos —

Mirdza

Ai, tādus vārdus neteic!

Tie mani satriec — tevi projām raidīt?

Un ienīst? Nē, ak nē! — Kad vārdus atrast

Uzreizi neiespēju, ai, tad piedod,
Es pati nezinu, kas notika

Ar mani, rau, uzreiz kā liesmu strāva

Pār mani izgāzās —

Laimons

Ai, ko es dzirdu?

Kas tā par valodu? —

Mirdza

Ko lai tev saku?

Man krūtīs viļņo vesels bezdibens
...

Es nezinu, vai raudu, jeb vai smejos.
Vai skaitu lūgšanas, vai gavilēju —

Jeb vai viss kopā — smaidi, as'ras, vārdi

Kā daiņu meldijas ap mani vijas!

Laimons

Beidz, karaļmeita, citu cienīgāku
Ar savu mīlestību apbalvo —

Mirdza

Varbūt, ka ari daru neprātīgi,
Kad atklāju tev visu, ko es jūtu?
Vai neslēpties man kādā kaktiņā
Un tik no tālienes uz tevi lūkot?

Teic pats, ko darīt man, kā mātei bērns

Es tevim paklausu. Liec manim mirt

Šai acumirklī, ak, tad smaidīdama
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Es savas acis aizslēgšu, ka putniņš
Uz zara nolaiž galviņu —

Laimons

(sevī).
Ak vai!

Es nelaimīgais —

8. skats

Tie paši un karalis ar karalieni, pavadīti no Romāna

Varamunda, Drošprāta, Rūsiņa, Daumanta.

Karalis

(kurš Mirdzas pēdējos vārdus noklausījies).

Paskat, tas ir brangi!
Tik tālu ticis viņš, ka mazā pati
Tam savu mīlestību piesola.
Kā visur, tā ari še viņš uzvarētājs,
Un laime laimīgajam pakaļ iet.

Ko mums nu tagad vairāk citu darīt,
Kā jaunam pārim laimi novēlēt!

Mirdza

(karalim piesteigdamās).

Ai, tēvs, mans mīļais tētiņ!

Karalis
Esi sveika,

Sirdsmīļā meitiņ! Rau, cik stalta, liela

Tu izaugusi mums, un kāda daiļa,
Lūk, it kā ievas ziedu baltumiņu
Un liepas kuplumiņu — saki, Laimon,
Vai nav tev prieks par tādu līgavu?

Karaliene

(uz Mirdzu).

Tāpat no manis mātes tiesu saņem,
Kaut ari tevi klēpī neauklēju,
Ne tavus soļus vadīju, tad tomēr,

Kas man par visu dzīvi nebij nolemts,
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To tagad šinī brīdī savienoju
Es savā svētībā.

(Uz Laimonu.)
Tu, kunigaikšti,

Par dēlu tevi apsveicu.

Laimons

(sevī).
Kas gan

Ar mani notiek? Kā pa sapņiem klausos

To valodās — par manu dzīves laimi

Tiek mesti kauliņi, un es — es stāvu

It kā pie zemes pieaudzis —

Karalis

Vai redzat,
Te kunigaikšts pavisam apmulsis
No laimes, stāv kā mēms, un tāpat ari

Tā mazā līgava vien projām skatās.

Te redzam, ka par vidutājiem jāiet
Mums.

(Mirdzu pie Laimona pievezdams.)

Te tev stāvēt, mazā nebēdniece!

(Abēju rokas savienodams.)

Tu, Laimon, turi viņu labi cieti.

Un tagad viņu laimi slavēsim!

Visi

Lai augsta laime tiem!

Daumants

(Laimonam roku kratīdams).

No visas sirds

Tev laimi vēlu, draugs, — šis daiļais bērns

Tu tiešām vari mierā būt.

Romāns

(smiedamies).
Tad beidzot

Nu uzvarētājs pats ir uzvarēts!
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Drošprātis
Lai jupis rauj, pie sievas tikt ir vairāk,
Kā iekarot uz reizi desmit valstis!

(Aiz skatuves dziedāšana.)

Karalis

Lūk, tur nāk krīvs, lai mūsu pārim viņš
Dod savu svētību.

9. skats

Tie paši un krīvs, pavadīts no līgusoņiem, kuri nāk

trejdekšņus un vara šķīvjus skandinādami. Asja ar vaidelo-

tēm otrā pusē krīvam nāk, nesdamas rokā degošus ziedoja-
mos traukus.

Līgusoņi
(ar trejdekšņiem).

Lai cilājam Lietavas vairogus,
Lai pušķojam tēvijas ziedokļus
Uz svētkiem lieliem un svinīgiem
Par godu dieviem un cilvēkiem!

Uz klintīm Pērkoņa tronis kalts!

Tas vētrās un zibeņos parādās stalts!

Vēl Potrimpam zelta vārpas briest

Un Mildas uguns neapdziest!
Vēl Lietavas dēli zobenus trin,

Ar asinīm pirkto uzvaru svin —

Lai cilājam Lietavas vairogus,
Lai pušķojam tēvijas ziedokļus!

Laimons
(sevī).

Tur Asja nāk,
Man asins atkal aumaļām sāk riņķot,
Es saraut gribētu ar milzu spēkiem
Šīs saites!

Karalis

(krīvam iedams pretī).

iVugstais krīv, nāc ari tu

Mums savu tiesu laimes novēlēt.
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Krīvs

Kas tie par varas darbiem? Jaunavas
No svētnīcas te laupa, neprasot,
Vai svētais likums atvēl to vai ne!

(Uz Asju.)

Tu taču teici, priekšniece, ka viņa
Ir piederīga tavai svētnīcai?

Karalis

Bet mana meita jau nav vaidelote,
Tai liegts nav precēties.

Asja
Ta stāv zem manis,

No manas rokas tik to prasīt var.

Karalis

Nu labi, ved tad pati līgavu
Pie laulībām.

Asja
Tā pieder svētnīcai,

Kur augstā nelaiķe to nodeva,
Ar noteikumu, ka līdz kādam laikam

Tai svētnīcā ir slēptai jāpaliek.

Karalis

Es zinu gan, līdz septiņpadsmit gadi
Tai pilni aiztecēs, līdz kuram laikam

Tik pusgads trūkst.

Asja
Kad ari viena diena

Tik trūktu, likums tomēr jāievēro.

Karalis

Hahaha! mīlestības likums ir

Tas visuaugstākais! Kad viņi mīl viens otru

Tad viņiem tavu dievu nevajag.
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Krīvs

Vai gribi zaimot mūsu svētumus?!

Vai viss tiek postīts un zem kājām samīts

Un Lietava jau stāv pie bezdibeņa?
Bet — viņai nebūs vis tur iekšā gāzties —

Še stāvu es un simtiem vēl aiz manis,
Kas izšķirošā brīdī zinās gan,
Ka dievi augstāki par karali!

Ļaudis
Vēl dievi lieli, tos mums godāt būs!

Krīvs

(uz Mirdzu).

Un tu tur, apmānītā meitene,
Še tava vieta ir,

(Satver Mirdzu un pieved pie vaidelotēm.)

No kuras tikai

Es tevi atlaist varu.

Ļaudis
Klausīt krīvu!

Citi

Prom, prom uz svētnīcu!

Karaliene
(uz karali).

Vai dzirdi nu?

Vai tevim neteicu, ka tu par daudz

Tiem vaļu noļāvis?

Asja
(klusām uz Laimonu).

Ai, ceri, ceri,
Sirdsmīļākais!

Karalis
(dusmās, cēli).

Nu redzams, ka par ilgu
Es bijis cilvēks, tagad jāmācās
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Tiem pazīt valdnieku. Vai domājat,
Ka gulošs lauva nava lauva vairs?

Jūs nelgas, vai ar viņu spēlējaties?
(Šķēpu uz zemi sviezdams.)

Še stāvu es, šās zemes karalis!

Kas drīkst ko runāt? vai ko domāt, gribēt?
(Mirdzu no vaidelotēm atraudams.)

Še atpakaļ — un nu ne vārda vairs!

(Uz Laimonu.)

Un tu, vai aizstāvēt vis nemāki

Pats savu līgavu?

Laimons

Es, karali,
Tik esmu nožēlojams vergs, kam pašam
Ko gribēt nav, un viss par žēlastību,
Ko vien ar viņu dara, jāatzīst.

Drošprātis
(zobenu izvilkdams).

Kas drīkst tik karaļmeitai roku pielikt?

Romāns

(tāpat).

Ar manu zobenu tam darīšana!

Kunigaikšti
(visi zobenus vicinādami).

Ar saviem zobeniem to sargāsim!

Asja
(izmisusi uz Mirdzu).

Un tu, vai tu nemaz vairs nezini,
Kas tevim jādara? Vai visu godu
tin pienākumu esi aizmirsusi?

Rau, karaļmeita it kā aušas skuķe
Skrej iemīlējsies pakaļ vīrietim!

Jūs, vaidelotes, vaigu novēršat —

Un viņas vietā nosarkstat aiz kauna —
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Neviens lai nemin, ka ta audzināta

Ir mūsu svētnīcā.

Mirdza

(lepni).
Gan, diezgan nu!

Es iešu atpakaļ uz svētnīcu.

Karalis

Tu nāksi mums uz pili līdz.

Mirdza

Nē, tēvs,

Neviens lai nerāda uz tavu meitu

Ar pirkstiem, ka tā būtu aizmirsusies;
Es iešu līdz, es gribu tā.

(Noiet pie vaidelotēm, kuras to ieslēdz savā vidū.)

Krīvs ar līgusoņiem

(noiet dziedādami).

Uz klintīm Pērkoņa tronis kalts,
Tas vētrās un zibeņos parādās stalts.

Vēl Potrimpam zelta vārpas briest,

Un Mildas uguns vēl neapdziest

Karalis

(dusmās).
Ha! ilgi

Ta vis tur nepaliks, kaut ari butu

Man drupās jāsadauza svētnīca

Kā rieksta čaumala!

(Priekškars.)
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Trešais cēliens

Svētnīca.

Viss tāpat kā pirmajā cēlienā.

i. skats.

Krīvs, Asja.

Krīvs

Gandrīz par tālu esam gājuši,
Jo sadursme starp mums un karali

Tik kaili izrādīja mūsu naidu,

Ka, ja tik vienu soli tālāk speram,
Tad cits nekas vairs neatliek, kā tvert

Pēc ieročiem uz savstarpīgu karu.

Bet kas lai samulsušos kopā pulcē?
Kas vadīs izkliedētos ļaužu barus

Pret labi iekārtotiem karaļpulkiem?
Šīs manas vecās miesas priekš šīs gaitas
Par vājām jūtas. Pērkons zinās pats,
Vai senču svētumiem būs bojā iet,

Vai pastāvēt. Es kļuvu aizrādījis
Jau diezgan karalim, ka ļaudis kurn

Un mierā nav ar jauniem likumiem,
Kā stīga, kas par cieši vilkta, beidzot

Var trūkt, — un viņš to ari sapratīs.
Bet nieka skuķa dēļ vēl tālāk iet,

Nav tiešām vērts. Vai drusku ātrāk,
Vai vēlāk viņa atstāj svētnīcu,
Kas mums par to!

Asja
Kas tad gan vēl ir vērts

Ja vairs ne dievei dotais solījums?



67

Un kā tu zini, tā no karalienes

Līdz kādam laikam dievei nosolīta.

Šis likums man ir svēts, es turēšos

Pie tā ar vaidelotes tiesībām.

Krīvs

Ja tagad skuķi attur, ko tas līdz?

Pēc pusgada ir viņa tomēr brīva

Un samīlēj'šos šķirt, tad grūti — viņi

Viens otram tomēr tuvosies,

Kā vilnis vilnī plūst, es — kunigaikštim

Tikpat maz varu liegt to bildināt,
Kā vējam rožu krūmu vēdināt —

Asja
(sevi).

Sirds manim draud vai pušu plīst!
(Dikti.)

Ai, knv,
Sirds meitenei tik nevainīga, šķīsta
Šai svēti klusā mierā uzturēta,

Vai dzīves trokšņa burzmai nu tai krist

Par laupījumu? Pasaul's tvaika gaisu
Vai viņai ieelpot? ...

Nē, nē, tai palikt
Būs še vēl turpmāk, — karaļmeitai jātop
Par vaideloti.

Krīvs

Ko tu sacīji?
Par vaideloti! Tas ir tiešām brangi!
Man būtu atspaids liels pret karali,
Ja viņa paša meita vaidelote.

Bet tomēr uz to piespiest skuķi
Es nevaru, ja viņa pati negrib.

Asja
Tavs uzdevums ir viņas prātu locīt.

Jel rādi, ka tev dievu dota vara

Par cilvēkiem, ka bārgais Pērkons runā

Caur tavu muti, ka tev viņa zibens

Vēl rokā ir, ko neklausīgos sodīt!
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Krīvs

Kur karaļmeita ir?

Asja
Tā vientulībā

Sēd, kur es viņu apcietināt liku.

Krīvs

Vai viņa ari kunigaikšti piemin?

Asja
No viņa vien tā sapņo, domā, runā,

Kā sila bite, medus piesūkusies.

Krīvs

Liec atsaukt to.

(Asja klauvē, ienāk kalpone.)

Ej, ieved karaļmeitu.
(Kalpone noiet.)

Krīvs

Es gan dzīšos

Ar visiem līdzekļiem to piedabūt
Par vaideloti tapt, bet ja tā tomēr

Man nepaklausa, tad ar' ilgāk palikt
Tā nedrīkst še, un savām grēku domām

Šās dieves svēto māju sagānīt.

2. skats.

Asja, Krīvs un Mirdza.

Mirdza

(ienākdama papriekšu apkampj dievi).

Tu, svētais tēvs, man licis šurpu nākt?

Krīvs

Es tevi aicināju, karaļmeita,
Man visai svarīgs kas tev jāsaka.

Asja
Vai tu man dusmo, Mirdza?
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Mirdza

Dusmo, es?

Ai, Asja, nē! — Kā tas gan dusmot var,

Kas tik bezgala laimīgs? Manās krūtīs

Šām jūtām telpas nav — tur atrodas

Tik svētas, līgsmas saskaņas, kas izplūst
Kā liesmu strāva, visu pārmākdamas,
Kas ļauns un nelabs

— ja, pat tumsas gari,
Kad tie man tuvu nāktu, pārvērstos
Par gaismas tēliem!

Asja
Es gan domāju,

Tu ļaunosies, ka apcietināt liku

Es tevi, kaut ar' labā ziņā vien.

Lai tu pie atzīšanas spētu nākt.

Mirdza

Cik labi, ka es biju vientule —

Jo lielo laimi, viņam tuvu būt

Es nepanestu —
vēl daudz dziļāki

No visa apslēptos —- bet kur gan izbēgt?
To visur redzu

—
katris saules stariņš,

Kas pieri aizskar man, kā vēstnesis

No viņa nāk; pat putniņi, kas garām
Gar manu logu skrej, man mīļus vārdus

Nes spārnu galiņos — un pati es

Kā dziesmu pilna lakstīgala esmu,

Kam spārni pil no zelta lāsītēm
. . .

Par daudz, par daudz! man jālūdz mana dieve,
Lai panest iespētu šo lielo laimi

—

Asja
(sevī).

Kā dūriens sāp man katris viņas vārds!

Krīvs

Pareizi sacīji, tev jālūdz dieve,
Lai tevi atpestī, tu nabags bērns.

Par daudz jau posta uguns tevī trako,
Nav cita glābiņa priekš tevis vairāk,
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Kā vien tik dzirdi, ko tev sacīšu:

No mazām dienām tu jau dievei mīļa —

Mirdza

(starpā).

To zinu, tādēļ viņa piepildīja
Visjaukākos no maniem sapņiem.

Krīvs

Tādēļ
Tai ari esi pateicīga, topi
Par viņas kalponi, par — vaideloti.

Asja
Par vaideloti, jā, tas vienīgi
Spēj tevi glābt no kauna, negoda.
Tu nevainībā dieviem ziedētu

Kā pirmos ziedos baltā ieviņa.

Mirdza

Ar savu dievieti un viņu kopā ...

Tad vairāk nevēlos.

Krīvs

Tu teici „viņu"?
Starp dievieti un tevi nedrīkst stāties

Neviens, netik vēl vīrietis! Tādēļ
Ne vārda vairs par viņu nemini,
Jeb dievu dusmas sacelsi!

Mirdza

Ai, krīv,
Tu nesaproti manu dievieti,
Tu nepazīsti dievību — tā pastāv
No mīlestības tikai; ari es

Līdz šim vēl domāju, ka taisnība

Un patiesība satur pasauli,
Ka dievi labos algo, ļaunos soda,
Bet nē, tie mīl it — visus! — mīlestība

Ir zelta tilts starp debesi un zemi!

Pa viņu dievi zemē nonākdami
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Top līdzi cilvēkiem
— un cilvēki

Uz augšu dodas, dieviem līdzi topot!

Krīvs

Beidz, neprātīgā, dievu soda dienu

Uz savu galvu zemē nosauksi!

Tu drīksti savas sagānītās jūtas
Ar viņa svēto prātu sajaukt? Bīsties

No manis, krīva, dievu vietnieka,
Man ari vara sodīt: likšu tevi

Ar ķēdēm saistīt, tumšā cietumā

Tev jāsmok būs!

Mirdza

Jūs varat mani siet

Ar simtiem dzelžu valgiem, tomēr reizi

Viņš nāks, mans glābējs un mans izpestītājs!
Tas visas manas saites saraustīs!

Un es no laimes, priekā diedama

Kā saulīte tam pretī vizēšu,
Kā lapiņa tam drebot piesliešos.

Krīvs

(lielās dusmās).

Nu diezgan! vairāk dzirdēt negribu!
Bet esi gatava, pēc kāda brīža

Par vaideloti tevi ieģērbs, tagad
Nāc atpakaļ vēl cietumā.

(Mirdzu vezdams noiet.)

3. skats

Asja
(viena).

Man žēl
Gan Mirdzas, bet vai atpakaļu ņemt,
Kas iesākts? Nē, to vairs es nevaru.

Kam ari viņai bij tai būt, kas stājās
Starp mani un starp Laimonu! Nevienam
Ar mani nebij žēlastības, kādēļ
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Man žēlot to! Jūs neklausījāt, dievi,
Kad reiz es izmisumā uz jums brēcu,
Tad ari tagad neraugaties šurpu —

Jeb vai jūs gribat sodīt slīkstošu,
Kas grimstot meklē kaut kur pietverties?
Tad grūžat viņu dzelmē atpakaļ —

Bet kas gan tur?

(Laimons ienāk.)

4. skats

Laimons, Asja.

Asja

Tu, Laimon?

Laimons

Klusāk, klusāk!

Asja

(viņu apkampdama).

Bet ko tu iedrošinājies? Ai, dievi!

Prieks, bailes, sāpes, līgsraas mani pārņem
Teic, mīļākais, kā drīkstēji tik agri
Nākt šurpu, kur vēl visi nomodā?

Laimons

Vai tad arvienu manim mierā stāvēt,
Lai notiktos ar mums kas notikdamies?

Nē, ari es ko tagad iesākt gribu —

Es tevi, mana dārgā, gribu aizvest

No svētnīcas.

Asja

Ai, ko tu saki! Aizvest

Tu mani gribētu? Vai tas patiesi
Tavs nodoms, jeb ar jaukām cerībām

Tu mani maldini?
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Laimons

Patiesi, mīļā,
Šis vien ir ceļš, pa kuru glābties spējam.
Man galma glaumā dzīve apnikusi,
Tur ārīgs spožums apslēpj dziļas brūces.

Ar tevim, Asja, svešā tālumā,
No varmācības rokas neaizsniegti,
No trokšņa slēpti, klusā būdiņā
Mēs mīlestības laimi baudīsim.

Asja
Man galva reibst — ai, plašā brīvība!

To ieelpot ar tevi, Laimon, kopā!
Nē, nē, tas sapnis — sapnis tikai jauks,
Kas mūžam nevar piepildīties.

Laimons

Ceri!

Viss jau ir sarīkots uz bēgšanu:
Tur mežā gaida zirgi apsegloti,
Tiklīdz kā viss būs klusu svētnīcā,

Es atkal būšu še, vest tevi projām.

Asja
Tik drīz? vai šodien jau? Man spēku pietrūkst
Kā drudzis mani krata. —

Laimons

Esi stipra!
Mēs kavēties ne drusku nedrīkstam,

Jo karalis drīz uzbruks svētnīcai,
Lai savu meitu pārvestu, un tad

Par vēlu viss.

Asja
(drudžaini).

Ai, tad jel drīz — tūliņ
Ņem mani līdz!

Laimons

Nē, tūļiņ, mana dārgā.
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Man vienam tikai bija iespējams
Pa slepus ceļu nokļūt šurp pie tevis.

Bet kad mēs abi kopā izejam,
Tie varētu mūs viegli pamanīt.
Nakts jānogaida.

Asja
Izsamist un gaidīt —

Un atkal izsamist?!

(Jautrīte parādās, kura visu noklausījusies.)

Laimons

Ai, nebaiļojies,
Viss labi izdosies — un sveika nu,

Es ilgāk palikt nedrīkstu, jo mums

Ikkatru acumirkli briesmas draudē.

Tik esi gatava. — Uz redzēšanos!

Asja
Es gribu tevi pavadīt un redzēt,
Ka neaizkavēts projām aiztieci.

(Abi noiet.)

5. skats

Jautrīte
(viena).

Nu, mūsu labā priekšniece, vai tevi

Reiz tavās slepus gaitās noķēru?
Nevien tā mani vienmēr ķircināja,
Bet ari manu mīļo draudzeni

Ar varu ieģērbt grib par vaideloti,

Lai pati dabūtu tad Laimonu.

Bet tas tik viegli viņai neizdosies,
Par to ir Jautrīte, tai viņi abi

Nu tagad rokā; to tu nedomāji,
Ka nieka skuķe tev var atriebties.

Bet maziņš cinīts lielu vezmu gāž,
Un krīvam viņu bēgšanu būs zināt.
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Tad redzes gan, cik viņi talu tiks.

Tur nāk jau krīvs.

(Krīvs uznāk.)

Bet man tik ļoti bail,
Ka pati līdzi likstā nekrītu.

6. skats.

Jautrīte, Krīvs.

Krīvs

Lai svētais ugunskurs tiek gaiši sakurts,
Lai visu sarīko, kas vajadzīgs
Priekš jaunas vaidelotes uzņemšanas.

Jautrīte

(krīvam bailīgi tuvodamās).

Ak, svētais tēv, es tev ko sacīt gribu —

Krīvs

Nu, ko tad?

Jautrīte
(sevī).

Kā man iesākt?

Krīvs

Saki drīzi!

Jautrīte

Ai, vēsts tik briesmīga, ka tā pār lūpām
Man negrib nākt —

Krīvs

Kas tās par briesmām!

Vai iesnaudies varbūt pie ugunskura
Un svētā uguns tevim izdzisusi?

Jautrīte
Es nesnaudu un vairāk dzirdēju,
Kā vajadzīgs —
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Krīvs

Tad teic.

Jautrīte
Ak, augstais tēvs,

Kāds vīrietis bij mūsu svētnīcā —

Krīvs

Kāds vīriets! ko tu saki?

Jautrīte

Slēpu tas

Ar kādu vaideloti sarunājās,
Tie abi kopā nolēma šonakt

Krīvs

Vai zini ar', ko runā, un ka vārdi,

Kas viegli tev pār lūpām nāk, priekš cita

Ir briesmīgs spriedums? Ja tas patiesība,
Ko tu man sacīji, tad vaidelotei,
Kas lauza zvērastu un apgānījās,
Līdz ar tās pavedēju — nāves sods!

Jautrīte
(sevī).

Ai, cik man bail!

Krīvs

Un kuru vaideloti

Tu gribi apvainot? bet, sargies pati,
Ja tikai ļaunu mēlnesību kop!

Jautrīte
(sevī).

Vai drīkstu teikt uz priekšnieci? Ai, nē!

Kad neizdodas, tad es pati briesmās.

(Dikti.)

Ak, svētais tēv, tev īsti pateikt, kura

No vaidelotēm bij, es nevaru!
Aiz durvīm dzirdēju tik klusi čukstam.
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Ka viena balss bij vīrieša, to spēju
It skaidri izšķirt.

Krīvs

Nu, tad labi, likšu

Šo nakti apsargāt it visas durvis

Un izejas; ja vien kāds būs, tas droši

Man neizbēgs. Ej tu pie vaidelotēm.

(Jautrīte noiet.)

7. skats.

Krīvs

(viens).

Kad es še atnācis, tad ari gribu
Šās dieves svēto vietu izšķīstīt
Un miera mājoklī to atkal pārvērst.

8. skats.

Krīvs, Zvīģirda, Baņuta, Maiga, Jautrīte, Jadviga nāk,
vezdamas Mirdzu, kura izskatās ļoti satriekta. Zvīģirda nes

uz rokas vaidelotes šķidrautu. Maiga nes baltu rožu vaiņagu
un Baņuta zelta jostu ar dunci. Asja uznāk no otras puses.

Vaidelotes

(dziedādamas ap Mirdzu).

Kam, vējiņi, nāci, lauzi

Ziedu pilnu ābelīti!

Kam, dieviņi, izredzēji
Sevim daiļu zeltainīti? —

Kā ābeli ziedēdamu

Dieviņš ņēma līgaviņu,
Lai tai tautas nelaupītu
Viņas zīļu vaiņadziņu —

Savu jaunu meitas mūžu

Lai tā beigtu ziedēdama,
To kā baltu villainīti

Uzsegdama, nosegdama.
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Krīvs

Nu ņemat tai no galvas vaiņagu,
Tā vietā dieves rotu uzlikdamas!

(Maiga noņem Mirdzai diadēmu un uzliek baltu rožu

vaiņagu, Mirdza izrāda pretošanos.)

Un apjožat tai jostu ar šo dunci,
Kas katrai vaidelotei ierocis

Pret pasaul's uzbrukumiem.

(Baņuta grib apjozt jostu.)

Mirdza

Nē, nē — esat

Jel žēlīgi!

Krīvs

Nu vairāk nepretojies

Mums, karaļmeita, tevim žēlastība

Kā reti kādai nolemta, tu topi
Par dieves zinātāju izredzēta.

Cik liels šis gods, to vēlāk atzīsi

Ar pateicību. Un nu apliekat
Tai ari šķidrautu.

(Zvīģirda apliek šķidrautu.)

Mirdza

Kā mūžīgs sniegons
Tas manim uzvēlas, man elpa sastingst...
Prom! nost! Es gribu dzīvot!

Jautrīte
(sevī.)

Ai, cik tie

Ir nežēlīgi!

Asja
(sevi.)

Manis dēļ tai vairs

Par vaideloti jātop nav.
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Krīvs

(pie ugunskura).
Nu nāc,

Dod, karaļmeita, dievei zvērastu.

Mirdza

Ko gan lai zvēru?

Krīvs

Zvēri atsacīties

No pasaules un visiem dzīves priekiem —

Un augstai dievei mūžam kalpodama
Kopt svēto uguni — un zvēri ari,

Ka vairs nekāda mīlestība nedrīkst

Tev sirdī iemājot —

Mirdza

Lai atsakos?

Nekad!

Asja
Kad viņa negrib, svētais tēvs,
Lai paliek, nemoci vairs ilgāk viņu.

Jautrīte
Ak, augstais krīv, apžēlojies!

Krīvs

Vai atstāt

Man paklīdušo dvēseli, kas pati
Uz īsta ceļa nezin tikt!

Asja
Lai paliek, kamēr

Tā pati apdomājas, mācās atzīt.

(Sevī.)

Kamēr es aizbēgu ar Laimonu.

Mirdza

Nekāda vara mani nepiespiedīs
No viņa atteikties!
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Krīvs

Ai, pasaul's bērns.

Es dodu laiku tevim vēl līdz rītam;

Met visas noziedzīgās domas ārā

No savas sirds. Šonakti tevim palikt
Še dieves tuvumā — un lūdz tu viņu,
Lai tā tev prātu apskaidro, ka vari

Pie atzīšanas nākt.

Asja
(izbijusies).

Vai viņai palikt
Pa nakti še?

Krīvs

Tai jābūt vienatnē

Ar dievi, viņas svētums jāsajūt
Tai dziļi sirdī.

Asja
(sevi.)

Ak, ko man iesākt?

Krīvs

Un tagad iesim, atstāsim to vienu.

Asja
(sevi.)

Tā nedrīkst kavēt mūsu bēgšanu,
Man viņa projām jādabū —

(Visi noiet, Asja nopakaļ.)

9. skats

Mirdza

(viena nošļūk uz sēdekļa, vaigu aizklādama).

Ai, dievi, vai pavisam
Es atstāta! vai manim vairs nekur

Nav glābšanas? Ak, tēvs mans, kādēļ nenāc

Vest mani prom, un tu, mans varoni,
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Kur esi tu? Es sāpēs smoku, nāc

Kā stiprais ērglis mani projām nes

No bezdibeņa — rau, es tevi gaidu,
Jau mani spēki pagurt taisās — nāc,

Ak nāc!

(Laimons uznāk.)

10. skats

Mirdza, Laimons.

Mirdza

(uzraujas ar apspiestu gaviļu kliedzienu).

Viņš nāk! Viņš pats!

Laimons

(sevī.)
Kas tas! kur Asja?

Un atkal karaļmeita? —

Mirdza

(līgsmi).
Ne par

velti

Bij manas cerības, tu tomēr nāc!
Tu zināji, ka es pēc tevis saucu,

Tu juti manas ciešanas — un rau,

Liels kā kāds dievs, no debess nokāpis,
Tu steidzies mani pestīt —

Laimons

(sevī.)

Ko tu runā?

Tu zināji par to, ka atnākšu?

Viss top arvienu vairāk noslēpumains,
Un Asjas vēl arvienu nav!

Mirdza

Bet nu

Vairs nekavējies un steigsim ātrāk projām
No šejienes; man uznāk šaušalas,
Ja tikai acumirklis būtu vēl
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Še jāpaliek — tad viņi atkal naktu,
Man uzmāktos —

...
Ak, projām!

(Asja ieskrej izbijusies.)

11. skats

Tie paši, Asja.

Laimon,
Tu še! Ak dievi, nu pagalam viss!

Laimons

Kam tu tā pārbijušies esi, sāki,
Kas noticis ?

Asja
Tie mums uz pēdām ir —

Viss nācis zināms!

(Rokas lauzīdama.)

Ko nu iesāksim!

Mirdza

(bailīgi).

Vai krīvs zin, ka mēs gribam projām doties?

Laimons

Tad bēgsim, steigsim prom, cik ātri spējams!

Mirdza

Ja, bēgsim, bēgsim!

Asja

Ak, par vēlu jau!
Viss apsēsts — visas durvis — visi kājās,
Pa pagalmu tie meklēdami skrej
Ar piķa lāpām, kliedz un brēc!

Laimons

Kas mūs

Ir nodevis?
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Asja

Klau — klau — tie šurpu nāk!

(Aiz durvīm troksnis.)

Laimons

Kur glābties?

(Steidzas, Asju līdzi raudams uz durvīm, kuras no otras

puses tiek atgrūstas.)

12. skats

Tie paši, krīvs, visas vaidelotes. Svētnīcas kalpi un

kalpones pienāk pilna skatuve ar lāpām rokā.

Ļaudis
(trokšņodami).

Še viņš būs!

Krīvs

Kur ir

Tas bezgodīgais, kurš tik pārdroši
Še ielauzies? Nu tas vairs neizbēgs!

Asja
Ai, dievi! nāve — nāve — tie mūs nokaus!

Mirdza

(pietverdamās Laimonam).

Lai nāk tik šurpu vien, tie varmākas,
Man nav vairs bail!

Krīvs

Šurp, negantniek, vēlreiz

Es tevi saucu, nāc pie gaismas šurpu,
Lai tu par saviem darbiem atbildētu!

Un kur tā noziedzniece atrodas,
Kas lauza savu zvērastu?



84

Asja
(sevi.)

Ak vai!

Nu viņi mani grābs —

Laimons

Še esmu es.

Krīvs

Ko redzu! Tu tas, kunigaikšti Laimon?

Ko tu še meklē svētnīcā?

Asja
Ak šausmas —

Man tumšs priekš acīm metas

Laimons

(klusām uz Asju).

Saņem spēkus,
Lai uztraukums tavs tevi nenodod.

Krīvs

Kamdēļ tu neatbildi, kad tev prasu,
Kas tev še meklējams?

Laimons

(ar piepešu nodomu).
Es esmu nācis,

Lai karaļmeitu aizvestu.

Visi

(brīnīdamies).
Ā!

Asja
Ko

Viņš teica!?

Jautrīte
(sevī).

Tad es būtu maldījusies,
Un Mirdza tā, par ko tie runāja?
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Krīvs

Un ko še dara priekšniece?

Laimons

Tā metās

Mums starpā, aizkavēt mūs gribēdama.

Krīvs

(uz Mirdzu).

Tu bezgode, vai tad patiesi nav

Nekas ar tevi izdarāms, un dziļāk
Arvienu slīdi grēkos?

Mirdza

Nākat tikai

Un bruņojaties vien pret mani visi,
Es nebīstos! Jo tagad spēju
Es pretim stāties pat vai pekles spēkiem!
Nekāda vara mani nepiespiedīs
Par vaideloti tapt —

Krīvs

(lielās dusmās).

Tad ari ilgāk
še tevi nepaturu, noziedzniece!

Tu vērta neesi vairs ieelpot
Šo svēto gaisu, ej, un smoksti tālāk
Tur

savos grēkos. — Še tev vietas nav!

(Atrauj durvis.)

Kaut ari esi karaļmeita, tevi

Es izdzenu kā kādu vazaņķi,
Prom naktī, vētrā! Projām abi jūs!

Mirdza

Kaut naktī, vētrā — kaut ar' pašā peklē!
Ar viņu kopā tā man pārvēršas
Par dangusu!

(Mirdza ar Laimonu aiziet, visi drūzmējas pakaļ.)
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Asja
(streipuļodama).

Un viņš ar viņu kopā!
Par daudz! par daudz!

...
Tad labāk

Man nāvi

(Saļimst pie dievietes kājām.)

(Priekškars.)
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Ceturtais cēliens

Karaļa pilī.

Kāda blakus telpa, kura atdalīta no citām caur starp-
priekškaru. Labajā pusē logs, kuram garām ved trepes uz.

augšu. Viss svinīgi pušķots ar puķu vītnēm.

Laimons

(viens).

lau viss uz kāzām sarīkots, un klātu

as brīdis, kur ar karaļmeitu manim

Būs doties laulībā — un es? Man spēkā
Nav novērst to un it kā spostos zvērs

Es plosos viens un savu galvu triecu

Pret būra dzelzīm, nespēcīgs tās salauzt...

Man tagad aizšķērsļoti visi ceļi.
Es nespēju vairs nokļūt svētnīcā

Un Asju otrreiz aizvest mēģināt,
Tur tagad cieši visu apsargā.
Tāpat es karaļmeitai nevaru

Teikt taisnību, es pats to aizvedu,
Un ja nu atraujos, tās gods tad aizskārts —

Pie tam man ari jādod izskaidrojums,
Kas Asju līdzi iegāž pazušanā,
Nē, nē, man atliek tikai padoties,
No dusmām zobus griezt — un tomēr ļauties
Kā jēram saistīties, ko ziedot ved.

2. skats

Laimons, karalis ar kunigaikštiem.

Karalis

Kur nozudis tu, kunigaikšti, mums?

Mēs tevi visur meklējam — kas gan
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Par kāzām tās, kur paša galvenākā,
Trūkst brūtgāna? Ne viesiem joki veicas,
Ne valodas, un pats, kā noredzams,
Nemaz pie laba prāta neesi;

No tava vaiga nevar lāgā noģist,
Ka tevim kāzu diena —

Laimons

Piedod, karal,
Ka vētrās, cīņās audzis, nespēju
Uzreizi ierast Laimas mīkstā klēpī,
Kā naktsputnis, kas atskrej piepeši
Pie gaismas, aklis top —

Karalis

Gandrīz man būtu

Vai jādomā, ka karaļmeita tevim

Nav diezgan laba vēl, ja vien tu pats
Tik karsti pēc tās centies nebūtu,
To aizvezdams no svētnīcas.

Drošprātis
Pie joda!

Mēs ari ielauztos tur svētnīcā —

Romāns

Un vaidelotes laupītu —

Citi

Mes ari!

Karalis

Nē, pārgalvji, tik karsti nedrīkstam

Mēs krīvam bārdā grābt, bet vienumēr

Jūs skaistulēm gan drīkstat tuvoties.

Jo ari vaidelotes aicinātas

Uz manas meitas kāzām, viņas jau
Še atrodas; bet tagad iesim,
Mums jāsteidzas viss sarīkot, jo drīzi

Būs laulības.

(Visi aiziet.)
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3. skats

Karaliene nāk no otras puses, vezdama Mirdzn. Jant

rite, Maiga, Baņuta, Jadviga, Zvīģirda, apkrāvušās ar puķēm

Karaliene

Nu, Mirdziņ, ari tevim uzaususi

Tā diena, kura sievietēm, mums, mūžā

Tā svarīgākā ir, kur jāšķiras
No zīļu vainadziņa — labi mums,

Ja līgsmas darām to un ne ar raudām.

Mirdza

Ai, cik es laimīga! Uz rokām mani nes

Tik cilvēki, kā dievi —
kā lai visiem,

Kā tev un tēvam pateikties?

Karaliene

Cik labi,
Ka tu no svētnīcas reiz atpestīta.
Es bijos jau, ka labi nebeigsies,
Kad gāji toreiz turpu atpakaļ.
Bet nu viss labi. Vaidelotes, jūs
To gribējāt gan dieves drēbēs tērpt,
Nu tagad līgava jums jāpušķo.
Ar rozēm viņu greznojat, es nākšu
Drīz viņu vest pie altāra.

4. skats

Tās pašas bez karalienes.

Jautrīte
Nu, Mirdziņ,

Mēs atkal visas kopā!

Mirdza

Kāds man prieks
Būt atkal jūsu vidū! Lūk, mans tēvs —

Lai mana laime būtu pilnīga —

Jūs ari ielūdzis. Bet sakāt jel,
rvā krīvs jūs laida šurpu?
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Zvīģirda
Vai tu domā,

Ka viņš to darīja no laba prāta?
Tik, kad tam kārais bargi uzgāja
Un draudēja pat postīt svētnīcu

Par to, ka viņš pret tevi bijis bargs,
Tad tam ar visu bija mierā jābūt,
Ko kārais sacīja, un ari jālaiž
Uz tavām kāzām mūs.

Mirdza

Tik Asjas nav?

Kādēļ tā līdzi nenāca?

Maiga
Tai jāpaliek

Pie svētās uguns bij.

Jadviga
Bet sakāt jel,

Kas noticis ar mūsu priekšnieci?
Kā viņa pārvērtusies no tās reizes,
Kad noģība.

Baņuta

Jā, toreiz svētnīcā.

Pavisam viņa tagad citāda —

Kā sastingusi, it kā nedzīva

Tā brīžiem stāv uz vietas un tad pēkšņi
Skrien apkārt tādā kaislā uztraukumā

Un runā vārdus, nesaprotamus,
Ka tīri bail. —

Mirdza

Ak, kas gan Asjai
Būs noticis? Šī vēsts kā piliens rūgts
Krīt manā prieku kausā —

Jautrīte
Kas nu domās

Pie priekšnieces! varbūt, ka viņai notiek



Pec taisnības. Tev tikai domas javerš
Uz savu mīļāko.
(Uz vaidelotēm.)

Lai sākam pušķot
Nu līgavu.

(Visas pušķo Mirdzu.)

Zvīģirda
Šos ziedus tevim matos.

Baņuta

Šo rožu vaiņadziņu pati es

Priekš tevis noviju.

Maiga
Vēl labāk pieder

Pie sārtām drēbēm baltas magones.

Jautrīte
Šo kuplo rozi vēl pie pašas sirds.

Tā — nu tu pušķota. Mēs varam iet,
Lai nāk tas laimīgais un tevi saņem.
Rau, kas par dievieti, kam tagad tevi

Mēs pušķojam! Hahaha! Kunigaikštis
Ar ūsām — tāda dieviete!

Mirdza

No sirds

Jums pateicos, ka manus priekus dalāt.

Jautrīte
Un tagad sāksim tikai troksni taisīt!

Un dejot ari manim labāk veicas,
Kā dievus lūgt.

(Noiet dejodama ar vaidelotēm.)

5. skats

Mirdza

(viena).

Es it kā apreibusi

91



92

No laimes — kā pa sapņiem kustos, eimu.
Nu tuvu tas, kas citkārt tālumā

Kā sapņu tēls man priekšā lidoja:
Kā zelta mākonīts tas nolaizdamies

Pār mani liecas zemāk — arvien zemāk -

Jau dievu skūpsti aizskar manu pieri —

Un Laimas ābols gatavs nokarājas,
Man tikai viņu plūkt... un tomēr

Sirds man tik baigi saraujas — vai kāds

To manim atraut gribētu? . .. Nē, nē,

Viņš nāks, mans Laimons, tikai brīdis vēl

Tad tas man mūžam piederēs!

6. skats

Mirdza, Asja.

Mirdza

(Asjai pretim steigdamās).

Tu, Asja!
Ak, tu tik trūki vēl; nu mana laime

Ir pilnīga!

Asja
(dobji).

Ko tu par laimi sauc,

Ai, karaļmeita, ir tik ārīgs spīdums,
Kas pārklāts ir ar plānu zelta čaulu,
Bet iekšā drupas — kad tu zinātu.

Cik citu vaidu, asaru tai pielīp,
Tu neņemtu šo laimi.

(Piepeši Mirdzai pie kājām nokrizdama.)

Apžēlojies,
Jel nelaupi man viņu!

Mirdza

(izbijusies).

Kas tev, Asja?
Jel celies augšā, ko tu mani lūdz?
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Asja

Ak, tevim vaļā visa pasaule!
Viss spožums, dārgums tavs, no simtiem pati
Tu iekārota, paši karaļi
Pēc tavas rokas centīsies, ak daudzkārt

Par viņu labāku sev vari izvēlēt;
Man viņš ir viens, tas vienīgais ... ak, atstāj
Man viņu!

Mirdza

Ko tu teic? Es nesaprotu,
Ko lai tev atstāju?

Asja
Ak, Laimonu —

Ak, neņem viņu! Teic, kā laimīga
Tu vari būt, kad citam sirdi lauz?

Starp tevi un starp viņu būs mans kaps —

Mirdza

Bet ko tu gribi gan no Laimona,
No mana līgavaiņa?

Asja
Piedod, ak,

Ja tapi maldināta, nevis mēs

Še vainīgi, bet tikai ļaunais liktens.

Mirdza

Arvienu mazāk tevi saprotu —

Es maldināta?
.
.

.
Laimons .

..

Asja
Tev nav zināms,

Ka
es ar varu tapu spiesta reiz

Par vaideloti tapt, ka mana sirds
Tad citam piederēja. — Tas bij — Laimons.

Es viņu mīlēju jau pirms kā tu

Par līgavu tam tiki saderēta.
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Mirdza

Tu
—

mīli Laimonu?

(Laimons gāžas iekšā.)

?. skats

Mirdza, Asja, Laimons.

Laimons

(rauj Asju nost).

Vai tu bez prāta?
Ne vārda vairs!

Asja
Laid mani, laid, es ilgāk

To izciest nespēju! Man sirds grib lūzt.

Lai nāk kas nākdams, man viss viena alga!
Bet vienai būt tur iekšā svētnīcā,

Kur visi pekles gari mani trenc —

Un viss kā ugunis priekš acīm vandās . ..

Un garā dzirdēt kāzu zvanus zvanam —

Tas iet pār maniem spēkiem.

Laimons

Apžēlojies!
Kad nu viss zināms nāk — par sevi maz

Es bēdāju — bet tava nāve, Asja?

Asja
Ha! kas gan nāve pret šīm pekles mokām!

Lai viņi nāk, lai visa pasaule
Mums virsū grūst,

(Uz Mirdzu.)
Tad viņai tomēr jāzin,

Ka mēs viens otru mīlam, ka neviens

Nekad mūs neizšķirs!

Laimons

Ak, vairs nekas

Nav glābjams —
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Mirdza

(drebēdama).

Laimon, Laimon, ko tā saka?

Tās vārdi manim ausīs dimd un dūc —

Mans prāts tiem neseko kā raibi ķēmi
Ap mani lēkā, ģīmjus šķiebdami ...
Teic, teic — ak runā

....

Laimons

Mūsu liktenis

Ir tagad tavā rokā, karaļmeita,
Tu vien vēl vari glābt un žēlot mūs,

Ai, parādies jel tagad augstsirdīga!
Rau, karalis man tevi precēt spiež,
Bet es, es citu mīlēju — še Asja
Ir mana nelaimīgā līgaviņa,
Kas reizi tika piespiesta ar varu

Par vaideloti tapt — tā viņa manim

Bij atrauta, ka tik vēl slepeni
Mēs tikties varējām — man nebij spējams
Tev agrāki to teikt.

Mirdza

Bet tu — bet tu,

Tu mani aizvedi no svētnīcas,
Tu liki manim — ticēt

...
tu —

Laimons

Ak es

Pret tevi esmu smagi noziedzies;
Bet izmisumā, tikai Asju glābjot
Es pārsteidzos. Man jāzin bij,
Ka tavu godu līdzi aizskaru.

Kad toreiz notverts tiku svētnīcā,
Es biju nācis Asju slēpu aizvest,
Bet krīvs mūs pārsteidza. Tu zini visu,
Kas notikās; ja teicis nebūtu,
Ka es pēc tevis nācis, pazudusi
Bij Asja tad.
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Mirdza

Tu Asju nāci glābt —

Un es —unes?
. ..

Tu mani neesi

Nekad

Laimons

Tas tiesa, tevi mīlējis
Nekad es neesmu.

(Mirdza iekliedzas un saļimst uz kāda sēdekļa.)

Asja
Ak dievi!

Ta saļimst. Mirdza! vai!

Laimons

Ak, piedod
Man, karaļmeita, ja es modinājis
Varbūt tev veltas cerības, patiesi,
To negribēju.

Asja

Mirdza, klausies, runā!

Apžēlojies par mums Ak, viņa
Guļ kā bez samaņas ar stīvu skatu.

(Aiz skatuves muziķa, starppriekškars tiek uzvilkts

perspektivē apgaismota plaša stabu galerija. Karalis, kara-

liene, vaidelotes un citi viesi.)

8. skats

Karalis

Nu svinīgākais brīdis pienācis,
Ņem. Laimon, vedi savu līgavu
Pie altāra, lai tiktu savienoti.

(Laimons atkāpjas, brīdis paiet klusu.)

Ko nozīmē šis klusums?

(lerauga Mirdzu.)
Ak, kas tur?

Tu? — Mirdza?
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Karaliene

(Mirdzai piesteigdamās).

Viņa nekustas!

Karalis

Kas še

Ir noticis? Mans bērns, mans bērns, ak dod

Mums atbildi!

(Vaidelotes ap Mirdzu.)

Jautrīte
(ceļos pie viņas).

Sirdsmīļā Mirdziņ, teic

Jel kādu vārdu, paskaties uz mani,
Es tava Jautrīte!
(Raudādama.)

Tā nekustas —

Šis izdzisušais skats
...

kā akmens tēls

Tā sēž — un vaigā, rau, tai dziļas sāpes
Kā mūžīgs sniegons iesalušas

...

Karalis

Meitiņ,
Ak dievi! kādas briesmas notikušas?

Šis bālais nāves veids — priekš acumirkļa
Tik daiļa, ziedoša, un tagad, rau,
Kā puķe nopļauta. — Apžēlojies,
Ak, nelauz tēva sirdi, atbildi

Jel kādu vārdu, attopies!

Jautrīte
Ai, dievi,

Jel dzirdat, palīdzat!

Mirdza

(it kā no grūta sapņa atmozdamās, velk ar roku pār
pieri).

Kur gan es esmu ?

Jautrīte
(priecīgi iekliegdamās).

Ai, viņa atkal dzīvo, skatāt šurp!
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Karalis

Dievs esi slavēts, mūsu bērns vēl dzīvs!

Šis pārsteigums, kā tas lai izskaidrojams?
Mans luteklīt, kas tevim pāri darījis?
Teic, kas še noticis?

Mirdza

(vājā balsī).

Vai tu, mans tēvs ?
...

Ko grib šie ļaudis ? — Un šī gaisma, ak,
Man sāp

(Aizklāj acis ar roku.)

Karaliene

Ak, Mirdza, attopies, jo mūsu starpā
Tu atrodies, rau, še mēs visi esam,

Tavs tēvs un es.

Karalis

Kas pašā laimes brīdī

Tik briesmīgi gan tevi satrieca?

Kā līgava tu daiļi izgreznota
Ar puķēm, un mēs nākam tevi vest

Pie altāra.

Mirdza

Šīs rozes?
...

Nost! ak nost!

(Ar drudžainu ātrumu plēš sev puķes nost un min tās

zem kājām.)

Karalis

Ko tas viss nozīmē?

Laimons

(ātri Mirdzas roku satverdams).

No tevis viss

Šai brīdī atkarājas — taupi Asju,
Ak apžēlojies!



99

Mirdza

(izraudamās).

Projām! ...
Glābiet mani!

Karalis

Ko tu tai dari, Laimon?

Jautrīte

Viņa dzīrās

Jau atkal ģībt.

Mirdza

(kaislīgi uzlēkdama).

Ha! Teic, mans tēvs, vai esi

Tu kārais Lietavā? Teic, vai tev spēks
Un vara rokā? Vai tev šķēps un zobens?

Teic, teic, vai vari satriekt, samalt, postīt!
Ha! Norauj zibeņus no mākoņiem!
No pekles sasauc pulkus ļauno garu,
Ko atriebt un ko sodīt bezdievību

Tik lielu, negantu, kas pastrādāta
Pie tavas meitas!!

Karalis

Vai! tam, kas drīkstēja tev aizskārt

Tik matiņu. — Teic, kur tas ira?

Mirdza

(uz Laimonu rādīdama).
Tur!

Tur viņš!

(Uz Asju.)

Un viņa tur — ak, atrieb, sodi,
Kā pīšļus iznīcini tos!

Laimons

Ak, tu,
Tu negants radījums! Kaut labāk būtu

Es lūdzis akmeni, tam vairāk

Ir līdzcietības.
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Karalis

Ārprātīgais! Vēl

Tu iedrošinies manu meitu nopelt?
Teic, ko tu viņai darījis un drebi!

Laimons

Es nedrebu un tevim sacīt varu

To pašu, ko es tavai meitai teicu,
Ka es to nemīlu. Nāc, sodi mani

Par to!

Karalis

Ko dzirdu! tad tu iedrīkstējies
Ar karaļmeitu spēlēties? Tu nieks!

Ko es no pīšļiem pacēlis, tu drīksti

Priekš visiem apsmieklā likt manu bērnu?

Tu pats to laupīji no svētnīcas,

Ar viņu gribēdams tik jokus dzīt?

Lai spētu lielīties, ka izdevies

Tev karaļmeitai uzspiest kauna zīmi.

Karaliene

Tas nāk no tā, ka zemas asinis

Tu sajaukt gribēji ar mūsējām!
Vai redzi nu, ka tās tik piederas
Tur viņā muklājā, kur netiklība

Un visāds negods valda.

Laimons

Ha! tik zemu

Lai mani nestāda, kaut ari dzimis

Es neesmu kā valdinieks, tad tomēr

Man ari ir savs gods, es negribēju
Ne karaļmeitu smiet, ne kaunā likt,
Ne ari aizvest to no svētnīcas.

Bet gadījās, ka turpat līdzi smaka
Tā meitene, ko mīlu es, pie kuras

Sien mani svētāks pienākums, ar viņu
Mēs aizbēgt gribējām no tavas varas.

Kad nu tas neizdevās un kad pārsteigts
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No krīva, viņu glābdams, izdevos,

Ka tavu meitu aizvest nācis esmu ...

Šis izmisuma solis
... ja tu gribi

To sodīt, nāc vien, raugi, še es esmu!

Karalis

Vai tu vēl stāsti savus kauna darbus

Un visas neģēlības, kuras slepen
Tev bija padomā! Šurp važas nesat

Un viņu tanīs ieslēdzat!

{Važas tiek atnestas un Laimons tanīs saslēgts.)

Karaliene

Ak, sodi

Šo neganto, kas visu karaļģinti
Ir apmetis ar bezgalīgu kaunu!

Asja
Ak dievi, dievi, nu viss pār mums sagrūst!

Laimons

Tik tagad, važās saistīts, jūtos brīvs,
Un varoņgars man atkal krūtīs mostas —

Nav spējas vairs pār mani varmācībai,
Brīvs tevim pretim stājos, karali,
Tu mani apbēris ar godu, slavu,
Un augstu pacēlis — bet līdzi saistīt

Tu gribēji šo brīvo dvēseli!

Nu važas krīt
— ne tavai laipnībai,

Ne bardzībai pār mani nav vairs spējas.
Brīvs jūtos es un brīvi elpot varu —

Brīvs naidā es un mīlestībā brīvs!

Un ja še krūtīs tūkstoš bultas skrietu,
Pat nāvē brīvs, kā varonis, es ietu!!

Karalis

Un nedomā no viņas ari izbēgt,
Tik tava asins izlīdzināt spēj
To apsmieklu, kas manai meitai darīts.
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Asja
(ceļos nokrizdama).

Apžēlojaties, atstājat to dzīvu!

Es, es pie visa vainīga! Ak, ņemat
Un mani viņa vietā nokaujat.

Karalis

Vai tu tā bezgodīgā, kuras dēļ
Tas manu bērnu postā iegrūdis?

Laimons

Tā mana līgava, un lai neviens

To gānīt neuzdrīkstas, lai tas ari

Pat būtu karalis, mans valdinieks!

Mirdza

Tam mirt, ha, mirt! jo citādi aiz kauna

Es acis pacelt nevaru, ka viņam
Es savu mīlestību piedāvāju —

9. skats

Tie paši, krīvs ar ļaudīm.

Krīvs

Vai še nav priekšniece no svētnīcas?

Viens pats ir atstāts svētais ugunskurs
Un svētā uguns viņā izdzisusi.

Ļaudis
Ai, grēks! ai, dievu dusmas! svētā uguns
Ir izdzisusi!

(Pērkons rūc.)

Citi

Klau, kur Pērkons ceļas
Mūs sodīt — vai, ak vai!

Karalis

(krīvam uz Asju rādīdams, kura vēl guļ ceļos).

Še viņa ir,
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Tā noziedzniece, kura aizmirsusi

Ir visu kaunu, slepus zinādamās

Ar galma kunigaikšti, branga viņa
Par šķīstību ir tevim zinātāja!

Krīvs

Ko dzirdu! vai tas tiesa, priekšniece?

(Asja novērš vaigu.)

Karalis

Tu manu meitu lamāji, kad būtu

Tik labāk taujājis, tad zinātu,
Ka kunigaikštis nevis ar manu meitu,
Bet ar šo slepus aizbēgt gribēja.

Krīvs

Ha, nekrietnā! nu runā, attaisnojies! ■

(Klusums, pērkons arvien stiprāks.)

Ļaudis
Vai! vai! jau Pērkons sodīt nāk!

Karalis

Nu rādi.
Vai tavi dievi dzīvi vēl, vai viņi
Var panest šādu grēku. Raug, es dodu

Tev pilnu vaļu sodīt noziedzniekus.

Krīvs

Tu nesaki ne vārda, bezgodīgā?
Tavs noziegums tev gaiši vaigā lasāms

—

Nost ar šo rotu, tu vairs neesi

Tās cienīga!

(Norauj Asjai šķidrautu.)

Šīs goda nozīmes

Neviena tev vairs nepiederas!

(Norauj vaidelotes jostu.)

Taisies,
Tu nāves dievam tiksi ziedota!
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Laimons

{ķēdes raustīdams).

Nost, nost no viņas! Ha, vai nepietiek
Ar manām asinīm jums, necilvēki?

Karalis

Rau, tur tās pavedējs, tos abus kopā
Būs vienās važās slēgt.

(Laimons un Asja tiek kopā saslēgti.)

Ļaudis
Tiem nāvi! nāvi!

(Pērkons ļoti stiprs.)

Krīvs

Tu nekrietnā, kam uzticēta bija
Pār citām sardzība, tās šķīstas turēt,
Tur pati tagad vārties kauna dubļos —

Kā priekšniecei tev rokā bija vara

Ar nāvi sodīt citas pārkāpējas,
Un tagad, — kas lai tevi pašu tiesā?

(Uz karali.)

Pēc svētā likuma mums, karali,
Ir jāizvēlē jauna priekšniece,
Kas izdarītu dievei ziedojumu
Ar pārkāpējiem šiem.

Mirdza

Tad pieņem mani

Kā tādu. Ļauj, lai dievu gribu
Es izpildu — man, tikai man pieder
Ik pilīte no viņu asinīm!

Krīvs

Ir piepildīts, ko vēlies, karaļmeita,
Vai redzi nu, kā dievi tevi sauc.

Tev tagad svēta gaita viņus ziedot,
Tik jāieģērbjas tev par vaideloti.
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Mirdza

(drudžaini ātri).

Dod man šo šķidrautu —

(Apliek Asjas šķidrautu un jostu.)

Krīvs

Un tevim vēl

Pie svētās uguns dieviem zvērasts jādod.

Mirdza

Vai uguns svētāka vēl citur ronas,

Kā tā, kas rau tur gaišās liesmās šaudās

Starp zem' un debesi ...
(Steidzas pa trepēm augšā pie loga, kur nostājas, dunci

augsti pacēlusi, vienmēr no zibeņiem apgaismota.)

Pie tevis zvēru,
Tu atriebšanās, iznīcības dievs,
Kas tu pār visiem lielāks, spēcīgāks,
Kā straumi izlej spožus zibeņus,
Un viesuls krākdams tevim priekšā skrej ...
Zem taviem soļiem klintis pušu šķeļas
Un tava elpa nober visas zvaigznes ...

Ak nāc, ar spēka roku visu satriec,

Ko radījis, šo ļauno pasauli —

Nāc, nāc!
un atkal izpūt dzīvīb's gaismu —

Lai bojā iet, kas zaļo, zied un elpo!
Lai viss, kas kustas, visa radība

Tiek atkal nebūtības dzelmē gāzta!
Un zeme drupās krīt zem tava — lāsta!!!

(Pērkona spēriens.)

(Priekškars.)



106

Piektais cēliens

Svētnīca kādas dienas vēlāk.

Vēl bez Praurimas uzstādīts Pikola tēls, kuram aizvilkts

priekšā melns aizsegs. Katrā pusē divi stabi un nolikts duncis.

i. skats

Zvīģirda, Baņuta, Jadviga, Maiga, Jautrīte.

Maiga
Šis nāves dievs kas mūsu svētnīca

Tik īsā laikā viss nav noticis!

Kā pērkonspērieni nu viens pēc otra

Nāk notikumi, briesmu skats jau galmā —

Un šodien —

Jadviga
Šodien viņus sodīs

Ar nāvi, Laimonu un Asju kopā,
Nekas los nespēj glābt.

Baņuta
Tie Mirdzas varā,

Kas atriebdamās un bez žēlastības

Grib viņus ziedot.

Maiga

Ak, tu bezsirdīgā!

Jautrīte
Tu viņu pel, vai viņa jānožēlo
Par visiem vairāk nav? Cik karsti viņa

Bij mīlējusi Laimonu — un viņš
Cik briesmīgi bij viņu maldinājis!
Rau, kāda viņa tagad — it kā tēls!
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Tā, ieslēgusies, nepielaiž pie sevis

Ne viena paša. Cik es klaudzināju
Pie viņas durvīm ari, tā man nedod

Nekādas atbildes.

Baņuta
Un vai gan Asja

Vēl vairāk necieš? Rau, tur piesieta,
Ar Laimonu tā stāv pie kauna staba.

Kā katris garām iedams viņu mēda,
Pat liek tai galvā salmu vaiņagu —

Ak, tur ir jāvēlas, lai vien jo drīzāk

Gals pieietu!

Maiga
Nu drīz viss izšķirsies.

Jadviga
Un mums nu skatīt viņu nāves gaitu!
Jau tagad mani pārņem šaušalas. —

Zvīģirda
Ko ari priekšniece ir noziegusies, —

Tās pārkāpumi, kad tie gaismā nāca,

Gan visus pārsteidza — bet tagad redzot

Tās ciešanas, es viņu atvainoju
Un sirdī jūtu karstu līdzcietību.

Ak, iesim vēl no viņas atvadīties!

Baņuta

Ak iesim, nekavēsimies.

(Visas noiet.)

2. skats

Mirdza

(viena, dziļi ietinusies kādā melnā drānā, paliek nedroši

pie svētnīcas durvīm).

Vai tās

Tās pašas vietas? svētnīca tā pati?
Tur mana dieviete — un tur ?

...
ko redzu —
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Ha! nāves dievs! — un šodien, šodien manim

Būs sagrābt nāves ieroci un — vadīt

Pret viņa krūtīm to ak, tad viss kauns

Ar viņa asinīm būs nomazgāts . ..

Bet kādēļ drebu es? vai atstājuši
Ir ļaunie atriebšanas gari mani?

Ak, kāju ceļot pār šās telpas sliegsni,
Kur saista mani bērnīb's atmiņas,
Sirds atkal mīksta top es sajūtu
It kā šīm bezgalīgām sāpēm rastos

Pirmreizi asaras ...
Cik ilgi gan,

Kamēr še nebiju? ak, dienas tikai.
Kas tomēr vairāk nekā mūžība —

Kur viss, kas sakustināt dvēseli

Tās dziļākajos bezdibeņos spēj,
Kā bangas manim pāri gāzušās

...

Ak, toreiz še, cik jauki, saldi sapņi
Man pirmreiz jaunās krūtīs pamodās —

Ar kādām cerībām un ilgošanām
Es devos pasaulē! un tagad? — ak,
Kā niedre, vētras salauzta, kā kociņš,
Kam auka ziedus noplēsusi visus,
Es griežos atpakaļ pie tevis, dieve.

Pie tavām kājām ļauj man raudāt — raudāt!

Ak, izstiep savas rokas, mani ņem,

Slēp sev pie krūts, kā māte slimo bērnu
...

Ak, ko tie manim darījuši!! — — — Viņš,
Ak viņš! Pat viņa nāve izlīdzināt

To nespēj Nāve? ha! kādēļ tu skaties

Tik bargi manim virsū, dieviete?

Tu mani atstum? ak, es nedrīkstu

Tev tuvoties ha! vai tad manim atstāt

Šo bezgalīgo kaunu nesodītu??

Vai man nav spēks un vara doti rokā?

Vai varenā es n'esmu karaļmeita ?
...

Tu, neaizsniedzamā, tur dieviete

Tik rāmi, ledaiņi tu lūkojies —

Tev kaislības nav krūtīs trakojušas,
Tev miesās, caurspīdīgās, vārījušies
Nekad nav karsti asins mutuļi —
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Tu nepazīsti kaunu, apsmieklu!
Tu nesajūti sāpes — sāpes — sāpes —

Es viņu mīlēju tik bezgalīgi!

(Sabrūk elsādama pie dieves kājām. Lielāka pauze.

Kaisli uzlēkdama.)

Nē, nē, tam mirt! Kā tūkstoš balsis kliedz

Pēc atriebšanās! — —

(Klausīdamās.)
Ha, tur troksnis dzirdams,

Vai tie jau nāk? Prom! ak, es nespēju,
Tam vaigā skatīties

(Gāžas projām.)

3. skats

Svētnīcas kalpi uzved Asju un Laimonu saistītus, vaide-

lotes nāk pakaļ. Asja, nāves dievu ieraudzīdama, saraujas.

Pirmais vedējs
(uz Asju).

Nu ātrāk, ātrāk!

Ko stomies, hahaha! vai vecis tur

(Uz Pikolu rādīdams.)

Tev nepatīk?

Otrais

Tā skūpsti laikam tai

Tik gardi nav kā kunigaikšta skūpsti.

Laimons

Ha! vai jums kauna nav, jūs necilvēki!

Vai katra līdzcietības dzirkstele

No krūtīm izdzisusi jums, ka pat
Uz nāves ceļa netaupāt, kas bija
Reiz jūsu priekšniece, kam godbijību
Jūs parādā?

Pi r m a i s

Tā branga priekšniece!
Kad darītu pēc viņas priekšzīmes,
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Tad visas vaidelošu svētnīcas

No kunigaikštiem pilnas būtu drīz.

Otrais

Tas pats gan labais! slepus viņam zagties
Pie svētām jaunavām!

Pirmais

Tie abi būtu

Pa visām ielām apkārt vadājami!

Laimons

Ak, mana mīļā, kādēļ nespēju
Pret pārestībām tevi aizsargāt!

Baņuta
(raudādama).

Ai, kas tev jācieš, mana mīļā Asja!

Asja
(vaja balsī).

Jūs sanākušas, manas biedrenes,
Lai mani apraudātu, šķiršanās
Nu tuvu ir, mēs netiksimies vairs —

Zvīģirda

Ak, briesmīgs liktenis!

Asja
Lai piedod dievi

Un cilvēki, ja ko es noziegusies.
Ja mīlēt grēks, tad savu pārkāpumu
Ar nāvi maksāju.

Baņuta
Ai, nerunā jel tā!

Mēs labprāt tevim līdzi mirtu —

Asja
Jums

Būs dzīvot, es no pasaules tik eimu,
Kur man vairs vietas nav — nu sveikas jūs,
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Ar Dievu, Baņuta, Zvīģirda, Maiga
Un Jadviga!

Jadviga
(raudādama).

Ak, Asja, nešķiries
No mums!

Asja
Ar dievu, Jautrīte!

Ak, piedod, ja tev pāri darīju.

Jautrīte
(raudādama).

Ak nedusmo man, priekšniece, pie visa

Es vien tik vainīga.

Asja
Kas te lai prasa

Pēc vainas, kur tik spējais liktens valda

Un mēs tā rokā vāji spēles rīki,
Kas akli seko savām kaislībām.

4. skats

Fanfara, karalis ar kunigaikštiem uznāk.

Karalis

(ļoti nopietns).

Ko viņš ar noziedzies, man jāatzīst,
Kur pirmais dusmu karstums pārgājis,
Nav viegla lieta nāves tiesu spriest...
Kas aizskart cilvēkam drīkst dzīvību,
Tas pašas dabas dzīvā kokļu spēlē
Ar nekaunīgu roku grābj un sarauj
Tās zelta stīgas — jo ikkatris cilvēks,
Tas niecīgākais pat, ir — brīnumdarbs!

Un tas tik drīkst šo darbu drupās graut,
Kas viņu radījis. — Mums jāatzīstas,
Ka mūsu noziedznieks bij slavens gars,

Bij zemes lepnums! — Viņa noziegums,
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Kad tas ar asinīm bus aizmaksāts,
Tad,

(Uz kunigaikštiem.)

Kunigaikšti, atminēsim vēl

Tā darbus — un pēc viņa nāves pīsim
Vēl laurus varonim.

Daumants

Ak, karali,

Ļauj tavu prātu locīt, piedod tam

Un atcel nāves spriedumu.

Romāns

Mēs visi

Tev lūdzam žēlastību, sodi viņus,
Tik taupi dzīvību!

Karalis

Še neesmu

Vien karalis, kam spēja rotāties

Ar dzīvībām — man pašam jālokās
Zem varas augstākas, un mani saista

Svēts tēva pienākums pret savu bērnu,
Ne man, bet tikai manai meitai pieder
To dzīvība.

Laimons

Lai nāve nāk, man nav

No viņas jābīstas, jau daudzreiz vaigā
Tai skatījos.

Drošprātis

Jā gan, mēs tramdījām
To diezgan, bet nu, rau, tā pretim griežas -
Lai piķis sasper! draugs, vai domājām,
Kad mēs ar citu galvām ripas kāvām,
Ka no mums kādam pienākt var tas pats?
(Aiz skatuves bungu rībēšana.)
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5. skats

Krīvs nes melnu Pikola karogu, uz kura miroņa galvas

zīmētas, līgusoņi nāk pakaļ, bungas rībinādami, un nostājas

ap Pikolu. Melnais aizsegs top atvilkts nost un aizdegtas
divas piķa lāpas Pikolam priekšā.

Līgusoņi

Ak spēcīgais valdniek, Pikoli,
Kam dota par dzīvību vara,

Priekš tevis bērniņš šūpulī
Un sirmgalvis — vienāda svara.

Kur tava varenā roka trauc,

Tā stiprāko ozolu skalda,
Un plītnieku piepeši projām sauc

No līgsmības trokšņainā galda.

Lai tavas dusmas remdētu,
Mēs kausus tev asinīm pildām —

Un tavu gultu ledainu
Ar dzīvības dvašu mēs sildām —

Ak, nesauci mūs, apžēlojies,
Uz tavu valstību baigu, —

Ļauj ilgi virs zemes mums priecāties
Un skatīt saulītes vaigu.

Krīvs

Nu steigsim tagad pildīt dievu prātu
Un ziedot viņu dusmām pārkāpējus —

Jau Pikols gaida nepacietīgi
Uz tiem

— lai nāk nu augstā jaunava
Un izved svēto darbu.

6. skats

Durvis tiek plaši atdarītas. Mirdza nāk pilnā vaide-
lotes rotā bāla un drebēdama.

Karalis

(Mirdzai iedams pretī).

Nāc,
Mans bērns, mēs tevi gaidām jau, es zinu,



114

Tavs uzdevums ir grūts — šis piedzīvojums
Viss it kā mūža salna uzkritis

Uz tavu jauno galviņu. — Ak, sāpes
Pat netaupa tos, kas uz troņiem sēž —

Bet tikai kauns mums nedrīkst tuvoties!

Un majestātes svēto gloriju
Mums sargāt spožu, neaptraipītu —

Krīvs

(Mirdzai dunci pienesdams).

Nu iesāc savu gaitu, karaļmeita,
Tā augsta ir, tev vidutājai jābūt
Starp cilvēkiem un dieviem, un kas grēkots
Pret pēdējiem, to atkal salīdzini,
Tiem ziedojot. Še, ņem šo ieroci.

(Dod Mirdzai dunci, kura to aizskarot saraujas, tad pie
iet pie saistītiem.)

Nu ceļos metaties, sāc ar šo

(Uz Laimonu rādīdams)
Pirmo.

Asja
(uz Mirdzu).

Apžēlojies, vēl reizi tevi lūdzu,

Ak, uzklausi jel izmisuma balsi!

Tu esi sieviete — un ja tik reizi

Tev viņš bij dārgs, tad tev to vajag just.
Ak, ne priekš sevis vairs es tevi lūdzu —

Es labprāt nāvē aizmigšu — bet viņš
.. .

Ņem viņu tu! Lai Laimons tevim pieder . ..
Tev viņu atdodu

Laimons

Beidz, Asja, tevim

Priekš viņas nebūs pazemoties, kura

Par mums tik daudzreiz zemāka — un kura

Ir verdzene tik savām kaislībām!

Gan uzskatot tās veidu ārīgo,
To domājos, kā augstu, cēlu būti,
Kā sarga ģēniju to iztēloju,
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Kas patvērumu piešķir nicinātiem

Un savus spārnus sedz pār vajātiem,
Kam dvēs'les tīrā, dzidrā kristallā

Tik mājo saldas debešķīgas dvēsmas —

Bet rau — tur lodā čūskas nāvīgas,
Kas bezspēcīgi savu dzeloņu

Mums pretim stiepj ...
Nu, nāc un dzel! Tavs

asmins

Tik mūsu miesu šķeļ, bet dvēseles

No viņa neaizskārtas, tikai ciešāk

Vēl vienojas.

Karalis

Mans bērns, ak neļauj sevi

Vairs nievāt.

Krīvs

Nekavējies, karaļmeita,
Un ziedojumu sāc.

Laimons

Nu, vai tu dzirdi,
Mēs tevi gaidām jau! Šī miesa tikai
Par šķērsli mums, no kuras drīzi vaļā
Tikt vēlamies — jeb vai tu gribi vēl
Mūs' mokas pagarināt, priecāties?
Ai, tad tu maldies, šinīs vaibstos nav

Ne sāpju zīmes, tur tik lasāma

Priekš tevis nicināšana!

(Mirdzai izkrīt duncis.)

Jautrīte

Ak, Mirdziņ,
Sirdsmīļā draudzene, jel apžēlojies!
Ak klausies, ko es tev tik gauži lūdzu,
Kas ari darīts tev, ak piedod! piedod!

Vaidelotes

{ap Mirdzu).

Ak žēlo, žēlo, ļaujies pielūgties!
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Mirdza

(izraujas no viņām un dodas uz otru pusi, kur, ģīmi ar

roku aizsegusi, paliek nekustēdamās stāvam. Klusunr.)

Laimons

Ak, nedrebi, sirdsmīļā, nebīsties,
īss brītiņš tikai, tad viss pārciests būs!

Tad miesas smagums mūs vairs nesaistīs,
Bet augšā tur, virs zvaigznēm lidosim

Mēs gaismas gariem līdzīgi. —

Krīvs

Ja tu par vāju sevī jūties, karaļmeita,
Ar pašas roku vadīt ieroci,
Tad tavā vietā varu izdarīt

Šo ziedojumu es!

(Sagrābj dunci un iet uz ziedokļa pusi, līgusoņi sāk

bungas drūmi rībināt.)

Mirdza

(piepeši).
Nē! — Pagaidi!

Nost nāves ieroci!

(Izrauj krīvam dunci un aizsviež to tālu projām.)

Tiem dzīvot būs.

Eit, važas noņemat!
(Klusums.)

Es saku vēlreiz:

Tie brīvi — atraisāt to saites.

Karalis

Bērns,
Vai es pareizi dzirdu? ko tu dari?

Mirdza

Kas karaļmeitai pienākas. — Tu devi

Man rokā viņu dzīvību, — es dodu

To viņiem atpakaļ —

Karalis

Un kas tev darīts,
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Viss pazemojums, sāpes, kauns, vai vari

To paciest?

Mirdza

Tas viss mani nespēj aizskart,
Kad noziegdamās es caur pašas vainu

To neuzkraujos sev. Ak, ne par to

Man kaunēties, ka mīlēju — ai nē!

Bet gan par to, ka sevim piesavināt
Ar varu gribēju, kas nebij mans,

Un kaislības man prātus aptumšoja . ..

Ak, ko es noziedzos, to labprāt gribu
Par labu griezt un atkal izlīdzināt —

Zelts rāda savu īsto vērtību

Tik kausēts ugunī.

Romāns

Vai dzirdat viņu,
Cik augstsirdīga?

Varamunds

Viņa laiž tos brīvus,
Ai, tas ir augsti, īsti karaliski!

Daumants

Lai steidzam viņus tūdaļ atpestīt.

(Kunigaikšti noņem Laimonam un Asjai ķēdes, vaidelo
tes ap Asju.)

Asja

Vai patiesība tā, jeb tikai sapnis?
Pie kapa malas atkal dzīvība

Kā spoža zvaigzne uzlec! ak, par daudz!
Man prāti zūd

(Noģībst un ieslīd Laimona rokās.)

Jautrīte
(gavilēdama).

Ai, es jau zināju,
Ka viss tā nāks! Tu mana mīļā Mirdziņ,
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Ka mākoņi gan tevi aptumšoja,
Bet nu jo spožāk atspīd saulīte!

Mirdza

Jo liesmaināka tā ir noejot

Laimons

(uz Mirdzu).

Ak, piedod man, ko tevim pāri darīj's.
Tik nu, kur ēnas zūd, kas apmigloja
Man tavu tēlu, tagad ieraugu
Es būti dievīgu!

Mirdza

Tur augšā dievi,
Tie nepārmainās, tie ir vienādi,
Bet cilvēkiem, pirms viņiem jātop līdzi.
Caur rūgtu, asu cīniņu ir jātop.

Krīvs

Ha! vai tiem brīviem iet? vai noziegumam
Bez soda palikt? Vai lai dievu dusmas

Pār mums kā straume izgāžas!?

Mirdza

Ļauj man,

Es zināšu gan viņus salīdzināt
—

Prom tur ar viņu baigo nāves tēlu,
Mums dievi tikai gaismas dievi ir!

(Uguns Pikola priekšā top izdzēsta un aizsegs pār viņu

nolaists.)

Tu, mana dieviete, man atkal smaidi

Tik mīlīgi... es nāku, nāku jau!
Jūs visi atkāpjaties. Vaidelote

les tagad ziedot.

Jautrīte
Vai jūs viņu redzat?

Kāds burvīgs spožums viņai vaigā staro, —

Vai tā vēl Mirdza? Es to nepazīstu!
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Mirdza

(pie Praurimas).

Ak, mana mīlā māte, nu tavs bērns

Pie tevis griežas atpakaļ ak piedod,
Kad dzīves strāva savā burzmā mani

Līdz aizrāva kad es, kā skaņa, kurai

Bij skanēt tikai mūžīb's kokļu spēlē,
No viņas raisīdamās — aizklīdu

Pa pasaul's neskaņām ...
Tu žēlīgi

Man rādi ceļu atkal atpakaļ
Un apkampdama savās rokās slēdz.

No taviem skūpstiem, ai, cik viegli nesāp
Vairs sirsniņa un sadzīst visas brūces —

Viss it kā sapnis baigs man garām slīd,
Un gars mans, saraudams šās zemes saites,
No saldām skaņām augšup celts, tas steidzas

Uz savu tēviju!

(legrūž sev dunci krūtīs un saļimst pie dieves kājām.)

Karalis

Ai, ko tu dari?

Mans bērns! ak glābjat, palīdzat!

Jautrīte

(Mirdzas galvu turēdama).
Tā mirst,

Jau viņas acis slēdzas.

Mirdza

(mirdama).

Ai, cik — jauki,
Tur, kur stars ar — staru

Liesmās vienojas,
Tur — kur gars ar — garu
Atkal satiekas —

(Mirst.)

Karalis

Mans bērns, mans bērns, ai, kam tu atstāj mūs!
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Krīvs

(rokas paceldams).

Nu dieviem ziedots, viss ir izlīdzināts.

(Priekškars.)



Saules meita

Fantāzija sešos tēlojumos





I

Dangū
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Līgsmodamies priecas svētkus
Dievi Dangū svinēja,
Dzīves dzēriens pāri plūzdams
Zelta kausos putoja.

Visur mūža dailes vizma

Bij pār sfērām izlieta.

Vētra, it kā milzu kokle,
Slavas dziesmās skanēja:

«Pērkonam ir spēks un vara".

Atskanēja svinīgi,
„Klintis, milzu kalnus skalda

Drupās viņa zibeņi!"

Nolido viņš putnu ceļu,
Noskrej zvaigžņu gājienu,
Un ar vētras spārniem apkampj
Austrumu un rietumu.

Smagām, sastingušām vielām

Dzīvību viņš iedvesis;

Dievišķīgu elpu dvašo

Niecīgākais pīslītis.

It kā viena straume otrā

Nāve ieplūst dzīvībā,
Pilīte uz zemes nekrīt

Pat bez mēra, likuma.

Viņa godību lai izteic

Tādēļ visa radība,
Un lai visi debess pulki
Viņa slavu liecina:
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„Šurp, kas vadāt zvaigžņu barus

Šurpu, saules meitiņas,
Lai no saldām slavas dziesmām

Pārplūst jūsu lūpiņas!"

Saules meitas atpeldēja,
Katra zvaigžņu laiviņā,
letērpušās spožos staros,

Varavīksnas jozumā.

Maigām debesskaņām skanot,

Viņas dziesmu uzsāka,
Saules cēlumam un varai

Slavas dziesmu dziedāja:

„Saule it kā karaliene,

Zvaigžņu pulka vadīta,
Visus neskaitāmos barus

Ved pie gaismas avota.

Bet par viņu debess telpā
Citas saules augstākas,
Kurām atkal pārvaldnieces
Cēlākas iekš mūžības.

Un tā saule sauli vadot

Bezgalības gājienā,
Beidzot vienā liesmu strāvā

Visas satek — dievībā—

Viņām slavējot un dejot
Šurp tik viena nenāca;

Tā no visām saules meitām

Pērkonam bij mīļāka.
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It kā tumši padebeši
Viņas galvu nospieda,
Un kā bieza rudens migla
Vaigu skumjas apklāja.

Kad arvien vēl kavējamies
Pērkons viņu redzēja,
Tas, no sava troņa cēlies,
Bargi runāt iesāka:

„Rau, še manu slavu teica

Visi debess pulki jau,
Vai priekš visiem maniem darbiem

Tev neviena vārda nav?

Es pār citām saules meitām

Tevi cēlis augstāku,
Savā gaitā iedams, tevi

Vienmēr līdzi vadāju.

Kad man viesuls zirgus trieca,

Mežu galus locīja,
Biji tu, kas manos ratos

Manim līdzās stāvēja.

Kad ar bargu balsi graujot
Pīšļos triecu radību, —

Liesmās, vētrās parādīju
Tevim savu godību.

Vai kad saviem siltiem stariem

Saule visā cēlumā,
It kā liela zelta jūra,
Visas malas apņēma.
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Tā ka siltumu un gaismu
Smēlās visa radība,
Vai tur tevim nestaroju
Dievišķīgā lielumā?

Mani brīnišķīgie darbi

Vai nav visur vienādi?

Līdzīgi vai neparādās
Milzī tie kā smicenī?"

Bet bez bailēm saules meita

Savu vaigu pacēla,
It kā skaidra, gaiša diena

Viņas acis staroja.

„Tēvs," tā teica, „tavus darbus

Gan var brīnišķīgus teikt,
Debess sfērās un virs zemes

Viņus nevar slavēt beigt.

Bet šī tava spēka roka,
Kura zvaigznes kopā sien,

Kādēļ viņa aizmirsusi

Radību tik vienu vien?

Kad tā debess tēliem sprauda
Priekšā mērķi, gājienu,
Kādēļ patvaļā tad viņa
Atstāj tikai — cilvēku?

Ka tas, mūžam maldīdamies,
Kaislībām par vergu krīt,
Un kā atlauzts klinšu gabals
Lejup, vienmēr lejup rit?
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Kas tu liels un visuspēcīgs,
Kas tu kalnus zemē grauj,
Vai šo maldu tevim skatīt

Tavas tēva acis ļauj?

Kur viss dabā harmonija,
Visur salda pilnība,
Teic, vai tevim ausīs nebrēc

Griezīgi šī neskaņa?

Sauc jel cilvēkus sev klātu,
It kā tēvs sauc bērniņus,

Jeb tos dusmās iznīcini,
Mezdams zemē zibeņus.

Viņai runājot, kā ēna

Visam lēni pārskrēja,
Saules meitas dejot rima,
Zelta kokles nolika.

Pērkons, dzirdējis šos vārdus,
Vēl jo drūmāks palika.
Kādu brīdi klusu cietis,
Drūmi tad viņš iesāka:

„Kam pēc viņām būtēm taujā,
Kuras nospiež liktens lāsts?

Lūk, pār viņām laika klēpī
Slēpjas biedinošs kāds stāsts:

Tur, virs zvaigznes, ko par zemi

Saucam, reiz bi j milzeņi,
Kuri savā pārgalvībā
Centās iegūt debesi.
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Lai tie tad pie zelta galdiem
Dieviem līdzi sēdētu,
Mūžam saldā bezrūpībā
Pārpilnību baudītu.

Tomēr Pramšus mūža zibens

Pārgalvniekus sodīja
Un uz nicināto zemi

Atpakaļ tos atsvieda.

Tur ai drūmām zemes meitām,
Nāvi,Jlūpēm, Slimību,
Sabiedrībā iedevušies,

Viņi slēdza laulību.

No šiem dīvainajiem pāriem
Izcēlušies pēcnieki,
Kuriem tēva, mātes daba

Kopā, tie ir — cilvēki.

Tādēļ tie kā niecīgs tārpiņš,
Kam nav spēka dievišķā,
Savas iegribas ar spēju
Nevar vienot saskaņā,

Gars gan spēji spārnus cilā

Doties turp, kur dievība,
Miesas nevaldāmās kaisles

Velk to lejup, staignājā. —

Mums vairs, viņus apkarojot,
Jālieto nav zibeņi,
Tie, pēc Pramšus lāsta vārdiem,
Paši savi postnieki.. .**
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Bet pēc viņa runāt steidza

Atkal daiļā dievmeita,
It kā bērnam pieglaužoties
Balss tai mīksti skanēja:

„Tēvs, vai tikai tiesāt, sodīt

Rokā mums visspēcība?
Mīlestībā žēlot, piedot
Vai nav īstā dievība?

Kad uz taisnu ceļu viņus
Vadonis kāds uzvestu,

Viņu nomirušās krūtīs

Vienu stīgu aizskārtu;

Tiem no skaidra avotiņa

Sniegtu vienumalciņu,
Kas ar maigu valganumu
Dotu jaunu dzīvību

. .
."

„Velti!" Pērkons starpā sauca,

„Diezgan vēl tiem nebūtu,

Tie, arvienu vairāk gribot,
Nekad mēra nerastu.

Pat ja debesīs tos celtu,

Viņi mierā nebūtu,
Stāvokli tie iekārotu

Vēl par dieviem augstāku.

Tādēļ atstāsim tos slimstam

Viņu zemes vārdzībā,
Baudīsim mēs netraucēti

Laimi debess pilnībā."
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Debess meita, nerimdama,
Tomēr atkal runāja,
Kamēr spoža liesmu kvēle

Tai no acīm staroja:

„Bet ja no mums, pašiem dieviem,
Kāds uz zemi nokāptu? ...

Tētiņ mīļais, ja es pati
Turp pie viņiem noietu?

...

Sirdī sen jau līdzcietība

Man priekš viņiem iedegās,
Gribu viņu sāpes sajust,
Dalīties to ciešanās."

„Vai! pār tevim! Tavi vārdi," —

Pērkons teica skumīgi, —

„Kurus pārgalvībā teici,
Liktenstēvam dzirdami!

Zemē noejot tev būtu

Ari miesās jātērpjas,
Jāuzņemas vārgs un kaites,

Jājūt zemes kaislības.

Ja tur bangojošā dzīve

Tevi līdzi aizrautu,
Atpakaļ uz debess māju
Tu vairs ceļu nerastu.

Tevi, krāšņo debess puķi,
Mums tad jāļauj pīšļos mīt,

Neglābjami gaismas meita

Tumsas gara varākrīt —"
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Bet te viņa droši teica:

„Tēvs, es ari nebīstos,
Kad mans ceļš caur pekli ietu,

Es ar pūķiem cīnītos.

Gribu ciest un gribu censties,
Turot gaismas vairogu;
Tikai to, kas cīņā gūta,
Saucu īstu uzvaru.

Burās dveš man mīlestība,

Drošums, spēks man vadoņi,
Sirdī kvēlo ilgošanās,
Mani spārni pacelti —"

Arvien vairāk pieglaužoties
Balss tai mīksti skanēja.
Beidzot Pērkons nopūzdamies
Cieši viņu apkampa:

„Bērns, lai notiek tava griba,
Ej uz pasaul's ieleju,
Liktenis lai lemj, ka drīzi

Mājās tevi sagaidu.

Es uz tava ceļa došu

Tevim līdzi dāvanas,
Kuras man no Pramšus paša
Zemes bērniem atstātas.

Bet kam debess balvas sniegtu.
Tikai tādu izvēli,
Kuru tu starp visiem viņiem
Cienīgāku atrodi.
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Bet tam bargi piekodini
Ņemt tik vienu dāvanu,
Tālāk ejot nesātībā

Laimi viņš vairs nerastu.

Un šo teicis, viņš tai sešus

Zelta traukus iedeva.

Kurus savā staru segā
Saules meita paslēpa.

Pārvērzdams tad viņu pašu,
Viņš to viegli aizskāra,
Tā ka caurspīdīgais ķermens
Cietā veidā sakusa.

Nebij tā vairs debess būte,
Kas kā cilvēks smaidīja,
Tomēr dievišķīgā daba

Katrā skatā atspīda.

Viņas māsas atvadoties

Viņai apkārt apstāja,
Visas mazās zvaigžņu biedres

Skumjās lēni drebēja.

Vēlreiz viņa Pērkontēvu,
Vēlreiz māsas apkampa,
Un tad projām steidzot sēdās

Auseklīša laiviņā.

Viegla debestiņa nesta

Tā uz zemi lidoja,
Meteori liesmodami

Ceļu viņai rādīja.



II

Ceļojums
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Pavasara plūdi gāzās
Kalnos, lejās šķīzdami,
It kā vergi projām steidzās,
Savas važas lauzuši.

Zaļa zāles villainīte

Tērpa atkal ielejas,
Vizbulītes, vijolītes
Cēla savas galviņas.

Tūkstoš rasas pilieniņu
Saules liesmās dzirkstēja,
Un ikkatris asniņš dzēra

Kā no zelta kausiņa,

Vējiņš šurpu turpu skriedams,
Visiem vaigus glāstīja
Un par laimi, mīlestību

Katram ausīs čukstēja.

Nogrimusi laimes sapņos,
Silti, strauji pukstēja
Apakš smaršas pilniem ziediem

Pavasara sirsniņa.

Tikai cilvēki vien sirdī

Pavasari nejuta,
Viņi tumšos, drēgnos mūros

Dievu elkiem kalpoja.

Te uzreiz, rau, zibens stari

Pāršķēla šo tumsību,

Sapulcētie izbijušies
leraudzīja brīnumu:
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Daiļa, debešķīga būte

Viņu vidū stāvēja,
Sāka runāt mīkstā balsī,
Kas kā dziesma skanēja:

„Raugaties gan tuv' un tālu,
Visur moša kustība;
Dzīves spēka milzu elpa
Dūc kā vētras krākšana.

Spēks tas pats, kas sakuļ bangas,
Bezdibeņus pārskalda,
Vēsmā puķes liegi skūpstot
Saldu smaršu iznēsā.

Saulei atspīdot viņš pārvērš
Tvaikā ūdens pilienus,
Jūtās iekustinot nervus

Vada domu virzienus.

Spēks, kas brīnišķīgā veidā

Dzelzi sien ar magnetu,
Ir tas pats, kas mīlā vieno

Sirsniņu ar sirsniņu.

Visās parādībās redzat

Jūs tā gaitu vienādu,
Atzīstat šo augsto spēku,
Saucat to par dievību!"

Un šos vārdus runājusi,
Daiļā būte izzuda,

Ilgi saldās balses atbalss

Ļaužu sirdīs skanēja. —
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Un pie tumšās debess malas

Viegla blāzma uzausa —

Vai tie bija rīta stari

Tāla gadu simteņa? ....

Savā zvaigžņu laivā sēdās

Atkal dievu meitiņa,
Tālu, tālu Auseklītis

To pār kalniem aizira.

Vienmuļīgā ikdienībā

Tā kā maska nokāpa,
Smagās, nedzīvajās vielās

Gara dvēsmu iepūta.

Dzīve tika apbalvota
Kā ar jaunu dvēseli,

Augstā daile saderēja
Nākt par pasauTs pilsoni.

Tādā gaitā saules meita

Daudz vēl apkārt staigāja,
Tumsas segu saplosīja,
Gara saites sarāva.

Ļaudis, pakaļ nākot, viņu
Apstāja ar daudzumu,
To no visām dievu būtēm

Pielūdza kā augstāku.

Bet, rau, griba cilvēcīga
Mūžam nezin robežu, —

Drīzi vien tie atkal sāca

Kārot vēl ko labāku.
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„Saules dieviete," tie lūdza,
„Tu mūs daudzkārt apalgo,
Bet nu dod no savām balvām

Mums to visucēlāko!"

Klausīdama saules meita

Tiem ar roku pamāja:
„Visiem, kam šī vēlēšanās,
Manim pakaļ jāstaigā."

Tad tā smaršojošās birzes,

Puķu laukus atstāja
Un, uz augstu kalnu rādot,
Grūtu ceļu uzsāka.

Tur vairs putni nedziedāja,
Asi pūta ziemelis,

Kurš no dabas vaigiem bija
Visus ziedus izdzēsis.

Augstāk kāpjot ērkšķu teka

Kļuva vienmēr stāvāka,
Un no grūtā ceļa daudzi

Atpakaļu pārgāja.

Klusa, drūma vientulība

Še visapkārt valdīja,
Mākoņi kā līķu sega
Zemi grūti nospieda.

Beidzot tie ar lielām pūlēm
Kādus vārtus aizsniedza:

Tos ar demantatslēdziņu
Saules meita atslēdza.
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Pretim nākam ieraudzīja
Ļaudis cēlu sirmgalvi,
Saules meita viņu sveica

Saukdama par „zinātni".

„Kam jūs, ļaudis, šurpu nācāt?"

Drūmā vecā jautāja,
„Dzīves prieka kausu baudot

Vai jums diezgan netika?

Kas ar spīguļošām putām
Ūdens virsū spēlējas,
Tumšā, biedinošā dzelmē

Kādēļ nokāpt vēlējas?

Gribat dzīves noslēpumiem
Atvilkt segu pēdējo?
Rau, tos glabā augsta dieve,

«Patiesību" dēvē to.

Viņas drūmais dāvinājums
Nevarēs jums atsvērt to,

Ar ko savus izredzētos

Jautrā dzīve apbalvo.

Nepieejama ir viņa,
Upuriem tik lūdzama,
Mazākā tās pielaidība
Karstiem sviedriem gūstama.

Simtām maldu tekas ejot,

Jūs to atrast nespētu,
Došu līdz jums savas meitas,

Kas lai ceļu rādītu."
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Sacījusi šādus vārdus,
Vecā viegli pamāja:
Svešādas un raibas bīītes

Viņai klātu pieskrēja:

Cita tērpta gaismas rotā,
Cita zvaigžņu vaiņagā,
Citas drēbes atspīdēja
Vizuļošā kristallā.

Un tās katra nesa rokā

Svarus, mērus dažādus,
Vilka baltās smiltīs riņķus,
Burtus nesaprotamus.

Izskaidrojot vecmāmiņa
Tās uz katru rādīja:
„Šī man zibens ceļu vada,

Šī, kas zvaigznes pārskata,

Tā no aizmūžības kapiem
Izceļ gadus tūkstošus,

Tā, kas dabas spēkus saista,
Ūdens, tvaika milzeņus."

Zinātnēm tā atstājusi
Cilvēci pie mērķa vest —

Saules meita atkal steidzās

Savā zvaigžņu laivā sēst.

Un pār zemi lidodama

Viņa lejup lūkojās,
Redzēja, kā ļaudis čakli

Steidzās, centās, rīkojās.
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Dzīves veidi attīstībā

Kļuva vienmēr glītāki,
Un ap mūžībs spoli tinās

Dūcot gadu simteņi.

Bet vēl saules meitas gaitas
Visas nava panāktas,
Pērkontēva līdzi dotas

Vēl tai sešas dāvanas.

Kur starp visiem zemes bērniem

Viņa gan lai tādu rod,
Kas ir izredzēts un cienīgs,
Ka tam debess balvas dod? ...

Klusa nakts ar saldu dusu,
No it visiem gaidīta,
Piekusušiem acis aizver,

Vājus atkal spirdzina.

Klusums dziļš visapkārt valda,
Miers ir visā radībā,
Bet kas tur, rau, pusnakts tumsā

Spīd kā maldu liesmiņa?

Akmens pils tur tumšiem mūriem

Rāda ēnu spocīgu,

Augšā redz no torņa loga
Spīdam vāju gaišumu.

Klusā istabā pie galda
Bieziem rakstiem apkrauta,
Varonis jauns, domās grimis,
Viens sēd pusnakts klusumā.
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Mēness, iekšā raudzīdamies,
Bālu spoku gaismu lej,
Upji, drūmi vaidēdami,
Pūces logam garām skrej.

Mirdzēdami zib gar sienām

Bruņas, spoži vairogi,
Apkārt mētājas pa grīdu
Salauzīti zobeni.

Spējusi nav kara gaita
Saistīt jauno varoni,

Šķēpu troksnis, žvadzēšana,
Nepilda tā dvēseli.

Apbraucis tas jūras, zemes,

Ņēmis līdz daudz gudrību,
Pavada bez miega naktis,
Pētot mākslu, zinību.

Bet kur gars tam nogremdējies.
Domu tumšā dzelmē mīt,
Dzīslās atkal nevaldāmi

Kaisla jaunīb's asins rit.

Gars un dvēs'le, izslāpuši,
Okeānu izdzertu, —

Labprāt tas ar milzu rokām

Zemes lodi apkamptu.

Jūtas saldi apmierinot,
Miesas, dvēs'les saskaņu,
Tumšās ilgošanās mērķi,
Kur gan to lai atrastu? . .

.



III

Satikšanās
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Klusā naktī atkal varons

Gara darbiem nododas,
Bet par burtiem tālu pāri
Acis viņam aizmaldās:

„Ak, šos pretestīgos garus

Ilgāk nomākt nespēju!
Jūtu, it kā manās krūtīs

Tūkstoš liesmu kvēlotu —

Bezdibeņus mērot spētu,
Kalnu virsus pārskrietu,
Visu plašo bezgalību
Milzu spārniem apkamptu.

Miesu, dvēseli un garu,
Visu nodotu es tam,

Kurš jel vienu malku sniegtu
Manam garam slāpstošam!"

Un, rau, lēna klauvēšana

Viņa vārdus pārtrauca,
Durvis klusu atvērdama

Saules meita ienāca —

Savām cilvēcīgām acīm

Vai kāds ticēt varēja!
Vai šis daiļums patiesība?
Vai tik sapņu apmāna?

Bet no dievu meitas lūpām
Vārdi saldi skanēja,
It kā vēsma vizbulītes

Ziedu naktī birdina:
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«Mirstīgais, tu mani sauci,
Tavai balsij paklausu,
Šurpu steidzos es, lai tavu

Vēlēšanos pildītu:

Te, rau tevim dāvājumi,
Pašas debess balvoti,
Pats pēc savas gribas kādu

Viņu starpā izvēli.

Pietiek tevim jau ar vienu,
Lai sev laimi iegūtu,
Tālāk iedams nesātībā,
Velti viņu meklētu —"

Un to teikusi, tā savu

Zvaigžņu segu atvāza,

Viņam priekšā slēpumainos
Debess traukus nolika.

Bet šīm balvām jaunais varons

Nepiegrieza vērību.

Viņa liesmojošie skati

Krita tik uz devēju —

„Ko gan manim vairāk vajag
Citu kādu dāvanu,
Kad es savā priekšā redzu

Pašas debess vaiņagu!

Lai man atspīd paradīzes,
Tikai tevi redzētu!

Visiem debess pulkiem saucam,

Tevi vien tik dzirdētu!
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Saki, mana daiļā dieve,
Kā lai tevi godāju?
Lūgšanu vai tevim vajag.
Gaviļu, vai asaru?

Vai lai pāršķeļot šīs krūtis

Tevim sirdi parādu?
Vai lai ugunīgā strāvā

Tev pie kājām izplūstu?!

Saki, daiļā debess būte,
Vai tu mani saprastu,
Vai ar kaislo zemes dēlu

Līdzcietību sajustu?

Nepakustot tavas acis

Manu izmisumu redz —

Tavas caurspīdīgās miesas

Vai gan maz jel sirdi sedz?

Vai gan kad jel tavās dzīslās

Karsta asins vārījās?
Vai šīs krūšu baltās lilijas
Cilājās reiz nopūtās?

Vai šīs debešķīgās acis,

Kas par zvaigznēm spodrākas.
Spēj gan dusmot, gaust un piedot,
Vai tās pazīst asaras?

Vai no tavas dusas vietas

Miegs nekad tev nebēdza.

Kaisli, pavedoši sapņi
Smadzenēs tev nededza?
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Saki, tavā debess mājā
Debess pulks kad dziedāja,
Piepeši vai kāda skaņa
Ausīs tevim nenāca,

Kas kā stīga pušu trūkstot

lebrēkdamās vaidēja?!
Mana dvēsele tā bija,
Viņa tevi gaidīja ...

Tavi dzīvokļi gan skaisti,
Bet tik auksti — ledaini —

Nāc pie cilvēcīgām krūtīm,
Glaudies klātu, sasilsti —

Mūžību gan nepazīstu,
Man tik — acumirklis viss!

Bet šis vienīgs acumirklis

Visus mūžus izsmēlis."

Viņa balss arvienu kaislāk

Lūdzot, gaužot drebēja,
Apkampis tas dieves ceļus,
Viņai priekšā noslīga ...

It kā burvestības varā

Saules meita stāvēja,
Gribēja gan projām doties

Bet ne kustēt nespēja —

Gaudas, asaras tai apkārt
Rit kā daiņu meldiņa,
Vilinošām burvju skaņām
Viņas ausis maldina —
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Un tā viņa vārdus lūdzam

Dzird arvienu gaužākus,
Jau pie saviem vaigiem sajūt
Karstus elpas vilcienus —

Viņa skati kaistot, degot
It kā ogles kvēlošas,
Arvien ciešāk, arvien dziļāk
Viņas acīs ieurbjas ...

Debess valdiniek, vai nevaid

Tevim gari spēcīgi,
Pērkontēv, vai neiespēji
Sargāt savu mīluli?

„Atstāj, mirstīgais," tā viņa
Mokām tikko paspēja,
Projām streipuļojot rokas

Izmisusi pacēla:

„Laid! — man sveši tavi vārdi,
Tie man neizprotami,
Debess tēvs no citas vielas

Radījis man dvēseli.

Viņas zelta stīgas tikai

Līdzjūtība kustina,
Bet priekš ļaunām iekārībām

Aizslēgta šī svētnīca!

Dievu sods pār mani nāktu,

Ja es tevi klausītu,
Tie no savas paradīzes
Mani mūžam izstumtu!"
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„Ak! Tu žēlo tikai sevi!"

Izmisis viņš izsaucās,
„Tu ar saltiem smaidiem skaties,

Kā man mokās jābeidzas.

Ari es, kā tu, no debess

Saņēmu šo dzīvību,
To kā saplīsušu trauku

Tagad projām aizsviežu —".

Un jau zobens spožais asmens

Viņam rokā zibēja,
Atri tas ar roku drēbi

Sev no krūtīm noplēsa —

«Briesmīgais, ko darīt gribi!"
Saules meita izsauca,
Klātu steigusies, no rokām

leroci tam izrāva.

Bet kad drebot tā ar pirkstiem
Viegli viņu aizskāra,
Klātu steidzās ļaunie gari,
Kas šo brīdi gaidīja.

Gavilēdami tie viņiem
Savus valgus uzmeta,
Zemes dēls jau debess meitu

Savās rokās ieslēdza —

Kaisli vārdi viņai ausīs

Skan kā čūskas šņācieni,
Karsti skūpsti apsvilina
To kā odzes dzēlieni —
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Saules meita līgsmas, mokas,
Visus kopā sajuta —

Pirmoreiz kā zemes bērnam

Pukstēja tai sirsniņa —
...

Ārā bija sacēlusi

Vētra visus negaisus,
Kaucot tā sev priekšā trenca

Saraustītus mākuļus.

Arvien biežāk, arvien ciešāk

Tā šo vietu ietina,

To ar biezām, melnām segām
Dievu acīm aizklāja —

Krakšķēdami koki liecās,
Viesuls rāva ozolu,

Likās, it kā simtiem garu
Rokas laužot vaidētu.

Bet par vētrām nebēdājot,
Ne par dievu dusmību,
Tie no kausa pārplūstoša
Dzēra debess līgsmību.

Pusei raudot, pusei smaidot

Viņas balss tam skanēja,
It kā mīkstas, saldas daiņas
Atskan kokļu meldijā:

«Mirstīgais, es tevis labad

Nenākšu vairs debesīs,
Mani lauztie baltie spārni
Mani turp vairs nenesīs —
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Paradīzes vārtus redzu

Es priekš sevis aizvērtus,
Nedrīkstu nekad vairs skatīt

Garus, sevim līdzīgus.

Gaidu, mirstīgais, ka visu,
Ko priekš tevis ziedoju,
Vienmēr jaunā mīlestībā

Tu man atkal atdotu.

Tumšas jūsu zemes tekas

Manim nepazīstamas.
Vai pret ļaunām briesmām mani

Mīlestība aizsargās?"

Jaunais varons saules meitai

Svētiem zvēriem solījās,
Noskūpstīja tai no vaigiem
Nokritušās asaras.

Pārgājusi bija vētra,

Zvaigznes atkal laistījās,
Savas nogurušās galvas
Cēla baltās lilijas.

Un pa mēness stariem viegli
Gari lejup nolaidās,
Vai gan apvaicāties nāca

Tie pēc māsas izstumtās?

Vai tie viņu sodīt nāca?

Vai tie viņu žēloja?
Vai no viņu zvaigžņu acīm

Spožas as'ras ritēja?

Nē, tiem līdzjūtība sveša,

Asaras tie nepazīst —

Mūžam zelta harmonijā
Bezgalības straume līst.



IV

Seši dāvinājumi
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Varonis, kad nolaupījis
Bija debess daiļumu,
Un no vietas visusvētās

Nostu rāvis priekškaru,

Tie nu kopā izbaudīja
Visu laimes reibumu.

Paradīzes saldās jausmas,
Zemes karsto kaislību:

Klausījās tas viņas dziesmās,
Viņas daiņu meldijās,
Kad par debess māju stāstot

Viņa sapņos kavējās:

Ēterā kur caurspīdīgā
Mājo gari spārnoti,
Un pa debess telpu steidzot

Zvaigzne sastop zvaigznīti —

Atmiņās tad nogrimusi
Viņa augšup lūkojās —

Vai pēc tālās tēvu zemes

Viņai modās žēlabas?

Nē, tai nebij vairs ko žēlot,
Ne tās liktens citāds taps:
Tēvija tai zemes virsū,
Še tās valstība un — kaps.

Sapņojot kā acumirkļi
Dienas viņiem pagāja,
Un pēc putojošiem plūdiem
Straume lēnāk ritēja.
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Drīzi varonis jau juta
Atkal sirdī tukšumu,
Un, rau, te viņš atgādājās
Sešu debess dāvanu.

Kur tās paglabātas bija,
Slēptuvi viņš atslēdza:

Brīnišķīgi spožās krāsās

Tās tam pretim liesmoja!

Pirmais kausiņš starus meta

Krāsā bāli zaļganā,
Kā par ledus kalniem atspīd
Ziemeļblāzma zvīļaina.

Otris krāsu dažādībā,

Apbērts pērļu ķekariem;
Trešā smagais zelta kalums,
Rotāts dārgiem akmeņiem.

Spožāk ceturtais par visiem

Meta krāsu liesmainu,
Acis skatīt nevarēja
Ugunīgo purpuru;

Piektais trauciņš vizuļoja
Un kā viļņi viļņoja,
Visās krāsās spulgodama,
Apvīta tam varvīksna.

Tikai sestais nespīdēja
Raibā, spožā izskatā,
It kā slēpies tas aiz citiem,
Tumšā krāsā stāvēja.
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Varons, ilgi nepārlikdams,
Pirmo kausu saķēra,
Un līdz dibenam tas viņu
Ātriem malkiem tukšoja —

Un, rau te, kāds savāds brīnums —

Tukša trauka dibenā

Cieti iegriezts demantburtiem

Uzraksts „s lava" stāvēja —

Piepeši tam krūtis ceļas
It kā jūra viesuļos,
Un viņš gavilēdams izsauc:

„Nu man ir, ko vēlējos!"

Pacelties par citiem pāri,
Kā uz kalna virsgala,
Slavas lauriem pušķots stāvēt

«Nemirstības vaiņagā —".

Ātri tad viņš bruņās tērpās,
Sēdās brašā kumeļā,
Apkampis vēl saules meitu

Atkal pārnākt solīja.

Uzmeklējis kara lauku,
Zobeni kur tirkšķēja,
Devās viņš ar joni iekšā

Niknākajā kautiņā.

Un, rau, šeitan dievu balva

Savu spēku rādīja:
Bultas viņam garām skrēja,
Šķēps tam pretim salūza.
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lenaidnieki kliedza, bēdza

Jau no viņa tuvuma,

Un uz katra soļa nāca

Viņam līdzās uzvara.

Kauju spoži galā vedis,

Pārvarējis naidnieku,
Panācis viņš bija mērķi:
Slavas lauru vaiņagu.

Viņa godu svinēdami,
Visi zvani zvanīja,

Tuvu, tālu, katrā mutē

Viņa slava skanēja.

Guvis nevīstošus laurus,
Varons mājā atgriezās,
Atkal savai līgaviņai
Mīlestībā nodevās.

Bet drīz atkal vēlēšanās

Viņa krūtīs pamodās,
Otra trauka noslēpumu
Viņam atklāt gribējās —

Dimanti un dārgakmeņi
Laistījās tur daudzumā,
Atradums, kas viņā bija,
«Bagātību" dāvāja.

Kas tik vien virs zemes ronams,

Visi viņas dārgumi,
Tagad viegli sasniedzami,
Baudīšanai nolemti.
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Drīzi vecās mājas vietā

Cita jauna pacēlās,
Marmors, zelts un dārgakmeņi
lekšā, ārā staltojās.

Visas lietas izrādīja
Karalisku lepnumu,
Simtiem kalpu sagaidīja
Bagātnieka pavēļu.

Slavens tā un visu cienīts,
Bagātības apbalvots,
Līgaviņas mīlestības

It kā saules apstarots,

Jaunais varonis nu laimīgs
Sevi saukties varēja.
Bet vai sirds tam, nerimstoša,

Pilnam visu atzina?

Kamēr pukstēja, tai bija
Vēlēties arvien vēl ko,
Drīz jau atkal atdarījis
Bij viņš trauku sekošo:

Smagā zeltā dzirkstīdamies,
Trauks šis „godu" dāvāja,
Un kur manta, bagātība,
Ari goda netrūka:

Tālām jūdzēm ļaudis nāca

Viņa mantas apbrīnot,
Slavēja to veci, jauni,
Centās viņam godu dot.
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Trūkumā kam palīdzējis,
Asaras kam žāvējis,
Godāts tas no viņiem tika,
Kā to glābējs eņģelis.

Drīzi stalti pieminekļi
Viņa vārdam lepojās,
Kā priekš kāda valdinieka

Ļaudis locījās priekš tā.

Tomēr varonim jo drīzi

Atkal diezgan nebija,
Tas pēc cita, jauna trauka

Savu roku izstiepa:

Šausmīgi tā uguns krāsa

Viņam pretim liesmoja,
Atdarījis viņa vāku

As'nis iekšā redzēja,

Bet ir šās viņš nekavējot
Lieliem malkiem izdzēra:

„Vara" vārds ar asinsburtiem

Dibenā tur staroja.

Ugunīgi varons sauca:

„Šo es teicu dzīvību,
Kad es savās rokās tvēris

Turu tautu veselu.

Un kā mīkstu vaska tēlu

Viņu varu iztēlot,
Un ar mākslinieka roku

Tai pēc gribas veidu dot.
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Kad es tai kā dieva dvašu

Savas domas iedvestu

Un tai mana gara zīmi

Ugunīgi uzspiestu —"

Ari šis no dāvājumiem
Savu spēku rādīja:
Karalis šai zemei mira,
Tauta jaunu vēlēja,

Un no visiem atrazdama

Varoni vien cienīgu,
To par valdinieku cēla,

Aptērpa ar purpuru.

Un zem viņa lēnas rokas

Labklājība uzplauka,
Rakstīta tam mīlestība

Bij uz tautas karoga.

Visu viltību un ļaunu
Gribēja viņš izdeldēt,
Un starp visiem vienlīdzības,
Brīvestības sēklu sēt —

Tomēr tautu īsos gados
Labot, velti pūliņi,
Tai, kā milzu kokiem augot.
Pāriet gadu simteņi —

Un tā varonis, kas panākt
Drīzi mērķi nespēja,
Neprātīgo pulku vadot,
Dzelžu rīksti sagrāba!
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Asins tagad straumēm plūda,
Ka to skatīt šaušalas —

Katram viņa solim nāca

Pakaļ ļaužu vaimanas.

Saules meita gan par labu

Visu pārvērst lūkoja,
Bet tā rīkošanās tapa
Vēl jo dienas bargāka.

Beidzot gļēvā nogurumā
Izsaucās viņš izmisis:

«Piekusis es ilgāk dzīvot,
Visu esmu apnicis!

Dzīves spirgtums manim zudis

Kur lai viņu atrodu?

Vēl uz piektā dāvājuma
Tikai lieku cerību —"

Gan tam saules meita liedza,
Gan to lūdza, biedēja,
Un par viņa nesātību

Dievu dusmas minēja.

«Mani neturi," viņš sauca,

«Ļauj, jo, lai es nenīkstu,
Man kā sakaltušam stādam

Vajag jaunu atvašu.

Dabā visur daudzpusība,
Kustēšanās, rosība,
Vai man tad uz mūžu sastingt
Šinī asins purpurā?"
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Kaislīgi pēc piektā trauka

Viņa roka izstiepās —

Un, to atdarot, kas svešāds.

Rau, tam priekšā stādījās:

Raibi tauriņi no viņa
Bariem gaisā pacēlās,
Varoni tie aplidoja
Un pa malām aizlaidās.

„M aiņa, maiņa," simtām balsīm

Viņam apkārt čukstēja,
It kā maldu uguntiņas
Tam priekš acīm lēkāja.

„Maiņa, maiņa," tā pie sevis

Kārais ilgi domāja,
„Ko gan dievi ar šo vārdu

Manim sacīt gribēja?

Vai gan tad tik patiesībā
Laimi sasniegt iespēju,
Kad šo karalisko kroni,
Purpuru šo nometu —?

Man patiesi nevaj'g laimes

Klēpī bērtu dāvanu,
To tik cienīju, ko cīņā
Saviem spēkiem sasniedzu!

Nu tad pēdējo vēl reizi

Laimi sasniegt lūkošu,
Un bez dievu palīdzības,
Pats ar savu iespēju."
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Prom viņš purpuru tad sviedis.

Ņēma drēbi vienkāršu,
Un ap saviem gurniem joza
Atkal veco zobenu.

Tad, kā viesuls projām steigdams.
Tālumā tas izzuda,
Velti viņam saules meita

Rokas pakaļ izstiepa

Tumši miglas tvaiki cēlās,
Kalnus, lejas ietina,
It kā visai nākamībai

Biezu segu aizvilka,



V

Maiņa
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Laiks ar vēja spārniem skrēja.
Dienas nāca, pagāja,
Bet par velti saules meita

Savu mīļo gaidīja.

Sāpes, karstas, bezgalīgas,
Viņas sirdi pārņēma,
Simtām jūtas, nievāts lepnums
Tur kā auka trakoja.

It kā palma kalna galā
Zibens stara skaldīta,
Visa viņas cēlā būte

Bija lauzta, satriekta.

Vai tā savas saules telpas,
Debess godu atstāja,
Lai no pīšļu radījumiem
Zemē tiktu samīta?

Tomēr vēl tās bēdu daļa
Diezgan liela nebija,
Gaidīja to zemošana

Vēl par visu rūgtāka.

Nāca sveši ienaidnieki,
Viņas pili apsēda.
Pašu viņu projām veda.
Sēja grūtā verdzībā.

Viņas dievišķīgo tēlu

Rupjās drēbēs ietērpa,
Tai zem smagām nastām bija
Lepnie pleci jāloka.
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Bija caurām naktīm, dienām

Jāsmok zemā kalpībā,
Viņas smalkā miesa tapa
Asinaiņa sašausta.

Bet kad karstas sviedru lāses

Lija tai un asaras,

Kur gan viņas laimes postnieks

Jaunais varons atradās?

Atstājis tas lepno dzīvi,
Pili, mantu, greznumu,
Tikai palaidās uz šķēpu
Un uz savu dūšību.

Kā pēc naktes nomurgotas
Dzīru priekā trokšņainā,
Krūtis spirgtu rīta gaisu
Iztvīkušas iedzēra.

Šķēpu mezdams, vingrināja
Locekļus viņš tirpušus,
Atkal kaujā iekšā devās,

Uzmeklēja cīniņus.

Ari šoreiz neatstāja
Laime savu mīluli,
Visur viņam pakaļ gāja
Panākumi slaveni.

Karalis, kurš ievēroja
Viņa spēku, veiklību,
Drīzumā tam uzticēja
Savu pulku vadību.
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Un kad kauja uzvarēta

Bij caur viņa sirdību,
Sniedza pati karaļmeita
Viņam goda vaiņagu.

Skaista bij šī karaļmeita,
Katris gūt to vēlējās,
It kā tumši bezdibeņi
Viņas acis lūkojās.

Un šīs acis veldzinošās

Varonim tā uzmeta —

Skats ar skatu sastapdamies

Burvju tīklā iegrima.

Ātri aizmirsis viņš bija
Saules meitu tēvijā,
Un priekš tuvas liesmu kvēles

Tālā zvaigzne nobāla —

Varonim par algojumu
Karaļmeitu piešķīra,
Drīzi kāzas izrīkotas

Tika lielā greznumā:

Dzēriens zelta kausos plūda,
Kokles saldi skanēja,
Līgava ar līgavaini
Gavilēja līgsmībā.

Arvien augstāk troksnis cēlās,
Bungošana, dūkšana,
Bet

no visa it neviena

Skaņa turpu nekļuva,
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Kur aiz simtām jūdzēm tālu

Līgaviņa atstātā,

Dievu meita vēl arvienu

Smaka grūtā verdzībā.

Redzot sašļukušo tēlu

Bālu, nāvei līdzīgu,
Kas vairs viņā pazīt spētu
Debešķīgo dzimumu.

Un ar smagu trauku rokā

Tā ik rīta, vakara

Tur pie mazā avotiņa
Nāca smelties ūdeņa.

Lauzdamies pa klinšu ceļu.
Avots strauji ritēja,

Atmiņās tā nogrimusi
Viņam līdzi dziedāja:

„Riti, riti, avotiņ,
Viļņu straujumā,
Straujāk pār vaidziņiem
Nolīst mana asara —

Kur gan man mājas.
Kur mana tēvija?
Tālu aiz mākoņiem —

Debesu augstībā.

Tur manas daiļās māsiņas dej.
Tur bezrūpībā tās saldi smej,
Kā saulīte skaidras tām sirsniņas.
Tur iekšā nav skumjas, nav žēlabas
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Tām zaudētās pagātnes nava žēl,
Tās negauž un neskumst tagadnes dēļ,
Tām asarās nemirkst dievišķais vaigs,
Nav nākamais laiks tām biedinošs, baigs.
Tur zvaigzni ar zvaigznīti kopā sien.

Riti, riti, avotiņ,
Viļņu straujumā,
Straujāk pār vaidziņiem
Nolīst mana asara."

Kad no žēliem sapņiem viņa
Uztraukusies uzlēca,

Saule, savu ceļu beidzot,
Grima zemu iūriņā.

Te, ak briesmas, sadzirdēja
Viņa bargu kliegšanu,
Šņācošu pār saviem pleciem
Juta asu pātagu. —

Bet nu sirds tai pāri plūstot
Ilgāk ciest vairs nespēja,
Sāpēs dikti vaimanājot,
Tā uz ceļiem nokrita:

„Tēvs, ak tēvs mans, debess mājā,
Vai tu mani atstājis?!
Vai pavisam tumsas varai

Mani esi nodevis?"

Un patiešām tēvs no debess

Bij tās balsi dzirdējis,
Grūtās pārbaudības brīdis

Galu bija sasniedzis:
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Briesmīgs rībiens atskanēja,

Spoži zibens nometa,

Visa māja nodrebēja
Dziļākajā pamatā.

Un kad apžilbušie ļaudis
Atkal acis atvēra,
Lūk, tur kalpinātās vietā

Cita būte stāvēja.

Spožos zelta staros tērpta,
Saules liesmu vaiņagā,
Pati debess karaliene

Neaizsniegtā cēlumā.

Un, vēl visiem brīnojamie»,
Viņa gaisos izzuda,
Pacēla pats lielais pērkons
Viņu uguns mākonā.

„Bērns," tas teica, „vai nu redzi

Savus darbus veltīgus?
Ka mums nebūs sevim līdzi

Pacelt zemes putekļus.

Tomēr tavu neprātību
Sodīt ilgāk negribu,
Līdzināta maldīšanās

Tava ir caur ciešanu.

Bet par viņiem „vai!", kas tevi

Mocīja un vajāja,
Kas no tavas galvas matiem

Tikai vienu aizskāra!"
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Un, šos vārdus izsacījis,
Pērkons roku izstiepa:

Briesmīgs spēriens norībēja,
Visa zeme drebēja.

Un no mocītāja mājas

Uguns strāva izšāvās,

Līķu guba, drupu kaudze

Tik no "visa atlikās.

„Bet ar to vēl," Pērkons teica,
«Diezgan darīj's neesmu,

Viens, kas noziedzies pie tevis,
Pelna sodu lielāku,

Kam tu tīrā nevainībā

Savu sirdi dāvāji
Un par to kā pilnu kausu

Savas jūtas izlēji.

Kuram debess labprātīgi
Savas mantas atdeva,
Bet kas savā pārgalvībā
Viņas cienīt neprata.

Ej un skaties, kā pār viņu
Savas dusmas izgāžu,
Ka es viņam atkal rādu

Viņa pīšļu robežu —

Ej kā atriebēja dieve

Visa soda lielumā,
Un ar vienu acu skatu

Notriec viņu zemībā.
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Tikai pielūko, ka tevī

Nemīt jūtas senās vēl

Un ka, to no soda glābjot.
Savu roku nepacel.

Tad priekš tevis pašas tiešām

Zūd ikkatra cerība,
Tad tu visos mūžu mūžos

Pazušanai nodota." —

Viņu biedinājis, Pērkons

Atkal gaisā izzuda.

Viena pati saules meita

Savās domās palika.

Tad, uz soda vietu steidzot,
Viņa gaisā pacēlās,
Plaši viņas baltie spārni
Zilā gaisā izplētās.

Bariem spoži mākonīši

Tai visapkārt lidoja,
Viegli tie kā zelta plēnes
Debess velvē slīdēja

Bet gan kādu grūtu sodu

Pērkons tam bij nospriedis,
Kas pret viņa mīļo meitu

Bij tik nikni grēkojis?

Tiešām, laimes māmuliņa,
Kas tam sākot smaidīja,
Drīz no sava luteklīša

Vaigu nostu novērsa —



177

Jaunas mīlestības klēpī,
Prieku, dzīru skurbumā,
Nāca naidnieks atriebīgais.
Viņus klusām pārsteidza.

Pārspēts karalis nu tika.

Viņa valsts bij postīta.
Varonim ar līgaviņu
Uguns nāvi nosprieda.

Saules meita atlaizdamās

Šinī vietā nonāca,

Kad uz soda vietu vestus

Važās viņus iekala.

Atlika tiem vēl ko dzīvot

Diena viena vienīga,

iaunai rīta saulei lecot,
iesmas tos jau gaidīja.

Vai gan šī tā laime bija,
Kuru varons meklēja?
Atlika no visām balvām

Tikai pelnu čupiņa? —

Simtiem pagājības skatu

Tam priekš acīm tēlojās,
Liesma karstāka

par
citām

Sirdī jau tam iedegās.

Atriebta bij saules meita,

Briesmīgi nu atriebta,
Viņu redzot mokas ciešam,

Priecāties tā varēja.

Bet šo atriebšanās prieku
Tā vis sirdī nejuta
Un, uz viņu lūkodamās,
Vaigu skumji novērsa.
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Redzot bālo, skumjo tēlu,
Senāk karsti mīļoto,
Atkal vecā burvju vara

Viņu saistīja ar to —

Atmodusies mīlestība,
Visā spēka lielumā,
It kā bezgalīga strāva

Karsti viņu pārplūda.

Pretestīgas jūtas sāka

Sirdī asu cīniņu,
Karš bij sievas mīlestībai

Še ar dieves lepnību.

Vai gan to, ko mīlējusi,
Nodot nāvē briesmīgā,
Kur ar dievišķīgu spēku
Viegli glābt to varēja? —

Bet vai dievus nepaklausot
Gāzties pašai sodībā?

Mūžam, mūžam gaismas bērnam

Grimt tad tumsas valstībā!

Atkal nakts ar melniem spārniem
Zemes virsū nolaidās,
Vētra bargi ārā šalca,
Vētra sirdīs plosījās.

Šņākdami ap saules meitu

Koki zarus locīja,
Tie kā pulki tumsas garu
Rokas pēc tās izstiepa.

Un tā izbiedēta bēdza

Dziļāk meža biezumā.

Grūti sevī cīnīdamās,
Galvu rokās apslēpa.



VI

Atzīšanas ābols
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Auseklītis debess malā

Pirmos starus izlēja,
Austra saviem rožu pirkstiem
Mākonīšus sārtoja.

Meži, kalni, tuvu, tālu,
Zilā miglā ietīti,
It kā burvestības varā,

Saldos sapņos grimuši.

Ari jūras māmuliņa
Nāras malā izlaida.
Tām pie gaisa meitām ciemā

Papriecāties atļāva.

Turp pa varavīksnes ceļu
Bariem viņas nosteidzās

Un, kā bērni savā vaļā,
Gaisā jautri spēlējās.

Braucot tās uz mākonīšiem

Garos matus izgrieza,
Tā ka lietus siltas lāsas

Lejup zemē ritēja.

Zibens šautra laistīdamās

Šurpu, turpu skraidīja;
Ko paretam dūcinādams,
Pērkons allaž runāja?

Mākoņmēteli tam melno

Vējš jo tālu izplēta,
Uguns zirgus apturējis,
Viņš gankādu gaidīja —
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Vai pats savu mīlulīti

Mājā pārvest gribēja?
Vai priekš viņas saņemšanas
Visa daba rotāta?

Rau, uz kāda pakalniņa
Baltie spārni zibēja,
Pati stāvēja tur viņa
Rāmā, dziļā mierībā.

Cīņu beigusi tā bija,
Jūtu bangas aprima,
Rāmi baltās krūtis dvesa.

It kā cirstas marmorā.

Tikai viņas acīs mita —

Kāda kvēle savāda,
It kā liesmas viļņodamās
Paceļas no ziedokļa.

Lejup tā no savas vietas

Skatījās uz varoni,
Kurš ar savu līgaviņu
Bija sārtā piesieti.

Liesma gaiši iešaudamās.

Jau ap viņiem sprēgāja.
Viņu drēbes svilināja,
Jau tos pašus aizsniedza —

Pēdējo vēl reizi varons

Saules gaismu skatīja,
Tad, uz nāvi taisīdamies,
Savas acis aizvēra
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Bet, rau te — kāds savāds brīnums!

Mākons sārtu apklāja,
To priekš skatītāju acīm

Biezā miglā ietina—

Kad tas, liesmas noslāpējis,
Beidzot atkal atvilkās,
Ne vairs varoņa tur bija.
Ne ar' viņa līgavas —

Visi it kā apstulbuši
Teikt neko vairs nejēdza —

Varonis pats nezināja.
Kas ar viņu notika

. . .

Kad tas acis aizdarījis.
Šķita nāves tuvumu,

Sagrābtu tas sevi juta,
Augsti gaisā paceltu —

Un kad atkal atgriezusies
Bija viņam samaņa,

Tad tas sevi ieraudzīja
Vietā nepazīstamā.

Nebija no naidiniekiem

Vairs neviena tuvumā,
Līdzi glābta viņam blakus

Stāvēja tā līgava.

Bet kas vēl, rau, viņa priekšā
It kā zvaigzne staroja?
Vai šo dievišķīgo būti

Varonis vēl pazina?
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Tā bij viņa, atkal viņa!
Senā laime zaudētā!

Nebija nekad to redzej's
Viņš tik cēlā daiļumā.

Žēlums rūgts un neizsakāms

Viņa krūti pildīja,
Līgsmība un ārprātība
Visus prātus apņēma.

Ātri tuvojās tas viņai,
Lai tās roku satvertu,
Karstu pateicību teiktu

Tai par savu glābšanu.

Te kāds viņas acu skatiens

Varoni tā aizskāra,
Ka tas it kā dzelžu važām

To pie vietas saistīja.

Skats kāds jūsmīgs, dziļi bēdīgs,
Bet tik cēlā rāmumā,

Tur par zemes līgsmām, sāpēm
Lasāma bij uzvara —

Nē, tā nebija vairs viņa,
Zemes veidā kairīgā,
Pie tās sniega baltiem spārniem
Neviens pīslīts nelipa.

Gaiši tā kā skaidra diena

Un kā saule staroja.
Tērpta debešķīgā dailē.

Varavīksnes vaiņagā.
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«Mirstīgais," tā cēli teica.

«Reiz es tevi mīlēju.
Par šo zemes mīlestību

Debesi es atdevu —

Tagad nu, kur visas mokas.
Visas sāpes pārciestas,
Un kur atkal debess vārti

Atstumtai man atvērās,

Gan šo dievu žēlastību

Es no sevis atstūmu

Un pret viņu nolēmumu

Tevi nāvei atrāvu.

Jo es zinos darījusi
)arbu sevis cienīgu,

Un līdz galam izvedusi

To, ko reizi iesāku.

Lai priekš manis paradīze
Savus vārtus aizdara,
Manas pašas krūtīs liesmo

Debesis un dievība!

Dzīvo sveiks, ko tevim guvu
Es caur savu dzīvību,
Tavu dārgi pirkto laimi,

Saņem to un baudi nu!"

Un šos vārdus sacījusi,
Viņa projām lidoja,
Baltie spārni zibēdami

Zilā miglā nozuda —
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Kā no kaislas varas sagrābts
Varons visu aizmirsa,
Traucās viņai pakaļ doties,
Cik vien spēki jaudāja.

Viņu skatīt kaut tik reiz vēl

Vienīgi tam apziņā,
Cits, kas pasaulē vēl bija,
Viss priekš viņa nogrima —

Tiešām, izdzisusi nebij
Cerība vēl pēdējā;
Rau, aiz kalniņa tā spoža
It kā diena uzausa.

Aizsniedzis, tas viņu lūdza:

„Klausies reizi pēdējo.
Ja reiz mani mīlējusi,
Dzirdi vārdu vienīgo:

Piedošanu tevim lūgtu,
Ja vēl lūgties drīkstētu, —

Tavā tuvumā tik dvašot —

Mūžam vergs tev paliktu!

Tā tik vienīgi vēl manim

Uzmet vienu skatienu,
Lai tas dzīvību man dotu.

Jeb uz nāvi satriektu —"

Bet tā, viņu neuzklausot.

Tālāk projām lidoja,
Atkal varonis tai pakaļ
Devās it kā ārprātā.
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It kā mēnesis drīz paspīd
Un drīz slēpjas mākoņos.
Tā ar viņa cēlās — grima
Zilos miglas plīvuros.

Nāca tie pie klinšu aizas.

Kur vairs nebij izejas,
Bezdibenis tumšs un Jausmains

Viņam priekšā rēgojās —

Likteņa še sūtīts brīdis

Izšķirošais pienāca,
Varons kaislā izmisumā

Viņas priekšā nokrita:

„Ha! šo dzīvību no tevis.

Pieņemt viņu negribu!
Simtām nāves mokās mirt;;.

Ja vēl tevi iegūtu!

Lai pār mani pekles lāsti.

Pekles karstas liesmas jūk.
Debess velve dārdēdama

Visa lai man virsū brūk:

Nāvei manu krūti šķeļot,
Ja vēl tevi redzētu,
Un iekš bezdibeņa grimstot
Tevi, tevi — apkamptu!"

Stāvēja tur saules meita

Nobālusi, satriekta,
Tai pār vaigiem noritēja
Viena, otra asara —
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Un tās plūda un tās lija
It kā straume varena,

Sāpēs izmisusi, roku

Tā pie krūtīm piespieda:

«Likteni, kam netaupīji
Man šo reizi pēdējo?
Kādēļ manim izredzēji
Cīņu šo tik briesmīgo!

Mirstīgais, priekš tevis dotu

Otru reizi dzīvību,
Tikai neprasi no manis,
Lai vēl tevi mīlētu.

Rau, šīs kairinošās balsis,
Kas no miera mani trauc,

Kuras saldām, mīkstām mēlēm

Atpakaļu dzīvē sauc —

Viņu skaņām, viņu vārdiem

Klausīties es nevaru,

Jo es sevis pašas priekšā
Pazemoties nedrīkstu —

Lai šī valdzinošā vara

Spēji tiktu salauzta.

Vienīgais man ceļš ko staigāt,
Gaita tikai vienīga —

Tad jūs, ciešanas un sāpes.
Nu uz mūžu apklustat —

Tumsas gari, savā klēpī
Gaismas meitu uzņemat!"
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Sacījusi šādus vārdus,
Tā pie malas piegāja —

Un no augstas klinšu kraujas
Gāzās zemē atvarā —

—

Šausmīgs kliedziens atskanēja.
Tumsa visu apklāja — —

Nē, aiz mākoņiem tur augšā
Tēva acs bij nomodā:

Viegli, sārti mākonīši

Krītot viņu saķēra
Un ar dārgo laupījumu
Ātri augšup lidoja —

Augstāk, arvien augstāk viņa
Cēlās, staros ietērpta,
Varonis to ieraudzīja
Vēl kā zvaigzni tālumā.

Reizi vēl tā atspīdēja,
Tad pavisam izdzisa —

Tikai spoža varavīksna

Viņas ceļu rādīja.

Izmisis viņš ceļos krita,
Rokas pēc tās izstiepa,
Bet vairs vaimanas nekādas

Viņu atsaukt nespēja —
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Zudusi uz mūžu bija
Viņa laime augstākā,
Ko caur paša pārgalvību
Pats no sevis atstūma.

Kad tas it kā nesamaņā
Visur apkārt lūkojās,
Piepeši uz kādu lietu

Viņa skati atdūrās.

Kas še tumšā traukā slēpās,
Bija — sestā dāvana,
Kuru viņam saules meita

Aiziedama atstāja.

Ātrumā šo balvu tvēra

Viņš ar karstu cerību,
Ka varbūt caur viņas spēku
Saules meitu atsauktu.

Visas cīnīšanās algu,
Mērķi visu centienu

Turēja viņš tagad rokā —

Atzīšanas ābolu. —

Epilogs.

Še tik vien ir mūsu dzīves,
Cik uz zara putniņš mīt,
Simtām krūtīs vēlēšanu

Steidzas viena otru dzīt.
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Atpakaļu pagājība,
Turpu nākamība sauc.

Nesaprasta, nelietota

Projām tagadība trauc.

It kā maldu uguns, laime

Kairinoši rēgojas —

Kad to priekšā satvert steidzam,
Spīd jau tā aiz muguras —

Tikai to, ko zaudējuši,
Mēs par dārgu atzīstam,
Un aiz sāpēm mierināties

Meklējam ar cerībām.

Lapas kad jau bālas metas,

Un jau dzīves ziedons nīkst,
Vēl arvienu sirds mums krūtīs

Neapmierināta tvīkst —

Augstībā, tur, nesasniegtā
Ideāli paceļas —

Pīšļu radījumiem atliek

Tik pēc viņiem cenšanās.
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Personas

Arturs Langarts — bagāts privatnieks

Marta — viņa meita

Maksis Bormanis — Langarta sekretārs

Jānis Strautiņš — zinību doktors

Zanders Stūrmanis — bagāts tirgotājs

Eberhardīne — viņa sieva

Johanna — viņa meita

Gubeņa kundze \
_

, , ,
( Stūrmaņa kundzes draudzenes

Bunduļa kundze )

Storchbein — jaunkundze no 40 gadiem

Sniedziņš —

mazas mājas īpašnieks

Marija — viņa sieva

Grieta — viņa svainene

Laima — viņa meita

Valdis \
~ ,

.

> mazākie bērni
Maija )

Vaktmeistars

Ministerials

Sekundants

Viesi pie Stūrmaņiem
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Pirmais cēliens

Nabadzīga, bet tīra istabiņa. Durvis pa kreiso roku ved

sānu istabā, otras durvis dibenā iet uz āru. Galds, daži krēsli,

labajā pusē gulta un skapītis ar grāmatām; uz loga puķu podi.

1. skats

Marija, Grieta.

Marija (caur logu skatīdamās). Sāk jau atkal

mesties vakars, un Sniedziņš kā nenāk tā nenāk.

Tīri kā akā iekritis!

Grieta. Ak, vai tad tu to aku nezini! Gan

jau atkal pārsvempsies, piezīdies kā dēle.

Marija. Man bail, ka tik viņam nav noti-

kusi kāda nelaime, kur gan citādi viņš tik ilgi pa-
liktu? Kā aizvakar no paša rīta aizgāja maksāt

nodošanas, tā vēl nepārnāk.
Grieta. Nelaime? hahaha! Gan jau atkal

sēdēs šeņķī aiz galda, zvērodamies kā krelle.

Diezin, kurā caurumā nu atkal tā rāts viņam būs?

Marija. Tu domā nodzēris? vai tad nu vi-

ņam nebūtu prāta! Lai
nu viņš citādi nevarēja

noturēt nevienu kapeiku kulē, nodošanas taču tas

samaksāja. Bet ko tur var galvot, palaižas jau
arvien vairāk. Ak tu manu sūru, rūgtu mūžu!

Grieta. Preci nu dzērāju, redzi, kā nu jā-
nēsā visu mūžu apkārt it kā žīdam prece. Vai

tev toreiz nebij brūtgānu, pie kuriem tu būtu

maizes paēdusi? bet tev jau vajadzēja tāda spic-
kundziņa kā Sniedziņš! Lai gan tu zināji jau to-

reiz, ka viņš iemet savu labu ķirsi, tu mācēji teikt,
ka tie citi esot muļķi, un dzērājs arvien vēl esot

labāks par muļķi: dzērājs tak izguļoties, bet muļ-
ķis nekad. Te tev nu bij!
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Marija. Ko nu, mās, saki arvien tos vecos

pārmetumus. Kurš tad nu savu mūža galu var

iepriekš ar roku apraudzīt? Vai tad nu es zināju,
ka Sniedziņš tik briesmīgi nodosies dzeršanai?

viņš taču toreiz bij pie goda, bij pats skolotājs.

Grieta. Skolotājs, jā! Cik tad nu bija par

skolotāju? Nokrita kā no plaukta un palika par

naktssargu. Bet vai ari te ilgi pastās — zin

tikai sargāt šeņķi, izsprāga ari no šīs vietas kā

bambals. Teic, kad nu mums nebūtu šis namiņš,
ko no sava tēva mantojām, ko tad iesāktu?

Marija. Ak Dievs, ak Dievs, kad tikai vēl

spētu noturēt šos pašus pakšķus! lenākumu jau

nu gan nekādu nav, jo ar to īrnieku naudu pie-
tiek knapi tikko samaksāt procentus par parā-
diem, bet tomēr šī vietiņa, kur es dzimusi, augusi,
man tik mīļa, ka es nepārciestu, kad man būtu no

viņas jāšķiras. (Aizsedz acis.)

Grieta. Ko nu, mās, raudi! Gan jau atkal

kulsimies, kā līdz šim esam kūlušies.

Marija. Kad vēl nebūtu to mazāko bērnu!

Tiem vajag skolas, apģērba, kur to visu lai ņem?
Grieta. Laimai jau ari ienāk savs labs

grasis par šūšanu.

Marija. Tas nabaga bērns, viņa jau nu ir

mūsu vienīgais gādnieks! Es ar savām ģikts sa-

vilktajām rokām nevaru nekā palīdzēt, tev jau
ari pietiek, kamēr mūs visus apkop, un cik no

Sniedziņa tiek, to tu jau zini. Labi vēl, ka to

skuķi varēja iemācīt šūšanā, lai gan man sirds

lūza, ka man viņa bij tik ātri jāņem no skolas

ārā. Visi skolotāji brīnījās par viņas gara dāva-

nām, un cik karstas asaras meitēns pats lēja!
Grieta. Kur tad viņa nupat atkal aizgāja?

Marija. Tā nesa nodot šujamo Langarta
kungiem.

Grieta. Tie nu gan viņai par to darbu labi

arvien samaksā, bet pietiek jau ar' skuķim diez-

gan ko mocīties. Es arvien esmu domājusi, ka labi
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būtu, kad tā dabūtu kādu bagātu vīru apprecēt,
tad mēs visi tiktu uz kājām.

Grieta. Bet kur tad viņa ir smuka! Acis

tādas kā iepilinātas!
Marija. Vai tad kāds viņu dabū redzēt?

Laimiņa jau nerādās ļaudīs, kaut gan esmu viņu

jau cik reiz mudinājusi, lai tā iet uz deju ar ci-

tiem jauniem ļaudīm, bet kas tev klausīs? Kad

kāds brīdis atliek, lasa tikai grāmatas, uz kurām

tā tīri kā uzburta.

2. skats

Marija, Grieta, Sniedziņš.

Sniedziņš (ārpusē dziedādams). Tur es

dzēru, tur man tika v. t. t.

Grieta. Na, vai nu dzirdi, tur viņš nāk, kā

pats nelabais.

Sniedziņš (nāk iekšā).

Tur es dzēru, tur man tika,
Tanī mazā krodziņā v. t. t. v. t. t.

Grieta. Jā, jā, tur jau tev tika, mājā tev

vis netīk.

Marija. Vīrs, kur tad tu sabiji tik ilgi?"
(Tuvāk aplūkodama.) Ak Dievs, tev jau ir izdauzītas

acis!

Sniedziņš. Nekas, sieviņ, nekas! Dievs

neatstāj tos, kas pie viņa turas.

Grieta (starpā). Nu, nu! tikmēr tu iesi, ka-

mēr vienreiz pārkritīsi pār ilksi. Acis jau tagad
izdauzītas — gan tas sātāns tev vienreiz to kaklu

aizžņaugs, ka nočakstēs vien! Tad jau nu būs
r

kā tanī dziesmā saka:

Tu vecais grēku kraķis,
Tu velsies tā kā bluķis
Tur elles ugunīs,
Gan tur tu kauks' un trīcīs,
Kad velli tevi mīcīs

Pa gabaliem tev' saknaibīs!
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Marija. Vai nodošanas samaksāji?
Sniedziņš. Nodošanas? Hm! Kas par

nodošanām?

Marija. Ak tu manu dieniņu, tad tu to

naudu būsi nodzēris?

Grieta. Ak tu grēku pīte! Ne viņš tev

bēdā par sievu, ne par bērniem, dzīvo tik, kā bu-

lis pa pļavu. Par brandvīnu atdotu savas kājas,
rokas, ja tās nebūtu pieaugušas.

Marija (vaimanādama). Ko nu iesāksim, ko

darīsim! nodošanas nav maksātas un maizes nav

vairs mājā!
Sniedziņš. Sieviņ nebēdā par rīta dienu,

skaties uz tām lilijām laukā, —

Grieta (starpā). Skaties tik nu skaties uz

tām lilijām, redzēs, cik tālu tad tu tiksi!

Marija. Saki, vai visu nodzēri, jeb vai ir

kas atlicies?

Sniedziņš. Mums nevajag mantu taupīt,
ko kodes un rūsa maitā —

Grieta. Nē, nē, to tik vajag uz vietas ap-
dzert! Rādi šurp tās ķešas, vai tur vēl būs at-

licies kāds pliks vērdiņš, jeb tu būsi visu iztral-

linājis?
Sniedziņš (atgrūž viņas). Nost! sievas pie

malas! Cik to sievu te ir? Apsitīšu visas kā

Simsons vilistus.

Grieta. Dievs tu pas'! nu jau tam kā lācim

jāizver riņķis caur purnu, lai spētu savaldīt!

Marija. Redzi nu, mās
,

kā tu viņu novadi

pie malas, es iešu skatīties, kur Laimiņa paliek,
tā vēl nenāk. (Noiet.)

Grieta (Sniedziņu aplūkodama). Tāds jau jā-

jāj uz āliņģa projām! Jāatnes pa priekšu ūdens,
ko to muti noskalot. (Noiet.)

3. skats.

Sniedziņš (viens). Hehehe! izšķīda sievas

kā dūmi! Nu ir laiks, nāc tu, manu butelīt, kur
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skauģa acs tevi neredz. (Izveik no azotes buteli.) Nāc

tu, manu prieciņ, (Vinu glaudīdams.), kad tevi ieraugu
vien. man jau sirds top līgsma. (Dzied:)

Ak butelīt, ak butelīt,
Tu allaž pilna esi!

Tu rieti ziemas aukstumā,
Tāpat kā vas'ras karstumā,
Ak butelīt, ak butelīt,
Tu allaž pilna esi!

(Buteli aplūkodams.) Bet kas tas? Tukša, ka ne pi-
lītes vairs! Ak, nu atminos, ka tas pagāna

šeņķeris man vairs negribēja dot uz krīta, kad

pietrūka naudas.

Ak butelīt, ak butelīt,
Tu nesi pastāvīga!
Kad naudas ir, tad tek un plūst,
Kad tās vairs nav, tad drīz izžūst,
Ak butelīt, ak butelīt,
Tu nesi pastāvīga!

Kā lai es tevi atkal piepildu, tu nabadzīte? bet st!

Sniedziņ, vai tev prāts tik īss kā zvirbuļa de-

guns? Pag, vai tur svainenes skapis nav vaļā?
(Pieiet pie skapja un meklē.) Vai re, ko dabūju. (Iz-
velk aubi ar lieliem rakstiem.) Nostiepšu to uz bufeti,
kā ziedojamo aunu uz altāra. Un nu tik ātri

prom, ka tā vecā čauksture nepamana. (Izmanās

ātri pa durvīm.)

4. skats

Grieta (viena). Nāc nu nāc, kur tad nu pa-
liki? (Skatās visapkārt.) Kas tad tas, nav vairs iek-

šā? Un mans skapis vaļā? (Steidzas pie skapja.)

Ak tu manu dieniņu! Izvandīts, sarakts! Un kur

tad mana aube? Tu elles cepetis, nu viņš taču

viņu būs nogrābis, jau viņureiz to izcilāja. Mana

aube, kas man bij glabājusies kā piemiņa no

tēva tēva brāļa sievas mātes māsas dēla meitas un
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kuru tikai liku galvā baznīcā īpaši lielos svētkos,
tā tagad šeņķera rokās. Nu tik jāmanās pakaļ,
varbūt ka vēl saķeršu. (Iziet.)

5. skats

Marija, Laima. (Marija ienes lampu un noliek uz galda,

Laima virsdrēbēs ar saini rokā.)

Marija. Jā, jā, tur vairs nav ko šaubīties,

viņš ir visu apdzēris.
Laima. Vai patiesi ?

Marija. Ak, ko nu, pietrūkst jau vārdu?

Kur tu, mans bērns, esi strādājusi dienu un nakti,

likdama grasīti pie grasīša, kamēr vajadzīgo
naudu saskrāpstīji, tas viņam ir tikai vienai die-

nai ko zaļi uzdzīvot.
Lai ma. Ak māmiņ, tēvs jau nemaz nav tik

slikts, viņa ļaunie biedri to tikai paved uz viegl-
prātību.

Marija. Lai nu kas vainīgs, bet visa mūsu

dzīve slīd jo dienas vairāk uz leju.
Laima. Bet kas nu lai notiek ar nodoša-

nām, kad tēvs to naudu nolaidis? Vai mūsu pa-
rādu prasītāji gribēs vēl ilgāk gaidīt?

Marija. Par to īpaši gribēju tev ko teikt.

Ko domā, nupat, kad savās sirdsbēdās nevarēju
tevi sagaidīt pārnākam un gāju tev pretim, es sa-

stapos ar tavu kungu.
Laima. Ar Langarta kungu?
Marija. Ar to pašu. Un vai zini, ko viņš

teic? Tās obligācijas, kuras guļ uz mūsu mājiņas,
viņš esot atpircis.

Laima. Atpircis? Es nesaprotu —

Marija. Jā, es jau ari paliku kā apstul-
busi un nezināju, vai par to bēdāties jeb priecā-
ties. Tad viņš mani mierināja un teica, ka mums

nemaz neesot jābīstas, lai maksājot, kad spējot.
Laima. Tad mēs tagad esam viņa parād-

nieki!
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Marija. Bet kādēļ tu topi tik uztraukta,

mans bērns? Tā jau tīra Dieva žēlastība, ka vēl

tādi labi cilvēki atrodas uz pasaules.
Laima. Labi? Māt, Langarts to vis nav

darījis ar labu nolūku —

Marija. Bet ko tad viņš nu tur varēja do-

māt sliktu? Kas tad tādam bagātam kungam at-

liktu, kad tas mūs nabagus gribētu plēst!
Laima. Nevis plēst, bet viņam ir varbūt

kāds cits, ļaunāks nolūks.

Marija. Ko tu domā, bērns?

Laima. Es tev jau sen gribēju kaut ko

teikt, bet ari tagad nevaru neko skaidri par to

sacīt. Redzi, Langarts ir pret mani pārāk laipns,
un tas manī saceļ tādas ērmotas šausmas. Kad es

viņa namā eju strādāt, tad tas uzmeklē arvien

manu tuvumu un uzskata mani ar tādiem savā-

diem skatiem —

Marija. Bērns, tu ari mani dari nemierīgu.
Laima. Labprāt neietu viņa mājā šūt, kad

tikai citur spētu atrast darbu. Bet tu jau zini, kā

iet, visas vietas ir no darba meklētājiem aplenk-
tas, kur vien kāda tiek vaļā, tur jau desmit pie-
prasītāju.

Marija. Lai ari mums cik grūti klātos un

nekādas citas mantas nebūtu pasaulē, tad taču

mums ir mūsu neaptraipīts gods un tikums, ka

mums ne priekš viena cilvēka nav jānolaiž acis.

6. skats

Marija, Laima, Valdis, Maija.

Maija (ieskrej jautri ar grāmatu rokā). Māmiņ,

māmiņ, es šoreiz izvinnēju Valdi! izmācījos vi-

ņam pa priekšu. (Sit pēc skolēnu ierašas ar grāmatu pa

galvu.) Pārlasīšu vēlreiz, palikšu grāmatu naktī

zem pagalvja un no rīta ies kā pa šņori.

Marija. Bet kā tad tas nācās, Valdi? Tu

jau arvien biji tas pirmais.
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Valdis. Ak, man nemaz vairs neveicas ar

mācībām, kad iedomājos, ka man šodien skolotājs
piesacīja, lai beidzot aiznesot skolas naudu, citādi

mani izslēgšot.
Marija. Ak, mani bērni, kad es ari visu

sirdi gribētu par jums izgāzt, tad tomēr nekā ne-

spēju. Mums nav vairs nekādu līdzekļu, es ari

nevarēšu jūs vairs turpmāk laist skolā.

Laima. Ko? No skolas izstāties!

Valdis. No skolas? nē, nē!

Marija. Es tevi, mans dēliņ, nodošu par
mācekli kādā amatā, tad varēsi sākt pats maizi

pelnīt. Varbūt pie kāda kapara kalēja.
Valdis. Ak, tad es visiem kastroļiem un

podiem izsitīšu dibenus!

Marija. Bet dēliņ, tā taču nedara labi cil-

vēki, bet dumpinieki.
Valdis. Mēs mācāmies skolā par Prome-

teju, kurš pašiem dieviem cēlies pretim, es ari

varu darīt tāpat!

Maija (Laimai pieiedama). Laimiņ, tas taču

nenotiks, ko māte teic, ka mums skola jāatstāj?

Marija. Bet bērns, Laimiņai jau ari bij
no skolas jāizstājas, to nepabeigušai.

Valdis. Es domāju, ka reiz tikšu tik liels

un gudrs vīrs, kā pats skolotājs, bet nu — ak, es

to nevaru izturēt!

Laima. Nē, Valdiņ, Maija, jūs iesiet vēl

turpmāk skolā, kamēr es tik spēšu, es par jums

gādāšu. Un te tev, Valdi, būs ari vajadzīgā sko-

las nauda. (Pieiet pie skapīša, izņem naudu un iedod to

Valdim.)

Marija. Bet, Laimiņ, tu jau atdod savu

pēdējo grasi!
Laima. Lai, māmiņ, es jau atkal nopelnīšu.

Es strādāšu vēl čaklāk, un tad mums visiem bus

līdzēts.

Marija. Man bail, ka tu tikai nepārpūlē
savus spēkus. Tu jau izskaties tik bāla un tev
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acis liesmo it kā drudzī, kad tik tu nepaliec
slima!

Laima. Nē, nē, man ir pret visām kaitēm

tāds savāds līdzeklis, tāda burvju zāle, ko sauc

par „ciešu gribu", ar to es līdz šim vēl esmu visu

pārspējusi.
Valdis (viņai pieglauzdamies). Cik tu laba esi,

māsiņ!
Maija. Mīļā zelta Laimiņ!
Marija. Bet nu ejiet, bērni, gulēt, ziniet,

no rīta jāceļas.

Maija. Jā, jā, mēs iesim! Ar labu nakti»

māmiņ un Laimiņ!
Valdis. Nu es esmu atkal uz kājām! Ak

T

kā nu es atkal mācīšos! (Noiet ar Maiju.)

?. skats

Marija, Laima.

Marija. Bet nu laiks, ka ari mēs pašas
dodamies pie miera.

Laima. Ej vien, māmiņ, dusēt, man vēl pie
šīs kleites jāstrādā, tā man rīt jānodod.

Marija. Tu tiešām tapsi slima tā pūlēda-
mās.

Laima. Nebēdājies par mani, es jau zinu,

ko es varu.

Marija. Lai Dievs tevi pasargā, tu jau esi

mūsu visu labais eņģelis. Tiešām, es neesmu vis

nabaga, bet bagāta māte, kad man tāds bērns! Bet

nu ar labu nakti, manu sirsniņ, nestrādā ilgi,
taupies sevi.

Laima (noskūpsta māti). Dusi saldi, māmiņ.

(Marija aiziet.)

8. skats

Laima (viena). Es gan nevaru pie miera do-

ties, man jāsteidz strādāt. Man tagad jāstrādā
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otrtik čakli un būs ari jāupurē tie brīži, kurus

spēju atlicināt savām mīļajām grāmatām, kad

es naktī pie šīs vientulīgās lampiņas ar karsti

pukstošu sirdi, it kā kādam līgavainim pretim
steigdamās, pie tevis slējos, tu augstais zinību un

dailes gars. Tagad es to — vairs nevarēšu. Es

jūtu, ka trūkums un raizes it kā kāda ledaina, nā-

vīgi auksta roka mani žņaugtu arvien ciešāk, ar-

vien vairāk
.. .

(Uzlēkdama.) Nē, es gribu dzīvot!

— Jūs bagātie, jūs lepnie, jūs dzīves pirmdzim-
tie, jums ir viss, ko vēlaties, jūs varat apmierināt
katru iegribu, bet es esmu kā stādiņš, kuru no-

spiež briesmīgs akmens slogs. — No savas tumsī-

bas un dubļiem es izstiepju rokas pēc tevis, tu

mūžīgā, spožā, nebeidzamā gaisma!!... Un vai

man nav tādas pašas tiesības pēc viņas sniegties?
Vai es nespēju just tikpat dzīvu ilgošanos? Es jū-
tu varbūt otrtik strauji, dedzīgāk, manās dzīslās

vārās vesela strāva jaunības, spēka, straujuma,
cenšanās, kādēļ es nedrīkstu viņu apmierināt?
(Aiz durvīm klauvēšana — izbijusies.) Kas gan tur vēl
tik vēlu? (Klauvē vēl stiprāk.)

9. skats

Langarts, Laima.

Langarts. Nu, laidiet taču iekšā, neesmu

nekāds zaglis jeb laupītājs.
Laima (attaisa durvis un izbijusies atlecas). Jūs,

Langarta kungs?

Langarts. Neesmu maldījies, ka ierau-

dzīdams caur logu gaismu jūsu istabā, domāju,
ka jūs vēl būsiet kājās.

Laima. Caur ko man tas gods, jeb kāds

savāds iemesls jūs ved tik vēlu pie manis?

Langarts. lemesls? Hm! Varētu jau ari

man būt iemesls, kas man tāpat kā jums tik vēlu

nedod mieru. Bet kādēļ tad jūs man nepiedāvā-
jat krēslu, skaistā Laima?



207

Laima. Tādēļ, ka domāju, ka mūsu naba-

dzīgajā būdiņā nekas nav, kas jūs iespētu saistīt

uz ilgāku palikšanu.
Langarts. Bet kad nu tas tomēr tā būtu?

Rupjā, cietā čaumalā slēpjas kādreiz saldākais

kodols.

Laima. Es vēl arvienu nesaprotu, ko jūs
īsti gribat? Jeb jūs atnākuši man to pašu atgā-
dināt, ko mātei: ka mēs tagad esam jūsu parād-
nieki un jūs mūs varat spīdzināt pēc patikšanas?

Langarts. Pavisam otrādi, es jums gribu
palīdzēt. It īpaši man jūsu žēl, skaistā Laimiņa,
ka jums, kuru daba tik daudzējādi apbalvojusi,
jāsmok šinī trūkuma miteklī.

Laima. Jūsu nožēlošana man viņu nebūt

nepadarīs piemīlīgāku.
Langarts. Bet es jūs gribētu no viņa iz-

raut. Kā būtu, kad jūs pārnāktu pavisam manā

namā manai meitai par biedreni? Tur jums nekā

netrūks, es izpildīšu katru jūsu vēlēšanos.
Laima. Kādēļ tad jūs uzreiz gribat tik-

daudz laipnības parādīt savai — algādzei?
Langarts. Ar kādu rūgtumu jūs uzsve-

rat vārdu „algādze"! Jūsu varā jau stāv viņu iz-

mainīt pret kādu citu, kas izklausās daudz labāk,
piemēram pret „pavēlnieci".

Laima. Jūs topat arvienu noslēpumaināks.
Langarts. Jeb arvienu atklātāks.

Laima. Es jūs tiešām nesaprotu, mans

kungs!
Langarts. Mana mazā filozofē, kur tad

tava asprātība palikusi, ka tu nevari ieraudzīt,
ka tikai tā karstākā personiskā interese

Laima (starpā). Diezgan, diezgan! Es tie-

šām neesmu maldījusies, kad paredzēju jūsu ne-

krietno nolūku.

Langarts. Vai tādēļ mani nolūki nekriet-

ni, kad saku tūdaļ patiesību? Vai man gan vaja-
dzēja, lai jūs apmānītu, dziedāt pie jūsu loga se-

renādes? Es jūs taču turēju par attīstītu sievieti,
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kura zinās, ka mīlestības dziesmai, lai nu viņa
sākas kā sākdamās, iznāk beigas arvien vienādas.

(Grib viņu apkampt.)

Laima. Nost! Vai jums nemaz nav goda
jūtu?

Langarts. Jūs vēl ļoti turaties pie vec-

laiku uzskatiem.
Laima. Vai pēdējā dzirkstelīte jūsu krūtīs

izdzisusi, ka nezināt vairs cienīt tikumu un ne-

vainību!

Langarts. Tikums, nevainība! Neaiz-

mirstiet, ka tāda morāle pastāv tikai mūsu, vīriešu,
dēļ. Ko tad jūs, sievietes, vien ar savu tikumu ie-

sāktu pasaulē, kad mūsu nebūtu?

Laima. Beidziet, es negribu dzirdēt. Jums
netikvien nav kauna, jūs nebīstaties ari grēka.

Langarts. Grēks? Tas ari tāds bubulis,
ko zvirbuļus iebaidēt un ari tikai vajadzības dēļ
pastāv pasaulē. Lauvas un tiģerus mēdz iespro-
stot dzelžu krātiņos, bet divkāju bestijām uzliek

citādus laužņus, kā grēku — tikumu, nevainību,
lai tie savā starpā nesaplosītos.

Laima. Ne vārda vairs! prom no šejienes!
Es negribu jūsu priekšā aizstāvēt tikumu, jūs
esat priekš tam par zemu!

Langarts. Ne tik varonīgi! Neaizmirstiet,
kas es esmu un ka man līdzekļi jūsu lepnumu sa-

lauzt.

Laima. Jā, jūs! Man vairāk nepieder, kā

šī_ übadzīgā būdiņa. Bet es jums tomēr saku:

„Arā no tās!" Neapgāniet mani ar savu tuvumu!"

Langarts. Übagu lepnums, hahaha!

Laima. Arā! es vēlreiz saku, tur (At-

grūž āra durvis un rāda uz tām ar paceltu roku.)

Langarts. Es šoreiz iešu, bet ceru, ka tad,
kad atkal redzēsimies, še pūtīs citāds vējš. (Noiet.)

(Priekškars.)
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Otrais cēliens

Istaba tā pati, kā pirmajā cēlienā, tikai daudz nabadzīgāka.

1. skats

Grieta (viena.) Te nu grozos riņķī kā dulna,

nezini, ko likt, ko ņemt. Ko nu izgudrosi, kur nav

nekā ko gudrot! Sauc un brēc viens aiz otra. Mai-

zītes nav vairs mājā ne tikdaudz, kā pelei ko pa-

grauzt, malkas ar' nav vairs mājā ne sprunguliņa,
vējš pūš iekšā pa visiem kaktiem, ko lai es iesā-

ku? Tās meitenes nav mājā. Sniedziņš mirkst

atkal brandvīnā un pie visa krusta klāt vēl Mari-

jai jāpaliek slimai. Gribētu savās bēdās palasī-
ties Dieva vārdu, bet savā dullumā nezinu, kur es-

mu nolikusi lielo sprediķa grāmatu, un ar to lasī-
šanu ari neiet nekādā garšā. Pie Marijas slimības

gultas vajadzēja lasīt kādu miršanas un bēru ga-
alu, un es biju izlasījusi pirmo adventes spredi-

ķi. Un tās dziesmas ari, uzņem kuru uzņemdams,
visas iznāk uz vienu un to pašu meldiņu!

2. skats

Marija, Grieta.

Marija (loti vāja iznāk uz spieķa stutēdamās). Vai

Laimiņa vēl nav pārnākusi?
Grieta. Nav vēl, nav. Ak kaut jel tas sku-

ķis būtu darbu atradis, citādi mēs kā varde uz

sausuma varam muti plātīt. Bet kā tev, mās, tu

jau izskaties sliktāka?

Marija. Jā gan, esmu daudz vājāka. Kaut

jel pārnāktu Laima, tad varētu sūtīt pēc ārsta.
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Grieta. Ak, ko tie dakteri var līdzēt! Es

uzliešu pelašķu tēju un sarīvēsim krustus ar de-

viņu vīru spēku, gan tad būs labi.

Marija. Ko nu, mās! Vai tad tu neesi ma-

ni diezgan zāļojusi, bet kad nelīdz, tad nelīdz.

Grieta. Tad jāiet atkal pie kāda vārdotā-

ja, varbūt pie vecā Ģelzīša, tas vīveles un krīta-

mo kaiti apturot uz vietas.

Marija. Ko nu tie vārdotāji līdz! Te jau
nu kādi trīs bij, vai tie atnesa kādu labumu! Iz-

velk tik vēl pēi'ējo naudas kapeiku.
Grieta. Bet Ģelzīts neiziet uz naudas plē-

šanu, tam no tās vārdošanas vien nav jādzīvo, vi-

ņam jau vēl citi amati: tur līķa runas, uzpērk su-

ķus, ved praceses, ģērē ādas un dara vēl citus

darbus.

Marija. Nē, mās, nē. Es vairāk ar tādiem

negribu ielaisties. lešu labāk gultā, jo nejaudāju
ilgi kājās nostāvēt. Gan jau pārnāks Laimiņa.
(Noiet.)

Grieta. Kā tu gribi. Kas jau neklausa la-

ba padoma, tam jau pats Dievs nevar nekā līdzēt.

(Laima ienāk.)

3. skats

Grieta, Laima.

Laima. Nu, kā iet mātei?

Grieta. Kā nu iet — sliktāka. Viņa tagad
aizgāja gulēt. Gaidīja ari, ka tu pārnāksi ar nau-

du, lai varētu iet pie daktera; manas zāles jau vi-

ņa negrib.
Laima. Ak, — es naudas nepārnesu.

Grieta. Vai tad tu pie Langartiem nebiji?
Viņi taču tur mēneša algu tev izmaksā arvienu

iepriekš.
Laima. Man tur vairs darba nedod, tie ma-

ni atlaida.
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Grieta (rokas sasizdama). Ko tu teici? At-

laida!

Laima. Jā, no šīs dienas pavisam.
Grieta. Ak tu manu sūru dieniņu, te tev

nu bij! Vai es neteicu, ka tas nekādu labu galu

neņems, kad pret augstiem kungiem tā izturas, kā

tu? Redzi nu redzi, ko tu esi padarījusi.
Laima. Par to, krustmāt, labāk nerunā, to

tu nezini.

Grieta. Ak, es nezinu? Nedomā vis, ka es

esmu tāda muļķe! ari man ir bijusi ar smalkiem

kungiem darīšana. Tolaik, kad es dienēju muižā,

pats lielkunga sulaiņa palīgs man smērējās apkārt
kā piķis, sašķiņķoja saktiņas un visādus ķinķēzi-
ņus — es, lūk, mācēju tā izturēties, ka vilks ir pa-
ēdis un kaza paliek vesela, bet tu jau kā pūce lec

acīs! Kad tas Langarta kungs ari ap tevi drusku

knakstījās, vai tad tā nu kāda nelaime, degunu
jau nebūtu nokodis!

Laima. Es tevi jau lūdzu, krustmāt, tādas

lietas atstāj manas pašas ieskatam. Es nebūt ne-

nožēloju, ka esmu tā izturējusies.
Grieta. Jā, jā, tu jau tik esi tā gudrā, caur

tevi nu esam tiktāl tikuši, ka vairs nav maizes ku-

mosa, ko bāzt mutē.

Laima. Caur mani? Tu saki, caur mani!

Grieta. Zināms, ka caur tevi. Caur tevi

mums ari būs ar asarām un vaimanām no šiem

pakšķiem jāiziet. Kad tu nebūtu to Langarta kun-

gu aizkaitinājusi, tad viņš ar tām maksāšanām ari

tā nemāktos virsū.

Laima. Vai jau atkal kāda ziņa bijusi?
Grieta. Jā, pirmīt, kad tevis nebij mājā,

tad te bij tāds kungs ar spožām kņopēm un špē-
raku pie sāniem, un teica, ka nu vairs nemaz ne-

gaidīšot, ka visu atņemšot un mūs izdzīšot no mā-

jas.
Laima (sirsnīgi). Nu, krustmāt mīļa, kad ari

mums tiešām būtu no mājām jāiziet un mums bū-

tu tikai sakaltusi garoziņa ko grauzt, vai tādēļ jau
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esam nelaimīgas? Kad mēs mīlestībā visi kopā tu-

ramies, viens par otru ejam, kopā visu paciešam,
tad jau mums nekā nevar trūkt. Raug, krustmā-

miņ, tu un es, kas mēs par divi varenām sievām,

vai mēs nevaram strādāt?

Grieta. Ko tad nu es, es jau esmu kā tāds

vecs ķirmeļu izgrauzts koks, bet tu, ar visu savu

jaunumu un stiprumu, kurp tad tu nu vari tikt,
kad darba nevar dabūt?

Laima. Ak, vai tad turpmāk neies labāk?!

Grieta. Un māte, kas ar to lai notiek ? Nav

naudas, ko pie daktera iet! Istaba ari tik auksta

kā suņu būda, te jau vesels cilvēks nevar izturēt,
kur tad nu vēl slims, un pie tam mums nav vairs

itnekā ko ēst.

Laima. Vai mums vēl nav kaut kas ko pār-
dot?

Grieta. Kur tad nu būs, kad jau visas lie-

tiņas un drānu cīpaliņas ir žīdu nagos? Tās pāri
vecās grabažas, kas te vēl ir, jau neviens neņems!

Laima. Bet tēvs taču ari aizgāja meklēt

darbu, varbūt ka viņam būs izdevies atrast kādu

P elnu
-

Grieta. Lai tik Dievs dod, ka butu varējis
paiet garām šeņķim. Jāskatās, vai nenāk. (Skatās

caur logu.) Dievs tu pasargi, kā tad nu būs citādi!

Vai redzi, tur jau viņš nāk, it kā tam piederētu
visa iela.

Laima (skatās caur logu un bēdīgi nolaiž galvu).

Par velti, viss par velti!

Grieta. Nu tik jāgrūž ar kādu kruķi at-

pakaļ, lai iet, kur nācis.

4. skats

Laima, Grieta, Sniedziņš.

Sniedziņš (loti omulīgi).

Kaut būtu mūsu zemīte

Tas brandavīna ezeriņš,
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Un es tas mazais asariņš
Tur iekšā dzīvotu.

Grieta. Nāc nu nāc, kā tas lielais peku
lācis!

Laima. Tēvs, tēvs, nāc pie samaņas!
Grieta. Runā labāk ar durvju stenderi,

nekā ar viņu.
Laima. Tētiņ mīļais, uzklausi mani, ļauj

manai bērna lūgšanai iespiesties tavā sirdī. Tu

gan esi mans tēvs un man neklātos tevi mācīt, bet

es to vairs nespēju izturēt! Domā jel par mums

un par slimo māti!

Sniedziņš. Jā, manu kukainīt, jā, jā, ma-

na zīlīte, es esmu grēkojis. Sniedziņ, Sniedziņ
(Sit sev pie krūtīm.), tu esi liels grēcinieks, tu esi tas

āzis, kas stāvēs pa kreisai rokai. (Raud, tad pabargi.)

E, liec mani mierā. (Uzmetas uz galda raudādams, kamēr

iemieg.)

5. skats

Tie paši, Valdis un Maija.

Maija. Nelāga, nekrietns zēns tāds!

Grieta. Kas tad nu, ka abi plēšaties kā di-

vi, krauklēni'

Maija. Viņš ir apēdis manu sviestmaizi, to

man iedāvināja skolā draudzene. Es to devu vi-

ņam paglabāt, un viņš viņu ir apēdis.
Valdis. Piedod māsiņ, tas man tā netīšu iz-

gāja, es tikai vienu kumosiņu gribēju nokost, jo
biju tik izsalcis — tu jau zini, ka mēs vakar un

šodien nekā neesam ēduši — tad es nokodu vienu

kumosiņu, un tas bij tik gards, tik gards, un tad

vēl otru un tad es gribēju vēl drusciņ — un tā tā

maizīte bij apēdusies.
Mai j a. Bet es esmu izsalkusi, ak, tik izsal-

kusi. Laimiņ, mīļā māsiņ, dod mums ēst!

Laima (raud klusām).
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Valdis (nem Maiju pie rokas). Nāc, Maijiņ, ne-

bēdināsim māsu; vaj tad nu viņa mums nedotu,

kad būtu. Nāc, es tev gādāšu maizi.

Maija. Bet kur tad tu ņemsi?
Valdis. Es iešu taisni pie resnā beķera un

viņam lūgšu.
Maija. Bet ja nu viņš nedod, tu jau zini,

ka viņš ir sīksts kā pūces gaļa.
Valdis. Tad, tad — tad es raudzīšu viņam

maizi — nozagt.

Laima (pie sevis). Ak Dievs, vai jau tik tālu!

(Dikti.) Pagaidi, Valdi, es tūlīt gādāšu naudu.

Grieta. Naudu? Kas tad tev ienācis prātā,
kur tad tu to ņemsi?

Laima. Es atminējos, ka man ir vēl kas ko

pārdot. (Pieiet pie grāmatu skapīša un sāk kraut grāmatas

ārā.)

Grieta. Ak tās grāmatas — kad tev piķis,
ka pie tām ātrāk nedomāja, tās jau sen varēja
pārdot. Dieva vārda jau tur nav, nedz ari kāda

kalendāra.

Laima (grāmatas iesiedama). Ģēte, Lesiņ, Bai-

ren, Šekspīr, nolieciet savus staltos plecus, lieniet

caur jūgu, dzīve iet pār jums pāri! Habaha!

6. skats

Tie paši, vaktmeistars un ministerials. (Bērni iebēg kaktā un

bailīgi viens otru apkampj.)

Vaktmeistars (skatās kādā papīrā). Trešajā,
pilsētas kvartālā, māja sestais numurs, apķīlāt
visu kustamu un nekustamu mantību.

Ministerials (apkārt skatīdamies). Te jau
gandrīz nekā nav ko uzņemt.

Grieta (klanīdamās). Cienīgi, žēlīgi lielkun-

gi, ko nu ņemsat, ko būsat, kad nekā nav, vai nu

ņemsat man šos pašus bruncīšus no muguras!
Vaktmeistars (uz Laimu). Ko jūs tur gri-
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bat iznest? Te neka nav brīv ņemt, lieciet tas

grāmatas atpakaļ!
Laima. Bet viņas pieder man, es jums vi-

ņas nedošu!

Ministerials. Sniedziņa māja, ar katru

mazāko nieku, kas tur iekšā, ir par parādiem uz-

ņemama.

Laima. Kāds atlīdzinājums tad nu jums
būs tās nedaudz kapeikas, ko es par viņām varētu

dabūt?

Vaktmeistars. Vai daudz, vai maz, mums

jāskaita visas lietas kopā, kam tik kaut cik kāda

vērtība.

Laima. Cilvēks, vai jums ir kaut cik jū-
tu! Vai jūs ari neesat tēvs. kam mājā bērni?

ledomājaties, kad šīs mazās dzīvībiņas ciestu ba-

du un izstieptu lūgdamās pret jums savas roci-

ņas, vai jūs to spētu skatīt, vai jums nelūztu

sirds? Un man ir jāglābj bērni, jāglābj māte, ku-

ra guļ uz slimības gultas, apžēlojaties jel, apžēlo-
jaties!

Vaktmeistars. Tas jau viss ir ļoti bē-

dīgi, jaunkundze, bet mēs nevaram neko, mums

ir jādara mūsu pienākums. (Policisti rīkojas tālāk un

aizzīmogo skapi.)

Grieta (grūž Sniedziņam sānos). Ko nu guli,
klumburi! Vai tu redzi, ka tie ir atnākuši mūs

gūstīt. Še mans ratiņš, raugi to izstiept pa dur-

vīm, ka neredz, un aiznes kaut kur paglabāt.

Sniedziņš (pie sevis). Tad jau labāk taisni

uz šeņķi, tur viņš būs visdrošākā vietā. (Prom ar

ratiņu uz sānu istabu.)

7. skats

Tie paši, Langarts.

Langarts (policistiem). Vai jau atrodu jūs,
kungi, pie jūsu uzdevumu izpildīšanas?
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Vaktmeistars. Mums nākas diezgan
grūti rīkoties, jo šīs mājas iedzīvotāji ir spītīgi.

Laima. Te nu viņi visi ir kopā. (Piesteidzas

pie bērniem viņus apkampdama.) Jūs, mīļās dzīvībiņas,
vai jums patiesi būs iet bojā! Nē, nē — lai notiek

kas notikdams. (Pieskrej pie skapīša, atrauj tiesas zīmogu

un, pakampusi kādas grāmatas, grib doties ar joni laukā.)

Ministerials (viņu saķerdams). Pagaidiet!
Jūs esiet noziegušies pret valsts likumiem, es jūs

apcietinu.
Laima (atgrūž viņu). Prom! laidiet mani!

Vaktmeistars. Viņa ir nevaldāma, te ir

jāapietas ar varu.

Ministerials. Cietumā ar viņu! (Abi sa-

tver Laimu.)

Valdis un Maija (pieskrej kliegdami). Vai

Dieviņ, māsiņ! vai Dieviņ! (Pieķeras viņai pie drē-

bēm.) Neej, neej, neļauj vesties projām! neatstāj
mūs!

Grieta (drebēdama klanās). Mīļie kundziņi,
lielie kundziņi, žēlastību! žēlastību!

Marija (izskrej no sāņu istabas). Kas še notiek?

Mans bērns. — A! (Saļimst, Grieta ar bērniem to ved

projām.)

Langarts (policistiem). Atstājiet šo meitu

man un izejiet uz brīdi ārā. (Minētie dziļi paklanās un

noiet.)

8. skats

Langarts, Laima.

Laima (stīvi skatīdamās). Kas ar mani notiek?

Langarts. Kas notiek? Kas notiks? Hm!
Kads laiciņš gan jums būs jāpavada drusciņ ne-

omulīgi uz cietuma salmiem.

Laima (rokas lauzīdama). Mana māte! Mana
māte!

La ngarts. Gan jau kādā übagu mājā būs
priekš viņas patversme.

Laima. Un bērni, kur paliks bērni!?
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Langarts. Jūs topat naiva, jaunkundze,
vai tad man jāzina par visiem diedelniekiem, kas

vazājas pa pilsētas ielām!

Laima. Apžēlojaties, cilvēks, vai jūs esat

no akmens? Vai jums pret saviem līdzcilvēkiem

nav ne mazākās līdzcietības dzirkstelītes krūtīs?

Langarts. Kad jūs pret mani tik spītīgi

izturējāties, tad ari es nevaru citādi darīt.

Laima. Apžēlojaties! Es apkampju jūsu

kājas —

Langarts (viņu satverdams). Kādēļ tad ne

pie manas krūts, te esmu jūtīgāks —

Laima (izraujas no viņa un dodas uz otru pusi).

Tēvs, mīļais debesu Tēvs! Mans sargs, manu

bērnības dienu vadītājs, es Tevi piesaucu, es tavs

nabaga bērns, dzirdi manu balsi, manu izmisuma

kliedzienu, neatstāj mani šinī briesmu brīdī!

Langarts. Ahā! Vai mana lepnā varone

jau viena nespēj iztikt un tai jāsauc palīgi?
Laima (izmisusi nokrīt ceļos). Es Tevi saucu,

vai Tu dzirdi! — Tev jādzird, ja Tu esi tas tais-

nais, tas labais, tas žēlīgais, visspēcīgais Dievs!...

Pacel sava spēka roku, graud ar saviem pērko-
niem, pāršķel debesi — rādies, kur Tu esi! skaties

šurp, kur lokās pīšļos Tava mocītā radība —
dzir-

di dzirdi!! (Pauze, Laima uzraujas un pa-

liek, rokas uz augšu izstiepusi, gaidīšanā.) Ha! (Čukstēda-
ma.) šausmīga plaisma atveras man priekš acīm —

tukšs — tukšs tukšs

Langarts. Vai nu reiz nākat pie lielās at-

zīšanas, kura ir — palīdzies pats sev.

Laima. Pats sev? Palīdzies pats sev??

(lerauga uz galda nazi, sagrābj to.) Un kad es ar šo

nazi tos tur (Noslēpumaini uz sāņu durvīm rādīdama.) —

— un tad pati sevi ak, tad būs miers un vi-

siem cīniņiem gals
Langarts. Kamdēļ tad tos tur? Vai tas ir

jūsu pienākums un jūsu mīlestība pret viņiem, ka

gribat šo briesmu darbu izdarīt, kur jūs tiem ie-

spējat tik viegli palīdzēt?
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Laima (nazis izkrīt no rokam, bezspēcīgi krēslā at-

slīdēdama). Kas tad man jādara?

Langarts. Ceļaties augšā!
Laima (pieceļas, mechaniski, bez nojautas).

Langarts. Nāciet šurp!
Laima (streipuļo kādus solus uz priekšu).

Langarts. Nāciet vēl tuvāk!

Laima (iet vēl kādus soļus).

Langarts (viņas roku saķerdams, kaisli). Nāciet

man līdz!

Laima (saslejas, izstiepj rokas kā glābiņu meklēda-

ma, tad krīt un zaudē samaņu).

Langarts (viņu saķerdams). Tagad tu esi

mana!

(Priekškars.)

Pārvēršanās

Langarta dzīvoklis. Grezni ierīkots salons ar dārgām

mēbelēm, bildēm, vāzēm v. t. t., puķu koki lielos traukos, iz-

eja pa labo un kreiso roku, dibenā starppriekškars, kreisajā

pusē bibliotēka.

9. skats

Bormanis (viens). Man viņa jāsastop viena,
šī skaistā ragana, pa vakariem tā mēdz atnākt še

pēc grāmatām, bez tam ari domājams, ka tā nāks

līdz piedalīties pie ziemas svētku eglītes pušķo-
šanas, viņa jau tiek ieskaitīta kā ģimenes locek-

lis, gan Langarta meita negrib nekā no tam

zināt. Ērmoti, ne ar vienu no savām izredzētām

Langarts vēl tā nav apgājies kā ar šo. — Sava

paša mājā vest — hm! Bet tas mani nemaz neat-

turēs viņai tuvoties, tai jāzin, ka viņas stāvoklis

tikai caur mani nodibināms. — Laba garša ma-

nam principālam, hehehe! Taisni man pa prā-
tam, hehebe!
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10. skats

Bormanis, Laima.

Laima. Šie ziemas svētku zvani, visa šī

svinīgā rīkošanās, es viņu negribu redzēt, es gri-
bu no viņas izbēgt, varbūt, ka šinī istabā es atra-

dīšu mieru.

Bormanis. Jūs jūtaties neveseli, jaun-
kundze?

Laima. Kas jūs tāds?

Bormanis. Vai neiespēju jums kaut kā

pakalpot, cienījamā jaunkundze?
Laima. Kas jūs esat? Ko jūs no manis

gribat?
Bormanis. Man nav vēl bijusi laime cie-

nījamai jaunkundzei stādīties priekšā. Oficiāli

ņemot esmu Langarta kunga sekretārs, bet izpil-
du ari viņa privatdarīšanas, un esmu tikpat ga-
tavs kalpot (Dziļi klanīdamies.) viņa skaistajai pa-
vēlniecei.

Laima. Ko jūs uzdrošinājāties! Es Še vai-

rāk nekas neesmu kā Langart jaunkundzes bied-

rene.

Bormanis (smaidīdams). Es saprotu itin labi,
ka mums uz šo ārīgo firmu jāliek svars.

Laima. Cilvēks, jūs topat pārdroši, kā jūs
drīkstat tā pret mani izturēties?

Bormanis. Cienījamā jaunkundze, piedo-
sat, ka man, kas ilgus gadus valkājis sava kunga
uzticību, še nekas nav svešs, un ka es katru lietu

zinu apsvērt no pareizā stāvokļa —

Laima. Šī nedzirdētā bezkaunība!

Bormanis. Jūsu priekšgājējas vis tā par
mani nedomāja.

Laima. Priekšgājējas ?!

Bormanis. Ja jums patīk zināt, tad es

jums —

Laima. Nekā es negribu zināt. Acumirklī

atstājiet šo istabu!
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Bormanis. Nedzirdēts! Viņa tā ar mani

apietas! To tu man maksāsi!

Laima. Un ja jūs turpmāk vēl tā izturēsa-

ties, tad jūsu dienas še var būt skaitītas.

Bormanis (iet un atgriežas pie durvīm dūres

vīstīdams. Pie sevis). Drīzāk tavas dienas varētu

būt skaitītas.

11. skats

Laima (viena). Elpu! elpu! Man šinī purvā
jānosmok! Ak, kaut es spētu nokratīt šo dzīvi —

Ha! kad es šinī pašā acumirklī steigtos prom —

viena, naktī un miglā, tikai projām, projām
Bet vai es spētu izbēgt? — šis kauns, kas uz manis

guļ — es viņam nespētu izbēgt — tad mani pie-
derīgie, vai lai es viņus grūžu postā atpakaļ? —

Nē, nē, man jāpaliek, nesaraujamas važas mani

še saista, man — jāpaliek ... Bet kur lai atrodu

mieru? (Skatās apkārt.) A, jūs manas senākās, mī-

ļās biedrenes grāmatas, es griezīšos pie jums.
{Paņem grāmatu, atsēžas, sāk lasīt, bet grāmata izslīd bez-

spēcīgi no rokām.) Ak, es nevaru — nevaru! Šīs pek-
les mokas! — kaut jel spētu raudāt — kaut jel no

viena vienīga cilvēka mutes dzirdētu kādu apmie-
rinošu vārdu

12. skats

Laima, Marta.

Marta. Mana tēva laikam še nav? (Grib

aiziet.)

Laima. Ak, palieciet, es jūs lūdzu!

Marta (lepni). Es nezinu, kas jums būtu man

sakāms.

Laima. Ak, Langart jaunkundze, jūs esat

arvien bijusi pret mani laipna. Kad es nācu jūsu
namā, jūs nabaga meitenei trūkumā arvienu pa-
līdzējāt.
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Marta. Kā redzams, tad jums taču tagad
manas palīdzības vairs nav vajadzīgs.

Laima. Bet vairāk, kā jūsu dāvanas, mani

atspirdzināja laipnie vārdi, ar kuriem jūs mani

katrā brīdī saņēmāt.
Marta. Tas ir ērmoti, ka jūs no viena sevi

liekat zīdā ģērbt un pie otra nākat meklēt laipnī-
bas — palieciet taču pie viena!

Laima. Nenosodiet mani, uzklausāties, lūko-

jaties papriekš manā dvēselē. Ak, neliedziet

man savu draudzību, kura man tagad vairāk ne-

kā jebkad vajadzīga. (Rokas izstiepusi.) Martai ne-

atstumjiet mani, esiet, kas jūs man bijāt senāk!

Marta. Es jums aizliedzu mani saukt vārdā.

Laima. Ko es dzirdu? Jūs saraujat mūsu

sakaru? Vai starp mums vairs nav nekādas drau-

dzības saites?

Marta. Starp tādu sievieti, kā jūs, un mani

— nekādas!

Laima (drebēdama). Ar kādu tiesību jūs mani

liekat novārtā? Ar kādu tiesību, es jums prasu?!
Marta. Ar tiesību, kāda ir katrai krietnai

meitenei skatīties uz — bezgodi.
Laima. Ha! Par daudz! (Pieiet Martai itin

tuvu un zvērošām acīm.) Jūs, kas jūs ar savu tikumu

lepojaties, tādēļ ka jūs stāvat uz sadzīves augstu-
miem un jūs viņas kārdinājumi, trūkumi un rai-

zes nekad nevar aizsniegt, nokāpjiet jel viņas ze-

mumā, viņas dubļos, ļaujiet visām vētrām iet par
sevi pāri, cīnāties ar trūkumu! badu! izsamisu-

mu! — un tad nāciet un atkārtojiet man savus

vārdus.

Marta. Ka jums savus trūcīgos apstākļus ir

paticis pārmainīt pret spožu dzīvi, tas ir ļoti sa-

protams, bet lai es jūs tādēļ cienu — to neviens

no manis nevar prasīt. Bez tam, jums nav daļas
ar maniem uzskatiem, ne man ar jūsējiem.

Laima. Bet man ir gan dala, mēs dzīvojam
kopā vienā mājā, es ļaužu priekšā ieņemu stā-

vokli kā jūsu biedrene, mums pie tā jāturas.
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Marta. Un man būs būt par segu jūsu ne-

krietnībai — tas taču ir par daudz! Vai zināt, ka

es jūs katru acumirkli varu likt no šejienes iz-

raidīt.

Laima. Jūs iedrošināties mani biedēt —

bet es, es pavēlu šinī mājā!
Marta. Ko tā sacīja! Man pavēlēt? Lan-

garta meita sava tēva mājā liktos sev pavēlēties
no kādas, kuras vārdu minot es aptraipītu savu

muti — ha, nedzirdēts!

Laima. Vai man locīties pīšļos zem jūsu
nicināšanas un kā niedrai salūzt zem apstākļu va-

ras? Nē! un simtkārt nē! Dzīve mani ir izaici-

nājusi uz cīņu, tad es ari izlietoju visus ieročus.

Jā, jūs lepnā, jūs augstā dāma, jūs domājat mani

viegli ar kāju nobīdīt pie malas, bet še es stāvu!

Man tās pašas tiesības sniegties pēc laimes, varas,

spožuma — un kad man ari citi būtu — jāsamin!
Marta. Briesmīgi, šī sieviete mani vēl no-

galinās !

13. skats

Tās pašas, Langarts.

Marta. Tēvs, es tevi lūdzu, atpestī mani no

šīs sievietes.

Laima. Langarta kungs, vai jūs man neap-

solījāt, ka es jūsu mājā būšu droša no katras ni-

cināšanas?

Langarts. Ja, to es apsolīju, bet kas tad ir

noticis ?

Marta. Es negribu ar viņu dzīvot zem vie-

na jumta.
Laima. Un es nevaru ļauties sevi no nevie-

na zem kājām mīt un kad tā ari būtu jūsu meita!

Langarts (uz Martu). To tu iedrošinājies!
Acumirklī tu izlīgsi ar Laimas jaunkundzi.

Marta. Nekad! Un ja tu gribi mani piespiest
uzturēt ar viņu kopību, tad man šī māja jāatstāj.
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Laima (pie sevis). Nē, nē! to ne, to es negribē-
ju. (Dikti.) Es ņemu savus pirmīt izsacītos vārdus

atpakaļ, es negribu būt par iemeslu, kas bērnu

šķir no tēva.

Marta. Tas neatkarājas no jūsu žēlastības,
un saku tev vēlreiz, tēv, lai tu šovakar pat izvēlies

starp mani un viņu.

Langarts. Ak, ko nu vēl ne! Domā la-

bāk, ka tev šovakar jāsaņem viesi, tu taču apsolīji
bāru bērniem rīkot svētku eglīti.

Sulainis (ienāk un pasniedz Langartam vizitkarti).

Langarts. Vai es savām acīm varu ti-

cēt! Jānis Strautiņš še, kur es viņu domāju esam

viņpus jūras. (Uz Martu.) Nu, vai redzi, kāds mums

rets viesis, tavs bērnības biedrs ir pārceļojis, tas

taču tev būs patīkams?
Marta (pie sevis). Jānis Strautiņš — ak, es ne-

maz nespēju attapties!

14. skats.

Tie paši, Strautiņš, Bormanis.

S t r a v t i ņ š. Sveiki. (Paklanās pret jaunkundzēm.)

Langarts. Esiet sveicināti tēvijā, mīļais
doktor! Jūs nudien stāvat sakarā ar kādiem pār-
dabiskiem spēkiem, ka iespējāt tik ātri pārklāt no

romantiskajām Izidas svētnīcas drupām mūsu mī-

ļajā Dievzemītē.

Strautiņš. Caur laimīgiem atradumiem

mums bij iespējams mūsu ekspedicijas ātrāk no-

beigt, kā to sākot domājām, un bez tam, ilgošanās
pēc tēvijas likās pat suta kumeļam iedot spārnus.

Langarts. Ko gan mūsu nabadzīgā tēvija
tam var dot, kura acis izlutinātas ar siltzemju dai-

ļumiem!
Strautiņš. Es dodu priekšroku mūsu egļu

mežiem un sniega klajumiem, tie pamudina uz

centību, dod spēku, kamēr rožu ielejās var tikai

sapņot un baudīt.



Langarts. Jums savāda garša. Bet apjau-
tāsimies pie mūsu dāmām, lai tās izspriež, kuram

taisnība. Te jūs iepazīstinu ar Sniedziņa jaun-

kundzi, manas meitas biedreni, tā jau ari liela fi-

lozofē. Un tu, Marta, iededzini eglīti, centies mū-

su viesiem darīt mazākais mūsu māju jauku.

Strautiņš (uz Laimu). Vai drīkstu dzirdēt,

jaunkundze, kam jūs piekrītat?
Laima. Es turos pie dzejnieka vārdiem;

It visur daba pilnīga,
Kur tikai nava cilvēka!

Strautiņš. Ērmoti, kā jūs to saprotat?
Laima. Es domāju, ka visbaltākajam snie-

gam būtu jātop netīram no cilvēku noziegumu
traipekļiem un vissārtākajām rozēm jānobāl no

iztvaikojuma, kas nāk no sāpju sažņaugtām krū-

tīm.

Bormanis (pie sevis). Pie joda! kā viņa viņu

uzskata ar savām lielajām acīm!

Strautiņš. Tik rūgts atzinums no tik jau-
nas mutes, un vēl no — sievietes?

Laime. Ja sieviete kāro pēc dzīves tiesībām,

tad ari viņai jāuzņemas cīniņš ar dzīvi, un tad ari

viņai pielīp viņas traipekļi.

Strautiņš (aizgrābts, silti). Nē! tīra viņa ir,

tīra kā sniegs uz neaizsniedzamajiem kalnu ga-

liem, tīra kā skaņa, kura izplūdusi no mūžības un

tāda atkal griežas viņā atpakaļ. Pāri visiem dzī-

ves cīniņiem viņa stāv kā uzvarētāja mūžīgi.
Laima (pie sevis). Vai tā ir mana atpestīšana

jeb mans nāves spriedums? (Starppriekškars atiet va-

ļā, ziemas svētku eglīte stāv pilnā sveču gaismā, visi paliek

aplūkošanā.)

Strautiņš. Vai redzat šo laimības un mie-

ra ainu! It kā dziedinoša vēsma izplūst no turie-

nes vēsts: Miers virs zemes!

Langarts. Bet doktor, jūs ar saviem jau-

kajiem vārdiem sagrozīsat mūsu meitenēm galvas.
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Lūk, tur stāv mana Marta it kā akmens tēls un va-

rētu uz jums klausīties visu nakti.

Strautiņš. Ari es jūtos it kā pieburts šinī

vidū. (Pie sevis.) Šī savādā sieviete atstāj manī brī-

numisku iespaidu. (Dikti.) Bet diemžēl, man šodien

vēl jābūt pie manas radinieces Stūrmaņa kundzes,
kura citādi uz mani būtu ļauna.

Marta. Tad jūs jau gribat iet, doktora

kungs ?

Strautiņš. Ļoti nožēloju, bet, varbūt, man

būs atgadījums jūs drīzi atkal redzēt. Stūrmaņa
kundze izrīko jaungada vakarā viesības un ir li-

kusi man ielūgt savus pazīstamus, ceru, ka tur tik-

simies, cienījamās jaunkundzes?
Langarts. Bet līdz tam neaizmirstiet mūs

vēl apciemot, mīļais doktor. (Strautiņš noiet, Langarts

pavada to līdz durvīm.)

Bormanis (pie sevis). Tas būtu īstais atga-
dījums! Kad es viņu iedabūju šīs Stūrmaņa kun-

dzes nagos, tad tas ir tikpat kā valzivs žaunās.

15. skats

Tie paši bez Strautiņa.

Langarts. Ko sakāt, dāmas, vai pieņemsat
ielūgumu?

Marta. Sniedziņa jaunkundze to var darīt,

es palikšu mājā.
Bormanis (pie sevis). Tagad man jāizmet

makšķere. (Dikti.) Varbūt cienījamām jaunkun-
dzēm būs interesanti iepazīties ar daktera nāka-

mo līgavu, jo par tādu tiek turēta Stūrmaņa jaun-
kundze. Runā pat, ka tanī vakarā svinēšot derī-

bas.

Laima. Derības ?!

Langarts. Tas tiešām kas jauns. Ko tu sa-

ki, Marta?

Marta (pie sevis). Vai tas varētu būt, viņš mī-

lētu citu? (Dikti.) Es —es — varbūt iešu.



226

Langarts. Nu tad labi, Bormaņa kungs
jūs varēs pavadīt, es pats nevaru iet, jo man citur

svarīgas darīšanas.

Bormanis (paklanīdamies). Ar vislielāko prie-
ku.

Langarts. Bet lūk, tur jau ir tavi viesi,
Marta. (lenāk bērnu koris un nostājas ap eglīti dziedādami):

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi dus — mātes vakts

Sargā priecīgi bīdamies

Jauku bērniņu, debess vies.

Bērniņ, mierīgi dus!

Bērniņ, mierīgi dus.

Laima (pie pēdējiem vārdiem sabrūk ceļos). Mieru

— mieru — mieru!

(Priekškars.)
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Trešais cēliens

Viesīgs vakars pie Stūrmaņiem. — Kāda blakus istaba,

no kuras divējas divviru durvis ved uz zāli. Visas istabas veids

cenšas izrādīt pārspīlētu greznumu. Labajā pusē klavieres,

kreisajā kafejas galds ar traukiem.

1. skats

Eberhardīne, Johanna.

Johanna (spēlē „Lauvas uzmošanos" ar lielām

kļūdām).

Eberhardīne (pie galdiņa rīkodamas). Beidz

nu, beidz to „lauvas uzmošanos", viņš jau tev tik-

Eat nekad neuzmodīsies! Viesi drīz ieradīsies,
ūs jāspēlē priekšā, un tev tas gabals vēl neiet ne-

kādā garšā.
Johanna. Bet, māmiņ, uz tām klavierēm

nevar nekā uzspēlēt.
Eberhardīne. Vai re! Nu sāks vainu

meklēt pie klavierēm. Lai saka viens cilvēks, ka

tās klavieres ir sliktas: tik skaisti nopulierētas,
ka tur var vai spoguļoties, un klāt vēl divi zeltīti
lukturi.

Johanna. No ārienes jau nu viņas gan ir

labas, bet pašas skaņas ir sabojājušās. Lūk, te pa-
šā vidū neskan divas oktāvas no vietas.

Eberhardīne. Ak, nu tev vajag īsti pašā
vidū! Ķer tik vienā galā un otrā, gan jau tad ska-

nēs.

Johanna. Bet es jau tik varu ņemt tās no-

tis, kuras stāv gabalos, un man nav neviena tāda

gabala, ko uz viņām varētu izspēlēt.
Eberhardīne. Te nu atkal atdursies pie

gabaliem! Vai tad es tev nepērku arvien visus
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jaunākos, kuri iznāk: Bēthovena Donavas viļņus»
Jurjānu Andreja Korneviļas zvanus, Punšeļa val-

cerus, Bacha polkas, visus, visus!

Johanna. No Punšeļa jau tikai ir korāļi,
un Bachs ari tikai baznīcas mūziku ir komponējis.

Eberhardīne. Vai nu korāļi, jeb valceri,
kad tikai skan! Bet tev jau nekas neskan, priekš
tevis es savu naudu esmu izgāzusi par velti. Kad

jau nu ari neiet ar muziķu, būtu jel pratusi citu

ko. Tā, piemēram, mācētu jel sarunāies ar kun-

giem par grāmatām, tas būtu vēl pievilcīgāki.
Johanna. Ak, mamiņ, kur lai nu es visas

tās gudrības sasmeļos?
Eberhardīne. Vai mums nav mājā grā-

matu pilns plaukts dārgos zelta sējumos? Lasi tik,
tur tu atradīsi visu, kas apgaismo un pacilā prātu.
Tur ir „Venecijas asinsnakts", „Bālā grēfene",
~Mīlestības vēsturnieks" un ari klasiski raksti: Ģē-
tes „Dūre", Šillera «Staburaga meitiņa", Šekspīra
„Vēršu kupcis" un «Vasaras nakts" — paģiras".
Tur jau var izglītoties vai cik!

2. skats

Tās pašas, Stūrmanis.

Stūrmanis (aiz durvīm). Dīne, Dīne, vai tu

tur esi? (lenāk.)

Eberhardīne. Ak tu lācis! Vai pieklauvēt
nemāki, kā smalki ļaudis dara? Klūp tik iekšā! Un

kas tā par saukšanu: Dīne, Dīne, izklausās kā

miltu tīne.

Stūrmanis. Mīļā Eber—abarīne, es tev

gribēju teikt, ka tava lielā kūka no kanditera ir

atnesta un pīpētāju istabā ari viss priekš kun-

giem ir sarīkots.

Eberhardīne. Papriekšu izņem pats to

pīpi no zobiem. Kūp jau atkal kā ugunsvēmēja
kalns! Un tad iemācies mani jel reiz pareizi no-

saukt vārdā, ka priekš viesiem atkal neizblamierē.
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Es tagad saucos Eber—har—dīne, jeb kā laulāti

ļaudis savā starpā mēdz saīsināt: Hardīne.

Stūrmanis. Eber—Eber—ardīne.

Eberhardīne. Nevis Ardīne, vai tā mēle

tev ir sapīta!
Stūrmanis. Ardīne

—
Gardīne. (Pie sevis.)

Ak Dieviņ, nu man būs arvien jādomā pie tiem

gardīnu sprediķiem.
Eberhardīne. Prasts tu esi bijis un prasts

tu paliksi. Stūrmanis! kas tas par vārdu? būtu jel
pārtaisījis par Steuermani — bet tev prāts uz iz-

glītību nemaz nenesas tā kā man. Lūk, kas es bi-

ju, prasta Trīne, bet tikko ielaida pilsētā pie šū-

šanas, es Trīni pārtaisīju par Dīnu, tad par Hardī-

nu un nu gribu saukties pilnā vārdā par Eber-

hardīni.

Stūrmanis. Eber— Eber—

Eberhardīne. Hardīne.

Stūrmanis. Gardīne.

Eberhardīne. Caur maniem pūliņiem
jau bij tik tālu, ka visur vēstulēs un ielūgumu
kartēs rakstīja „Steuerman", un tu ar to vācu va-

lodu, ari kaut cik jau esi lūpas apsmērējis. Te,
toreiz, kad gājām ar pazīstamiem kopā pa ielu.

kur gadījies, kur ne, iet garām kāds laucinieks

pastalās un uzsauc:
„
Vadzi, Stūrman, nāc nu ie-

mest kādas granafifkas!" Ak, mani nervi! Kā es to

izturēju! Nu bij atkal Steuermanis pagalam un

Stūrmanis mājā. Labi, ka es vēl protu mūsu godu
glābt un visiem stāstu, ka tikai tādēļ saucamies

par Stūrmaņiem, ka esam lieli latviešu piekritēji,
kaut gan paši esam vācu dzimuma.

Stūrmanis. Ko tad es būtu darījis, muti

aizbāzt es viņam nevarēju.
Eberhardīne. Tu visu familiju apmet

ar kaunu un neapdomā ari par savu bērnu. Stūrē-

jiet nu stūrējiet abi divi, kur tad nu iestūrēsat, re-

dzes, vai tu viņu pie vīra aizstūrēsi?

Johanna. Mamiņ, es taču neviena nevaru

precēt, kad tas mani neprec.
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Eberhardīne. Ak, tev jāgaida, kamēr

vīrišķis tevi sāk uzrunāt? nu, tad gan vari gai-
dīt! Pašam vajag mācēt runu uzsākt. Bet kur nu

iedosi saprašanu tam, kam Dievs nav devis. Abi

divi ar kruķi stumjami un velkami. Jūs mani vēl

ar sirdsēstiem aizdzīsat kapā.
Stūrmanis. Bet mīlā Gardīne, ko tu liec,

to jau es daru.

Eberhardīne. Tev kā meitu tēvam vajag
acis turēt uz visām pusēm: te ielūguma kartiņu, te

papirosiņu, te cigariņu, un arvien iebilst, ka savai

meitai dosi līdzi krietnu pūru.
Stūrmanis. Kuru lai nu tad es tagad īpa-

ši uzlūkoju?
Eberhardīne. Kuru? Vai vēl jāprasa?

Te nu tev ir acis pierē, ka neredzi, kas tavam bēr-

nam derētu! Es domāju jauno dakteri Strautiņu,
kurš nule pārceļojis. Labāku partiju Johan-
nai nevar vēlēties. Un to es jums abiem saku,

sargāties, ka šim atkal neļaujat izšmaukt kā tiem

citiem.

3. skats

Tie paši, Strautiņš.

(Eberhardīne ar Stūrmani samirkšķinās ar acīm.)

Strautiņš. Kā liekas, tad esmu pirmais no

viesiem ieradies.

Eberhardīne (viņam uz pleca sizdama). Ne-

kas, doktorchen, varēsim savā starpā apspriest iz-

rīkojumu, kādus kungus sapārot ar kādām dā-

mām, un — manai Johannai uz polonēzi ar' vēl

nav kavaliera
...

Strautiņš (pie sevis). Un tādēļ vien man šis

steidzīgais ziņojums! (Dikti.) Tad jau laikam man

būs tas gods. — (Pret Johannu.) A, Stūrmaņa jaun-
kundze ar mūzām sabiedrībā.

Johanna. Es — es — viņas jau neskan.

Eberhardīne. Patīkami jau nu ir, kad
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tie bērni ir tādi izglītoti. Jums vajadzētu dzirdēt,

cik aizgrābjoši mana Johanna nes priekšā «Au-

gustīnu', „Mazo pastiljonu" un vēl citus tādus

Bēthovena gabalus, kurus tā var vai ar vienu

pirkstu nospēlēt.
Strautiņš. Tas jau ļoti patīkami.
Eberhardīne. Un nevien tādas smalkas

lietas prot mana Johanna, ari saimniecībā tā tek

kā irbīte. Mana Johanna prot cept un vārīt, mana

Johanna prot šūt un adīt, mana Johanna —

Strautiņš. Tad jau jūs gan varat sauk-

ties par laimīgu māti.

Eberhardīne. Un laimīgs būs ari tas

vīrs, kas manu Johannu dabūs.

Stūrmanis (pielec Strautiņam ar cigāru etviju).

Vai nav jums patīkams kāds cigariņš vai papiro-
siņš? Manai meitai jau pūrs būs bagāts līdzi.

Eberhardīne. Tu gribēji teikt, ka vari

smēķēt vissmalkākos cigārus un ka tādēļ tavas

meitas pūrs nebūt nebūs mazāks.

Stūrmanis (pie sevis). Viņa jau man to

makurku vien ļauj smēķēt.
Strautiņš (pie sevis). Tīri netīk nemaz

vairs klausīties. (Pret Johannu.) Cienījamā jaun-
kundze būs tik laipna man pastāstīt, kā tā pava-

dījusi laiku, kamēr es biju projām no tēvijas.
Eberhardīne (iegrūž Johannai slēpu sānos).

Nu, runā tak! (Pret dakteri.) Mana Johanna gan
tāda pabailīga, zin tikai „jā" un „nē" atbildēt; bet

neliecieties caur to atbaidīties, daktera kungs.
Strautiņš (pie sevis). Uz to vienu svarīgo

„jā" tā gan jau visu laiku būs sataisījusies. (Dikti.)

Lūk, tur nāk viesi.

4. skats

Tie paši, Laima, Marta, Bormanis.

Strautiņš. Ā, Langart un Sniedziņa jaun-
kundzes, man liels prieks, ka jūs atnākušas. Dā-

mas laikam nav pazīstamas?
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Eberhardīne (stādās priekšā). Es — Stūr-

maņa kundze, tas tur — mans vīra kungs un tā

mana meitas jaunkundze. Ari jūs, Bormaņa
kungs? Sveiki, sveiki!

Stūrmanis (pieiekdams). Vai nav patīkams
kāds papirosiņš jeb cigariņš? Tīri Havanna! Mēs

jau varam smēķēt tās dārgākās zortes, tādēļ ma-

nas meitas pūrs nebūs nemaz mazāks.

Eberhardīne. Ved jau nu tos kungus
un dāmas uz dejas zāli, tiem jauniem ļaudīm jau

papēži niez. Mana Johanna jau uz deju tik viegla
kā spalviņa. (Vēl uznāk kungi un dāmas, apsveicinās un

noiet uz dejas zāli.)

5. skats

Eberhardīne, Gubeņa un Bunduļa kundzes, Storchbein jaun-

kundze. Bunduļa kundze nes treknu klēpja suni.

Gub c n. Labvakar, mīļā frau Steuerman,
vai nākam īstā laikā? Vai neštērējam?

Bund v 1. Frau Steuerman laikam būs vēl

kāda tasiņa kafejas priekš mums silta?

Eberhardīne. Ach jā, manas mīļās, te

jau man ir viss gatavs, ņemiet tikai placi. (Klusām.)

Nu jau atkal izstrēbs veselu toveri. (Kundzes sasē-

žas ap galdu.)

Gub c n. Pie jums, mīļā, visi ēdieni tik labi

smēķē.
Eberhardīne. Tad man būs prieks jums

vēlāk celt priekšā manu šā vakara lepnumu, kādu

kūku, kura tāpat iztaisīta, kā mūsu jaunais lat-

viešu biedrības nams, un vēl torni es pieliku galā,
jo jūs zināt, manas mīļās, cik karsti es esmu lat-
viešu piekritēja.

Visas. Ach jā, ach jā!
Storchbein. Ach cik cārti, cik poētiski!

Jūs še tautiešiem gribat dot atgadījumu sacen-

sties, jo katrs tak gribēs izrādīt to karstāko pat-
riotismu un apēst to lielāko gabalu.
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Bund vl. Manam Feliksiņam tak ar paliks
kāds gabaliņš?

Eberhardīne. Tad jūs savu Fēliksiņu
ari esat līdzi paņēmuši? Šis mīļais lopiņš, kāds

tam skaists profils.
Bundul. Vai tiešām, mīļā frau Steuerman?

Jums jau ari ir viena feine geschmack. Mans

Fēliksiņš atrod beifalu. Un vai tad es ari

viņu labi neturu! Ed tikai konfektes un saldu

krējumu, guļ manā klēpī un iet zināmās stundās

{>astaigāt. Lūk, tagad ir atkal viņa promenades
aiks. (Lūkojas pulkstenī.) Laidīšu viņu, lai tas pa

istabām paložierē. (lesviež to blakus istabā.)

Storchbein. Tādi kustonīši ir ari ļoti uz-

ticami, daudz uzticamāki nekā vīrieši, kuri fami-

lijās, kur meitas, nāk arvien viesoties, izēdas, iz-

dzeras un beidzot atgriež muguru.

Gub cn. Ach jā, cik neizglītota vēl ir tā

pasaule! Pirms tādus vīriešus laiž pa durvīm iek-

šā, vajadzētu noprasīt, vai tie ir precētāji jeb ne?

Eberhardīne. Jeb atkal pavisam neiz-

laist no istabas, kamēr „jā" vārds nav izdots.

Visas. Jā, jā, tā gan, tā gan!
Gub cn. Lūdzu, mīļā frau Steuerman, vēl

otru tasiņu.
Eberhardīne (pie sevis). Dievs sargi, nu

jau sestā, un viņai vēl arvien otrā. (Dikti.) Nu

jums gan tagad drusku vairāk apetīte radusies,

mīļā Guben kundze ?

Gub cn. Tā, tagad vēl varu kaut cik iebau-

dīt, bet senāk, kad man vēl bij bēdas par manu

nelaiķi, tad jau es tikpat kā nemaz neēdu: kad

brokastā iekodu par divi fimberi nēģu, kādas čet-

ras francmaizītes ar sviestu un kādas sešas tasi-

ņas kafejas, tad jau spēju ciest līdz stiprai pus-
dienai.

Storchbein. Daudz jau nevar ēst. tad

jau var pazaudēt talji.
Guben. Lai nu jaunkundzes glabā talji,
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kurām jācenšas patikt kungiem, man jau to vairs

nevajag. Lūdzu ielejiet vēl otru!

Eberhardīne (pie sevis). Tā patiesi šova-

kar izdzers vai jūru!
Storchbein. Kungiem patikt! Ach, es

jau neesmu kā tās citas nekrietnās sievišķas, ku-

ras kungiem lien acīs un ar varu bāžas virsū. Es

jau turos kā vijolīte, kura slepenībā gaida, kamēr

to kāds plūks.
Eberhardīne (pie sevis). Nu, tad tu vēl

vari gaidīt otrus četradesmit gadus. (Dikti.) Tais-

nība jums ir, mīļā Storchbein jaunkundze, ne-

krietni un samaitāti ir tagad tie jaunie sievieši.

6. skats

Tās pašas un Stūrmanis.

Stūrmanis. Gardīne, Gardīne, nāc! Tas

suns ir nokodis biedrības namam visu torni!

Eberhardīne (uzlēkdama). Ko? Kas? Tas

suns? Nu es to skretuli mezglošu, ka vairs ne

dzimtas ādas nepaliks. (Iziet.)

Bun dv 1 (rokas lauzīdama). Ach, manu Fēiik-

siņu, manu Fēliksiņu! Tā trakā bāba, var jau
redzēt, ka bauru kārtas, lai simtreiz teicas par
vācieti. Suns, skretulis, tādus vārdus uz manu

Fēliksiņu!
Eberhardīne (iestiepj suni). Es tam viņa

ausis noraušu kā lupatas!
Bundul. Nost! Jūs prastā bauriete, bende!

Visas (saceļas un kliedz viena caur otru).

Eberhardīne. Nedomājiet ātrāk manā

mājā nākt, kamēr savu suni nebūsat vai noģiftē-
jusi, vai nositusi.

Bundul. Nedomājiet, ka ātrāk še savu kāju
celšu, kamēr nebūsat iemācījusies smalku uzve-

šanos. (Iziet, durvis ar sparu aizcirzdama.)

Eberhardīne. Labi, ka nu reiz tā prastā
bāba ir projām.
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?. skats

Tās pašas, Bormanis.

Bormanis. Manu dziļāko padevību, dai-

ļās kundzes.

Storchbein (pie sevis). Cik dziļi man viņa
skati spiežas sirdī.

Eberhardīne. Vai nav patīkama kāda

tasiņa kafejas, piesēžiet tak.

Guben. Nu, ko tad no jauna varat pateikt,
mīļais Bormanchen?

Bormanis. To visjaunāko vēsti jau
Steuermaņa kundze labāk zinās kā es.

Eberhardīne. Ko jūs domājat, Bormaņa
kungs? Es nekā nezinu.

Bormanis. Doktors Strautiņš ir taču jūsu
radinieks.

Eberhardīne. Kas tad ir ar dakteri?

Jūs mani patiešām darāt ziņkārīgu.
Visas. Ak, stāstiet, stāstiet!

Bormanis. Jūs taču zināsat, manas dā-

mas, ka dakters, tikko pārceļojis, tūdaļ iemīlējies
kādā jaunā dāmā.

Visas, Ko jūs sakāt, iemīlējies?
Storchbein. Kas tad mūsu pilsētā var iz-

iet sveiks, te jau tūlīt ir tādas, kas pašas karas

kaklā.

Guben. Kas tā ir par dāmu?

Eberhardīne. Vai mēs viņu pazīstam?
Vai tā ir no šejienes?

Bormanis (pie sevis). Hahaha! Rūgst kā

raugs mīklā. (Dikti.) No šejienes, kā tad, tā ir

jauna, skaista dāma.

Storchbein. Jauna? Nu, neviens jāts
tai krustāmo zīmi nav noprasījis. Un skaistums

— tur ari vēl jājautā.
Guben. Kas tad to nezin, nosmērējas, no-

mālējas ar tiem šmiņķiem kā kāda lelle.

Eberhardīne. leliek vēl zobus, pieliek
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liekos matus, apkaras ar tiem modes kankariem,

un tā jums vīriešiem pirmā skaistule.

Bormanis. Un degunu ari vēl pieliek —

hahaha! Vai zināt, kundze, (Uz Guben.) jūs gan va-

rat sacīt: Zauls ir sitis tūkstoš, bet jūs ar savu

muti desmit tūkstoš. Un jums (Uz Eberhardīni.) va-

jadzēja būt dzīvojušai franču revolūcijas laikā,
tad jūsu mēle būtu vairāk pastrādājusi nekā ģi-
ļotīna.

Eberhardīne (pie sevis). Cik viņš smalks

cilvēks, salīdzina mani ar francūzietēm. (Dikti.)

Tā ģiļotīna laikam ir kāda Parīzes modes dāma?

Bet lai tas paliek citā reizē, sakiet labāk, kas ir ar

to dāmu, kā viņu sauc ?

Visas. Sakiet, sakiet, kā viņu sauc!

Bormanis. Tā ir — Langart jaunkundzes
guvernante.

Eberhardīne. Ko! Tā? Tas taču nevar

būt! Viņa esot no prastas kārtas, nabaga meita,

kuru Langarta kungs no žēlastības pieņēmis
maizē.

Bormanis. No žēlastības? Hahaha! Mans

principāls to uztur no žēlastības un dakters to

precēs no žēlastības.

Eberhardīne. Ko? precēs? Tas nevar

būt!

Guben. Ka jus to saprotat „no žēlastības" ?

Bormanis. Es domāju, ka kungiem arvien

ir tāda ērmota žēlastība pret dāmām.

Guben. Bet, mīļais Bormanchen, izsakāties

jel skaidrāk, tur gan vēl ir kāds āķis?
Bormanis. Es domāju, ka dāmu asprātība

tur daudz ātrāk būs noģiduši — īsto sakaru.

Visas. Kādu? kādu?

Bormanis. Tā piemēram ar Langarta
kungu.

Guben. Ko? Viņa būtu? Ak (rokas sa-

sizdama), es jau tūlīt domāju, ka tāds kungs bez se-

višķa nolūka nebūs vis tik izšķērdīgs pret prastu
skuķi. Nu nāk viss gaismā!
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Storchbein (kaunīgi). Ak, mēs jaunās mei-

tenes jau nedrīkstam nemaz klausīties tādas

lietas.

Eberhardīne. Un tāda — tāda — perso-
na drīkst manā mājā celt kāju! Godīgas mātes

mājā, kurai pašai aug meita.

Bormanis. Tā drīkst vēl daudz vairāk, tā

drīkst godīgām mātes meitām atvilkt dakteri.

Eberhardīne. Briesmīgi! — (Atkrīt krēslā.)

Stūrmani!

8. skats

Tie paši, Stūrmanis.

Stūrmanis (izbijies). Trīne, Trīne, kas tev

notikās? (Eberhardīne iegrūž tam slēpu sānos.) Gardī-

ne, tu mani sauci?

Eberhardīne. Mani nervi! Mani nervi!

Stūrmanis. Vai atnest tavas ožamās zā-

les, odu kolonu jeb pūderi?
Eberhardīne. Ej tu. triec viņu tūlīt uz

vietas prom.
Stūrmanis. Ko tad? Ko tad? (Grib gāzties

uz Bormaņi.)

Eberhardīne (mēdīdama). Ko tad? ko tad?

Te nu tu esi godīgs nama tēvs, kad nezini, kas

ienāk tavā namā! Tādas bezgodīgas personas
drīkst rādīties mūsu starpā un mūs apmest ar

kaunu!

Stūrmanis. Kas tad tās tādas ir?

Eberhardīne. Kas tad tās tādas ir! —

Tā, kas iet kopā ar Langarta meitu — ņem, triec

tu viņu laukā, kur tu viņu satiec.

Stūrmanis. Tūlīt! Tūlīt!

Bormanis. Pagaidiet! Tas viņai par

maz, to izvadīt varbūt no kāda kakta, kur to

neviens neredz. Apdomājiet jel, kādu neslavu

viņa jums ceļ, un vēl grib savos tīklos ievilkt dak-

teri — to viņai vajaga likt drusku citādi baudīt.
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Eberhardīne. Ak, palīdziet, palīdziet,
Bormaņa kungs, jūs vēl esat cilvēks, kuram sirds

priekš otra.

Bormanis. To vajag tā izdarīt, ka to dzird

visa sapulce un it īpaši dakters, jo priekš tā jums

viņa jārauga likt novārtā, tad būsat uzvarējuši.

Eberhardīne. Jūs esat tīrais eņģelis,
Bormaiichen! Priekš daktera, jā, to es izdarīšu,
nn lūk polonēze sākas, tagad īstais laiks.

9. skats

Muziķa, abējas divviru durvis tiek atvērtas, kungi iet ar dā-

mām pa pāriem. Perspektivē vairāk apgaismotu istabu.

Eberhardīne (uz viesiem). Lūdzu cienīja-
miem viesiem piedošanu, ka traucēju, bet te mū-

su starpā ir iezagusies kāda persona, kura mums

visiem par kaunu un no kuras cienījamo sapulci
gribu atsvabināt. (Vispārēja iztrūkšanās, muziķa beidzas.)

Eberhardīne (griežas pret Laimu). Jūs te,
kā jūs iedrošinājāties nākt mājās, kur tikai atro-

das godīgi mātes bērni un ne tādi, kā jūs?
Laima (streipuļodama). Jūs — jūs, ko jūs gri-

bat? Briesmīgi? Jūs man laupāt godu
Eberhardīne. Godu? Hahaha! Vai tad

jums ar' ir kāds gods?

Guben, Storchbein (Eberhardīnei katrā

pusē). Lišķe! viltniece! bezgode!
Eberhardīne. Čūska! Tā jūs līdz šim

esat mācējusi visus maldināt un pat tanīs labāka-

jās aprindās iezagties, bet tagad es jums jūsu
blēdnieces masku norauju, un jūs nevienam go-
dīgam cilvēkam vairs nedrīkstēsat tuvoties.

Guben, Storchbein. Nevienam! Ne-

vienam!

Laima. Ak Dievs, vai tad es prātu esmu

zaudējusi!
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10. skats

Tie paši, Strautiņš.

Strautiņš (caur pūli lauzdamies). Kas še no-

tiek? (leraudzīdams Laimu, izbijies.) Sniedziņa jaun-
kundze!

Eberhardīne. Neejiet viņai palīgā, dak-

tera kungs, jūs nezināt, kas tā par personu! ne-

godīga, nekrietna sievišķa tā ir!

Storchbein, Guben. Negodīga, ne-

krietna, jā, jā, jā!
Strautiņš. Ko jus iedrošinājāties? Brukt

virsū kādai nespēcīgai sievietei un to likt ap-
smieklā visas sapulces priekšā!

Eberhardīne. Ko? Jūs vēl ņemsaties

viņu aizstāvēt? Ari jums tā smiltis kaisījusi acīs,

kā mums visiem. Sakiet labāk man paldies, ka

jums pie laika atdaru acis, lai šī čūska ar glaimo
izskatu jūs nedabū vēl vairāk pievilt.

Strautiņš. Ne vārda vairs! Sniedziņa

jaunkundze ir dāma, kuru es cienu ļoti augsti.
Eberhardīne. Netikla palaidniece!
Storchbein, Guben. Taisnība! tais-

nība!

Strautiņš. Sargiet savu mēli, lodenās čūs-

kas, jeb jūs man dosat atbildību par katru vārdu.

Jo to es jums saku, kamēr manās dzīslās ritēs asi-

nis, es neļaušu nicināt un vajāt vāju sievieti.

Eberhardīne. Pārlieku varens kava-

lieris! Nevajadzētu jums vienam tik daudz pūlē-
ties, sauciet jel palīgā vēl citus, kas tādai dāmai,

zināms, netrūks, jeb varbūt Langartu, kuram tā

ir par mīļāko.
Strautiņš. Ha! Šie nekrietnie meli!

Eberhardīne. Meli? Hahaha! Prasiet,

kuram jūs še gribat, vai tie ir meli.

Guben. Arā ar šo liderīgo sievieti!

Storchbein. Jeb tad mums, jaunām mei-

tenēm, jāiet prom.

Strautiņš (uz Laimu). Sniedziņa jaunkun-
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dze, es jums citu gandarījumu nespēju dot pret
tik briesmīgu apvainojumu, kā šo nekrietno svē-

tuļu un liekuļu pulkā, kurus piesaucu par lieci-

niekiem, jums piedāvāt savu roku un sirdi, godīga
vīra sirdi, kurš priekš jums ir gatavs katru brīdi

atdot savas asinis un dzīvību.

Eberhardīne. Dakter, dakter, vai jums
ir prāts!

Strautiņš (uz Laimu). Un nu atbildiet man

tikpat atklāti, kā es jums esmu prasījis.
Laima. Ak Dievs, tas ir par daudz! (leslīd

Strautiņa rokās.)

Strautiņš. Un nu atstāsim mēs šo godīgo
sapulci. Nāc, iesim un nokratīsim pīšļus no mūsu

kājām.
Eberhardīne (viņiem pakaļ). Palīdziet, ne-

laidiet! Ak, nu ir viss pagalam — mana johanna!
(Atkrīt krēslā un noģībst.)

(Priekškars.)
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Ceturtais cēliens

Sniedziņa mājā. — Istaba vairs neizrāda agrāko naba-

dzīgo izskatu, viss ļoti glīti un spodri. Gar sienām puķu vītes,

viss sarīkots uz kāzām. Uz galdiņa deg sveces.

i. skats

Laima, Sniedziņš, Marija, Grieta, Valdis, Maija.

(Laima sēž krēslā brūtes rotā, bērni kar gar sienmaļiem

vēl puķes, Grietai liela aube galvā.)

Marija (Laimai mirtu vaiņagu sprauzdama). Ak,
vai es varēju iedomāties, ka piedzīvošu to prieka
dienu, kur savu bērnu izvadu pie altāra! Bet

Dieva ceļi ir brīnišķīgi, pēc tumšas bēdu nakts

viņš taču licis mums uzlēkt reiz tai žēlastības sau-

lītei.

Grieta (rokas saņēmusi). Tas mīļais debesu tē-

tiņš! Ir nu gan viņš mums visādi palīdzējis un

no trūkuma un nabadzības it kā no zvēra rīkles

izrāvis. Tāpēc mēs ari nespējam viņam diezgan
pateikties.

Marija (uz Laimu). Vai nu redzi, Laimiņ, ka

tu toreiz tam Langarta kungam darīji pāri, no

viņa nelabi domādama? Cik viņš mums visiem

palīdzējis un ari tagad tevi izvada pie vīra.

Laima (spiestā balsī). Jā, jā.
Sniedziņš. Jā, mana puķīte, mans zelta

zariņ. Lai Dievs tevi svētī par to, ko tu pie sa-

viem vecākiem esi darījusi.
Marija (vaiņagu piesprauzdama). Tā, meitiņ, nu

tu esi pilnīgi gatava, nu var nākt brūtgāns.
Valdis. Ari mēs esam gatavi ar istabas

pušķošanu. (Laimu aplūkodams.) Urrā!! māsiņ, nu

tu esi brūte!
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Maija (Laimas kleiti taustīdama). Ak, ari es gri-
bētu būt brūte. Tā brūtgāna man nevajadzētu,
kaut tikai man būtu kleite ar tik garu šlepi, kā

tev!

Grieta. Lūk, kur tev brūtgāns, tur bērza

galā.

Marija. Bet, Laimiņ, meitiņ, tu nemaz ne-

izskaties pēc laimīgas brūtes, esi tik klusa un do-

mīga. Cita meitene jau tavā vietā nezinātu aiz

prieka kur dēties. Apdomā taču, tu esi nabaga
meitene, un ta-vs brūtgāns ir tik augsts un bagāts
kungs un viņš\ ievi tā mīl.

Laima. Viņš mani tā mīl, un es, un es

Mar"i j a. Vai re, sāks pat raudāt.

Grieta. Lai paraudās lai, tā ir laba no-

zīme. Kad mani mans nelaiķis — Dievs mielo

viņa dvēseli — veda pie altāra, man jau acis bij
sarkanas kā raudai.

Marija. Gan jau viņas mīļais tai asaras

no acīm noskūpstīs, drīz jau viņš būs klāt, bet nu

iesim mēs saposties. Bērni, jūs taču ari gribēsat
māsu izvadīt uz baznīcu.

Valdis, Maija. Jā! jā!
Grieta. Jāiet ir vēl labi sasmērēties ar

matu eļļu. Labi vēl, ka toreiz dabūju savu aubi

izraut no šeņķera nagiem. (Visi noiet.)

2. skats

Laima (viena). Kā viņu visi vārdi mani moca!

Šī brūtes rota deg uz manas miesas it kā Nesus

drēbe. Es viņu pieviļu, to augstsirdīgo vīrieti, vi-

ņu un visus — ai, cik labprāt tam pie kājām
kristu un visu izteiktu, bet tad, manu ienaidnieku

skaļie gaviļu smiekli Nē, nē, to es nespēju
paciest. Man atliek tikai bojā iet jeb uzvarēt, un

es gribu uzvarēt!
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3. skats

Laima, Strautiņš.

Laima (kaisli). Mīļais! tu — tu — kur tu tik

ilgi biji? Kamdēļ tu mani atstāji vienu!

Strautiņš. Bet, mīļākā, kādi pārmetumi!
Vai tad es katru brīdi par tevi nedomāju?

Laima. Tu mani nedrīksti atstāt nevienu

minūti, nevienu acumirkli, es baidos — es baidos—

Strautiņš. No kā tad, mīļā?
Laima. Ka tu man netiktu atrauts, ka es at-

kal nepaliktu viena — viena — Ak, tas ir bries-

mīgi!
Strautiņš. Tu esi uzbudināta un kvēlo un

drebi it kā drudzī. Nabaga bērns, ko tev ar savu

smalkjūtīgo dvēseli vajag būt cietušai šinī rupjā
apkārtnē! Tu gara bērns, kuru it kā ciedru sēkli-

ņu vējš nopūtis no Libāna kalna virsotnes uz

vienkāršu zemi, kurā tai jānonīkst!
Laima. Saki, ka tu mani mīli, tad viss ir

pārgājis un es neesmu cietusi.

Strautiņš. Es tevi mīlu, mana dvēsele.

Laima. Klau, manas bērnības dziesmas

skan atkal! Izcēlusies no kapa mana apraktā jau-
nība uzskata mani ar savām nevainības pilnām zi-

lajām bērnu actiņām tik žēli, tik saldi

bet (atgrūž piepeši Strautiņu) nemīli mani labāk!

Strautiņš. Kas tev piepeši notika?

Laima (ar mokām). Nemīli mani! — Es tavas

mīlestības neesmu cienīga.
Strautiņš. Kā tu runā! Vai tad es uz ta-

vu ienaidnieku rupjajiem apmelojumiem lieku

kādu svaru? Nē, jo vairāk tie tevi tiecas grūst
dubļos, jo vairāk ir mans vīra pienākums par tevi

stāvēt.

Laima. Un tomēr — mīli, mīli mani! Ja ne

citādi, tad aiz līdzcietības, aiz vispārējas cilvēku

mīlestības. Ja tu redzētu kādu saplosītu, izpostītu
dzīvību, kam nav nekādas žēlastības, nekādas ce-

rības, un tava mīlestība tai spētu atkal atdot visu
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— kad tu butu viņas Dievs un pestītājs —
vai tu

viņu atstumtu?

Strautiņš. Nemoci jel sevi ar tādiem bai-

giem iztēlojumiem.
Laima. Teic, teic, vai tu grūstu viņu atpa-

kaļ, kad tā nāktu sagrauzta, salauzta, kā ķēdēs
kalts noziedznieks, kā uz pekli nosodīts grēci-
nieks, un stenēdama zem grēku sloga, pīšļos (nokrīt

Strautiņam pie kājām) izstieptu pēc tevis savas rokas,
vai tu grūstu viņu atpakaļ, bezdibenā, mūžīgā pa-
zušanā?! .

.
.

Strautiņš. Beidz, mīļā, tu moci sevi un

mani. Kā lai tev savu mīlestību pierādu? Es jau
tev teicu, ka uz visiem ļauniem uzbrukumiem ne-

lieku nekādu svaru. Un kad es tevi ari redzētu

no pekles izkāpjam, es tomēr ticētu, ka tu kā ne-

vainības eņģelis neaizskārta gājusi caur viņu.
Laima (bailīgi, nedroši). Tu man tici?

Strautiņš. Vai tu vēl par to šaubies?

Laima. Bet vai tu man arvien ticēsi ?

Strautiņš. Kā jel man kad varētu ienākt

prātā, ka tavā eņģeļa veidā slēptos rupja viltniece!

Laima (saraudamās). Nē, nē, nē! —es — ne-

esmu viltniece, es
.

.. zvēri, ka tu man tici!

Strautiņš. Es tev zvēru ar vissvētāko zvē-

rastu pie sava vīra goda, ka

Laima (iekliedzas). Pagaidi! Nezvēri

(Taisās saļimt.)

Strautiņš (sakampj viņu). Bet kas tev atkal?

Laima (atņemdamās), Nekas, nekas —es ti-

kai tāpat bijos, ka tu sev neuzliecies pārāk lielu

uzdevumu, kad tu mani pret visu pasauli gribi
aizstāvēt.

Strautiņš. Kad līdz šim tevi iespēju aiz-

sargāt, vai tad turpmāk nevarēšu to vēl labāk,
kad tu man pie sāniem stāvēsi kā mana mīļā sie-

viņa? Es tagad iešu, lai pēc pusdienas tevi vestu

pie altāra. Langarts, tavs vedējs, ari drīz būs

klāt.
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Laima (izbijusies). Langarts? Ko tu saki?

Langarts ?

Strautiņš. Es domāju ļaužu valodas tā

vislabāk apklusināt. Jo kad ar viņu tik draudzīgi
saejos, tad jau katrs ieskatīs, ka tev ar viņu nevar

būt bijis nekāds sakars.

Laima. Nē, nē —es viņu negribu redzēt.

Strautiņš. Neesi jel bērns! Gan tu ie-

skatīsi, ka mans rīkojums ir labs, un sveika! Es

būšu drīz atpakaļ. (Ejot sastopas durvīs ar Martu.) A,

Langarta jaunkundze, tas ir labi, ka jūs nākat,
esiet tik laba un apmieriniet manu līgaviņu, viņa
ir drusku uzbudināta.

4. skats

Laima, Marta.

Laima. Jūs nākat pie manis, Langarta jaun-
kundze?

Marta. Jā, es nāku pie jums.
Laima. Aiz draudzīga nolūka jūs to vis ne-

darāt.
Mar t a. Jūs jau varat mani izraidīt, ja jums

nepatīk tas, ko jums sacīšu.

Laima. Es nelietoju tādus ieročus pret jums,
kādus jūs pret mani lietojat. Sakiet vien, ko gri-
bat, man nav no tā jābīstas.

Marta. Nu, tad es vispirms gribu jautāt, vai

jus tiešām gribat šodien ar Strautiņu salaulāties?
Laima. Jā, to es gribu, to es varu, to man

neviens vairs nevar liegt.
Marta. Zināms, ka neviens, jo jums pašiem

nav vairs nemaz apziņas.
Laima. Ai, jūs jau varat viņam acis atda-

rīt, jūs varat viņam teikt, kāda es esmu zema, kri-

tusi persona, salīdzinot ar jums.
Marta. Apmierināties, to ne es un ne-

viens nedarīs, Strautiņš ir pilnīgi jūsu varā, jūs
vien viņu varat glābt vai pazudināt.
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Laima. Ha! Kadeļ jus īsti nacat šurp, es

redzu, ka jums kāds zināms nolūks!

Marta. Es nācu noraut segu jūsu melnajai
dvēselei, lai jūs redzētu, ka jūs esat tik nekrietna,
ka gribat pat savos dubļos novilkt. līdzi to, kurš

priekš jums tik augstsirdīgi upurējies.

Laima. Ha! Jūs iedrošinājāties par daudz!

Marta. Es jau jums teicu, ka jūsu varā stāv

mani, tāpat kā savu apziņu, vai nu uzklausīt jeb
neuzklausīt.

Laima. Runājiet, sakiet, ko jūs īsti gribat?
Marta. Vai jūs viņu mīlat?

Laima. Kamdēļ šis jautājums?
Marta. Tamdēļ, ka es nevaru ticēt, ka jūs

tik zemu būtu grimusi. Jo, ja jūs aiz kaut kāda

cita iemesla būtu pieņēmusi doktora piedāvājumu,
tad tas vēl būtu piedodams, bet ja jūs viņu mīlat

un tad pieviļat, tad jūs esat galīgi atmetama.

Laima (strauji, lepni). Un jūs esat atnākusi

par mani izspriest tiesu? — Ja, es viņu mīlu, dzir-

diet to, es viņu mīlu! Un taisni šī mīlestība ir tā,

kas mani paceļ ar savu vareno, šķīstošo ugunīgo

spēku, kas pats par sevi ir tik svēts, augsts un

liels, ka tas paceļas pāri par visiem noziegumiem,
ka tas izrauj mani no visdziļākā bezdibeņa un

stipriem ķeruba spārniem nes uz augšu.

Marta. Un jūs negribat atsacīties no dok-

tora?

Laima. Nekad!

Marta. Nu, tad ari ejiet — dodiet pie altāra

svēto zvērastu ar šo sātāna viltību sirdī, dodaties

ar viņu laulībā, kuru jūs jau esat simtkārtām ap-

traipījusi! Dzīvojiet viņa tuvumā, kur katrs jūsu
acu uzmetiens, katrs elpas vilciens ir meli, meli,

riebīgi meli!
... Ejiet nu, dariet to, ja jums vēl ir

dūša.
Laima. Jā, to es darīšu!

Marta (ar neizsakāmu nicināšanu). Tad man jums
vairs nav nekas sakāms. (Iziet.)
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5. skats

Laima (viena). Cīniņš top arvienu karstāks,,
tie man uzbrūk no visām pusēm, bet es tomēr ne-

padošos, tikai stiprākajam pieder pasaule. (Lan-

garts ienāk.)

6. skats

Langarts, Laima.

Laima (saraudamās, pie sevis). Ha! ari tas vēl

— dūšu. (Dikti.) Kā jūs drīkstējāt nākt šurpu?
Langarts. Skaistā Laima, kā tad lai jūsu

kāzu dienā trūktu viens no jūsu karstākajiem pie-
lūdzējiem!

Laima. Es esmu citam saderēta, kas jums
vairs pie manis jāmeklē?

Langarts. Tas jau mūs nemaz netraucē,

daiļā Laimiņ! Jūsu brūtgāns noder īsti segām, lai

mūsu sakaru varētu pa vecam turpināt. Tagad
pat, kur viņš mani ielūdzis par vedēju, kas lai tur

varētu ko sliktu domāt? Līdz šim es domāju, ka

tādi ideāli muļķi kā Strautiņš par velti skraida

apkārt pa pasauli, bet nu es redzu, ka tie savā

vietā var būt ļoti derīgi.
Laima. Ha, beidziet! Jūs mani gribat darīt

ārprātīgu. Neminiet mani ar sevi kopā, starp
mums ir viss beidzies.

Langarts. Jūs vērtējat sevi par zemu, kad

domājat, ka tas, kas reiz apreibinājies jūsu daiļu-
mos, spētu kad no tiem šķirties.

Laima. Briesmīgais, ko tad jūs gribat? No-

galiniet jel mani labāk!

Langarts. Es jūs nogalināt! Iznīcināt tā-

du dabas mākslas darbu? Nē! Jūs neesat priekš
bezjūtīga svina un auksta tērauda, bet gan, lai

liktu asinīm vārīties karstos mutuļos. Tev vēl ilgi
jādzīvo, Laima — priekš manis.

Laima. Ak vai! Vai tiešām man še jāsa-
lūzt, vai es vairs nevaru tālāk!
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Langarts. Lai paliek dakters, metiet viņu

pie malas, ja jums šis mazais romantisms nav pa

prātam.
Laima. Nē, nē, nē!

Langarts. Jeb paturiet ari viņu, jūs re-

dzat, ka es jums nemaz nestājos ceļā.
Laima. Ak, esiet jel žēlīgs, esiet jel vienreiz

kā cilvēks. Atsakāties galīgi no manis, ļaujiet man

tapt laimīgai ar dakteri, un es jūs mīlēšu ar bērna

mīlestību un būšu jums mūžīgi pateicīga.
Langarts. Atsacīties! Tad jau es būtu

96. proves nelga! Nē, līdz tādam sentimentali-

tātes pakāpienam es vēl neesmu nokļuvis.
Laima (smagi elpodama atkrīt krēslā). Tad — es

esmu pazudusi.
Langarts. Cik kairinoša tu atkal esi!

Laima. Nenāciet man tuvu!

Langarts. Tu būsi pretīga! (Grib viņu no-

skūpstīt.)

Laima. Nost! nost!

Langarts. Tu nepaliksi man šo skūpstu
parādā, tava brūtgāna klātbūtnē vēl to ņemšu.

7. skats

Tie paši, Strautiņš, Bormanis, vēlāk Sniedziņš, Marija, Grieta.

Strautiņš. Labi, ka jūs jau priekšā, mī-

ļais Langarta kungs. Laiks jau ari ir doties uz

baznīcu. Kur tavi vecāki, Laima? (lenāk Sniedziņš,

Marija, Grieta.) Tā, nu mūsu mazais pulciņš ir kopā.
Vairāk viesu nav lūgti, bet tu jau tā vēlējies, mīļā,
un kur mīlestība valda un saticība, tur ari neva-

jag ārīgu liecinieku. Te tikai vēl Bormaņa kungs
nāca līdz mūs izvadīt uz baznīcu.

Bormanis (Laimas priekšā paklanīdamies, ar iro-

niju). Daudz laimes, ka savu mērķi esat sasnieguši.
Sniedziņš (stomīdamies). Sveiki mīļais —

mīļais daktera kungs.
Strautiņš. Ak, ko nu! Sauciet mani tikai

par dēlu.
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Grieta. Tāds augsts kungs mums par dēlu!

Sniedziņš. Vai patiesi mēs to drīkstam?

Nu, tad, mīļais znot, mēs gan esam tādi nabaga
vienkārši ļautiņi —

Strautiņš. Jūsu Laimiņa jau man atsver

simtām bagātību. Ne viņa stāv zemāki par mani,
bet es to viņas cēlo augstumu vēl nespēju sasniegt.

Marija (asaras slaucīdama). Ak, daktera kungs,
manam bērnam gan nav pērļu un dārgu akmeņu,
bet viņas rota ir viņas tikums un šķīstā sirds. Tik-

lu un daiļu es viņu esmu audzinājusi kā kādu pu-

ķīti, un ar mātes lepnību jums tādu viņu dodu

rokā.

Bormanis (ar apspiestiem smiekliem uz Laimu).

Kādi jūsu lietai brangi veicinātāji!
Strautiņš. Es jums pateicos, mīļā māte,

un apsolos, ka jūsu bērnu mīlēšu kā savu acu rau-

gu. Ari tu, mīļā līgaviņ, uzņemot tagad jaunu
dzīves gaitu, pateicies tiem, kuri tevi līdz šim va-

dījuši.
Laima (mechaniski). Paldies jums, tēvs un

māte. (Skūpsta tiem roku.) Ari tev, krustmāte.

Grieta. Nu, nu, vesela, vesela. (Slauka acis

priekšautā.) Jāraud kā jāraud, nepietiek tev cilvē-
kam diezgan izraudāties pa bērēm, jāraud pa kā-

zām ari. (Atskan baznīcas zvani.)

Strautiņš. Klau, jau zvans aicina, dosi-

mies nu ceļā.
Langarts (tuvojas Laimai). Ari man, Laima,

neliegsat tēva tiesu. (Grib viņu noskūpstīt.)

Laima (ar šaušalām iekliegdamās izraujas).

Strautiņš. Bet, mīļā, vai jau atkal pirmīt-
nējais uzbudinājums — ko tas lai nozīmē?

Laima (izstiepj rokas pret viņu atraidoši). Nenāc

man tuvu — nenāc! es esmu es tevis —

— neesmu — cienīga — viss ir (iekliedzas) taisnība!

Strautiņš (paliek kā sastindzis, pēc brīža dobji).

Viss taisnība?? —

Langarts (pie sevis). Pie joda! lieta var tapt
ļoti nepatīkama. (Dikti.) Viņai tādi uztraukumi
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pēdējā laikā uznāca jo bieži. Tad viņa izrunā lie-

tas, kuras nestāv nekādā sakarā ar patiesību.
Strautiņš (uztraukdamies). Patiesība? Ko tu

teici? — Patiesība! — Ha! Runā! Runā!

Laima (stāv klusu).

Strautiņš. Runā jel! Kādi māņi, kādi

murgi man maisās priekš acīm — tur atveras

briesmīgs bezdibens
...

Vai tu dzirdi, runā! Es

gaidu uz vienu vienīgu vārdu.

Laima (čukstēdama). Es esmu briesmīgi no-

ziegusies, es tevi pievīlu —

Strautiņš. Tu melo! —Tu pati nezini, ko

tava mute runā! Ha! viss ir meli, šaušalīgi meli!

— — Manas acis, manas ausis mani krāpj. Bet tu

— tu esi pati patiesība — apžēlojies! es pie tevis

pieķēros kā slīkonis! Teic, tu meloji — meloji! —

Bormanis (smiedamies uz Laimu). Nu jau jums
viegli tikt savā lomā atpakaļ.

Grieta. Dievs, stāvi man klāt, es nezinu,

kas še notiek!

Marija. Apžēlojies, saki, kas nu notiek, ko

viņi visi no tevis grib?
Laima (ar šausmām). Jūs visi, ko jūs tā uz

mani raugaties, it kā mani gribētu saplosīt! — —

Tēvs. māte — mīļākais, man jums jāsaka re-

dzat — tur ir viņš!! kam es — (Norauj sev miršu vai-

ņagu no galvas un samin zem kājām. — Baznīcas zvans.)

Strautiņš (sagrābj viņu aiz kakla). Ha! es te-

vi mirsti! — mirsti! (Rauj viņu uz priekšu žņaug-

dams.) Nāvīgā čūska! —Es tevi samīšu, lai tu ne-

apgāni pasauli!
Sniedziņš. Mans bērns! Mans bērns!

Grieta. Ak Dievs!

Strautiņš. Bet ej! Tu esi par riebīgu —

— es negribu ar tevi aptraipīt savas rokas. (At-

sviež Laimu nost, kura paliek ģībonī guļot. Uz Langartu.) Bet

tu. ņirgājošais sātān, man dosi atbildību.

Langarts. Kā patīkas.

(Priekškars.)
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Piektais cēliens

Divkaujas vieta mežā aizā pie kapsētas.

1. skats

Laima, Marija.

Marija. Klausi jel, bērns, kad tevi lūdzu,

nāc mājās!
Laima (sēž nošļukusi uz kāda celma). Laid mani,

māte, es nevaru — man jāpaliek še.

Marija. Tu jau savās plānajās drēbēs še

gluži sastingusi. Kad es nebūtu uzvaktējusi, ka

tu šorīt agri no mājas izgāji, un tev pakaļ nākusi,
tad še viena pati varētu nosalt. Bet nu nāc, cik

ilgi tad tu gaidīsi?
Laima. Es zinu, ka viņi nāks, viņiem jā-

nāk.

Marija. Atstāj viņus, ko tu gribi izdarīt,

tur vairs nekas nav novēršams, lai dakters ar Lan-

gartu šaujas.
Laima. Nenovēršams, tu saki! Nenovēr-

šams ir tikai kauns, kas uz mani guļ. Bet briesmī-

gajam liktenim nebūs citus ar mani līdz samīt, es

tam stāšos ceļā, es viņu atturēšu, es!

Marija (pie sevis). Dievs esi žēlīgs, apskaidro
tu viņas prātu! (Dikti.) Laimiņ, bērns, tu esi slima,

klausi savu nabaga māti, nāc mājā.
Laima. Mājā? —Ko lai mājā daru? Es tur

nevaru izturēt, man tur viss atgādina notikušo . . .
Marija. Mēs par to nenieka nerunāsim. Es

un tēvs, ne pušu plēsta vārdiņa, un krustmātei art

piesacīšu, lai tā cieš klusu.
Laima (purina sērīgi galvu).

Marija (velk viņu aiz rokas). Nāc, mans naba-
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fa
bērns, tu taču esi mūsu bērns, lai būtu noticis,

as notikdams. Mēs tevi kopsim un lolosim kā to-

reiz, kad tu vēl biji maziņa. Mīkstā gultiņā es

tevi guldināšu — un kad tu atkal atspirgsi, tad
viss būs labi.

Laima. Nerunā, nerunā! Nekas nav pār-

labojams, nekas nav izdzēšams.

Marija. Paciet, meitiņ, gan jau ar laiku

ari tu aizmirsīsi un viss pāries.
Laima. Ha, tad tiktāl, ka lai pati sevi sāktu

nicināt? Nē! (Uzlec ar sparu.) Vēl man ir spēka ie-

nīdēt, kas ienīstams, vēl manas dzīslas spēj aiz

dusmām drebēt, manas asinis vārīties un

tādēļ es darīšu, kas man jādara!

Marija. Bērns, nelauz mātes sirdi, es pa-
redzu kaut ko nelabu, nāc man līdzi prom no še-

jienes!
Laima (atgrūž viņu). Laid mani! es tev saku,

nekāda vara mani nespēs atturēt!

Marija (rokas lauzīdama). Mans Dievs, mans

Dievs — (Pie sevis.) Man viņa jārauga dabūt prom,
pirms viņi. še atnāk, ja ne citādi, tad ar varu. Es

skriešu uz mājām atsaukt tēvu palīgā. (Dodas ātri

prom.)

2. skats

Laima (viena). Tagad viņa ir projām, neviens

mani vairs netraucē. Drīz viņi būs klāt... Es

skaitu minūtes pēc sava drudžainā pulsa ...
ak.

tikai vēl tikdaudz spēka, ka šis ķermenis nesa-

brūk, lai spēju izpildīt savu pēdējo pienākumu
un glābt daktera dzīvību

.. .
(Skatās apkārt.) Ak,

kaut tie nāktu jau — mana piere deg un dzīslas

raustās — kā miglā jau redzu priekš acīm ceļu,
kurš ved uz pazušanu caur asinīm — asinīm!

Ha! tur soļi dzirdami. (Apskatās.) Langarts viens?

Nu, jo labāk, tā es tikšu labāk galā. (Apslēpjas aiz

kokiem.)
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5. skats

Langarts, Bormanis un vēl kāds sekundants nāk ar pistoļu

kasti.

Sekundants. Tad mēs pirmie esam atnā-

kuši, daktera vēl nav.

Bormanis. Nav jau vis tik patīkama gaita,
ka būtu jāsteidzas.

Langarts. Kad tikai tam viņa varonība

nav pārgājusi! Vai bijāt, kungi, ar viņu runāt

dēļ izlīgšanas?
Sekundants. Pārvelti! Viņš no tam ne-

grib nekā dzirdēt.

Langarts. Nu, kad dakteram tur viņā pa-
saulē patīk labāk, tad es neko nevaru darīt! Sā-

ciet rīkoties, mani kungi.
Sekundants (apkārt skatīdamies). Šī vieta

jau tīri kā tādiem gadījumiem radīta.

Bormanis. Jā, kapsēta tūdaļ pie rokas,
dakteram nebūs tāļu jāceļo.

Sekundants. Nevar jau iznākumu ie-

priekš zināt. Langarta kungam gan krīt pirmais
šāviens.

Bormanis. Un otra jau nemaz vairāk ne-

vajadzēs.
Langarts. Tad jau man vajadzētu pirmo-

reiz savā mūžā tādos gadījumos misēties. Pie tam

vēl dakters ir uzbudināts, kamēr man šī lieta tik

vienkārša, kā jebkura kāršu partija.
Sekundants, Bormanis. Zināms, zi-

nāms.

Langarts. Ne labprāt es dakteram dzītu

lodi krūtīs, bet nevar taču sevi par niekiem likt

nošauties. Man dzīvība mīļa, jo uz mani vēl gai-
da dučiem netukšotu šampanieša pudeļu.

Sekundants. Un mūsu jautrā sabiedrība.

Langarts. Taisnību sakot, es visu šo div-

kauju turu par blēņām! Kad mēs tādu sieviešu

dēļ gribētu šauties, tad jau drīz varētu pietrūkt
svina. (Laima dodas ārā.)
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4. skats

Tie paši. Laima.

Laima. Bet ne asiņu! Šurp, nelieti, skaties

man vaigā, tava soda diena pienākusi!
Sekundants. Ko viņa grib?
Langarts. Tu, Laima, meklē dakteri? Vēl

viņa še nav. Lodei steigties pretim jau ari nav tik

patīkami, kā mīļākajai.
Laima. Tevi es meklēju, tu negantais, tevi!

Tu sodam neizbēgsi.
Langarts. Ko tu gribi?
Laima. Tiesāt!

Langarts (zobus griezdams). Vai rē, cik pa-
tētiski! Diezin, kādas pārspīlētas romānu situā-

cijas tu vēl neizdomāsi! Vai es tev toreiz neteicu,
lai tu ciestu klusu, tad šis skandāls nemaz nebūtu

iznācis un viss būtu palicis apslēpts.
Laima. Apslēpts? ha! Nu visi noziegumi

tiek atklāti, visiem pārkāpumiem segs norauts, un

kaili un drebēdami mēs stāvam mūžīgas patiesī-
bas priekšā, kurai mums par visu jāatbild, par
visu!

Langarts. Nu, lai tad ari! Kas noticis, to

nevar ņemt atpakaļ. Es izlīdzināšos ar dakteri.

Laima. Ne ar dakteri, bet ar mani. Es

stāvu viņa vietā tev pretī. Vispirms tev rēķins jā-
noslēdz ar mani.

Sekundants. Vai viņa nebūtu jāsavalda?
Bormanis. Laidiet taču, tur vēl iznāks

krietni joki.
Laima. Ņem tur pistoli. (Uz kasti rādīdama.)

Mēs mērosimies ar ieročiem. (Izvelk no ķešas pistoli.)

Langarts. Tu tiešām topi bezgala jocīga.
Laima. Nerunā, ņem! Katrs acumirklis,

kurā tu vēl elpo, palielina tavu noziegumu.
Langarts. Nē, mana varone, es ar tevi

mainos labāk skūpstiem nekā lodēm.

Laima. Tu negribi ņemt tur viņu ieroci?

Nu, tad, krīti ceļos!
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Langarts. Vai tava skaistuma priekšā?
Laima. Krīti ceļos un lūdz to tur augšā par

savu noziegumu pilno dzīvi, ka nenobrauc peklē
tik melns, kā visi velni no tevis izbīstas.

Langarts. Hahaha! Es? Dievu lūgt! Tik

jocīgs jau es visā savā mūžā neesmu bijis.
Laima. Nu tad — še, ņem savu tiesu! (Šauj

uz Langartu.)

Langarts (ķer pie krūtīm, grīļojas un nokrīt).

Sekundants. Ha! Ko viņa darīja, pa-

līgā! (Skrej pie Langarta.)

Bormanis. Patiešām, to es nesagaidīju.
Dakteri šurpu!

Langarts (krākdams). Lai pekle es

mirstu. (Izlaiž garu.)

5. skats

Tie paši, Marta.

Marta (uzskrej izbijusies). Ko es dzirdēju? Kas

še notiek? Kur ir mans tēvs?

Sekundants (mēģina līķim aizstāties priekšā).

Marta (ierauga to, atgrūž viņu nost un iekliegdamās

nokrīt pie līķa). Pagalam! Ā—pagalam! Asinīs!

Sekundants. Kas nu lai notiek?

Marta (vaimanādama). Mans tēvs, mans tēvs,

kas ir viņa slepkava?!
Laima. Es.

Marta. Negantā, tu — slepkava! Tu man

nolaupīji, saplosīji, izpostīji visu! Viņš taču bij
mans tēvs

...
Ak Dievs, Dievs, vai vairs nav ne-

kādas taisnības?

Laima. Pagaidi, nesauc Dievu, mums pa-
šiem par sevi jāspriež tiesa.

Marta. Ha! nerunā — nerunā — tavi vārdi

griež kā šķēpi — Prom no manām acīm, slep-
kava!

Laima. Ņemiet tad, ko esat gribējuši! Ņem,
dzīve, savu dāvanu, ko tu ar varu uzspied katrai
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radībai. Ar lāstiem, ar šaušalām un riebumu es

viņu nosviedīšu tavā priekšā — šās tiesības man

vēl ir palikušas! (lešauj sev krūtīs un nokrīt.)

Sekundants, Bormanis. Briesmīgi!
Kas še notiek!

6. skats

Tie paši, Strautiņš.

Strautiņš. Ko redzu! — Viņa? Laima! Pie

zemes asinīs!

Laima (mēģina vēl pacelt galvu).

Strautiņš. Palīdziet, glābiet! Mēģiniet at-

turēt viņas dzīvību! (Nokrīt pie viņas.)

Laima. Laid mani —es esmu piekususi no

dzīves cīņas — piedod man, piedod nāvē

Strautiņš. Laima, Laima, ko tu esi darī-

jusi! (Kapa zvans, Langarta līķis top aiznests.)

Laima. Vai es tevi drīkstu uzskatīt ? Vienu

— skatu vēl — manā spožajā — grimstošā — pa-
radīzē — (Izstiepj rokas pret Strautiņu, krīt atpakaļ un

mirst.)

(Priekškars.)



Aspazijas vecāku māja

Rija Aspazijas vecāku mājās
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Sarkanās puķes

1893—1895





Bez ideala

Motto :

Ak minat man dzīves mīklu,

Šo mocošo, senveco mīklu!

H c i ne.

Cik dzīve der, kad apskatam,
Tā līdzinājās gredzenam,
Kam pērle izkritusi.

Pauls Heize.

Ak, dzīves tukšums!
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Mūsu dzīve

Mūsu dzīve še tik īsa,

Cik uz zara putniņš mīt,

Simtas krūtīs vēlēšanās

Steidzas viena otru dzīt.

Atpakaļu pagājība,
Turpu nākamība sauc,

Nesaprasta, nelietota

Projām tagadība trauc.

It kā maldu uguns laime

Kairinoši rēgojas —

Kad to prieškā satvert steidzam,
Spīd jau tā aiz muguras. —

Tikai to, ko zaudējuši,
Mēs par dārgu atzīstam,
Un aiz sāpēm mierināties

Meklējam ar cerībām.

Lapas kad jau bālas metas

Un kad dzīves ziedons nīkst,
Vēl arvienu sirds mums krūtīs

Neapmierināta tvīkst. —

Augstībā, tur, nesasniegtā
Ideāli paceļas —

Pīšļu radījumiem atliek

Tik pēc viņiem cenšanās. —
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Acumirkļi

Reti dzīvē acumirkļi,
Kuri jūtas modina,
Kuros sāpju, dusmu kliedziens

Atskan uguns valodā.

Acumirkļi, kuros segu
Sevim norauj dzīvība,
Kur tā īstā veidā rādās:

Kaila, tukša, riebīga!

Pagājība, nākamība,

Laime, kas nav sasniegta,
It kā tūkstošs nāves bultas

Sirdi plosa, dedzina!

Bet šī liesma drīzi apdziest,
Apklust sāpju vaimanā,
Atkal laiskā gurdenība
Miega zālēm dzirdina.

Tā starp mazām bēdām, priekiem
Ikdienības kārtībā

Sadrūp dzīve pamazītēm
It kā sausa garoza.
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Kur?

Ne vidus ceļu laipot,
Es gribu pilnību!
Šo drusku labu — ļaunu
Līdz nāvei ienīstu!

Bet baudījumu kausu

Ar rozēm pušķotu,
Kad tikai satvert gribu,
Es jūtu — riebumu!

Bet atkal paceļoties
Uz dzīves augstuma,
Tur, sniega baltās drēbēs

Man jātirpst stingumā. —

Kur dvēselei gan vieta?

Kur jūtām robežas,
Kas bango, krīt un ceļas
Un mūžam pārvēršas?

Un gars, kurš rītu samīs,
Ko šodien svētu tur,
Kur viņam pastāvība?
Kur nolikts mērķis, kur?
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Tīrā skaņa

Tā neizsakām tīrā skaņa,
Kas senāk krūtīs skanējusi,
Man liekas nozudusi troksnī,
Es klausos, klausos izmisusi. —

Vai esmu es vairs pati es?

Kā straumei līdzi rauta kļūstu . . .
Nav spēka vairs, ne jaadas, gribas,
Man ir — kā gabalos es lūztu ...
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Man no debess dzēšat

Man no debess dzēšat

Visu spožumu,
Un no dzīves plēšat
Visu košumu!

Ņemat mīlestību,
Man pat tās nav žēl,

Atstājat tik gribu:
Dzīvot, dzīvot vēl!
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Ģenijs

Spiež mani smagi liktens vara;

Gars nejaušības rīcībā

Sāk pagurt, saļimstot bez spara
Un laižas nogrimt nīcībā — —

No dzīves koka lapām birstot,
Es drebu ziemas saltumā;
Un manam kuģim aukā irstot,
Es cietās klintīs izmesta.

Kur dzīvība ar nāvi mainās —

Pie viņas tumšās robežas —

Es nācu jau ...
Te murgu ainās

Kā stars uz reizi iešaujas:

Man gars no aizkusuma ceļas,
Un elpa spirgst, un vaigi kaist.

Kā dzīva ūdens strāva veļas,
Un atdzesē ... un vārgums gaist:

Es nedrebu, es stāvu cieti,

Lai pretī nakts un šausmas trauc!

Man dziļi sirdī gaismas rieti,
Mans ģēnijs mani atkal sauc

. ..
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Griba

Šķīst laime kā putu burbulīts.

Kā lapa bāl mīlestība,
Bet it kā tērauda asmens trīts

Ir cilvēka nopietna griba.
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Žurkas

Bez mitēšanās galvā
Man domas darbojas,
Tās dzīvo dien' un nakti

Kā žurkas grauzdamas.

Kas gadu gadiem sakrāts,
Tās visu izposta,
Un svētumu nekādu

To zobi netaupa.

No viņām visām viena

Visvairāk bīstama,
No kuras man nav miera,

Tā ir — paškritika.
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Jel dodat milzeņa domu man!

Jel dodat milzeņa domu man,

Lai veldzē tā dzīvi no jauna,
Un brīvu darbību atverat,

Kas rautu no bezdarba kauna!

Ak, dodat man tikai ilgas vēl,
Šīs smagās miesas kas šķeltu,
Un tālu pār ikdienas dzīvi pār
Pret zildzidrām debesīm celtu.

Mani spārni nes, man rokās spēks,
Es grauju — un pasaule plaisā,
Un brīvu elpu es atelšos vien

Tik aukā un pērkonu gaisā.
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Ikdienas cilvēki

Jums drosmes nav, ne lepna naida

Pret ikdienību saslieties,

Jūs lielā pūļa spriedums baida,
Priekš tā Jūs drebot lokaties.

Jums dzīve vienmēr rūpes dara,
Kā tik uz vietas stāvēt ciet',

Kam cīņas, negaisu, kam kara?

Kam slavu gūt un bojā iet?

Jums drosmes nav, lai kaislu dzelmē

Līdz bezdibenam nogrimtu —

Un lielu darbu karstā svelmē

Lai varonību rādītu —

Ko dvēs'lei der — cik neprātīgi! —

Cēls karaļmētels, svēts un dārgs.
Jūs lēti, silti, omulīgi
Sedz ikdienības rīta svārks.
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Pusdienas karstumā

Motto:

Tai pieres juvels pušu pārskaldīts,
Un saules versmē izkaltusi krūts.

Es esmu vienpati skaņa, esmu nabaga

meldiņa,

Kas ilgojas ielieties harmonijā.

Arne Garborg.
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Noslēpums

Jo cieši noglabātu
Es slēpju dārgumu,
Par ko nevienam sacīt

Ne vārda nedrīkstu.

Ja zinātu kāds kārais,
Tas laupītu man to,

Un vaiņagā sev liktu

Kā pērli krāšņāko.

Un ari paši dievi

Man skaužot ņemtu to

Priekš savas paradīzes
Kā ziedu greznāko.

Tik vienīgajam Tevim

To apslēpt nespēju,
Jo manu vaigu kvēle

Tev pauž šo slēpumu.
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Ziedonī

Ikkatra mana jūta
Pie Tevim vien grib traukt,
Kā ziedonī man krūtīs

Viss cenšas zaļot, plaukt.

Tur uzzied balti ziedi

Un ugunssarkani,
No kupluma un smaršas

Tie liKst kā reibuši.

Un visas manas dziesmas

Ap tiem kā bites dūc,
Un viņās nogrimdamas
Sev saldu medu sūc.
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Mīļākais

Ak, mīļākais, kā vari

Tu sajust skumību,
Kad mani tik bezgala
Tu dari laimīgu?

Tu, mana saule, dodi

Man spēku, dzīvību,
Un nebeidzamu atver

Man gaismas avotu. —

No manām pilnām rokām

Birst pērles, dimanti,
Un aplaimot es spētu
Pat visu pasauli!
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Laime

Par velti, Mūza, Tev vārdos vīt

To laimi, kas dziļi krūtīs mīt,
Šo straumi, kas caur dvēseli plūst,
To nevar izteikt, to var tik just.
To neteic jaukākās saskaņas,
Tik vienīgi — asaras, asaras!
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Parādība

Liesmu stari pāršķeļ
Manu tumsību:

Spožu parādību
Priekšā ieraugu —

Visi prāti nogrimst

Viņas daiļumā —

Ak cik zema esmu

Viņas cēlumā!

Te pie rokas jūtu
Sevi satvertu,

Dzirdu it kā balsi

Mīļi čukstošu:

„Nāc, lai es no pīšļiem
Tevi paceļu,
Skaties, es tev ceļu
Augšup parādu —"

Kas šī būte bija
Svētā spožumā?
Ak. vai tā bij mīla?

Pati mīla tā?
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Pie Tevis

Pie Tevis agri rītā esmu,

Pie Tevis vēlu vakarā,

Pie Tevis glaužos saldos sapņos,
Pie Tevis jūtos nomodā.

Tu mīti manā karstā elpā,
Ikkatrā dvašas vilcienā —

No Tevis viss ap mani telpā
Skan simtkārtīgā atbalsā. —

Bez Tevis es kā vārīgs stādiņš,
It kā bez balsta apinīts,
Bez Tevis viena maldos, klīstu,

Kā mākonis no vētras dzīts .
. .

No Tevis šķirta, nomirusi,
Kā ēna apkārt lidoju,
Un izmisusi apkampt traucu

Vēl sapņu murgos atmiņu. —

Pēc Tevis žēla ilgošanās,
Pēc Tevis sāpes, ciešana —

Pēc Tevis kaisla izmišana

Un nerimstoša cerība

Grūst manā krūtī, krīt un ceļas,
Kā bangas strauji celdamās,
Un nevaldāmi plūst un veļas
Pār vaigiem — karstās asarās.
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Mans miers ir beigts

Mans miers ir beigts! Kā postītājs
Tu meti degli manā dzīvē,
Kur šausmīgi viss uzliesmo —

Kas gadu gados uzcelts bij,
Nu sabrūk, sakrīt, top par pelniem!
Un uguns mēles kāri laizot

Visapkārt spiežas katrā vietā,

Jau viņas sagrābj priekškaru,
Kas sedza dvēs'les dzijumus .. .

No bezdibeņiem paceļas
Lūk kāda būte liesmu blāzmā

Mirdz viņas vaigs tik šausmains, skaists

Kā apliets karstām asinīm.
—

Vai tā ir mīlestība?
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Ne ziedoņa klēpī

Ne ziedoņa klēpī
Audzēta,
Kā vārīgs pumpurīts
Plaucēta, —

Sirdsmīlestība mums

Uzdīga,
Nē! negaisa vētrās

Tā piedzima —

Un kaislos viesuļos,
Pērkonos,
Tā rāva mūs liesmu

Mutuļos ...

Kā slaida priede tur

Kalnājā,
No zibeņa stara

Skaldīta,
Tā Tavās rokās es

leslīkstu —

Un samaņas, jaudas
Es nezinu.

Es trīcu, es drebu.

Es elpoju:
„Ņem mani, ņem manu

Dzīvību!"
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Nirvana

Es neprasu, kas pagājībā
Un vai kāds rīts vēl manim kļūst,
Pie Tevis saldā atdevībā

Man dvēsele uz lūpām kūst. —

Es nezinu, vai ilgi — īsi
—

Kāds iesākums un kāds būs gals —

Tavs acuskats man mērķi visi,

Un laika stundens Tava balss.

Vai līksmība tā ir, vai mokas?

Vai abas kopā saplūstot,
Kas it kā uguns strāva lokās

Pa manām dzīslām riņķojot?!

Ko liktens vairs lai manim lemtu!

Ko debess vairs var manim dot?

Ko zeme vairs lai manim ņemtu
Pat mani trūdos pārvēršot!

Kā bērns, kas piekusis pie paijām,
Grib lēni laisties miedziņā,
Tā gribētu zem Tavām aijām
Es saldi nogrimt nirvānā
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Maldu ugunis

Motto:

Saldā sapņu pasaulē
Sadzīs slimā dvēsele.

Ilgas ir liesma, kas kremt un kremt

un reizē daiņo

priekšā fosfora atspīdumā itkā jūras

atsposme naktī.

Arne Garborg.

Ak, kaut man spēka būtu zemē veikt

To balsi, kura augšup skan no dzelmes

Un raud un raud un nevar raudāt beigt!

Ada Negri.
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Kā kapa zvanis

Kā kapa zvanis

Caur pasauli skan:

„Viss iznīkst, viss mainās" —

To zinu gan.

Šī slāpstošā sirds

Ar' mīlēt beigs,
Un ilgas un atmiņas
Projām steigs.

Es zinu gan, visas

Brūces dzīst,
Bet — asaras karstāk

Pār vaigiem līst!
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Ilgošanās

Nakts ap mani, n.akts pār mani,
Bezgalīga tumsība;
Piekūst acis, apmulst prāti,
Zemē slīkstu nespēkā. —

Ilgošanās nebeidzamā,

Ilgošanās degošā,

Vienīgā tu šinī tumsā

Kvēlo, liesma sarkanā.

Nāc šai nomirušā krūtī

Atkal jūtas atkausēt,

Nāc, pār mani, sastingušo,
Savus uguns spārnus plēt!
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Aijaijā

Aijaija!
Actiņas

Lai uz dusu aizveras.

Vēji, lēni lidojat,
Vēsmiņas, to auklējat!

Aijaijā!
Laumiņa

Mēness staru audumā

Spožu uzvalku tev vērpj,
Smaidot tevi iekšā tērpj.

Aijaijā!

Sirsniņa
Dzīves vētrās plosīta,
Saldā sapņu pasaulē
Sadzīs slimā dvēsele.
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Bez atbildes

Vakarā, kur liesmas

Pārplūst rietumā,
Tur lūk paradīze
Vārtus atdara —

Un pa debess malām

Gari drūzmējas,
Šurp uz tumšo zemi

Viņi noskatās.

Zemes smagos tvaikus

Dzer to dzidrā krūts,
Rokas izstiepuši
Viņi gaužot lūdz:

„Dod mums, zeme, tavu

Sāpju dalību,
Mūsu līgsmas kausā

Rūgtu pilienu —

Visus tavus grēkus,
Tavas kaislības,
Dod mums tavus spēkus,
Tavas vājības!" . ..

Bet jau nakts virs zemes

Tumša nolaižas,
Atkal liesmu vārti

Lēni aizdarās
.
. .

Tālāk bezgalība
Mūža dienas nes,

jautājums tik paliek
Drūms, bez atbildes ■
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Pa negaisa joņiem

Pa negaisa joņiem

Mākoņi trauc,

Kā kumeļi melni

No pekles tie brauc:

Huisā! Huisā! Huisā!

Tiem plivinās krēpes
Un pulksteņi zvan,

Un garu vaimanas

Līdzi tiem skan:

Va—ai! Va—ai! Va—ai!

Tiem atdusas nava

Ne nakti, ne dien',
Arvienu tie tālāk

Un tālāku skrien

Huisā! Huisā! Huisā!
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Sarautās stīgas

Es saldu skaņu viļņos
Vēl reizi līgotu,
Ak reizi, vēl tik reizi,
Ko jūtu, izteiktu!

Bet vēji vārdu skaņas
Pa gaisiem aiznesa,
Un manas kokles stīgas
Pa vienai satrūka. —

Nu dzīves straujās bangas
Ap mani trako, grūst,
Un nakts un aizmirstība

Par mani pāri plūst
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Sapņu tālumā

Sapņu tālumā,
Staru spožumā.

Zvaigzne dziestošā

Mana laimība —

Rokas izstiepju,
Gaužos, pielūdzu,
Atsaukt nespēju
To, ko zaudēju.

Tvaikos vītušas,

Dubļos samītas

Dves'les drebošās,
Baltās lapiņas —

Smiekli pārkliedza,
Troksnī izgaisa,
Nav vairs dzirdama

Saldā meldiņa

Sapņu tālumā,
Staru spožumā,
Nepielūdzama!
Neatsaucama!
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Dzelmē

Uz gara augstumiem
Kā Alpu kalnājiem
Ved simti kāpieni,
Tie katram redzami.

Un augšup traucoties,
Kā ērgļam ceļoties,
Ja tāļāk plešas skats,

Jo lielāks tqpu pats —

Un vairāk iegūstot,

Jo vairāk man ko dot,
Ar savu plašumu
Es visu apkamptu!

Bet tumši atvari,
Draud sirdī dziļumi
Nevienam zināmi,

Ne pašam tverami.

Tur sapņi dīvaini

Un ziedi brīnišķi —

Drīz tie kā liesma spīd,
Drīz dzelmes klēpī slīd,
Un vilnis vilni jauc
Un banga bangu trauc ..

Ko viņos aproku,
Nevienam nedodu. —
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Visaugstāko!

Šurp, vētra, sagrāb mani

Ar saviem viesuļiem
Un augšup mani pacel
Pār zemes putekļiem!

Lai debess spošās zvaigznes
Es zemē norautu,

Un saules karstās liesmas

Līdz galam izdzertu.

Un augstāk, arvien augstāk
Nes mani šalkdama,
Nes mani tāļāk, tāļāk
Bez mēra plašumā

Lai laika strāvu justu
Ap sevi dūcošu —

Un visu bezgalību
Sev krūtīs pukstošu!
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Mēness starus stīgo

Mēness starus stīgo
Dzelmē dzidrajā,
It kā balsis mani

Turpu aicina:

Nāc man līdzi, dodies

Plašā tālumā,

Ļaujies sevi aizvest

Nāru laiviņā —

Buras tīra zelta,
Irklis sudrabvīts,

Zvaigznes ceļu rāda,
Vada Auseklīts. —

Nāc man līdz, es zinu

Malu laimīgu,
Tur, kur mēness sastop
Saules meitiņu —

Tur, kur stars ar staru

Liesmās vienojas,
Tur, kur gars ar garu

Jūtās satiekas!

Zemes ilgošanās
Tur kā migla klīst.. .

Mūžam nebeidzama

Gaismas straume līst.
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Gaismas straume

Motto:

Jūs, sapņotāji, rozes nost!

Ap gurniem jums liesmainu zobenu

jost!

Georgs Hervegs.

Pār zemi varena gara dvesma dveš.

Tai līdzīga manīta nav virs zemes

mūžam;

Tā viļņus vanda no pašas dzelmes

augšup.

Leopolds Jakobijs.
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Šurp, pagājība

Šurp, pagājība, man priekš vaiga.
Es tagad tevi tiesāšu!

Nav tava sega man vairs baiga.
Tev droši viņu norauju —

Tu žulti manā dzīvē lēji
Ar rūgtām, žēlām atmiņām,
Uz vietas mani vienmēr sēji
Ar laiskām sapņu iedomām —

Vai dzīve, kad tai zieds jau biris.

Nav nākotnē vairs vērtīga?
Un mērķis dažs kad viņai iris,
Līdz mākta pati centība?

...

Nē, —
katris man vēl dotais brīdis

Ir manta neatsverama,
Kaut pat no kapa tikai sprīdis.
Vēl tevim ticu, dzīvība!

Ikkatris solis mūža telpā
Ir pērle dzīves vaiņagā,
Ikkatris spēka vilnis elpā
Pa kāpieniem ved pilnībā. —

No dzīves pašas vēl es smeju
Sev liesmu pilnu mūžību!

No kapa akmeni sev veļu,
Kad sevi citiem ziedoju. —
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Vienāds elements

Domas, viļņi — viļņi, domas.
Abi dzelmē radušies,
Vienādas ir viņu lomas:

Mūžam ciest un cīnīties —

Putodami, vētras triekti,
Tie kā milži saslejas,
Gurdenuma zemē liekti,

Nošļūk tie bez samaņas.
Un no jauna gurst un ceļas
Viņi spēkā divkāršā,
Trakodami ārā veļas
Tie no šaurā aploka ...

Kad gan viņu kaislās drūzmas

Satrieks cieto klintāju?
Kad gan gara svētās dusmas

Skaldīs elku — verdzību?



299

Glābējs

Ap dūcošu spoli laikmeti skrien

Un bezgala virknē sienas,

Bet cilvēce gaida vēl arvien

Kā bārene saulainas dienas.

Kad pelēkā migla reiz pacelsies
No drūmā, vienmuļā skata?

Kad dzirkstele piepeši iešausies

Zem klaudzošā laika rata?

Nāc, glābējs, un mākoņus pušu šķel,
Nāc, nomākto vaimanas dzirdi!

Nāc, savu liesmu zobenu cel

Un — grūd to tumsībai sirdī!
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Nākotnes muza

Teic man, no kurienes nākdama ?

Vai mīti dievības augstumā?
Kur lauri, kur rota tev mirdzoša ?

Kam tērpies tu tumšā uzvalkā ?

Tās atbilde drūmi skanēja:
„Man mājas putekļu ielejā,
Mans aicinājums skan ausīm skarbs.

Es, nākotnes mūza, esmu — darbs."
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Remdenajiem

Kad redzu slejās plūstam
Jums medus virumu,

Es labprāt klātu jauktu
Tur drusku vērmeļu. —

Un jūsu kokļu skaņas
Es pēkšņi pārtrauktu.
Kad šķēpu, izaicinot,

Jums starpā nosviestu!

Kad vienumēr par gaismu

jūs ļaudīm runājat,
Tiem attīstību galvā
Kā maisu uzbāžat.

Lai atpakaļu vestu

Šos gaismā tumšotos,

Kā smaga milzu nasta

Es viņiem uzveltos.

Kā lietuvēns tos spiestu,
Līdz sāpēs dzīslas tūkst,
Varbūt ka tad tie jēgtu,
Kas viņiem īsti trūkst.
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Kam, muza, dzīves īstenību

Kam, mūza, dzīves īstenību

Tu manām acīm apslēpi!
Un mani tālā sapņuvalstī

Ar saldām skaņām līgoji!

Tu pasaul's tumšos bezdibeņus
Ar rīta blāzmu pārklāji —

Un viņas kailumu un vātis

Tu zelta autos ietini. —

Rau, bada, izsalkuma balsis

No sapņiem mani spēji trauc,

Un skati riebīgi un drūmi

Man dailes spožās gleznas jauc.

Ar rūgtu žēlumu es sevi

Par noziedznieci apsūdzu,
Ka dzīves lielo uzdevumu

Vēl nepildītu atstāju.

Ne cilvēci man sapņos aijāt,
Bet to no miega modināt,
Ar uguns mēlēm jauno vēsti,
Tai pestīšanu sludināt!

Ja zemes putekļos un tvaikos

Tu, mūza, mani atstātu,

Ar cietējiem tad līdzi ciešot

Tik gribu būt par cilvēku.

Ja visas saldās debess skaņas
Man ari krūtīs izdzistu,
Tad pasaulei ar draudiem, lāstiem

Es — patiesību sacītu!
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Svešniece

Kā sarkans komets, biedinošs un draudošs

Pie apvārkšņa uzreizi parādās,
Drīz uzliesmo, drīz naktī gremdējas,
Līdz uztrūkstas no viņa pūlis snaudošs,
Līdz uztrūkstas no viņa pūlis snaudošs

Tā manas dzejas zibensplaismots vaigs
Jums raugās pretī noslēpumains, baigs.

Kaut jūsu naids man ari stājas priekšā
Un gribētu likt manim izsamist,
Jūs tomēr nespējat man brūces sist,

Kas nekvēlotu man jau dziļāk iekšā.

Tās sāpes, kuras dvēseli man šķēla,
Tās mani nogrūda un atkal cēla.

Tās mani kā uz ērgļa spārniem nes,

Kā izrauta no dzīves šauruma,
Es spēju elpot brīvā augstumā;
Man tiesības uz manu lepno „es".
Ar katru soli, ko vien tālāk speru,
Pie jums, pie jums es mūžam nepiederu.
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Nākotnes dzejnieks

To dzejnieku mēdz cildināt

Un slavēt ļaužu bari,
Kas apdzied zilas actiņas
Un vēsta pavasari.

Kā mazputniņš tas vidžina

Uz senču ozolzara,

Un dziesmās pārestību pat
Ne mušai nepadara.

Bet lauru vietā ērkšķus vien

Tam ļaudis galvā sprauda,
Kas nekvēpē tiem vīrāku,
Nedz glaimojot tos glauda.

Kam skati dvēs'les dziļumā
Kā šķēpi griežas iekšā,
Kas kaislībām un vājībām
Ņem spoguli, tur priekšā;

Tas cilvēcei pats priekšgalā
let dzīves cīņā asā —

Un iepriekš laiku grāmatā
Tās nākamību lasa.

Kā praviets, stāvot kalngalā,
Tas sludina par briesmām,
Un viņa dzeja rakstīta

Ar žulti un ar liesmām.
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Brīnumu vara

Vai nav mums vairs brīnumu tagadnē ?
Vai senatnes vara jau lauzta?

Un viss, kas noticis pagātnē,
Ir teika tik, sapņu austa?

Nē! — Spēcīgs ari vēl tagad tas gars.
Kas no akmeņiem maizi spēj radīt.

Un spožs viņš kā Jabves liesmu stars,

Spēj tautas caur tuksnešiem vadīt.

Un aizbirusi tā vieta nav vēl,
Kur citkārt bij Jēkaba aka:

Tā krūtīs ir sirds, kurai citu žēl

Un kas gurušus, tvīkušus slaka.

Un cilvēcei radies jauns pareģons,
To glābt no verdzības lāsta,
Un āmuru klaudziens un mašinu jons
Par viņa gudrībām stāsta.

Un vasarsvētki mums uzausīs,
Kas nākotnē redzas jau tāli,
Tad uguns mēles pār galvām mums līs.

Un mēs sveiksim cits citu kā brāļi.
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Valoda

Tēlojums pec Leopolda Jakobija

I

Celies tu, valoda, un eji turpu.
Kur dzīvo vārgs

Un kur vaimanas sēd pie galda
Un iekšās gremžot vandās salkums.

Kuru tu tieci tur, —

Dari tam stipru salauzto roku

Un gaišas gurušās acis.

Neatstājies no viņa nost,

Kad viņš gulstas, atelst no vārga

Un kad atkal mostas uz vārgu.

II

Un tu, valoda,

IVem savā rokā lāpu
Un eji turp, kur ir tumsa,

Kur bez gala ir tumsa, nakts.

Un izstiepj gaismas lāpu pār tiem, kas snauž

Un nezina paši par sevi nenieka, —

Līdz viņu acu plakstiņi raustās

Un viņi nemierā īdzīgi grozās.
Un skaļi sauc, lai noskan

No lejas lejā:
„
Mostaties! Mostaties!

j līs gulējāt divus tūkstošus gadus.
Tas ira diezgan. Mostaties!

Jau gaisma svīst."
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Rūdolfam Blaumanim

Atbilde uz vēstuli „Dienas Lapas" Nr. 225, 1896. gada

Ja dzejas spirdzinošā elpa
Tik ziedu smaršā manāma

Un mājoklis tai debess telpa,
Kur mīt tā neaizsniedzama, —

Ja cits nav viņai mērķis cienīgs,
Kas to ar dzīvi kopā sien,

Ja arī uzdevums tai vienīgs
Ir viņa pati sevim vien.

Un mūžīgi tad sastingušai
Tai palikt savā daiļumā,
Kā teiku pilij nogrimušai,
Kas dzelmē staro kristallā.

Tu dzīves lielo mērķi liedzi,
Kam uzstādi tad mērķīšus?
Un ja ne pašas zāles sniedzi,
Kam maz tad lietot plāksterus!

ja rādi cilvēcei, kur tverties,
Tās nastas gribi vieglināt,
Kam ļaunam ne pie saknes ķerties
Un to pavisam sadragāt?

„Ja übags mani uzlūkotu

Un sauso roku izstieptu,"
Tu prasi, „ja tam puķes dotu,
Vai tas gan mani lādētu?"
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Kur atrast tādu cietsirdību

Un rūgtāku vēl apsmieklu,
Kā: izsalkušam līdzēt gribu,
Tam sniedzot puķi smaršīgu!

Nav mūsu uzdevums un bažas

Tiem maizes kurvjus iznēsāt,
Mums rādīt tik, kā savas važas

Tie paši spētu sadragāt —

Kā rīta saulei tuvu esot

Kā saucējam mums atskan balss:

Un jauna priecas vēsti nesot,

Pauž blāzma, ka nu naktij gals.

Mums pacelt spēkus panīkušos.
Tiem mērķi priekšā nostādīt,
Kā laukos, zālēm aizaugušos,
No jauna dziļas vagas dzīt.

Vai jaunavai nav vairāk ziņas,
Kā „tikai rozes matos spraust"?
Un jauneklim tik vien ir cīņas,

Kā „maigi liljas slavu paust"?

Kam «dzimtenei lai ziedus nestu"?
Tai tikdaudz dzejas puķīšu,
Ka Pegazs, ja ar' vezmiem vestu,

Tās visas pavilkt nespētu.
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iau
tiku tikām apdziedāti

fums senči, krīvi, pilskalni,
Pie jauna darba mums būs stāti

Un pasludināt nākotni.

Tu šaubies, ka jebkad tās telpas
Kā Dieva templis atvērsies,
Tu teic, ka ģībis un bez elpas,
Arvienu lielais vairums ies.

Kas vēl nav bijis, kā tu zini.
Ka nespētu tas ierasties?
Vai attīstību pīšļos mini.

Kā tu uzreizi apstāsies?

Vai zinātne mums neved priekšā
Arvienu jaunus brīnumus?

Tā, lauzdamās pat klintīs iekšā

Mums dara ceļus svabadus!

Ja Prometejs vēl otrreiz nāktu

No debess nonest uguni
Un cīņu vēl ar dievu sāktu.

Tam šoreiz būtu zibeņi!

Jau pavasara straume skrejot,
Ar troksni klinšu krastus grauj
Un viļņus tāli pāri lejot,
jo dziļi zemē rievas rauj —
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Un dzimta dzemdē jaunu dzimtu.

Arvienu augšup kāpdama,
Un gadu simts dzen gadu simtu

Uz priekšu vētras straujumā!

Vai Muza mazāk cēla, skaista,
Kad pušķota ar bruņogu,
Tās acis dusmu starus laista,
Tā paceltu tur zobenu?

Nāc, viņai ziedo savu spēku
Un vēlies daili labāku:

Nevis par mazu pārcilvēku,
Nāc būt par lielu cilvēku. —

Vai, gan uz mazo puķu lauku

Tu atpakaļu skatītu,
Kad visu paradizi jauku
Tu savā priekšā redzētu?

Tu „tverdamies no zemes mokām,
Mēdz sapņu valstī uzlidot".

Ņem valsti šo ar stiprām rokām,
To patiesībā pārvēršot.

Kas kokļu skaņas gan vairs klausa

Kad sadzird milzu bazūni?

Jau saules jaukais rīts mums ausa.

Nāc, viņu līdzi sludini!
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Jaunais gads

Nāc šurp pie mums ne jautrā dejā
Un nests no viegliem mākoņiem.
Kā bruņots vīrs nāc bargā sejā
Mūs vest uz dzīves cīniņiem!

Mēs neprasām tev laimes dienu,
Lai paliek tā priekš snauduļiem,
Mēs prasām tikai algu vienu,
Kas gūta pašu pūliņiem.

Mēs nežēlojam pagājību
Un vītušo tās cerību,
Ar iegūstamo nākamību

Mēs slēdzam jaunu derību.

Dod krūtīs nebeidzamu spēku
Caur klintīm ceļu cauri lauzt,
Un spēku atkal — trīskārt spēku,
Ko melu, tumsas mūrus graust.

Kā strauja milzu banga esi

Mums dzīves jūrā lielajā.
Arvienu mūs uz priekšu nesi

Turp tālā, plašā brīvībā!
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Ar sniega baltiem spārniem

Ar sniega baltiem spārniem
Pret sauli mirdzošiem,
Ņem brīvība sev ceļu
Caur gaisa dzidrumiem.

Un meteori dejo
Ap viņu dzirkstoši,
Tie svelmju jonī griežas
Kā kaisli bakchanti.

Un aukas, priekšā skrejot,
Tai ceļu sataisa,
No putekļiem un tvaikiem

Tās zemi noslauka.

Pa gaisu saplosītus
Tās kaisa mākoņus,
Tik ugunīgi sārtus

Kā purpurmēteļus. —

Uz planētām tās laižas

Tām jaunu dzīvi dot
Un viņas visas pestī,
Ar roku aizskarot.

Un pāri zvaigžņu pūļiem
let liesmu orģija,
No visām malu malām

Jau atskan „uzvara!"



313

Biedinājums

Gan dzīves laime ziedēs,
Kad atdzims cilvēce,
Bet vai tā brūces dziedēs.

Kas sistas pagātnē ?

Vai zelta plīvurs velsies

Pār asins laukumiem —

Un kalns uz kalna celsies

Pār tumšiem atvariem?

Par upuriem, kas krita
Tiem simtiem tūkstošiem,
Vai nākamība cita

Liks otrreiz dzīvot tiem?

Kad pēcnācēji skani.
Kā brīvi gavilēs,
Un viņu kāzu zvaņi
To kapos noskanēs —

Vai zeme trīcēdama

Tad pušu nepārsprāgs?
Un sēru izmezdama

Tos visus neapraks?—
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Līgava

Ar asins rozēm matos,
Un žilbu zibeņiem skatos

Tā mākoņos rādījās,
Un bezdelīgu ratos

Uz zemi tad lēni nolaidās.

Kas pirmais tai pretim trauca.

Pirms saule vēl uzlēca,
Kas to par līgavu sauca,

Tam pirkstā tā gredzenu mauca

Dzelzs gredzens tas bij bez spožuma.

Kas mīlējis viņu vispirmo,
Tam citas vairs līgavas nava; —

Tas ari vairs nenosirmo,
Ko viņas rokas skāva,

Viņas ledainās rokas: nāve un slava.
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Pastarā tiesa

Mo 11 o : Dies irae, dies illa,

Solvet saeclum m favilla.

Es uguns liesma esmu,

Es esmu austošs rīts,

Priekš ienākušās pļaujas
Mans asmens spoži trīts —

Es vētras zvanis esmu

Un zvanu negaisu
No simtu simtām balsīm

Kā draudu atbalšu.

Es melnos padebešos
Kā zibens iešaujos
Un liels un cēls un spēcīgs
Kā soģis parādos

Zem maniem milzu soļiem
Slīgst drebot cilvēce,
Un kustas, jūk un sabrīīk

Šī vecā pasaule.

Un vecam drupās krītot.

Kā jauna Ēdene

Starp gavilēm un lāstiem

Nāk lielā nākotne.





Veci vācu dzejoļi no pirmiem

gadiem
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Gefangen

Eine rotgeglūhte Kette

Ist um derErde Leib geschniirt;
An dieser wird sie zerrend gefiihrt
Vom Urweltriesen, der sie gefangeri.
So ist sie gegangen
Vom Anbeginn
Durch aile Zeiten imd Weiten hin,
Centnerschwer behangen
Mit der brennenden Kette,
Die geschmiedet und gegluhet rot

Vom Menschenelend, Leid und Not.

Sie schleppt sich miide und schwer

Ein ewig wandernder Ahasver,
Und ruhet an keiner Stātte.

Es gibt nur den einzigen Unterschied.

Dass man bald nachlāsst, bald fester ziebt
Die rotgegliihte Kette.

Und an den VVānden der Evvigkeit
Gellt biilferufend das Menschenleid:

„0 rette! rette! rette!
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Ganz leise, ganz unhörbar und sacht

Klopft's an des Hauses Tur:

„Ist keiner, der sie auf mir macht?

Tritt keiner herfiir?

Ich bin ein armer Wandersmann,

Der, sturmverschlagen, nieht weiter kann."

Und dringender ertont der Schlag:
„Ist keiner, der mich horen mag ?

Macht auf, ich trage tausend Wunden,
Hier will ich rasten und gesunden."
— Horch, lauter ertont ein Drohnen und Boh-

ren...

Es wāchst, es droht, es gellt m die Ohren —

Kein Wand'rer mehr ist's — ein Ungeheuer.
Es sprūht aus ihm ein zūndend Feuer,
Sein Blick wirft Blitze, die Worte sengen:
„Und solīt' ich eiserne Pforten sprengen,
ich gehe nimmer und nimmer fort,
Ich bin der Wahrheit lebendiges Wort!"
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Frei

Nur einmal nach herbem

Unsāglichen Leide

Mochte ich jubeln
In gottlicher Freude!

Ich mochte jauchzen
Aus glūhender Seele,
Aus iibervoller

Zerspringender Kehle!

Ich mochte streifen

Den Korper mir ab,
Und aufgeloset
Und wesenlos,
Ein Hauch, ein Kuss,
Ein Fūhlen bloss!

Bei dir allein,
Bei dir nur bleiben,
Auf Silberwellen

Im Nirvāna treiben.
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Geist der Zeit

Ich bin der Flammen Stārke,
Ich bin des Morgens Strahl,
Zum grausen Erntewerke

Geschliffen ist mein Stahl.

Ich lāute Sturmesnāhe,
Ich fiihre Sturmesschwall,
Von uraltem Unrecht und Wehe
Drāuenden Widerhall.

Aus nāchtlich diistern Gewittern

Ein Blitz verheerend bricht...

Vor mir geht Schrecken und Zittern,
So komm' ich zum Gericht.

Vor meinenRiesentritten

Die Menschheit niederfāllt —

Es wankt un zergeht inmitten

Die alte, verdorbene Welt.

Und iiber Trānen und Leichen

Aus dem rauchenden Trummerhauf

Mit blutigrotem Zeichen

Die Sonne der Zukunft geht auf.
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Gebt einen grossen Gedanken mir,
Dass er mich neu belebe,
Und gebt mir eine freie Tat,
Dass sie mich wieder erhebe.

O, gebt nur noch die Sehnsucht mir,
Dass sie die Hiille zerschlage,
Empor aus der Alltāglichkeit
Zur schwindelnden Hoh' mich trage.

Stark ist mein Arm und kūhn mein Flug,
Ich kann die Welt zerschmettern,
Und frei wird nur mein Atemzug
In Sturmen, Blitzen und VVettern.
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O, lass das Bangen, lass das Grauen,
Mein Arm ist sanft wie Mondenlicht,
Mein Lieben fem wie Spinngewebe,...
Ich brenne, doch ich driicke nicht. —

Mein Lācheln macht dich ganz genesen—

Und was mein Wort verbrochen hat —

Trost leg' ich auf den Schnitt der Wunde,

Wie ein gepfliicktes, kiihles Blatt.

Mein Herz ist wie der Wunderf riihling,
Der hoch vom Berge niedertaut,
Mein Mund ist voller Klang und Jauchzen,
Schalmei ist meiner Lippe Laut.

Die Seele klingt wie eine Saite

Auf einer Harfe hingespannt,
In abgebrochenen Accorden,

Gespielt von lāss'ger Kūnstierhand.

Die Spannung ist gelost m Trauer.

Die W irklichkeit gedāmpft zum Traum,

Wie nach vergangenemGewitter

Ein Tropfen leise hāngt am Baum.

Ich fiihre aus der Mittagsschwiile
Dich m den griinen Dāmmerschein,
Tritt m die unterird'sche Grotte,
In meine tiefste Seele ein.

Dort will ich hegen, will ich pflegen
Dich wie mein krankes Briiderlein,
Und willst dv noch vor mir dich retten,

So rette dich zu mir allein.
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Die Schlangenkönigin

Dort ist... o weh! .. —o, schaut nicht hin!

Dort ist die Schlangenkonigin,
Flieht! Sonst betbrt sie euren Sinn!

Wer sie gesehn, wird nie mehr gesund,
Sie nimmt das Lachen aus seinem Mund,
Sie trāgt seine Seele zum Wiesengrund.

Ich kann nicht.. ich bleibe
.
.. ich hore sie schlei-

chen...
Ich hore das Gras sich teilen und weichen,
Um den seidenen Leib ihr knisternd streichen.

Auf den Weg fāllt schrāg ein fahler Schimmer:

Sie ist's im blauen Zwielichtsgeflimmer,
Wer sie so sieht, der sieht sie immer —

Der wird
— wie war's doch?

—
wird nie gesund,

Sie nimmt — das Lachen — aus seinem Mund,
Sie trāgt seine Seele zum Wiesengrund —

Ich schaue, — mir wird so dumpf und bange,
Ich sehe, sie trāgt als Konigsspange
Im Rothaar eine grunschillernde Schlange.

Es blāhen sich heftig die feinen Niistern,
Im roten Haare beginnt's zu knistern,
Ich hore halb zischen, halb singen, halb flustern . ..

Wer sie gesehen, wird nie mehr gesund —

Als blaues Flāmmchen trāgt sie auf der Hand

Seine Seele fort zum Wiesengrund.
Nie kommt der Trāumer fort, aus der Traumē

Land.

chen
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Alltagsmenschen

Ihr wagt es nicht im stolzen Hasse

Zu trotzen einer ganzen Welt,

Demiitig beugt ihr euch der Masse

Und bangt, wie sie das Urteil fāllt.

Ihr wagt sie nimmer zu ergriinden,
Die Tiefe heisser Leidenschaft,
Und nicht m Taten zu entziinden

Die ganze Wucht der Manneskraft.

Ihr sorgt mit Zagen und mit Zittern

Auf festem Boden stets zu stehn,
Im Kampfesbrausen, m Gewittern

Wagt ihr kein glorreich Untergehn.

Wer trāgt von euch wie ein Geweihter

Der Seele hehres Kbnigskleid?
Ihr wandelt so behaglich weiter

Im Schlafrock der Alltāglichkeit!



Cīņa par nākamību

Novele
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Kāda jauka svētdienas pēcpusdiena maija
mēneša sākumā bija izviļinājusi klajā X. pilsētas
iedzīvotājus; visi steidzās baudīt ziedoņa svaigo,
smaršīgo aromu, kuru labprātīgā daba nepasnie-
dza vis kā kādu īpaši sagatavotu delikatesi zelta

bļodās tikai bagātniekiem, bet to vienādā mērā

un labumā lēja tikpat labi kā dziedinošu balzamu

kropļa iztvīkušajās krūtīs, kā ari ar viņu kuti-

nāja bramaņa izlutināto degunu. īpaši nule at-

vērtais pilsētas vasaras parks ar savām liepu un

ceriņu alejām, koši ierīkotajām puķu dobēm ar

dažādiem siltzemju augiem, kā ari vēl krietno

mūzikas kapellu bija pievilcis pārpilnu skaitu ap-

meklētāju; visādu šķiru ļaudis maisījās viens

caur otru, cits citu stumdami un grūstīdami; labi

tam, kas bija ieguvis kādu vietu apsēšanai un va-

rēja kā nedalībnieks aplūkot šo raibo pūli.
Pie tādiem izredzētiem piederēja ari divi

kungi, kuri jau no paša sākuma bija ieņēmuši
vietu zem kādas ēnainas liepas un pie glāzes alus

visā mierā noskatījās garāmgājējos un gājējās,
kuras savās jaunajās sezonas tualetēs sniedza

tiešām jauku acu barību. Bet ari mūsu abi aplū-
kotāji nevarēja vis sūdzēties, ka tie kā vijolītes
slepenībā nebūtu tikuši ievēroti, jau daži ska-

tieni bija viņus aizķēruši, vai tie nu uzliesmoja
kā dzirkstelīte garāmejošās zilacītes slepenā uz-

lūkojumā, vai pasaules kundzes pārdrošā izaici-

nājumā viņus izšāva itkā ugunīgas bumbas, vai

vēl spējīgākus satriecošus šos skatienus raidīja
meitu mātes, ka tie itkā biedinošs „mene tekel"

mūsu abiem sēdētājiem likās uzsaucot: „Vai jūs
tur abi nezināt, ka jūsu laiks notecējis, ka jums
itkā gatavam pļaujas laukam būs tikt nopļautiem
un savāktiem laulības šķūņos!"
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Tiešām, bija ari apskaužamas partijas, tik-

pat labi pazīstamais rakstnieks Pļaviņš, kā ari

viņa biedrs Osītis, kurš bija vispār atzīts un

daudz meklēts jurists. Ari pēc ārējā izskata tie

bija visai pievilcīgi, katrs savādā ziņā: Osītis

liels, plecīgs, gaišmatains, itkā kāds ziemeļnieku
teiku varonis, spēja jau pēc sava uzskata vien

katrai vārīgai sievietei iedot — paļāvību, ka tā

no šīm stiprajām rokām tiktu caur visu mūžu

nesta un tai nebūtu jābīstas ne no kādiem dzīves

grūtumiem un cīņām; turpretim viņa biedrs, no

auguma sīkais Pļaviņš, varēja būt viņai derīgs
pavalstnieks tupeles monarchijai. Šī savādība,
kura jau valdīja ārējā izskatā starp abiem bie-

driem, parādījās vēl jo straujāka viņu garīgajā
satiksmē. Itkā nepārvarams dabas spēks likās še

ar draudzības saitēm savienojis pozitīvo pusi ar

negatīvo, tumšmataino skeptiķi ar gaišo entu-

ziastu, jo kamēr pēdējā zilās acis raudzījās dzīvē

ar tādu uzvaras lepnumu, itkā tur nebūtu nekādu

aizžogojumu, pār kuriem nebūtu iespējams pa-
celties uz cēluma, daiļjūtības, aizgrābtības spār-
niem, nekādu pretekļu, ka tos nenomāktu šās

stiprās rokas un ciešā vīra griba, tad tomēr pē-

dējā kaislie, nervozie skati itkā bula uguntiņas
maldījās no viena priekšmeta uz otru, mēdza āt-

ri pieķerties kādai lietai, lai to tikpat ātri atkal at-

mestu, meklēja vienmēr pēc baudījumiem un at-

rada — riebumu.

Varēja tādēļ iedomāties, kādēļ tie vēl nebija
apprecējušies, kaut gan jau atradās trešajā gadu
desmitā, viens no sievietes domāja par daudz

augsti, otrais to turēja par zemu. Nupat bija at-

kal kāds dāmu pulciņš mūsu sēdētājiem pagājis

garām, kad Pļaviņš uz savu draugu pagriezies
sacīja:

„Vai tu pamanīji, kā viņa mazā blondīte mani

uzlūkoja? Tiešām debešķīgs skatiens! Rafaels

to būtu izlietojis savu madonnu acīm."

„Nu, tad jau tu vari būt apskaužams," atbil-
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dēja mechaniski viņa biedrs, kura domas likās
būs aizklīdušas kur citur tālumā.

„Apskaužams? hahaha!" Pļaviņš smējās,
„saki, vai viņa dāma mani būtu tāpat uzlūkoju-
si, ja es būtu kāds no viesmīļiem, kas tur skraida?

Es deru, ka tā ar savu mīlīgo smaidu, kuru tā

man piešķīra, līdzi aptaksēja manu stāvokli un

manus gada ieņēmumus."
„Kādēļ tad tas tikpat labi nevarēja attiek-

ties uz tavu personu vien," viņa biedrs turpināja

tāpat kā pirmāk, „pēc taviem uzskatiem lūkojot,
jau neviena laulība netiktu slēgta aiz labpatik-
šanas un mīlestības, bet būtu vienīgi tikai veikala

lieta."

„Un ta viņa ari tiešām ir!" izsaucās tagad
kaislīgā uzbudinājumā Pļaviņš, „viss ir veikals,
tikai veikals. Sieviete atdod sevi, savas svētā-

kās, augstākās jūtas par vīra apgādību, lai caur

laulību būtu nodrošināts stāvoklis nākotnē. Caur

ko tad viņa atšķiras no savas nicinātās līdzbie-

dres, kura, varbūt vēl aiz daudz atvainojamākiem
iemesliem, spiesta no bada un trūkuma savu ti-

kumu atdot par naudu? Vai tas nav tas pats jē-
dziens, tikai īsāki izteikts? Viena prot izdabūt

augstāku cenu nekā otra, tā ir visa starpība. Saki

pats, ja es tagad pieklauvētu pie vienas vai otras

meitu mātes durvīm, vai viņas man neatvērtu

vienādi laipni? Ja es precētu pēc vienas, otras,

jeb desmitām, vai tās mani atraidītu? Vai tās

visas nebūtu gatavas apgalvot, ka tās mani mīl?

Bet pie kuras no šām desmitām lai es zinu

atrast īsto patiesību? Kura mani mīlētu nevis

manas mantas un_stāvokļa dēļ, bet vienīgi tikai

manu personu? īsta pašaizliedzīga mīlestība, šī

ziedošā oāze dzīves smilšainajā tukšumā, šī pērle
starp putekļiem, šis starojošais dimants cilvēces

vaiņagā ir un paliks nesasniedzams ideāls, lai

fantasti par to sapņotu un dzejnieki diezin cik

apdziedātu."
„Vai tiešām neaizsniedzams? un kādēļ ne-
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aizsniedzams?" Osītis iesāka tagad tikpat dedzīgi.
„Vai tas būtu kāds nenovēršams dabas likums, ka

dažreiz pavisam pretējas būtes ar varu tiek sa-

kopotas un uz visu mūžu itkā galēru vergi pie-
kalti pie vienas važas, vai tikai cilvēku pašu ra-

dīti apstākļi pie tam vainīgi? Tu saki, ka tu ne-

varot zināt, vai sieviete prec tevi vienīgi tevis

paša dēļ, jeb vairāk tavu apstākļu labad; tu ari

īsto taisnību nekad nedabūsi zināt, kamēr visa

viņas eksistence atkarājas no šās precības un tai

bez vīra apgādības rēgojas pretī rūpju pilna nā-

kotne un nicinātais vecas jaunavas stāvoklis. Bet

pārgrozi šos apstākļus, dari sievieti brīvu un pat-

stāvīgu, ka tā zin viena pati tikt galā ar dzīves

uzdevumiem, dod viņai iespēju bez vīra aizbild-

nības iegūt stāvokli un nodibināt savu eksi-

stenci Tikai tad, kad visi materiālie

iemesli atkrīt nost, vienīgais dzenulis, kas sievieti

ar vīrieti kopos, varēs būt mīlestība."

„Ahā!" Pļaviņš viņu pārtrauca, „te nu mēs

atkal atduramies pie tā jautājuma, kas mūsu lai-

kos gandrīz ikkatru dienu tiek pārspriests un

vienmēr apgrozīts itkā cepetis uz iesma, pie sie-

viešu emancipācijas, bet tu neturi mani par tum-

soni, ka es laika garam gribētu strādāt pretī; es

varbūt par daudz gaismas gribu, ka es, kā viņš
filozofs, dienas laikā vēl staigāju apkārt ar lāpu,
meklēdams cilvēku — sievieti. Es neticu jūsu

emancipācijai, jo es neticu sievietei. Vai patiesi
tās ir vienīgi slāpes pēc gara gaismas, attīstības,

zināšanas, kas sievieti pamudina uz emancipāciju,
vai zem spīdošās reklāmas tikai neslēpjas pavi-
sam cits kas? Sievietes visas no dabas koķetes,
tās koķetē ar savām tualetēm, ar labdarību un tā-

pat ari ar emancipāciju. Parīzes modes žurnāli

nespēj vairs neko sevišķi jaunu pasniegt, grezno-
šanās ar drēbēm ir par daudz vispārēja, aprasta,

tādēļ vajaga kaut ko jaunu, kas vēl kas rets, ne-

pietiek vairs koķetēt ar miesu, vajaga koķetēt ari

ar garu. Bet šis iemesls vēl būtu piedodams, tas ir
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tas nevainīgākais; bet cik bieži ari neatgadās, ka

ar šo garīgo reklāmu tiek savienots netikums.

Kādēļ tad neizrādīties par emancipētu, kad ar

šo dabū brīvbiļeti — atļauju sekot savām iekārī-

bām un kaislībām—un vēl no kāda piekritēju pul-
ka tiek celta uz vairoga, kā garīga varone. Tici

man, ka gandrīz visas no šīm emancipētām sie-

vietēm būs savā ziņā bankrotējušas, ka tām ir

katrai sava pagājība, kura tām vairs nedod ie-

spēju ieņemt cienījamu stāvokli sabiedrībā un

tām tādēļ kā slīkonēm jāmeklē glābiņš opozīci-
jas partijā."

Pļaviņš gribēja vēl turpināt, bet te tas piepē-
ši apklusa, atkal kāda garāmgājēja dāma bija
viņu uzskatījusi, tā likās viņa pēdējos vārdus

dzirdējusi, jo cik īss ari šis acu uzmetiens nebija,
tomēr viņā viss atspoguļojās, kaislīgs protests

pret izsacīto apvainojumu, naids, izaicinājums,
biedinājums. Ari Osītis bija šo zvērojošo dusmu

zibeni pamanījis, bet iekams tie viens vai otrs pa-

guva ko sacīt, dāma bija tikpat ātri garāmgājēju
pūlī nozudusi un nebija nekur vairs saredzama.

Kad abi biedri par velti viņu ar acīm bija no-

meklējuši, Pļaviņš atkal iesāka:

„Te nu bija dzīvs piemērs manam izsacīju-

mam; vai tu pazini šo dāmu, tā bija Štegmaņu
Marija jeb „Felicite", zem kura vārda tā mēdz

laikrakstos korespondēt."

„Ā, tad tā bij Felicite!" Osītis izsaucās, «per-

sonīgi gan viņu nepazīstu, bet esmu lasījis viņas
rakstītos artiķeļus, tie ir tiešām ievērojami, ta-

lants, sparība, cenšanās pēc gara brīvības."

„Derētu tev ar viņu iepazīties, jo caur to tu

itkā no Eifeļa torņa varētu pārskatīt visu mūsu

sieviešu emancipācijas raksturu. Šī Felicite ir

pirmā, kura mūsu tiklo, godīgo jaunavu vidū ar

savām emancipācijas proklamām izsējusi pūķa
zobus, no kuriem izaugušas dzelžainas jaunavas.
Kāds no maniem draugiem, kurš dzīvo turpat N.
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pilsētā, kur viņa, man stāstīja, ka zem viņas ie-

spaida tur gribot sastādīties pulciņš, kurš pastā-
vēšot pa lielākai daļai no tādām jaunavām, uz

kādām tev pirmīt aizrādīju. Par šo pašu dāmu

mans biedrs stāstīja, ka to labās ģimenēs nekur

neielūdzot, un viņas pagājība ari esot tāda, kura

katram uzsaucot „noli mc tangere (neaiztiec

mani)!
Osītis ņēmās nepazīstamo dāmu aizstāvēt, ka-

mēr Pļaviņš atkal šo to no savas puses iebilda;
tomēr valoda vairs tā negribēja veikties kā no

sākuma; vai nu pie tam bija vainīgs nogurums
vai iespaids, kuru uz viņiem bija atstājusi minētā

dāma. Drīz vien tie izšķīrās, katrs uz savu pusi
aiziedams. Bija jau ari labi vēlu, viesi pa lielākai

daļai jau nošķīrās, tā ka pa atstātākajām alejām
tikai vēl rets kāds klejoja.

Osītis, kurš gribēja viens būt, iegriezās kādā

sāņu celiņā, viņu vēl dzīvi nodarbināja nupat pār-
runātais priekšmets; tas būtu labprāt redzējis to

sievieti, par kuru viņa biedrs bija devis tik sīvu

spriedumu, un kas tādēļ viņa interesi vēl jo dzī-

vāk iekustināja, bet tā nebija vairs nekur ierau-

gāma. Droši vien tā jau bija pārgājusi mājā,
varbūt ari viņš to bija par maz redzējis, lai to

atkal pazītu. Šīs iedomas bija tādēļ atmetamas.

Ar ātriem soļiem viņš uzņēma teku, kura veda uz

ārpusi; te tas sev priekšā ieraudzīja kādu sievie-

tes tēlu, viņa sirds sāka ātrāk pukstēt — vai tā

varbūt nebija viņa? Šis slaikais stāvs tam jau iz-

likās kā redzēts, bet tumsa bija par lielu, lai to

pilnīgi varētu izšķirt. Osītis tādēļ paātrināja sa-

vus soļus un bija viņu drīzi sasniedzis — un tie-

šām, viņš nebija maldījies, tā bija tā pati, kaut

gan viņu tagad tuvumā aplūkojot, tā darīja pavi-
sam citādu iespaidu nekā pirmīt. Kādus pāra so-

ļus no viņas atstatu tam bija vaļas pētīt viņas pro-
filu, tā ka aplūkotā pati to nemanīja.

Tā likās apkārtni nemaz neievērojam. Kas

šo slaiko tēlu tagad redzēja sašļukušu, itkā no
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grūtas nastas nospiestu, gurdeni soļojam — ne-

varēja iedomāties, ka tā otrā brīdī spētu atkal

uzliesmot dusmās un sparā itkā bruņotā Atena.

Bet dzīvē rodas acumirkļi, kur visstiprākajam
cīnoties pret dzīves pārsvaru pietrūkst spēka, kur

tas itkā piekusis kareivis nosviež šķēpu un bru-

ņas un izmisis sašļūk uz akmens ceļmalā. Šāds

brīdis likās ari pienācis viņai, slaikajai, bālajai
sievietei, kuras tumšās acis dedza no atturētām

asarām un kuras mute raustījās apspiestās sāpēs.
Osītim pētījot šos cieti grieztos ģīmja pantus, tie

izlikās itkā noslēpumaini hieroglifi, kuri saturēja
veselu dzīves vēsturi, pilnu neizsakāmu cīņu un

ciešanu. Šis smalkais apaļais ģīmītis un viss koši

veidotais stāvs saistīja Osīti ar īpašu pievilkšanas
spēku, tā ka tas vēl ilgi klusēdams būtu viņu pē-
tījis, ja abi nupat nebūtu sasnieguši dārza izeju.
Tagad tas juta, ka tam viņai bija jātuvojas, ja tas

negribēja laizt garām atgadījumu ar viņu iepa-
zīties. Tādēļ tas viņai it tuvu piegājis iesāka

drusciņ neveikli:

„Jūs, jaunkundze, pastaigājaties viena pati?"
Uzrunātā ātri pacēla galvu; tā viņā tūliņ pa-

zina vienu no tiem kungiem, kuriem tā pirmīt

bija gājusi garām; acumirklī viss sāpīgais šļau-
ganums no viņas būtes bija izzudis un tā saslējās
pret viņu ar rūgtu spītību.

„Jā, es staigāju viena pati, un tādēļ jūs gan

domājat, ka nu jums īstais atgadījums man pie-
dāvāt savu pavadību?"

„Jā, jā, patiesi, to es lūgtu," Osītis stostījās.

«Nevaru jums ņemt ļaunā, ka jūs man šādā

veidā tuvojaties," tā atbildēja tikpat rūgti.
„Bet, jaunkundze, es domāju to vislabāko,

es
—" Osītis meklēja pēc vārdiem, jo tas šādu

uzņemšanu no viņas nebija sagaidījis.
„Jums nemaz nevajaga manā priekšā atvaino-

ties vai par ko aizbildināties," viņa to pārtrauca,

„es zinu, ka jūs mani pieskaitāt tai sieviešu šķi-
rai, pret kurām var visu ko iedrošināties. Velti
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jums tādēļ izlietot lieku glaunumu, sakiet jel itin

vienkārši: es tevi gribu paņemt, tādēļ ka ticu, ka

tu esi katram paņemama."
„Tas ir par daudz!" Osītis izsaucās, „ne es

jūs, bet tagad jūs mani apvainojat! Kādēļ šie

nejaukie aizspriedumi pret mani?"

«Tādēļ, ka es jūsu pirmītējo sarunu dzirdēju,
kuru jūs vedāt ar savu draugu."

„Bet tad jums ari vajadzēja dzirdēt, ka es

jūs pret viņu ņēmos aizstāvēt, ka es ļaužu izmel-

stām tenkām, kuras tas teicās par jums dzirdējis,
nepiešķīru nekādu vērību."

„To jums nemaz nevajadzēja," viņa turpinā-

ja, „ļaužu tenkām savā ziņā taisnība. Jūsu
draugs izsacījās, ka emancipētas sievietes ir ban-

krotas un ka tās tikai tādēļ ņem garīgu centienu

nozīmi par segu, ka tās grib aiz viņas paslēpt ne-

tikumu vai zaudētu nevainību, īsi sakot to, ko

jūs nosaucat par pagājību."
„Bet es tam neticu," Osītis viņu pārtrauca,

«mazākais, es jūs neturu par tādu!"

„Un kādēļ tad ne?" viņa turpināja, „jūsu
draugam ir taisnība, mēs ari esam bankrotas,

mums ari ir sava pagājība. Vai tad jūs domājat,
ka sievietes, kuras dzīvojam košo stādu dzīvi —

kā jau dzejnieki mūs daždien mēdz salīdzināt ar

puķēm —,
kas tiekam atturētas no garīgiem ie-

spaidiem un no vecākiem dabūjam drēbes un

maizi, lai vēlāk tādā pašā kārtā atkal pārietu
vīra apgādībā, — ka mēs kaut kādējādi iespētu
nākt pie gara attīstības, ja ne caur pašu piedzīvo-

jumiem; ja dzīve pati bez žēlastības mūs kādreiz

no drošas paspārnes nevilktu ārā, ja viņas kar-

stie, asie cīniņi, kuriem mēs neesam tikušas

sagatavotas, mūs neierautu savā mutuļojošā
strāvā, vienalga, vai mēs pret to stāvam vai

ejam bojā —— —. Laimīgākas pēcaudzes tiks

jau no dzimšanas sagatavotas uz šo cīņu, sapratī-

ga audzināšana attīstīs vienlīdzīgi viņu miesiskos

un garīgos spēkus, sabiedrība tām dos līdzīgas



337

cilvēku tiesības, bet mums, kurām vēl ceļš jāat-
rod vienīgi caur sevi un pret visiem apstākļiem
jācīnās, mums ieeja lielajā dzīves skolā jāsamak-
sā daudzreiz ar savu dzīves laimi, ar miesas un

dzīves bankrotu. Ciešanas — ir lielais māksli-

nieks, kurš mūsu dvēseli izstrādā ar vissmalkāko

tērauda kaltu, tikai caur zaudējumiem mēs nā-

kam pie ieguvumiem, un vainīgiem mums jātop,
kā saka rakstnieks, lai mēs taptu lielāki par mūsu

noziegumiem."
Pie pēdējiem vārdiem tā nespēja savaldīt

asaras, kuļas tai ar varu spiedās acīs, daba pra-

sīja atvieglinājumu. Brīdis pagāja klusu ciešot.

No pareta kaislīga uzelpojuma, kuru jaunā sie-

viete ar varu centās apspiest, Osītis noģida, kāda

auka plosījās viņas krūtīs; tas gribēja kādu vār-

du teikt, gribēja, viņu mierināt, bet atzina, ka tā-

dos brīžos cilvēkam vislabāk vienam pašam tikt

ar sevi galā. Neviļus tie no galvenās alejas, kura

veda uz āru, bija nokļuvuši kādā sāņu celiņā.
Mēness, kurš starp kokiem parādījās, apspīdēja
šos abus spēcīgos, slaikos tēlus, kuri itkā būtes no

citas pasaules, itkā divi «pārcilvēki", klusēdami

viens otram soļoja blakus. Marija, jo tā Pļaviņš
bija apzīmējis šīs sievietes vārdu, pirmā pārtrau-
ca klusumu, ātri saņemdamās; tā uz Osīti pa-

griezusies sacīja:

„Jums mana izturēšanās varbūt izliekas

teatraliska, bet domājiet, ko gribat, man tas vien-

alga. Jūsu abēju saruna, kuru neviļus dzirdēju,
bija piliens vairāk, kurš lika manai sirdij iet

pāri. Es jūs negribēju apvainot, jo jūsu persona
man sveša un vienaldzīga; tas, ko sacīju, varēja
tikpat labi zīmēties uz katru citu jūsu vietā, bet

nu —
ardievu."

Ātri apgriezdamās viņa gribēja aiziet, bet te

Osītis satvēra viņas roku:

«Piedodiet, jaunkundze, ka jums vēlreiz uz-

mācos, bet mēs, kas reiz dzīvē satikušies, nedrīk-

stam tā aiziet viens no otra, lai visā turpmākā nā-
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kotnē nesaprastos. Jums mazākais jāzin, ka jūs
nestāvat vieni, ka jums ir līdzbiedri, kas jūs un

jūsu centienus cieņī."
Marija nemēģināja tam savu roku atvilkt,

drūmi tā uz viņu pavērsa savas lielās acis:

„Bet man varbūt maz līdzības ar to ideālu,
kādu jūs, ietērptu ideju glorijā, sev esat stādīju-
šies priekšā. Es jau jums sacīju, ka es ar savu

iegūto atzīšanu neesmu piepeši rādījusies itkā no

Dzeva galvas izlēkusē Atena, bet ka esmu attīstī-

jusies caur cīr, ņiem un man pielipuši dzīves trai-

pekļi un putekļi."
„Tas tikai man ir iemesls vairāk, lai jūs cie-

nītu: jo dziļāk jūs dzīve ierāvusi savos bezdibe-

ņos, jo grūtāk jums ceļš bija atrodams uz augšu,

jo varonīgāka jūs paceļaties manās acīs, tāpat kā

ne patiesība pati ir visaugstākā, bet dzīšanās pēc
viņas."

Marija itkā neticēdama papurināja galvu:
„Man jūsu vārdiem ļoti grūti ticēt. Es negri-

bu teikt, ka jūs melojat, bet jūs apmānāt paši
sevi. Jūs še domājat mazāk uz manu personu,
nekā uz ideju, kuru jūs stādāties sev priekšā die-
zin kādā lieliskā ainā, ietērptu varonības purpura
mētelī. Pārstatot uz vienu cilvēku, šie cīniņi top
dažreiz smieklīgi un modina vairāk nicināšanu,

nekā nožēlošanu. Cik dažu labu jocīgi bēdīgu at-

miņu jums varētu pastāstīt no savas dzīves, kad

es, kura uzaudzināta pilnībā un gļēvumā, uzreiz

izkritu no ligzdas itkā putns, kurš vēl neprot lai-

sties. Es biju tikko septiņpadsmit gadus veca,

kad mans tēvs, kurš caur nelaimīgām spekulāci-
jām visu mantu uzreiz bija pazaudējis, sev iešā-

va lodi galvā. Manā apgādībā palika nu slimā

māte un nepieaugusē māsa. Kā es ar šo uzdevu-

mu tiku gatava, tas būtu tiešām raibs gabals, kad

to atstāstītu, varu jums tikai sacīt, ka paciest lēni

kremtošas ikdienas rūpes prasa vairāk dūšas,
nekā vislielākais acumirkļa upuris."

„Būtu veltīgi, ja es jums, kur jūs tik varonī-
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gi līdz šim esat pārspējuši apstākļus, tagad nāktu

ar savu palīdzības piedāvājumu," Osītis sacīja,
„tomēr ja es kaut cik varu pavieglināt jūsu mate-

riālo stāvokli, tad lūdzu griežaties vien pie
manis."

«Pateicos," viņa atbildēja, „esmu līdz šim

viena pati ar sevi iztikusi un varēšu to ari turp-
māk. Bez tam, materiālie apstākļi nedara man

vairs rūpes, es jau esmu ievingrinājusies, iegu-
vusi zināšanas, ar kurām varu viegli pelnīt maizi,
un kamēr māte mirusi, man ari mazāk ko gādāt.
Dzīves cīniņi man stājas tagad priekšā pavisam
citādā veidā."

„Kādā tad?" Osītis jautāja.

„Kā cilvēku aizspriedum i."

„Vai tas nav smieklīgi," viņa turpināja zob-

galīgi jautri, „ka es, kura vēl citus vadījusi un

apgādājusi, tagad lai lieku sevi uzraudzīt kā ne-

pieaugušu bērnu. Es viena pati esmu skrējusi
pa pusnakti un nekrietnajiem uzmācējiem, kas

mani iedrošinājās aiztikt, ar ielas akmeni galvas
kausu iesitusi, un tagad lai es uz katra soļa sevi

liktos pavadīties no glauniem kavalieriem. Iz-

ejot uz ielu jeb uz kādu atklātu izrīkojumu man

vajadzēs ņemt līdzi kādas krustmātes, pieklājī-
bas dāmas un tamlīdzīgu garnitūru, kas lai mani

apsargātu, un ja es uz balli aizeju viena pati, tad

mani uzskata par emancipētu, ar kuru nosauku-

mu mēdz apzīmēt vairāk vai mazāk paklīdušu
sievieti."

„Jums nav jāļaujas caur to sarūgtināties, ko

lielais nedomātāju pūlis uz jums saka," Osītis

piemetināja, «atrodas jau ari tādi, kas jūsu cen-

tienus zin cienīt."

„Bet šis pretinieku pūlis ir pārsvarā, tik liels,

un ari mūsu piekritēji ir piekritēji vairāk teorijā,
tie cienī ideju pašu, bet ne personu. Tādēļ vēl

sievietes, kuras tagad cīnās sieviešu vispārējās
brīvības labā, ir tikai līdzeklis mērķa sasniegša-
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nai, tām jāziedojas, lai bruģētu ceļu savām pēcnā-
cējām."

„Es nezinu, vai cienu ideju caur jūsu personu

vai jūsu personu tērpju idejā," Osītis dedzīgi ie-

sāka, „bet es nezin ko dotu, ja man būtu bijis ie-

spējams jums aiztaupīt to rūgto kausu, kuru jūs
savā mūžā jau esat tukšojuši, un izraut ērkšķus,
kuri jūs saplosījuši."

«Pateicos par jūsu laipniem, sirsnīgiem vār-

diem," Marija atbildēja, „es tādus vēl neesmu

dzirdējusi, tie man izklausās itkā atbalss no kā-

das tālas, skaistas tēvijas, kuru nekad neesmu pa-

zinusi, kā mājiens uz saldu mieru un dusu, kuram

nedrīkstētu paklausīt. Es viņus paturēšu arvien

atmiņā, kad man būs turpmāk vienai jāklīst pa

pasauli."
«Nevis vienai!" Osītis izsaucās, «atļaujiet man

pie jūsu sāniem stāvēt un līdz ar jums cīnīties.

Ļaujiet man tam būt, kas jūs saprot un jūt ar

jums līdzi."

Marija papurināja sērīgi galvu: «Nē, nē, la-

bāk ir, ka mēs ejam katrs savu ceļu, tā mums ma-

zākais paliek vienam no otra kāda illuzija, diezin,

vai mēs kopceļu iedami neatrastu, ka esam viens

otrā maldījušies."
«Tas tikai varētu zīmēties uz mani," viņš pre-

tojās, «varētu būt, ka jūs, salīdzinādami manu

tagadējo gribu ar manu turpmāko spēju, atradī-

sat mani par vāju, niecīgu rīku, jūs turpretim
man būsat arvienu tā augstā, cēlā būte, kādu man

dzīve tikai vienreiz veda priekšā."

«Diezgan, diezgan," viņa mēģināja pretoties,

«es nedrīkstu jūsu priekšā nostādīties labākā

gaismā, nekā es patiesībā esmu, jūs nerunātu tā,

kad jūs pazītu visu manu dzīvi, kas es biju, kas

es esmu."

«Vai tad man vajag jūs vēl labāk pazīt? Vai

mēs neesam viens tas pats, kas otrs, viena gara

bērni, vai mūs nesaista vienādas domas, vienādi
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centieni. Tā pati neapmierināmā, kaislā ilgoša-
nās, kas runā caur tavu muti, raud no tavām acīm,

deg ari manās krūtīs. Es tevi pazinu, kad es vēl

nezināju, vai tu esi pasaulē, es tevi jutu, kad tu

biji jūdzēm tālu no manis. Tas pats lielais pasau-
les gars, kam tu un es kalpojam, ir mūs savedis

kopā, lai mēs roku rokā cīnāmies, viens otram do-

dami spēkus, viens otru papildinādami. Saki

man, vai es maldos? Vai mana iekšējā balss mani

ir krāpusi, kad tā man teic, ka tu tāpat jūti?"
No Marijas vaiga, uz kura krita pilnais mē-

ness spožums, bija izzudusi pēdējā asins pilīte,
bezspēcīgi tā nošļuka uz kāda tuvumā atrodošās

sēdekļa un spieda krampjaini roku uz krūtīm,
kuras viļņoja itkā bangains okeāns.

„Mans Dievs, kādēļ jūs man to sakāt! Kādēļ
jūs man to sakāt —" viņa tikko spēja izrunāt.

Osītis satvēra viņas roku, to kaisli skūpstī-
dams: «Tādēļ, ka mani pie tevis saista nepārva-

rams spēks — dvēseļu vienība, mīlestība."

«Apžēlojaties," — viņa lūdza, «nemaldiniet

mani, neļaujaties aizrauties no acumirkļa, nemo-

diniet manā sirdī jūtas, kuras es vairs nespētu ap-

slāpēt. Es esmu dzīvē tikdaudz cietusi, tikdaudz,

es nespētu vairs panest, ja tiktu maldināta!"

«Es tevi maldinātu!" viņš izsaucās, «tad jau
man nevajadzētu būt tam, kas es esmu, tad man

vajadzētu sevi pašu nicināt. Tu, mana dvēsele,

mana dzīvība, man dosi pilnīgāku dzīvi, tu mani

pacelsi pāri pār mani pašu!"
Marijas vaigi tvīka un kvēloja kā drudzī, lū-

pas savilkās laimes smaidos, kamēr lielas, spožas
asaras tai kā dimanti ritēja pār vaigiem.

«Vai es tam varētu ticēt —" viņa sāka sarau-

stītos teicienos — «vai tad ari man
zied lai-

me pasaulē? Tu mani nevari maldināt — nē,

nē — tik briesmīgs tu nevari būt, tik ļauna nav

pasaule! Bet nesmejies par mani, mīļākais, ne-

smejies. —Rau, es esmu nejēgas bērns, es varētu

gavilēt un raudāt, man ir, itkā mani pirmoreiz
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aizkārtu mātes skūpsti, itkā no ilga grūta cietu-

ma mani iznestu lielā, puķainā klajumā — cik

jauki viss zaļo, zied un smaršo un saulīte spīd tik

spoži, tik spoži
"

„Mana dvēsele, mana dvēsele!" Osītis izsau-

cās un apklāja ar skūpstiem viņas pieri, muti, lie-

lās, spulgās acis un tumšos, kuplos matus. Piepeši
tā no viņa izrāvās un pacēla rokas cēlā aizgrāb-
tībā:

«Lielais pasaules valdiniek!" viņa izsaucās,

„lai Tu būtu kas būdams, mājotu kur mājodams,
es Tevi neiespēju piesaukt, kad nelaimes vētras

pār mani gāja, tad es biju auksta un cieta, bet ta-

gad es pret Tevi izstiepju savas rokas, es varētu

apkampt visu pasauli! Tiešām, ja Dievs gribēja
pasauli redzēt pie savām kājām un lai tā taptu
svēta un laba, tad tam viņu vajadzēja darīt laimī-

gu, tik laimīgu, kā es esmu! Un tu —tu —" viņa
klusi noslīga Osīša priekšā, tā ceļus apkampda-
ma, „es tevi mīlēšu tik bezgalīgi, tik neizsa-

kāmi!
"

Mēness, kurš tagad atspīdēja pilnā spožumā,
itkā priesteris svētīdams lēja no dzirkstošā zelta

kausa nebeidzamas gaismas strāvu uz šo divu cil-

vēku galvām, itkā tos svaidītu par kādas jaunas
valsts karaļiem.

Kāda ieva, kura pilnos ziedos nokārās pār

Mariju, no viņas drusku aizkustināta, apbēra to

vispār ar saviem baltiem ziediem. Tā atgādināja
kādu skatu no tālās romantikas zemes, Indijas.
Tur atrodas kādi no cilvēces izstumti locekļi, ba-

jaderas, kuras mājo karaļa pilī un tiek turētas

par līgsmības un laika kavēšanas līdzekli. Pēc

kaislas mūzikas skaņām tās dejo savas trakās de-

jas, dejo savos vieglos, baltos uzvalkos, staroda-

mas dimantos un dārgakmeņos, dejo —ar asi-

ņainu sirdi. Tikai reti tām iespējams atkal at-

griezties cilvēcē un tapt citiem līdzīgām. Šādā

atgadījumā Indijas karaliene pati tām pārklāj
baltu šķidrautu, tas nozīmē, ka viņas ir brīvas un
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šķīstas. —
Vai ieviņa, kura nebeidza atritināt

savu balto ziedu šķidrautu, nebij indiešu kara-

liene?

Viss, kas bija plosījies šā cilvēka bērna dzī-

vē, visas sāpes, ciešanas, noziegumi tagad bija iz-

gaisuši — izlīdzināti. Tā drīkstēja sniegties pēc

laimes, pēc pilnīgākas laimes, kura atpirkta ar

asarām, iegūta caur cīniņiem, dibināta uz — at-

zīšanu
...

Mēness lēja arvien dzidrāku gaismu no sava

zelta kausa un pasakainā Indijas karaliene pār-

klāja viņai savu balto šķidrautu, čukstēdama:

„Tu esi brīva — tu esi šķīsta."

Daži mēneši pēc šī vakara bija aizgājuši.
Kāds notikums, svarīgāks nekā turku karš un Li-

sabonas zemestrīce, iekustināja visus X. pil-
sētas iedzīvotājus. Kafija tika dzerta tik daudz

kā nekad, un visur, kur dāmas sastapās, tās ru-

nāja par vienu un to pašu lietu: Osītis bija ap-

precējies — un ar ko vēl!

Osītis, uz kuru visas meitu mātes bija liku-

šas slepenu cerību, kurš varēja vislabākajās

ģimenēs sev izmeklēt sievu, bija apņēmis klai-

doni, sievieti, kura no labās sabiedrības izstumta,

par kuru runāja to sliktāko.

Ar lielāko dedzību tika ziņas vāktas kopā

par viņas pagātni, ka tās tēvs esot bijis pašslep-
kava, ka viņa pati kādu laiku bijusi restoracijā

par kalponi un tur piekopusi visādas pazīšanās
v. t. t. Un tagad tā drīkstēja nākt un ieņemt stā-

vokli sabiedrības priekšgalā! — Nē, tāds nozie-

gums nedrīkstēja palikt bez soda! Viņiem tādēļ
ari aizslēdzās visas durvis.

Labākās ģimenes, kuras Osītis senāk kā mā-

jas draugs jo bieži apciemojis, tagad izturē-

jās pret jauno pāri tik vēsi, kā tas pēc pirmajiem
pieklājības apmeklējumiem tūliņ atrāvās vienat-

nē un nekur negāja. Vēl jo sīvāka izrādījās šī
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nicināšana, kad Marija kādreiz viena mēdza no-

iet kādā sapulcē vai teātrī. Tad katrs mēģināja
kādus soļus tikt projām no viņas tuvuma un tā

sastapa tikai vai nu augstprātīgi vēsus skatus, vai

slepenu, zobojošu sačukstēšanos.

Nupat Marija tamlīdzīgu atgadījumu bija at-

kal piedzīvojusi, tā bija apmeklējusi jautājumu
vakaru un tur sastapusi kādu jaunkundzi, ar

kuru tā senāk bija pazinušies, bet tikko Marija,
viņu apsveicinājusi, ieņēma tai blakus atrodošos

brīvo sēdekli, kad jaunkundze tūdaļ uzcēlās un,

kaut kā atvainodamās, aizgāja pie citām sēdēt.

No daža diktāk izrunāta vārda Marija varēja no-

skārst, ka tās savā starpā par viņu sačukstējās,
maz ko klausīdamās uz tā vakara priekšnesumu.
Marija negribēja savam vīram neko stāstīt par

nepatīkamo piedzīvojumu, tādēļ tā pēc vakara

slēgšanas vēl šurp turp staigāja pa ielām, pirms
tā pārnāca mājā, tomēr Osītis tūliņ nomanīja
drūmo mākoni, kas apēnoja viņas balto pieri.

„Tev bijušas atkal nepatikšanas, mana dār-

gā?" viņš izsauca viņu apkampdams.

„Nekas," viņa atbildēja, mēģinādama jautra
izlikties, „adatas dūrieni, vairāk nekas."

„Bet šie adatas dūrieni dažreiz vairāk sāp
nekā viens sāpīgs zobeņa cirtiens, es nedarīju

labi, ka es tevi atkal laidu vienu," viņš piebilda.
„Nē, nē," viņa pretojās, „man jābūt patstāvī-

gai, kādēļ tad lai nu uzreiz es sevi liktos sargāt
un vadāt kā mazu bērnu. Varbūt ari," viņa jautri
piebilda, „manas mīļās biedrenes man nevar pie-
dot, ka es, kas senāk tik patstāvīgi uzstājos, ari

tagad pie vīra sāniem neļauju saistīt savu brīvo

individualitāti."

„Bel tev tik daudz jācieš. Es domāju, ka

man būs iespējams tavas ciešanas atvieglot, bet

tagad man jāredz, ka tas gandrīz iznāk otrādi."

„Tu tikai domā vienmēr pie manis," Marija

sacīja. „bet to, ko tu caur mani zaudējis, par to tu
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nemaz nerunā. Mani apprecēdams, tu esi pazau-

dējis visus savus draugus."
„Ak, par to gan man maza bēda," viņš smē-

jās, «iztiksim bez viņiem gluži labi."

„Bet šī lieta vēl nav tā svarīgākā," viņa no-

pietni turpināja, „ir vēl daudz plašākas sekas:

caur mani ari tava labā slava cietusi. Mūsu pre-
tinieki ari tagad tavu vārdu grūž dubļos, un caur

to ceļas materiāli nelabumi. Tu zaudē jo dienas

vairāk savu uzticību pie ļaudīm, un es nomanu

gluži labi, ka tavu klientu skaits jo dienas pama-
zinās."

„Un kad mūsu apstākļi vairs nav tik spoži,
vai par to tev tik liela bēda?" Osītis prasīja.

„Man it nebūt ne!"

„Nu tad jau brangi. Mēs abi neesam ba-

gātības izlutināti un tādēļ to varam itin brangi
paciest, un kad abi strādāsim, tad jau arvienu

mums tikdaudz būs, ka varēsim pārtikt."
«Man tikai tas sirdi grauž," Marija sacīja, „ka

mana peļņa samērā ar tavējo tik maza, tu zini,

cik par literariskiem ražojumiem maksā, un labi

vēl, ka to spēju, citādi man būtu no tavas gādības
vien viss jāsagaida. Ļoti naiva kārtība tā pie
mums," viņa rūgti turpināja, «kamēr zemākajās
ļaužu šķirās, kur patiesi vajaga vairāk rupjā
miesas spēka, darbs izdalīts vienādi starp vīrieti

un sievieti, tamēr izglītotās aprindās jūs, pasau-

les kungi, esat visus arodus gandrīz sev vien pie-
savinājuši. Vienīgā izvēle mums še vai nu būt

par skolotājām, kuru skaits jau ari pieaudzis par

leģionu, vai knibināties ar kādiem rokas darbi-

ņiem, kuri samaitā acis un neienes nekādu peļņu."
«Mana bīstamā konkurente!" Osītis smai-

dīja. «Vajadzētu mūsu kungiem tevi dzirdēt, tie

tev vis par to nepateiktos, ka tu gribi viņiem at-

ņemt maizi."

«Bet ka viņi sievietēm atņem maizi, to viņi

gan atrod gluži dabiski? Varētu jau būt, ka

mani pieprasījumi viņu materiālajam stāvoklim
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ir kaitīgi, bet kas man par to daļas! Mēs visi

esam kandidāti lielai sadzīves cīņai, kura nepa-
zīst vīrieti un sievieti, bet tikai vājāko un stiprā-
ko." Ja jūs, vīrieši, mūsu gara spēju jau atzīstat

zemāku par savēju, kādēļ tad jūs bīstaties mūs

pie šīs cīņas pielaist? Ja mēs patiesi esam tās vā-

jākās, tad jau jums nav nekā ko bīties, tad jau
mēs paliksim apakšā pašas, bez kā jūs vēl pie tam

piepalīdzētu."

„Es zinu, ka tu nekad apakšā nepaliktu,"
Osītis izsaucās, „vai tu neesi divkārt stiprāka?
Tev nevien jācīnās šinī cīnīņā pašā, tev vēl jāie-
karo tiesības šim cīniņam. Ar tādu varoni kopā,
kā tu, mums abiem nav jābīstas no nekādām

dzīves grīītībām."

„Ja tikai tu no viņām nebīsties," Marija sa-

cīja, „tad jau nu es it nebūt ne. Un cik nie-

cīgi mazas pie tam vēl mūsu tagadējās rū-

pes," viņa turpināja, „drusku vairāk eko-

nomijas, un ar to ir līdzēts. Rau, no rītdienas es

atlaidīšu mūsu kalponi, es varu pati apkopt mūsu

saimniecību. Pēc gara darbiem man miesīga ku-

stēšanās var būt tikai par atpūtu. Un kad ari

man dzīvē atgadītos būt par vienkāršu kalponi,
ari to es varētu uzņemties."

„Un es atkal maisus nest," Osītis piebilda
pusjokā.

„Tad mēs tos stieptu abi kopā," viņa sacīja,
galvu tam mīļi pie pleca piesliedama. „Es ar-

vienu palīdzētu, ka tikai tev iznāktu vieglāk, un

ja vēl daudz grūtāk atgadītos, pat tas briesmīgais,

ja tu, piemēram, zaudētu savus miesīgos vai garī-

gos spēkus, ja tu taptu kroplis, tizls, akls, tad es

priekš tevis strādātu, un ja to nespētu, ietu übagot
no durvīm, tāpat kā tu priekš manis darītu to

pašu, ja tas man atgadītos un ja pat mums abiem

būtu ceļmalā jānomirst."
„Tad mēs mirtu abi kopā," Osītis dedzīgi

krita starpā, „ak tu mana dūšīgā, labā. varonīgā
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mīļākā. Ar tevi kopā mums dzīves ļaunums ne-

var itnekā padarīt, tas it vienkārši priekš mums

nemaz nav uz pasaules. Es neapskaužu nevienu

karali, jo esmu tik bagāts, itkā man piederētu vi-

sas pasaules valstis."

„Teic, mīļākā," viņš tērzēja. „ko tu gribi, un

es tev visu došu. Vai gribi visas pērles, kuras guļ
jūras dzelmē, jeb visu zeltu, kas slēpjas zemes

ieškā? Es izplatīšu austrumu pa tavu labo un

rietumu pa tavu kreiso roku. Es sataisīšu tev

troni uz visaugstākās Himalaja galotnes un likšu

tev Indiju par kāju pameslu."
„Tas vēl ir par maz," viņa smē jās, „es prasu

no tevis daudz vairāk, es prasu vienu tavu

skūpstu."
„Ak tu nesātniece," viņš izsaucās, viņu ap-

kampdams, „bet nopietni runājot, — ko tu saki,
kad mēs pārceltu savu dzīvi uz kādu citu, jaunu
vidu un izbēgtu visiem šiem uzbrukumiem, kuri

mums jācieš vietējos apstākļos?"
„Nē, nē," viņa pretojās, „taisni še mums jā-

paliek, mēs nedrīkstam bikli bēgt. Šepat mums

jācīnās pēc mūsu tiesībām, un kad ari mums būtu

jāiekaro solis pa solim, sprīdis pa sprīdim."
„Tev taisnība," viņš atbildēja, „mēs nedrīk-

stam slēpties kaut kādos romantiskos padebešos,
mums jāved rēķins ar dzīves patiesību. Mums jā-
skatās mūsu pretniekiem vaigu vaigā, mums no

viņiem nav jābīstas, lai ari viņu pārsvars cik liels

nebūtu. Vai tu tā neteici?"

„Jā gan," Marija atbildēja, „bet —"

„Nu, kādēļ tu apstājies?" Osītis jautāja.
„Man tādas muļķīgas domas allaž iešaujas

galvā, itkā mums kādas briesmas draudētu."

„Mums jau mūsu pretinieku rīkošanās pazī-
stama. Es nezinu, ar ko viņi sevišķi vēl varētu

uzbrukt."

„Es nedomāju, ka tas nāktu no viņiem."
„No kurienes gan citur? Vai tu nesāc fan-

tazēt, mīlulīt?"
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„Es jau teicu, ka manas domas ir muļķīgas,"
Marija smējās, „es tev ari tā skaidri tās nevaru

pateikt, bet man ir itkā, itkā —"

„Nu?" Osītis prasīja, kad Marija apstājās,
„tu mani gandrīz vai izbiedē ar saviem noslēpu-
miem."

„Man ir itkā —" viņa ar nospiestu balsi čuk-

stēja, „mums kas draudētu no mums pašiem."
„Kas tās par blēņām!" Osītis smējās.
„Bet tu nezini," viņa turpināja, „kā tādam ap

sirdi, kam kāds milzums neizsakāmi dārgu mantu,

un kas visas šīs mantas būtu noguldījis kādā citā

vietā; viņu moca mūžīgs nemiers, ka viņam
kāds šīs mantas nelaupītu. Tāpat ari es — kur
viss mans dzīvības saturs, visa mana būtība pa-
stāv iekš tevis, — vienmēr bīstos, ka tevi nezau-

dēju, jo tad, tad — man vairs nekā nepaliek, tad

viss iekš manis lūst un iet bojā."
„Tās ir tiešām muļķīgas iedomas. Kas tev tik

neiešaujas kādreiz prātā!" Osītis izsaucās.

„Nē, nē," viņa sacīja, „man tās neienāca tikai

tagad prātā. Es jau allaž to pašu iedomājos, ti-

kai bijos arvien to izsacīt. Ak, tagad, kur par to

iesākts runāt, man tev jāatzīst, ka pat vislaimī-

gākajos brīžos mani pārņem baigas jausmas —

mana laime ir par lielu, ka tā varētu pastāvēt!"
„Tu. aiz manas muguras dzen kontrabandu un

bez manas ziņas esi izfantazējusi veselu romānu,"
Osītis mēģināja jokot, kaut gan ari pats nevarēja

atgaiņāties pret iespaidu, kuru uz viņu darīja
Marijas drūmās domas.

„Vai tu nezini, ka viss, kas lieks, ir ari tra-

ģisks. Mūsu mīlestība man stājas arvien tādā sa-

vādā veidā priekšā."
„Kādā tad?" Osītis prasīja, „tā būs laikam

atkal kāda poēzija."
„Es to redzu kā kādu lielu, cēlu eņģeli snieg-

baltās drēbēs, ar balti spīdošiem spārniem. Ne-

vis kā kādu no tiem eņģelīšiem ar amoretu gal-
viņām, kādus redz zīmētus uz madonnu bildēm.
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Es tos nevaru ieredzēt, bet tādu lielu, impozantu,

es gribētu atkal teikt traģisku. Tam ir kaut kas

no Lucifera — bet no tāda Lucifera, kurš ir atkal

atgriezies un uzņemts pie svētajiem. Bet tam ti-

kai īsu laiku lemts dzīvot, jau tumšas trūdu zī-

mes velkas ap viņa acīm, ar katru paradīzes
vēsmu, ko tas dziļi ieelpo savās iztvīkušajās krū-

tīs, atrist kādi atomi no viņa dzīvības — —

Klusu tas soļo viens pats, atšķīries no gavi-
lējošā pulka, viņš paceļas arvien lielāks un lie-

lāks, viņa plivinošās drēbes spīd tik dzidrā bal-

tumā, viņa spārni izplešas arvienu spožāki, un

tumšas trūdu zīmes ap viņa acīm top arvien dzi-

ļākas un dziļākas ..."

lestājās brīdis dziļa klusuma, kuru Osītis pir-
mais pārtrauca:

„Tu jau dedzi romantisma gaišākajās liesmās,

mans bērns," viņš sacīja uz Mariju. „Tevi uz-

klausoties top pavisam neomulīgi, bet tagad ātri

kaut ko prozaisku, citādi tu man varētu tāpat iz-

gaist kā tavs eņģelis."
„Tūliņ," viņa smaidīja, „tā labākā reakcija ir,

kad es tagad apklāju tējas galdu, ēstgriba ir la-

bākais ierocis pret romantismu."

Atri viņa pazuda ķēķī, un pēc brīža jau omu-

līgi žūžinādama parādījās tējmašina uz galda.
Osītis ar Mariju vairs nenodevās pirmītējām
drūmajām iedomām, bet pavadīja laiku pie galda
jautri tērzēdami. Ne visai lielajā istabā valdīja
patīkams siltums. Sienas pulksteņa vienmuļīgā
tikšķēšana, tējmašinas lēnā šņākšana sastādīja
kopā patīkamu idilli, likās, itkā caur visu istabu

plūstu silta, lēna dvēsma.

Arā turpretim bija auksta, slapja, vētraina

novembra nakts. Auka šņākdama svilpa gar
namu stūriem, itkā tā gribētu nosvilpot no pasau-
les skatuves šo muļķīgo laimes skatu, kurš nepie-
der viņas lielajā traģēdijā. Tā plēsa un raustīja

logu slēģus, itkā tā šo idillisko miera mītni gribē-
tu drupās sašķaidīt, un kauca ar tūkstošām gaudu
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un izsalkuma balsīm, lādēdama un apsūdzēdama,
ka še nav nekādas tiesības laimei nomesties, ka-
mēr visapkārt pasaulē tikdaudz nelaimes, ciešanu

un trūkuma
...

Pēc vakariņām Osītis ņēmās caurskatīt šās

dienas laikrakstus un pienākušās korespondences,
kamēr Marija nogrima lasīšanā. Laiciņš pārgāja
abiem klusu ciešot un katram ar savu priekšmetu
nodarbojoties. Piepeši Osītis iesaucās, kad tas

bija nupat kādu vēstuli uzplēsis:
„Vai zini, mīļākā, kādi nedzirdēti brīnumi!"

„Kas tad ir noticis?" Marija pārsteigta pra-

sīja.

„Mes esam viesības ielūgti."
„Pie kā tad?"

„Pie mana senāka patrona, advokāta V il-

maņa."
„Tas ir tiešām brīnums. Kā tad lepnā kun-

dze ir spējusi tiktālu pārvarēties, ka tā mūs, tas

ir, mani tevim līdz ielūdz!"

„Jā, es ari tam neticētu," Osītis sacīja, „ja
tas še nestāvētu rakstīts melns uz balta."

„Palūko vien," viņš teica, Marijai pasnieg-
dams vēstuli."

„Ko tu saki, vai pieņemsim šo ielūgumu?"
Marija cieta brīdi klusu. „Es varu iedomā-

ties, kas mani tur sagaida," viņa beidzot sacīja.
„Nu, tad paliksim mājā," Osītis atteica.

„Bet tomēr iesim," iesāka tagad apdomāda-
mās Marija, „vai mēs nupat nerunājām, ka ne-

drīkstam bēgt, ka mums pret viņiem jākaro.
Vērsi vajaga taisni pie ragiem tvert, tad tas nav

tik bīstams un tādēļ mums viņus vajaga taisni iz-

aicināt, lai tiem pierādītu, ka mums netrūkst dū-
v ii

sas.

„Ar tevi roku rokā, tā es izaicinu savu gadu
simteni!" Osītis recitēja no Šillera „Don Karlosa".

Abi nobalsoja ielūgumu pieņemt. Nākošās

dienās Marija prātoja, kādu tualeti izraudzīties

viesībām, jo kā dzirdams, tad tur bija ielūgti
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daudz viesi. Vilmaņa suarejas mēdza būt arvien

spīdošas. Osītis Mariju zoboja, ka tai kā visām

citām levas meitām esot greznošanās kaite pie-
metusies.

„Vai tad ari es nevaru būt kādreiz skaista?"

viņa sacīja, „un skaistai man jābūt, tas ari ir

man viens kara ierocis vairāk."

Pēc ilgākas pārlikšanas tā izvēlējās aprikožu
krāsas kleiti un tādus pašus ziedus matos. Kad tā

viesībām apģērbusies stāvēja spoguļa priekšā,
viscaur ietīta sārtā mākonī, ar rožu vītēm kupla-

jos, tumšajos matos, kuri vaļā atlaisti itkā

biezs mētelis novēlās pār viņas pleciem, ka-

mēr viņas bālajos vaigos bija iededzies sārtums

un tās tumšās acis zibeņoja aiz uzbudinājuma,
Osītis viņu ieraudzīdams bija pavisam apstulbis:

„Vai tu tā pati esi?" viņš izsaucās, „tiešām,
tik skaistu es tevi nekad neesmu redzējis. Tu jau
izskaties itin kā Sālamans visā savā godībā!"

Viņš tai aplika mēteli ap pleciem, un abi ie-

sēdās pie durvīm piebrauktajā kalešā. Marijas
sirds sāka bailīgi pukstēt, kamēr kaleša viegli
aizripoja pa nakti, savam mērķim pretī. — —

Nebija nepareizība, ka Vilmaņa viesības tika

dēvētas par spīdošām. Visiem, kam vien bija
diploms vai maks un kas varēja nākt melnā frakā

un glasē cimdos, bija tiesības šinīs telpās iera-

sties.;, katram citam tās bija aizslēgtas ar trej-
deviņām tautiskām atslēgām.

Mirdzoša kroņa luktura gaisma apspīdēja
raibo viesu pūli, kurš viļņoja pa plašajām ista-

bām. Bija jau prāvs skaits ieradies, un tomēr

viesi nāca arvien klāt. Ikkatru reizi, kad durvis

atvērās, visu acis vērsās turpu ar vislielāko uz-

manību un novērsās atkal, itkā maldinātas, kad

ienācējs nebija tas, uz ko tie sevišķi gaidīja. Pēc

brīža atkal durvis no sulaiņa tika atvērtas, un šo-

reiz viesu ziņkārība tika apmierināta, ko varēja
noģist no nāves klusuma, kas visur iestājās.
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Osītis ienāca ar Mariju pie rokas, stingri un

droši tie soļoja caur viesu pulku taisni pie mājas
saimnieka, kurš ienācējiem nāca pretī ar sevišķu
laipnību. Osītim tika izsacīti pārmetumi, ka tas

ar mīlestības saitēm sevi licis valdzināties, tā

ka pat aizmirsis savus labākos draugus. Vispār
lieta tika tā nostādīta, ka Osītis iznāca tas

vainīgais, kas sarāvis sakaru starp viņiem. Pēc

īsas sarunas Vilmanis viņu ņēma draudzīgi zem

rokas un veda blakus istabā, kur tam, ar veciem

pazīstamiem glāzes piesitot, atkal jāatjauno
senākā draudzība. Osītis apskatījās pēc Marijas,
bet tā kā viņš to atrada sarunā ar mājas kundzi,
tas apmierināts aizgāja viesu saimniekam līdzi.

Pēdējā bija Mariju apsveicinājusi ar tādu

saltu laipnību, kādu mēdz parādīt karaliene, kad

kāds sadzīves pārijs, izstumtais, stāv viņas troņa
priekšā. Visi bija tuvāk pienākuši, šo sarunu uz-

manīgi uzklausīdamies. Dāmas ievēroja katru

Marijas vārdu, vai tik tur neatradīs kaut ko pie-
dauzīgu, par ko būtu jānosarkst, aplūkoja katru

viņas kustēšanos, studēja ar lielāko uzcītību

katru viņas drēbes gabalu. Marija šo viņai pie-
šķirto uzmanību maz ko ievēroja, tā ari neredzē-

ja, ka bez šiem aplūkotājiem divas acis uz viņu

raudzījās ar sevišķu interesi. Tas bija Pļaviņš,
kas, tur aiz citiem stāvēdams, nespēja savus ska-

tus novērst no šīs cēlās būtes, kura tik ļoti no ci-

tiem atšķīrās, ka tā viņu vidū stāvēja itkā kāda

no savas valsts padzīta karaliene un tik lepni un

droši pacēla uz saviem kamiešiem galvu pret vi-

siem uzbrukumiem.

Un skaista viņa bija, cik skaista! Pļaviņš to

bez viņas sastapšanās dārzā tikai vienreiz no tā-

lienes bija paviršu redzējis, tikai tagad viņš ievē-

roja viņas skaistumu. Tas bija sevišķs skaistums,

pilns liesmu un dzīvības, kas dedza katrā vaibstā,

staroja katrā pantiņā. Bija saprotams, ka Osītis

no šās sievietes licies valdzināties. Pļaviņš šņāca
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kaut ko nesaprotamu caur zobiem, kamēr kāda
savāda kvēle iedegās viņa acīs.

Vilmaņa kundze bija tik žēlīga apvaicāties
pec Marijas dzīves apstākļiem, kā tā ierīkojusi
savu jauno saimniecību, pie kā smejoties padomus
un kur tā apmeklējusi saimniecības kursu priekš
savas precības? Marija atbildēja, ka tai saimnie-

cības arodā neesot nekādas speciālas zināšanas un

ka tā savus ēdienus pagatavojot tik vienkārši, cik

spējams, tādēļ ka tai tam neatliekot daudz

laika.

«Saprotama lieta!" izsaucās tuvāk nākdama

kāda „kneipista" kundze ar milzīgām miesas di-

mensijām, tērpusies sarkanā plīša uzvalkā, kura

šlepe bija tikpat gara, cik pašas valkātājas prāts
bija īss.

„Diviem kungiem jau nevar kalpot, kam jau

ar tinti darīšanas, tas jau nevar pagatavot zupas."
„Bet tinti gan vēl uz pusdienas galda neesmu

devusi," Marija, aizkārta juzdamās, atbildēja,
kaut gan tā apņēmās savu īgnumu cik spēdama
savaldīt.

Pirmais signāls bija dots, kundzes to apstāja
no visām pusēm. Vilmaņa kundze, kura savu

pienākumu bija darījusi, Mariju ar citām dāmām

iepazīstinādama, gāja rīkot vakariņu galdus.
Apkārtstāvošās dāmas nu ņēmās viena caur otru

izjautāt Mariju, pie kādas modistes tā liekot ga-

tavot savas drēbes, kādus rokdarbus tā pati iz-

strādājot, prasīja ari, kur tā mācījusies to rak-

stīšanu un to dzejošanu. Tās gribēja ņemt pie

viņas mācības stundas dzejošanā un rakstīšanā,

jo viņa taču neesot uzreiz tik labi pratusi rakstīt

un dzejot un tai ari reiz bijis sākums.

Citas atkal gribēja redzēt paraugus, pēc ku-

riem tā savu pūru darinājusi, ar kādām mežģinēm
un izšuvumiem izstrādāta viņas veļa.

Marija svīda baiļu sviedrus, tā atgādājās sa-

vus skolas laikus, kad tai bija jāatstāsta skolo-

tājam Lejiņam augu sistēma. Dūšu saņēmusi, tā
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ņēmās aprādīt, ka tai uz tam maz vaļas, ka vispār
esot veltīgs laika tēriņš nodarboties ar tādiem

darbiem, ka sievietei, īpaši latviešu sievietei, esot

lielāki dzīves uzdevumi, nekā savu laiku pavadīt
Marlitas un Heimburgas romānus lasot un smal-

kus rokdarbiņus strādājot, kurus var dabūt pirkt
daudz glītākus, no mašīnām izstrādātus, un par
to pašu cenu, ko tās maksājušas materiālu vien

iepirkdamas.
Viņa ņēmās aizrādīt, ka pie lielām kultūrtau-

tām, kuras jau savu attīstību zināmā mērā nodibi-

nājušas, mazāk krītot svarā, ar ko kāda daļa sie-

viešu nodarbojas, pie mazās Latvijas turpretim
katram darba spēkam sava liela nozīme, un ka

mūsu sievietes esot līdz šim itkā nedzīvs kapitāls.
Vīrieši tiekot šinī ziņā pārāk apgrūtināti,

tiem esot divkāršs uzdevums, gādāt par savas ģi-
menes eksistenci un rūpēties par visu tautu.

Tiem nevarot tādēļ ņemt ļaunā, ka tie tautas uz-

devumus mēdzot izšķirt tikai vaļas brīžos, kad tie

citus dienas darbus pastrādājuši, un visvairāk

piekopjot tautas intereses pie alus glāzes. Cik

dažu labu latviešu jaunekli, savas tautas no-

pietnu, karstu mīlētāju, aiz pārmērīgām pūlēm
jau dilonis bez laika kapā iedzinis! Vai nevarētu

ari sievietes šo vispārējo tautas labu ņemt savās

rokās? Vai nevarētu tās itkā senās priesterienes
kopt vispārējā labā svēto uguni, bet daudz lielākā

un cēlākā ziņā, gara gaismu izplatīdamas pār
visu savu apkārtni? Vai nevarētu dibināt sie-

viešu biedrības ar uzdevumu veicināt tautas iz-

glītību, attīstīt un pārlabot tautas sabiedrisko

saimniecības stāvokli?

Dedzīgiem vārdiem Marija ņēmās pārlieci-
nāt, lai neļaujoties atbaidīties no aizrādījuma, ka

sieviete mazāk apdāvināta nekā vīrietis, ka mūsu

jaunavām tikpat daudz gara spēju un tās ar

daudz lielāku dedzību mēdz pieķerties kādai lie-

tai nekā vīrieši, kuru sajūsmināšanas līdzeklis

pa lielai daļai ir alus glāze.
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Jaunavas sāka arvien uzmanīgāk klausīties

uz Mariju. Jau kāda dzirkstelīte bija dažas la-
bas krūtī kritusi, lai tur vēlāk pārvērstos par
liesmu, ja nebūtu tūdaļ gādāts viņu apslāpēt.

Vecākās kundzes, kuras sākot aiz ziņkārības
Marijas runu bija uzklausījušās, nespēja vairs

savas aizkārtās „mūžīgās sievišķības" jūtas attu-

rēt un izgāza tās vispirms vispārējā kņadēšanā un

čalošanā, no kuras tagad pacēlās kneipista kun-
dzes plašais orgāns, kas bija tik spēcīgs kā Rī-

gas baznīcās milzu ērģeles.
Ar visu sparu šī kundze ņēmās pierādīt, ka

sieviešu goda kronis esot viņu atturība un kaunī-

ba, ka nevajagot vīriešiem acīs lēkt un bāzties

viņu darīšanās. Dievs pats jau paradīzes dārzā

esot vilcis robežu starp vīrieti un sievieti.

«Taisni tur Dievs nemaz nenodalīja darbu,
kāds jādara vīrietim, kāds sievietei," Marija sa-

cīja, „viņš nenoteica vis, ka levai paradīzē kartu-

peļi jāstāda un Ādamam jādara citi darbi, bet

deva abiem jauko Ēdeni par kopēju pūliņu un

baudījumu īpašumu."
Bet dūšīgā kundze ņēmās «sievišķības" lietu

aizstāvēt ar vēl lielāku sparību un visdziļākās
sirdspārliecināšanās ģeneralbalsī, itkā kāds De-

mostens, kurš apvilcis sieviešu brunčus, tā trieca

savas filipikas pretniecei virsū un ņēmās pierā-

dīt, ka viņa gribot izpostīt jaunavu labo slavu, jo
kad tās sākšot tādās biedrībās kopoties un uz ka-

tedrām kāpelēt, tad jau visi viņās būšot ar pirk-
stiem norādīt, un precēties tās tad neviena neda-

būšot. Vēl kāda cita kundze, mēģinādama savu ga-

ro, dzelteno kaklu pār viņas pleciem pārstiept, sa-

cīja, ka ja ari uz katedru uzkāpšot, ko tad lai zi-

not runāt, aiz bailēm jau kādu kaiti vien dabūšot,

un ko tad muļķa sievišķis tautas labā varot darīt!

„Nu, muļķīgākas par zosīm mēs taču neesam,

un ari tās izglāba kapitolu," Marija pus dusmīga,
pus zobodama sacīja.

Tagad sāka kundzes pret viņu pašu griezties.
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Gan sākot atturīgi, bet arvienu skaidrāki tapa
teikts, kas tad gan šī pati esot, kā viņa varot nākt

pavest labu ļaužu bērnus. Lai pasakot, kas šī esot

agrāk bijusi, kāda esot tās pagājība, kā šī varot

nākt un sprediķot savas rūgtuma un žults pilnās
mācības nepieaugušu, nevainīgu bērnu ausīm?

Šis pierādījums līdzēja. Jaunavas arvienu

bailīgāki no viņas atrāvās, un kundzes uzstājās
arvienu sparīgāki un sīvāki, tā ka, ja viņu
vārdi būtu bijuši akmeņi, Marijai droši vien

tāds pats liktenis būtu bijis, kā citkārt svētajam

Stepiņam.
Marija jau sen uz viņu uzbrukumu nekā ne-

atbildēja, bet kundzes savā iekaisumā tagad ari

nekā vairs nedzirdēja un kliedza viena pār otru.

Marija skatījās apkārt, nezinādama, kā lai no šī

pūļa tiktu laukā, kad tai piepeši nāca palīgs no

negaidītas puses. Kāda kunga balss viņu uzru-

nāja:
„Ludzu, vai drīkstu jus pirmo uzaicināt uz

deju?"
Marija pagriezusies ieraudzīja Pļaviņu. Itkā

bez atjautas tā lika savu roku viņa rokā, no bla-

kus zāles jau atskanēja pirmie valša takti. Ar

piktumu visu acis noskatījās pakaļ Marijai, kura

itkā paradīzes putns, savus spārnus viegli pacel-
dama, atstāja ķērcošo kovārņu baru.

„Tas bija pirmais varoņa darbs manā mūžā,"

Pļaviņš smējās, „ka es jūs izpestīju no viņa ieku-

stinātā lapseņu pūžņa."
Tikai tagad Marija noģida, ka tā kādam iet

blakus. Aplūkojot savu pavadoni, tas nāca vi-

ņai atmiņā kā redzēts un zibens ātrumā tā atcerē-

jās viņu pirmo sarunu dārzā.

„Mans vārds Pļaviņš, jūsu laulātā drauga se-

nākais biedrs," tas stādījās viņai priekšā.

M_arija tam dusmīgi atrāva savu roku.

„A," Pļaviņš ne drusku caur to juzdamies aiz-

kārts, izsaucās, „jūsu laulāts draugs, kā liekas,
mani pie jums nostādījis sliktā gaismā!"
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„Man pašai savs spriedums." Marija stingri
atteica.

„Pareizi, tagad es atceros, ka jūs toreiz dārzā

dzirdējāt manu sarunu ar jūsu laulāto draugu un

ka es par jūsu centieniem ne visai atzinīgi iztei-

cos."

„Jūs tādē] sapratīsiet," Marija ar ironiju pie-
bilda, „ka es ļoti par to brīnos, ka jūs mani šova-

kar izpestījāt un negājāt drīzāk palīgā manām

pretiniecēm, kuru domas taču sakrīt ar jūsējām?"
„Domas!" Pļaviņš smējās, „jūs mūsu kun-

dzēm darāt pārāk lielu nepareizību, ticēdami, ka

viņas ko domā. Viņu skaistajās saskrulētajās
galviņās, kuras izskatās itkā apaļas odera pudelī-
tes, tāda viela kā domas nevar atrasties, kad

tur ari ar to vissmalkāko mikroskopu ņemtos pē-
tīt. Ko jūs uzskatāt par viņu domām un pārlieci-

nāšanos, tā jau ir kāda viņām priekš gadu simte-

ņiem priekšā aizdziedāta meldija, kuru viņas tik-

pat mechaniski norunā pakaļ, itkā turku mullas

savus rīta pātarus."
„Tiem dzīves uzdevumiem, kādus jūs pie-

šķirat sievietei, viņai ari domu nevajag," Marija
sacīja.

„Jūs mani pārprotat, kundze," Pļaviņš atbil-

dēja. „Es tikai šīs domas nenovēlu vispārībai.
Es atzīstu par dzīves uzdevumu, tiklab vīrie-

tim, kā sievietei, vienīgi attīstīt sevi pašu, visus

spēkus, visas sulas sevī uzņemt augot un brie-

stot, itkā slaikam Libāna ciedram, kurš ar savu

galotni aizsniedz mākoņus. Es cienu personu,
kura nododas kādai idejai, bet tikai personu vi-

ņas spēka un dedzības, viņas individuālisma

labad."

Valsis sakas, pienāca ari viņu kārta stāties

dejotāju virknē. Pļaviņš, kurš pirmīt bija Marijas
roku atlaidis vaļā, tagad cieši apkampa viņas stā-

vu. Viņai pie šī apskāviena izgāja itkā šalka

caur kauliem, mechaniski viņa sekoja dejas tak-

tij. No pirmākā uzbudinājuma tā jutās garā no-
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gurusi. Itkā miglā tā redzēja raibos dejotāju pā-
rus, kuri tai vijās visapkārt, viņa jutās itkā

ierauta kādā strāvā, kuras viļņi to rāva līdzi, uu

tai nebija spēka preti turēties.

Un kādēļ tad ari! Ko tad nozīmē viss dzī-

ves cīniņš? Vai Pļaviņām nebija taisnība, ka

vienīgi tikai priekš sava „es" jādzīvo?
Cik labi būtu, ja tā šovakar būtu palikusi

mājā un sēdētu ar savu mīļoto dzīves biedri kopā
— laimē, mierā, mīlestībā, mielodami savu garu

ar mākslu, daili, zinībām.

Ko viņa gribēja no pasaules? Vai viņa tai

varēja likt domāt un sajust, ko viņa juta? Kas

bija viņas vājā spēja? Itkā niecīgs smilšu grau-

diņš pret šo milzīgo pārsvaru!

Ilgošanās pēc klusa miera un laimes nekad

nebija viņas krūtīs tik karsti pamodusies kā ta-

gad. Viņai likās, itkā tā jau to būtu zaudējusi,
itkā kas būtu noticis

...
Neizsakāmā jaukumā

pacēlās viņas acu priekšā viņas laimes paradīze,
— tā sauca, māja, vilināja ar žēlu, ilgošanās pilnu
balsi. Marija izstiepa pēc tās savas rokas, bet

viļņi likās to aizraujam tālāk un tālāk
...

Pļaviņš apstājās dejot, viņš redzēja, ka Ma-

rija bija tapusi bāla, un domāja, ka tā būs nogu-

rusi.

„Apstāsimies še, pie šī staba," viņš uz to sa-

cīja, „un aplūkosim viņu raibo pūli. Lūk, tā ir

vispārība. Cik sekla viņa ir, cik tukša un muļķī-

ga! ko viņa grib? kurp tā cenšas ar savu mūžīgo
kustēšanos un steigšanos. Es viņu nesaprotu, es

viņu nezinu, tikai individu es meklēju, tikai per-
sonā es pielūdzu spēku, saprašanu, daiļumu."

„Tad meklējiet jel tādu personu, tur starp

viņām dāmām," Marija sacīja ar atraidošu rokas

mājienu.
«Paskatāties jel uz viņām," Pļaviņš turpināja

ar neizpostāmu jautrību, „un sakiet man, ko jus

pie viņām atrodat?"



359

«Vispirms jau vienu, no jums meklēto īpašī-
bu, skaistumu."

„Jā, skaistas viņas ir it visas," Pļaviņš teica,
„tās līdzinās viena otrai itkā tauku acis zupā."

„Kādēļ jūs īsti tagad tik asi aplūkojat viņu
nepilnības, kādas jau mums katrai piemīt?" Ma-

rija prasīja.
„Tādēļ ka man nekad nav tik strauji izrā-

dījusies starpība starp viņu skaistumu un kādu

citu. Viņas ir audzinātavu vārīgās puķītes, pie-
sietas pie kociņiem, audzinātas zem stikla jumta,
bet es mīlu rozi uz klinšu augstumiem, dabas un

brīvības bērnu, kuras pumpurus vētra un negaiss
attīstījuši un kas ar savu narkotisko smaršu mul-

sina visus prātus."

Pēdējos vārdus viņš sacīja čukstot, tuvu pie-
iedams Marijai, tā ka viņa karstā dvaša aizķēra
tās vaigu.

«Diezgan!" viņa sacīja, no viņa atraudamās,

„es nezinu, kādēļ jūs mani esat izvēlējuši par
savu uzticamo, kam jūs savas jūtas izstāstāt."

„Vai jūs varat par to dusmot, uz ko jūs paši,
kaut gan negribot, mani pamudināt, jūs esat tā

brīnumroze, kas mani valdzina."

„Jūs nepamanāt," Marija zobojās, „ka nupat
esat izdarījuši lielu kļūdu. Pirms ko gribējāt,
lai jūsu glaimiem ticu, jums taču vajadzēja at-

gādāties, ka man zināmi jūsu agrākie izteicieni

par mani."

„Ka es jūsu centienus, mazākais lietu, kuras

labā jūs cenšaties, atradu par nepareizu, to jums
neesmu slēpis," Pļaviņš sacīja, „kā ari to, ko esmu

teicis, zīmēdamies uz jūsu piedzīvojumiem, uz

dažām ēnām, kuļas dzīve uz jums metusi; bet

taisni tas ir, kas jums piešķir sevišķu burvīgumu,
itkā mirdzošam briljantam melns iesējums. Es

nevaru jaukāku skatu iedomāties kā sauli starp
tumšiem pērkona padebešiem."

Marija ne vārdu neatbildēdama gribēja ap-
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griezdamās aiziet, kad tā atsitās pret Osīti, kurš

nupat pienāca.
„Tas man šovakar viens labs piedzīvojums

vairāk," pienācējs sacīja, „ka tie cilvēki, kurus

mīlu, ari paši savā starpā labi satiek."

Marija uzskatīja Osīti, tā redzēja viņu prie-
cīgu un negribēja to sarūgtināt; tādēļ savai sa-

runai ar Pļaviņu jocīgu krāsu piešķirdama, tā sa-

cīja savam vīram: «Pļaviņa kungs man parāda
daudz uzmanības, viņš grib laikam panākt, ko tas

nokavējis."
Osītis stāstīja, ka tam ar Vilmaņa kungu bi-

jusi saruna, kura tam apsolot vislabākos panāku-
mus. Tie tikuši no viesiem traucēti, bet vēlāk

tie pārrunājuši sīkāki lietu, kura attiecoties uz

kādu ļoti svarīgu kriminalprāvu.
Te pienāca ari Vilmaņa kundze un lūdza vie-

sus uz vakariņām. Visi sasēda ap galdu, Marija
sēdēja starp savu vīru un Pļaviņu, tā ka viņai no

savu naidnieču uzbrukumiem vairs nebija jābī-
stas. Pēdējo iekaisums ari jau kādus grādus bija
kritis, un tā kā tagad tika pārrunāti tikai vispā-
rēji notikumi un dienas jautājumi, tad vakariņas
pārgāja itin omulīgi.

No galda piecēlusies Marija sūdzējās savam

vīram par nogurumu un gribēja uz mājām doties.

Osītis taisījās viņu pavadīt, bet viņa to atrunāja,
lai paliekot un pabeidzot savas darīšanas ar Vil-

maņa kungu, gan jau tā viena pati mājās pārie-
šot. Pļaviņš, kas bija viņu sarunu dzirdējis, pie-
dāvājās Marijai Osīša vietā par pavadoni. Ma-

rijai nebija nekāda iemesla viņu atraidīt, tā ne-

gribēja ari ierādīt, ka tā uz viņa pēdējiem vār-

diem būtu kādu svaru likusi, tādēļ tā viņa piedā-
vājumu pieņēma. Osītis bija apmierināts, ka Ma-

rijai nebija vienai naktī jāiet; viņu līdz durvīm

pavadījis, atgriezās zālē, lai savu sievu aizbildi-

nātu pie mājas kundzes.

Ja Marija klusām bijās, ka Pļaviņš ar viņu
tādā pašā kārtā iesāktu runāt kā pirmīt, tad tā at-
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zina, ka bija maldījusies. Visu ceļu tie gāja bla-

kus klusēdami vai tikai kādus retus paviršus vār-

dus izmainīdami. Pie mājas durvīm nonākušiem,
Pļaviņš uz viņu atvadīdamies sacīja:

„Būtu veltīga cerība, ka es pēc saviem pirmī-
tējiem izteicieniem, kurus jūs man ļaunā ņēmāt,
cienītā kundze, iedrīkstētos kādreiz savu draugu
Osīti apmeklēt?"

„Mans vīrs nav no manis atkarīgs, viņš var

savus draugus saņemt kaut kurā laikā."

„Es mīlu būt atklāts," Pļaviņš sacīja, „un

prasu jūs tādēļ, vai ari tad drīkstu jūsu mājā
ieiet un jūsu mieru traucēt, ja šie mani izteicieni

būtu pilnīgi tā sajusti, kā viņus sacīju, un mani

apmeklējumi notiktu tikai jūsu dēļ?"
„Tie man par maz bīstami, ka tie man varētu

kaitēt," Marija lepni atbildēja.
Atvadījies Pļaviņš aizgāja.

Marija bija nakti pavadījusi bez miega, tā-

dēļ tā otrā rītā izskatījās bāla un nogurusi. Osī-

tis turpretim, kurš gan bija tikai uz rīta pusi pār-
nācis, bet totiesu līdz brokastīm cieti nogulējis,
bija ļoti spirgts. Abi, uz sofajas apsēdušies, stā-

stīja viens otram savus vakarējos piedzīvojumus.
Ari Osītim bija līdzīgas debates bijušas ar

dažiem kungiem par pēdējiem dienas avīžu strī-

diņiem, par ideālismu un reālismu. Viņš bija ņē-
mies aizrādīt, ka šī starpība starp abiem nemaz

tik liela neesot, kā tā izrādoties; ka ari katram

reālistam ir savs ideāls, tikai tas viņam nekarājas
nekādos mākoņu augstumos, bet meklējams dzī-

ves patiesībā, ka viņa uzdevums nav vis rādīt kā-

das jaukas neaizsniedzamas debesis, ar kurām

pliks nevar apģērbties, no kurām izsalcis nevar

paēst, kuras uzskatot dzīves rūpju nomāktais gan

uz acumirkli savas raizes aizmirst, lai otrā brīdī

tam viņas vēl tumšākā krāsā stātos acu priekšā,
bet ka viņam jārāda ceļš, kā no viņām tikt ārā;
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ka tam jāatsedz bīstamā, satricinošā veidā dzīves

kaites, puvumi un vātis, lai tad ar savu pērkona
spēku tīrītu atmosfēru; ka tam jārāda vispirms,
kur vaina meklējama, lai tad to spētu dziedināt.

Tāpat kā Marija, ari viņš, no jūtām aizrauts,
bija tēlojis nākamības ideālu, kurš nebija ap-

slēpjams un iemidzināms ar zvaniem un mīlīgām
dziesmu skaņām, bet kurš šausmīgā cēlumā, itkā

lielā pastara dienā, reiz soļos caur Eiropu no vi-

ņas rītiem līdz vakariem un, vienā rokā turēdams

zobenu, otrā cilvēka tiesības, taisīs sevim ceļu
caur visām tautām.

Par šādām runām viņa pretinieki to bija tū-

daļ nosaukuši pēc slavenā parauga par „teļa en-

tuziastu". Pēc tam bija sparojušies dažādu strā-

vu aizstāvētāji, ideālisti un reālisti, tautieši un

netautieši, archeologi un pastalogi, itkā toreiz

visas mazās Āzijas tautas, kuras bija sanākušas

kopā vasaras svētku dienā, bet beidzot visas strā-

vas taču bija satecējušas vienā vienīgā, tanī tau-

tiskā, mīļā, brūnā alutiņa strāvā, kaut gan ari vē-

lāk bija piedevām nācis netautisks šampanietis
ar tautiskām runām.

Osītim vēl stāstot pie durvīm tika piezvanīts.
Viesis bija Pļaviņš, kurš bija nācis apjautāties

pēc Osīša kundzes labklāšanās pēc vakarējā uz-

budinājuma. Marija atbildēja vienaldzīgi, ka

vakarējā saduršanās ar dāmām neesot uz viņu
tik lielu iespaidu darījusi, ka tā spētu kaitēt vi-

ņas veselībai, un izgāja pēc tam apgādāt broka-

stis.

Osītis priecājās, ka viņa senākais draugs to

bija sācis atkal apmeklēt, un brīnījās, ka tam bi-

jis iespējams iegūt Marijas labpatikšanu, jo viņš
zināja, ka tie labu prātu viens uz otru neturēja.

Pļaviņš ar izveicību stāstīja, ka viņu pretējie
uzskati tos nemaz nevarot kavēt draudzīgā satik-

smē, ka tie savas domas izmainīdami tikai varot

viens no otra ko jaunu mantot, un ar laiku viņš
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cerot kundzes labpatikšanu arvien vairāk iegūt;
Osītis bija ar to pilnā mierā.

lenāca ari Marija saukt pie brokastīm, un nu

valoda tapa vispārēja. Osītis atstāstīja savu pē-
dējo sarunu ar Vilmaņa kungu par zināmo prāvu,
kura tinās ap kādu ļoti sarežģītu krimināllietu,
kur mantojuma dēļ bija notikusi slepkavība.

Vilmanis, kurš šinī gadījumā nevarēja viens

tikt galā, bija uzrunājis par palīgu Osīti. Tagad
ari izskaidrojās, kādēļ tas Osītim tik laipni nāca

pretī un to ar viņa sievu bija lūdzis savās viesī-

bās, jo Osīša retā izmanība tādās lietās bija vis-

pārīgi pazīstama, tas visgrūtākajā uzdevumā zi-

nāja atrast padomu, kur citi sen jau zaudēja
dūšu. Osītis ari atgādājās, ka Vilmanis viņu šo-

dien sagaidīja, lai tie savas darīšanas varētu uz-

sākt. Pulkstenis bija pusdivpadsmit, —
norunā-

tais brīdis, kad tam bija jāiet turpu — tādēļ tas

cepuri paķēris sacīja Pļaviņām, lai tas vien vēl

paliekot, ja tam patīkami, un atvadījies aizgāja.

Marija ar Pļaviņu palika istabā vieni un klu-

sēja brīdi, tādēļ ka nezināja, par kādu tematu lai

iesāk runāt. Klusām tie kā divi pretinieki nomē-

rīja viens otra spēkus; Marija it labi nojēdza
Pļaviņa uzdīgstošo kaislību, bet tā bija par lepnu
piesaukt sava vīra piepalīdzību vai ķerties pie
kādiem citiem varas līdzekļiem, viņu no mājas
aizraidot. Tā gribēja vienīgi ar sava gara pārā-

kumu še uzvarēt, gribēja pierādīt, ka sieviete

prot viena pati aizstāvēties. Varbūt ari, ka

šāds cīniņš viņu sevišķi kairināja.
Pļaviņš iesāka pirmais: „Jūsu laulāts draugs

jūs tik droši atstāj cita vīra klātbūtnē vienu."

„Kādēļ tam bīties?" Marija atbildēja.
„Vai viņš greizsirdību nemaz nesajūt?" Pļa-

viņš prasīja.

„Kas tā būtu par mīlestību," viņa sacīja, „ka

uz katra soļa jāuzlūko."
,Jūs taču neliegsat, ka tādu neuzticības ga-

dījumu notiek ik dienas daudzums?"
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„Tad ta nav mīlestība, kura spej tik talu aiz-

mirsties; mazākais tā nav pilnīga mīlestība."

„Bet ari vislielākā mīlestība var atdzist,"
Pļaviņš turpināja, „vai nav piedzīvots, ka tie,
kuri viskarstāk mīlas, pēc notecējušā medus lai-

ka sāk viens otram apnikt. Cilvēks meklē arvien

ko jaunu."
„Jums pilnīga taisnība," Marija sacīja uz

Pļaviņu, „ka cilvēks meklē arvien ko jaunu,
tādēļ sievietei vajadzētu vīrietim, tikpat kā vīrie-

tim sievietei, arvien dot ko jaunu. Cilvēka augstā-
kais dzīves uzdevums ir pašattīstība, bet vīrietis

nespēj attīstīties viens, bez sievietes, tāpat kā sie-

viete bez vīrieša, tādēļ laulība izpilda šo augsto
uzdevumu. Ja nu viņa tiek slēgta bez šī mērķa,
vienīgi aiz ārējās patikšanas jeb ar cenšanos pēc
fiziska apmierinājuma, tad ir dabiski, ja tā savu

mērķi sasniegusi stāv klusu vai nu iet atpakaļ; kas

tad vēl viņu uztur — ir ieradums un jūtas, bet nav

ne vēsts vairs no tā dedzīgā spēka, kas tos sākot

vilka vienu pie otra. jauns turpretim arvien pa-
liek šis pievilkšanas spēks, ja tie katrs iet attīstībā

uz priekšu, un tas var tikai tapt jo dienas pilnī-
gāks un spēcīgāks, itkā katra dzīvība dabā iet uz

priekšu, kad tai tiek sniegtas arvien jaunas barī-

bas vielas."

„Hū! te jūs nākat atkal ar savu filozofiju,"
Pļaviņš izsaucās, „jūs aiz viņas jūtaties tik droša,
itkā Achills aiz sava vairoga. Vai jūs viņu lietojat
katrā gadījumā?"

„Kā jūs redzat," viņa sacīja. „Es ari neturu

par vajadzīgu pret jums ņemt palīgā citu ieroci.

Es neraidu jūs no mājas ārā un nepiesaucu ne-

kādu palīgu, tādēļ ka ir daudz vienkāršāki, pa-

matīgāki, kad pārliecinu jūs ar vārdiem par jūsu
nolūku bezsekmību. Tā mēs mazākais iztiekam

bez naida."

„Es drīzāk vēlētos, ka jūs mani izsviestu,
nekā panest šo auksto pārākumu, ar kuru jūs tik
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droši liekat roku uz čūskas galvu. Jūs gribat ar

savu filozofiju apdzēst veselu liesmu jūru itkā

burvis ar saviem uguns vārdiem; bet vai jūs ne-

bīstaties, ka šīs liesmas jūs tomēr varētu sagrābt?
Neviens nav tagad mūsu tuvumā, ja es gribētu
pret jums izlietot varu" —

„Ari tad man vēl laiks izlietot pēdējo kon-

sekvenci," Marija sacīja, auksti roku izstiepusi

pret Pļaviņu, kurš tai bija itin tuvu pievirzījies,

„tad es ar jums cīnītos un sauktu pēc palīga.
Drīzāk es atdotu savu dzīvību, nekā ļautos sevi

uz ko piespiesties."
Pļaviņš piecēlās un soļoja lieliem soļiem pa

istabu.

«Nepārvarama, neaizsniedzama," viņš rūca

pie sevis, „bet man viņa tomēr jāiegūst; vai tad

es lai pirmoreiz savā mūžā paliktu par nelgu?"

Marija pieceldamās sacīja Pļaviņām: „Ce-

ru, ka tagad būsat pārliecināti un savus nolūkus

atmetisat; es negribu ari dusmot, ka jūs man ar

tādiem tuvojāties, jo jūs likāties vadīties no ve-

ciem aizspriedumiem, ka sievietes, kuras brīvi iz-

turas, ir ari tiklību zaudējušas. Varbūt ka nāka-

mībā savus uzskatus pārgrozīsat."
Pļaviņš viņas pēdējos vārdus likās maz ko

dzirdējis; vēl tas brīdi klusu ciezdams soļoja pa

istabu, tad piepeši pakampa cepuri un, pret Mariju
vēsi paklanīdamies,aizgāja.

Pēc šīs dienas atkal bija vairāk nedēļas aizte-

cējušas. Pļaviņš pa visu šo laiku bija bijis pie
Osīša tikai kādas pāra reizes ciemā. Viņa izturē-

šanās pret Mariju notika stingrākajās pieklājī-
bas robežās, un varēja domāt, ka viņa kaislība

pret pēdējo būtu pilnīgi atdzisusi, ja viņa skati,
kurus tas slēpu viņai uzmeta, nebūtu nodevuši,
ka viņa iekšā krājas vesels vulkāns, lai kādā brīdī

ar savu karsto lavu piepeši sprāgtu vaļā.
Marija pati vismazāk ko no tam noģida; tā
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klusumā priecājās, ka viņas sacītiem vārdiem pie
Pļaviņa bijušas tik labas sekas, un sāka tam parā-
dīt draudzīgu laipnību. Osītis pa šo laiku maz

stāvēja mājā. lesāktā prāva aizņēma visu viņa
laiku un pūliņus, tam bija jāizbrauc, jāsavāc pie-
rādījumi un liecinieki, tā ka viņš kādreiz veselu

nedēļu bij projām. Marija, būdama viena mājā,
nodarbojās ar literatūras darbiem un apkopa savu

mazo saimniecību; pa vakariem tā, durvis aiz-

slēgusi, mēdza iet pastaigāties, lai brīvā gaisā ku-

stēdamās atkal atjaunotu savus spēkus. Pa rei-

zēm tā ari nogāja teātrī vai kādā izrīkojumā un

palika tad ilgāki projām. Kādā vakarā Marija
atkal bij izgājusi, kad Osītis negaidot pārbrauca,
tam nebija bijis iespējams savu ierašanos ātrāk

paziņot. Nupat tas nāca no Vilmaņa, no kurienes

tas bija paņēmis līdz kādus svarīgus dokumentus,
bet durvis bija aizslēgtas, Marija nebija mājā.
Viņš gribēja tādēļ nolikt dokumentus un iet Ma-

riju meklēt, cerēdams, ka to varbūt sastaps teātrī,

jo šovakar bija atkal izrāde. Viņš izvilka tādēļ
no nama pakaļdurvīm atslēgu, kuru tas tā-

diem gadījumiem mēdza paņemt līdzi, un durvis

atslēdzis iegāja istabā. Visur bija tumšs; Osītis,

iededzinājis lampu, gāja uz savu rakstāmo istabu,
lai tur ieslēgtu dokumentus, bet atrada durvis

cieti. Marija tās mēdza arvien vēl sevišķi aiz-

slēgt. Osītis skatījās apkārt, kur lai atrastu de-

rīgu vietu papiru paglabāšanai; apdomājies,
viņš gāja uz Marijas guļamistabu un palika tos

zem viņas gultas pagalvja spilvena, cerēdams, ka,

ja ari viņa pārnāktu pirmā, tā tos tūdaļ atrastu

un paglabātu. Viņš ari uzrakstīja ar zīmuli zīmīti

un atstāja to uz viņas galda tam gadījumam,
ja tas viņu nesastaptu. Tad tas, durvis atkal aiz-

slēdzis, steidzās uzmeklēt Mariju.

Viņš veselu nedēļu to nebija redzējis, tādēļ
neizsakāma ilgošanās pildīja viņa krūtis; tam

bija tik daudz mīlestības, ko viņai dot, ar skūp-
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stiem un mīļiem vārdiem viņš to gribēja apbērt.
Bet diemžēl viņam nebija lemts viņu sastapt.

Kad tas iegriezās kādā šķērsielā, Marija pat-
laban nāca uz māju Pļaviņa pavadībā; viņa bija
pēdējo nupat sastapusi, un tā kā viņa sāka pret to

turēt arvienu vairāk uzticības, tā viņa laipno pie-
dāvājumu viņu pavadīt labprāt pieņēma.

Bija skaidra zvaigžņaina decembra nakts,
sals bija pieņēmies. Pļaviņa dzīvoklis atradās

labi tālu no Osīša mājas, tādēļ Marija to ielūdza,
lai izdzerot glāzi karstas tējas, pirms tādā salā

uzņemot tik tālu ceļu.
Pļaviņām Marijas paļāvība bija kā dzēliens

sirdī, viņa bija tik vienkārša, tik tikla un sirsnī-

ga, ka viņš tai neuzdrošināja tuvoties. Būtu jel
tā viņu atraidījusi strupi un no viņa bēgusi, tad

tas būtu visus līdzekļus pret viņu izlietojis.
Viņi iegāja iekšā; Marija iededzināja lampu

un lūdza Pļaviņu piesēsties, kamēr tā sagatavo
tēju. Viņa vēl nebija novilkusi virsdrēbes; cik

pievilcīga tā bija savā cieti piegulošā ziemas jakā,
kuras kažoka apšuvums bija apklāts ar sarmas

pārslām; viņas acis spulgoja, sals bija uz viņas
bālajiem vaigiem izplaucējis sārtas rozes.

Pļaviņš sekoja acīm katrai viņas kustībai,
kad tā nolika cepuri un jaku, un viņas slaikais,
simmetriskais stāvs nāca vēl vairāk redzams. Vai

viņa tik bezbēdīgi tam drīkstēja rīkoties priekšā
ar savu daiļumu? Vai tā kā neprašas bērns ro-

tājās ar spožām bumbiņām, nezinādama, ka tās

pildītas ar nāves zālēm un varētu pie mazākās

piesišanas sprāgt?
Marija, iededzinājusi otru sveci, gāja uz savu

guļamo istabu. Pļaviņš palika viens, viņš sa-

knieba dūres, tā ka viņa nagi ierakās dziļi miesā.

Vai viņš nebija nelga, tīrais nelga? Viņa bija
viņam tik tuvu, neviens to netraucēja, mēnešiem

viņš bija pēc tāda brīža slāpis, visi viņa prāti
dega kā drudzī .. .

Bet kādēļ viņš, kur šis izdevīgais brīdis at-
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nācis, sēdēja itkā pie vietas piesiets? Pie joda!
kādēļ viņš to darīja? Vai tādēļ, ka Marija viņam
uzticējās, ka tā viņu turēja par labu cilvēku?

Hahaha! kādēļ viņa bija tik muļķe!
Kas ir labs? Vai gan tie muļķi, kuri stāv ro-

kas salikuši un skatās, ka laime viņiem aizšalc

gar degunu, un tad sūrojas par savu grūto likteni.

Nē! Labam būt ir gļēvuļa morāle, spēcīgajam tā

neder.

Spēks ir dzīvības uzvaras parole, spēks, kas

visu spēj iegūt, visu iznīcināt un sevi nostādīties

par pasaules centru.

Pļaviņš piecēlās, drebēdams no iekaisuma,

viņš līda pa tām pašām durvīm, kur Marija bija
izgājusi. Trešajā istabā viņš redzēja caur puspie-
vērtām durvīm spīdam uguni, tur viņa bija. Pļa-
viņš lūkojās iekšā un ieraudzīja to pusizģērbu-
šos, viņa bija novilkusi savu izejas apģērbu, lai to

pārmainītu pret vieglāku mājas uzvalku. Šādā

darbā tā bija ieraudzījusi zīmīti, kuru Osītis bija
atstājis uz galda.

Viņas mīļais bija pārbraucis, visu aizmirsda-

ma tā nogrima uz brīdi laimīgos sapņos. Tur viņa

stāvēja itkā kāda marmora statuja. Pļaviņš re-

dzēja viņas kailos plecus, viņas viļņojošās baltās

krūtis — ugunis tam sāka lēkāt priekš acīm, itkā

prātu zaudējis viņš gāzās iekšā
. ..

Marija juta sevi no muguras puses sagrābtu,
dreboši pirksti urbās krampjaini viņas miesās un

rāva to prom no galdiņa. Tā ieraudzīja Pļaviņu,
viņu pārņēma šausmas — ar visiem spēkiem tā

gribēja izrauties, viņa biedināja, lūdza, bet Pļa-
viņš nekā nedzirdēja; viņš to centās dabūt savā

varā. — Marija izgrūda baiļu kliedzienu, sauk-

dama pēc palīga, bet neviena nebija tuvumā.

Tagad iesākās starp abiem cīniņš uz dzīvību un

nāvi, beidzot Marijai izdevās Pļaviņa galvu triekt

pret gultas malu, ka tas uz acumirkli zaudēja sa-

maņu un viņu palaida vaļā. Zibens ātrumā tā
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devas projām, ieskriedama blakus istaba, kuras

durvis tā cieti aizbultēja.

Pļaviņš, pie samaņas nācis, acumirklī neno-

ģida, kas ar viņu noticis, viņš redzēja apgāztus
krēslus, sarautu grīdsegu, un pa zemi bija izkai-

sīti kādi raksti. Tagad tas atcerējās pirmītējo si-

tuāciju. Viņa kaislības reibonis bija pārgājis,
mechaniski tas sāka izkaisītās lietas salikt kārtī-

bā, viņš noliecās pie zemes salasīt izkaisītos do-

kumentus un pameta ari kādu skatienu uz viņu
saturu.

Ar manāmu interesi viņš sāka tos tuvāk ap-

lūkot, viņš saprata šo dokumentu vērtību un no-

ģida to ari no tā, ka tie še paglabāti. Acumirklī

kāds velnišķs nodoms tam iešāvās galvā — kā

būtu, kad tas šos dokumentus piesavinātos? Kad

tas viņus izlietotu, lai Mariju piespiestu uz to, ko

tas ar varu pie viņas nespēja panākt?

Viņš spēlēja tagad smieklīgu lomu, viņa pē-

dējais mēģinājums nebija izdevies: Marija va-

rēja par to zoboties. Osīšu durvis bija tagad
viņam uz visiem laikiem aizslēgtas, kā ap-
liets suns viņš tagad varēja vilkties uz māju. Bet

pie joda! tādā apsmieklā viņš nevarēja palikt,
viņš gribēja tai atriebties.

Bez šiem dokumentiem bija Vilmaņa prāva
zudusi. Viņai vajadzēja nākt to lūgties, lai tas

viņai tos atdotu, pie viņa kājām tai vajadzēja lo-

cīties, aiz naida un dusmām drebošai, bet tomēr

locīties. Tagad viņš bija tas stiprākais, turēja
jau uzvaru rokā.

Viņš apskatījās visapkārt, Marija bija aizbē-

gusi —
lai tā bēg vien, gan tā pati nāks atpakaļ.

Rūpīgi viņš noglabāja papirus savu svārku iekšē-

jā kabatā, paņēma cepuri un izgāja pa tām pa-
šām pakaļdurvīm ārā, pa kurām tie bija ienākuši.

Marija, kas drebēdama sāņu istabā klausī-

jās, dzirdēja viņa soļus noskanam koridorā, vēl

tā brīdi nogaidīja un līda tikai tad kā vajāta pe-
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iīte no savas slēptuves ārā. Vispirms tā noslēdza

durvis, bīdamās, ka Pļaviņš varētu nākt atpakaļ,
tad tā gāja apskatīt kaujas vietu, kur tā bija
cīkstējušies itkā citkārt senči ar sumpurņiem
Viņas sirds pukstēja vēl arvien bailīgi, un pagāja
labs laiks, kamēr tā spēja pilnīgi apmierināties.

Te atskanēja durvju zvans, Marija dzirdēja
Osīša balsi, ar neizsakāmu mīlestību viņa to sa-

gaidīja un apkampa viņu tik cieši, itkā to negri-
bētu laist vaļā. Līdz pusnaktij viņi sēdēja abi

kopā. Osītim bija daudz ko stāstīt par saviem

pēdējo dienu piedzīvojumiem, kamēr Marija
tam atkal īsumā pārstāstīja par saviem mājas
darbiem. Par savu atgadījumu ar Pļaviņu viņa
nekā negribēja teikt, tā turēja to par gļēvulību,
klusa nicināšana bija tas lielākais sods, ko viņa
tam varēja parādīt, viņš pats tagad zināja, ka tas

vairs nedrīkstēja kāju celt pār viņas sliegsni.
Beidzot Osītis sacīja Marijai labu nakti, jo

jutās no ceļošanas ļoti noguris; Mariju līdz ista-

bas durvīm pavadījis, viņš tai sacīja, ka tas vi-

ņas istabā zem gultas pagalvja nolicis tādus do-

kumentus, kurus pēdējā līdz rītam lai paglabājot,
tad tas aizslēdzās savā istabā. Marija sāka meklēt

pēc minētiem dokumentiem, bet tos neatrada,

viņa gribēja iet pie Osīša un saukt to palīgā mek-

lēt, bet apmierinājās atkal, domādama, ka viņš

pats tos pārskatīdamies laikam paņēmis līdz uz

savu istabu. Viņa tādēļ negribēja to velti trau-

cēt, no rīta jau varēja par visu nākt skaidrībā.

Atnāca ari rīts, Marija ņēmās no jauna visu

pie gaismas pārmeklēt, bet dokumentus tomēr

neatrada.

Tagad tā gāja pie Osīša un prasīja viņam,
vai tas tos neesot pats pie sevis nolicis, viņas ista-

bā tie neesot atrodami.

Osītis nobālēja, viņš zināja pilnīgi skaidri, ka

tas nolicis papīrus Marijas istabā; nevarēja būt,
ka viņš tos būtu atpakaļ paņēmis, tomēr viņš ņē-
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mās ari savu istabu pārmeklēt. Viņi meklēja abi

kopā pa vienu un otru istabu, pārmeklēja visu

māju, bet papīru kā nebija tā nebija.
Osītis prasīja, vai neesot kāds mājā ienācis,

kas viņus būtu varējis aiznest; bet zaglim taču

šiem papīriem nebija nekādas vērtības, tad

jau tas būtu ņēmis citu mantu, kura tur bija
daudz vieglāk pieejama, un kas tad gan zināja
iet Marijas istabā un tur meklēt zem spilvena?

Marija atbildēja, ka neviens neesot bijis, bet

te viņa atgādājās Pļaviņu, izbailes viņu sagrāba.
Vai tad viņš viņus būtu ņēmis? Tas nevarēja

būt, viņam nebija nekāda iemesla. Vai lai viņa

par to saka Osītim? Bet kā tā tam lai izskaidro

visu situāciju, kura nav īsiem vārdiem pasakā-
ma? Vai viņam šinī brīdī maz priekš tā bija

jaudas, kur viņa prāts bija saistīts pie cita

priekšmeta, vai viņš Mariju nebūtu pārpratis?
Viņai jau vēl atlika laika par to vēlāk sacīt, pa-

pīri jau vēl varēja atrasties. Varbūt, ka viņš tos

no Vilmaņa nemaz nebija paņēmis līdzi. Osītis

gan šaubījās par šīm pēdējām Marijas izsacītām

domām, jo viņš varēja pat zvērēt, ka tas doku-

mentus palicis zem Marijas spilvena un tos no

turienes nebija izņēmis, tomēr tā kā cits nekas

neatlika ko darīt, viņš gribēja aiziet pie Vilmaņa
apvaicāties, ko tas par šo lietu domā.

Vispirms viņš ari apņēmās vēl apskatīties
teātrī, kurp tas vakar bija nogājis Mariju meklē-

dams, vai taču viņš tos uz turieni nebūtu nonesis

un tur piemirsis? Brīnumi taču nevarēja notik-

ties, ka raksti paši no sevis būtu izgaisuši; tiem

vajadzēja kaut kur atrasties; ar smagu sirdi

viņš aizgāja.

Marija palika mājā nāves bailēs. Arvienu

vairāk viņā modās aizdomas, ka Pļaviņš būs do-

kumentus paņēmis. Beidzot tā nespēja vairs iz-

turēt, kādus drēbes gabalus uzmetusies tā stei-

dzās taisni pie viņa, cik neizsakāmi grūti tai ari
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šis solis nācās, bet izbailes sava vīra dēļ pārvarēja
visu.

Gandrīz bez elpas nonākusi pie Pļaviņa dur-

vīm, tā piezvanīja. Kāda ļoti acīs krītoši ģērbu-
sies istabas meita iznāca tai pretī un viņu zobga-
līgi aplūkodama sacīja, ka cienījamā kunga ta-

gad neesot mājā, ka viņš savus viesus, īpaši dā-

mas, mēdzot saņemt tikai pa pakrēslu.

Marija pārgāja atkal mājā un cieta no jauna
nezināšanas mokas, kuras dažreiz šausmīgākas
nekā briesmīgākā zināšana. Osītis ari vēl nepār-

nāca. Tagad viņa tam gribēja izteikt visu, ka

Pļaviņš jau no paša pirmā sākuma viņai tuvojies
un ka tas pēdējā vakarā viņai ar vāru uzmācies,
bet pienāca tumsa, un Marija bija vēl arvien

viena.

No jauna viņa uzģērbās un devās atkal pie
Pļaviņa. Šoreiz to istabas meita ielaida sacīdama,
ka kungs pārnācis. Smalki paklanīdamies viņš
Marijai nāca pretī un lūdza to savā kabinetā, vi-

ņai piedāvādams sēdekli; Marija nepieņēma vi-

ņa piedāvājumu.

,Jums nav jābīstas, ka tapšu otrreiz ārprā-
tīgs un jums uzbrukšu ar varu," viņš sacīja pret
Mariju pagriezies.

Pēdējā viņam prasīja īsi, bez kādiem aplin-
kumiem:

„Sakiet, vai neesat vakar paņēmuši kādus

dokumentus no manas guļamās istabas, kur jūs
bijāt ielauzušies?"

„Jā," Pļaviņš atbildēja tikpat īsi.

„Tad jūs esat nekrietnis!" viņa izsaucās.

„Bet, cienītā kundze," viņš turpināja, „es ti-

kai lietoju kara taktiku, kura atvēl ķerties pie
visiem ieročiem."

„Bet ne pie negodīgiem; jūs esat nekrietns

es jūs ienīstu, nicinu!"

„Ā, vai nu jums reiz esmu bīstams tapis,"
viņš sacīja, zvērošām acīm Mariju uzskatīdams,
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«līdz šim es biju jums neievērojams nieks, par
kuru jūs varējāt zoboties."

„Atdodiet man šos papīrus!" viņa sauca, „ja
jūs gribat, lai es jūs vēl ieskatu par cilvēku."

„Es jums jau teicu," Pļaviņš atbildēja, „ka es

lietoju tikai kara taktiku. Karā mēdz izdot sagū-
stītu mantu pret zināmu izpirkšanas maksu, jūs

sapratīsiet, ko es domāju."
Mariju sagrāba šausmas, cik briesmīgā kailu-

mā viņai tagad parādījās cilvēks.

„Ja jūs man viņus neatdosiet," viņa sacīja no

dusmām drebošā balsī, „tad es iešu un izteikšu visu

savam vīram."

„Bet neaizmirstiet tad ari," viņš ar velnišķiem
smaidiem turpināja, „ka tad nāktu gaismā, ka es

jūsu vīram prom esot esmu apmeklējis jūsu guļa-
mo istabu. Man, zināms, tur nekāda nelaime ne-

būtu, es varētu teikt, ka es aiz pārskatīšanās šos

dokumentus esmu iebāzis jūsu mīlestības vēstuļu
vietā."

„Jūs esat sātāns!" Marija brēca rokas lauzīda-

ma.

„A, es sāku jūsu acīs parādīties jau arvienu

lieliskāks," viņš sacīja smaidīdams.

«Nepriecājaties vis," viņa drebēdama turpinā-
ja, „lai es ari sevi nostādītos kādā gaismā nostādī-

damās, es tomēr visu ziņošu Osītim."

„Tas būtu gan ļoti aizgrābjošs skats," viņš at-
kal sacīja, Marijas priekšā rokas berzēdams, „kad

jūs viņam šo šausmīgo stāstu priekšā tēlotu, tikai

žēl, ka viņš sēdēdams uz soliņa pie jūsu kājām viņā
nevarēs uzklausīties, jo viņam tāda maza nelaime

atgadījusies ietikt cietumā."

„Ko jūs sakāt? cietumā?" Marija iekliedzās.

„Vilmanis viņu šodien licis apcietināt par kā-
du dokumentu nepareizu piesavināšanos."

„Un jūs to zinājāt? Jums šie dokumenti bija
rokā, jums nebija ne kauna, ne grēka grūst postā
savu draugu."

„Šis posts nav nebūt tik liels, ka viņu acu-
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mirklī nevarētu darīt par nenotikušu. Kad jūs ti-

kai gribētu lauzt savu lepno spītību, tad jums šie

papīri tūdaļ rokā. Pietiktu ar izskaidrojumu, ka

viņi atrasti, un jūsu laulātais draugs būtu atkal

brīvs."

«Neģēlis!" Marija izsaucās un izskrēja bez

jaudas pa durvīm ārā.

Kurp viņa skrēja, viņa nezināja, viņa skrēja,
itkā viņai kāds bars slepkavu dzītos pakaļ, viņa
skrēja, kamēr tai cēļi sāka trīcēt un mute kalst.

Pa bulvāriem neredzēja ejam neviena cilvēka.

Sacēlies negaiss bija katru iedzinis pajumtē; vētra

grūda biezus sniega vāļus, tā ka Marija bieži atsitās

Ī>ret kādu laternu stabu un tai bez elpas bija jāpa-
iek stāvot. Bet negaisa joņi nedeva tai mieru, tie

plosīja viņas drēbes un grūda to arvien tālāk un tā-

lāk.

Aukas garajām gaudu meldijām pievienojās
šoreiz kaut kas no uzvaras gavilēm. Tai taču bija
izdevies šo cilvēku bērnu izdzīt no viņa drošās pa-

jumtes. Ar vienu rāvienu tā bij drupās triekusi

viņu laimes mitekli un šo abu cilvēku dzīvi noārdī-

jusi līdz pamatam.
Gandrīz bez spēka Marija sasniedza savas mā-

jas durvis. Viņa iegāja iekšā, bet šausmīgs kapa
tukšums viņai rēgojās pretim. Viņas vīra tur nebi-

ja, viņš bija cietumā — ar jaunu spēku šī briesmī-

gā vēsts iedzēla viņas sirdī.

Viņa devās atkal ārā, itkā vājš cerības stariņš
viņā atspīdēja. Tā gribēja iet taisni pie Vilmaņa
un tur dabūt skaidrību. Atkal tā cīnījās viena pret
auku, biezas sviedru lāses, kas noritēja viņai pār

vaigiem uz kaklu, bija ledū pārvērtušās; viņas plā-
nām kurpītēm apautās kājas bija caur un caur

slapjas. Bet Marija to neievēroja, viņa tikai soļo-
ja tālāk un viņai pakaļ negaiss — grūstīdams, mē-

dīdams, gavilēdams.
Viņa nezināja, kā tā pie Vilmaņa bija notikusi,

nezināja, ko tā viņam teikusi un kā tā atkal uz ielu

tikusi ārā. Itkā āmura sitieni viņai klaudzēja gal-
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vā Vilmaņa cietie vārdi, ar kuriem tas viņas vīru

bija apvainojis, ka pēdējais šos dokumentus esot

tīši pret labu samaksu atdevis viņa pretinieku
partijai, ka tas par kādu summu esot pārdevies
netaisnajiem mantiniekiem un ka ar šiem doku-

mentiem iznīcināta visa prāva. Vēl viņš bija lāstu

vārdus izgrūdis, ka tas no viņas vīra licies apmānī-
ties un tam dāvājis visu uzticību, gan tas tagad par
visu atbildēšot.

Tā tad viņas vīrs bija apcietināts kā zaglis un

blēdis, un viņa bija pie visa vainīga. Kādēļ viņa
Pļaviņu nebija tūdaļ ar riebumu atgrūdusi no se-

vis, kad tas jau pirmoreiz viņai tuvojās?

Kādēļ tā bija cerējusi ļaunu pārvarēt ar labu;
ļaunums cilvēkā bija taču stiprāks, tas pārmāca

prātu.
Tāds pats negaiss kā ārā jaucās ari pa Marijas

smadzenēm. Visa dzīve viņai parādījās tagad citā-

dā krāsā, viņas uzskati mainījās, viņas paļāvība
un cerība uz cilvēces labošanu lūza brakšķēdama
itkā grūstoša ēka. Bieza, melna sega nokrita priek-
šā visai viņas nākamībai. Bez gribas, bez jēgas
viņa streipuļoja uz priekšu. Kad tā savu dzīvokli

bija sasniegusi, izdzisa viņas pēdējā enerģijas
dzirkstele, bez samaņas tā pakrita uz grīdas.

Nedējas bija atkal aizgājušas. Marija tās bija
pavadījusi grūtā karsonī. Viņas kaimiņi to bija at-

raduši bez samaņas viņas dzīvoklī un nodevuši kā-

dā slimnīcā. Tagad tā sāka atveseļoties un pirmais

viņas gājiens bija pie Osīša, bet cietuma pārlūks
to pie viņa nepielaida, aizrādīdams, ka parīt bū-

šot iztiesāšanas diena, tad tā ar viņu varēšot runāt.

Marija bija klusa un drūma, bet ne vairs tik izmi-

susi, uz viņas sejas atspoguļojās kāds ciets apņē-
mums.

Gaidītais parīts tad ari pienāca, visa pilsēta
bija kājās. Dāmas aizmirsa savus vājos nervus,
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aizmirsa savu kautrību vīriešiem nebāzties acīs,
bet kopā ar tiem pildīt pildīja visu tiesas zāli.

Visu sejās laistījās kāds slepens uzvaras

prieks, kaut gan tās ari bija gatavas sava nogri-
mušā tuvākā dēļ vajadzīgā brīdī kādu asaru no-

raudāt, kādam gadījumam tās turēja gatavas
skaistas, parfimētas kabatas drāniņas.

Osīša spriedumu varēja jau iepriekš zināt:

kārtas tiesību zaudēšana un cietums, ja ne vēl kas

ļaunāks. Caur visu zāli dunēja nepacietīga rūkša-

na,publika nevarēja sagaidīt iztiesāšanas sākumu.

Resnā kneipista kundze, kas ari atradās starp ska-

tītājiem, elsa aiz karstuma, bet, ja vajadzīgs, tā

būtu šoreiz ari astoņdesmit grādus izturējusi.
Beidzot ienāca tiesneši, tiesas sēde tika atklāta.

Sulainis ieveda apsūdzēto Osīti, ko Vilmanis bija
apsūdzējis par dokumentu piesavināšanos un nepa-
reizu lietošanu. Apsūdzētais sēdēja uz sava sola

drūmā bezdomībā, itkā cilvēks, kurš kritis par

upuri kādam muļķīgam atgadījumam, ko tas nevar

ar savu prātu izskaidrot. Uz visiem tiesnešu jautā-
jumiem, kur tas izlietojis dokumentus, viņš tikai

īsi atbildēja, ka neko nezinot.

Tika nopratināti liecinieki. Te caur skatītāju
pūli lauzās kāda sieviete, tā bija Marija. — Visu

galvas stiepās uz augšu, tagad vajadzēja notikt

kam jaunam, kam interesantam. Marija lūdza at-

ļauju pasniegt kādas ziņas un tad īsos vārdos iztei-

ca, ka viņa varot paziņot, kur dokumenti atrodo-

ties, ka Pļaviņš, kurš to vakaru, kad viņas vīrs tos

paglabājis zem viņas pagalvja spilvena, esot bijis
viņas guļamā istabā un tos no turienes aiznesis.

Kā pērkona spēriens šī vēsts iespēra pie klau-

sītājiem. Par paklīdušu, nekrietnu sievieti tie jau
senāk viņu bija turējuši, bet neviens tai nebija
spējis kaut ko pierādīt, tagad viņas negods nāca

visā plašumā gaismā. Ari pie sava vīra sāniem tā

bija savu netiklo dzīvi vedusi tālāk, tā bija laulī-

bas pārkāpēja, kas sava vīra prombūtnē bija citu

uzņēmusi pie sevis, jo kā tad citādi viņš būtu nācis
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viņas guļamā istabā un izzinājis viņas gultas no-

slēpumus ?

Vispār bija manāms uztraukums un sle-

pena sačukstēšanās, tādēļ ari neviens nepamanīja,
ka kāds vīrietis no pakaļējiem sēdekļiem bija uz-

cēlies un izgājis ārā, tas bija Pļaviņš.
Marija lūdza, lai Pļaviņa dzīvoklis tiktu no

policijas pārmeklēts. Tiesneši šo lūgumu ievē-

roja. Acumirklī divi policisti nobrauca turpu

un pēc kāda ceturkšņa stundas atgriezās atpakaļ
ar — zudušiem dokumentiem. Marija pa šo lai-

ku bija stāvējusi klusu, ne acis uz augšu nepacel-
dama. Viņa juta, ka tūkstoš skatienu viņu aplū-
koja, viņa zināja, ka nāves sods tika spriests —

viņas godam, bet viņa neturēja par vajadzīgu
publikas priekšā izskaidrot īsto lietas sastāvu;

viņa neatkarājās no publikas žēlastības, vienīgi

savam vīram tai viss bija jāizsaka. Ar neizsakā-

mām mokām tā gaidīja to acumirkli, kur tā būs

ar viņu viena kopā.
Tiesnesis pasniedza Vilmanim dokumentus,

kurš atzina tos par zudušiem. Spriedums tika

spriests — Osītis bija brīvs.
Bet kā gan apsūdzētais pats pa šo laiku bija

izturējies? Neviens to nebija ievērojis, tādēļ ka

visa interese saistījās pie Marijas; neviens nebija
manījis dobjo ievaidēšanos un ka viņa ķermenis
itkā triekas aizņemts sašļuka pret sienu. Viņa
ģīmis pieņēma bālu, pelēka akmens izskatu, tas

izlikās uzreiz kā desmit gadu vecāks. Kad ties-

nesis tam pasludināja, ka tas esot brīvs, viņš to

nedzirdēja. Publika to apstāja ar daudzumu vi-

ņam laimi vēlēdama, visu simpātija tagad pie-

griezās nabaga vīram, kurš no savas sievas tik

briesmīgi ticis piekrāpts.
Osītis uzklausījās visus līdzjūtības parādīju-

mus, nenieka neatbildēdams. Mechaniski tas

piecēlās un streipuļodams gāja uz durvju pusi.
«Nabaga vīrs —" visi tam noskatījās ar nožēlo-

šanu pakaļ. Marijai bija izdevies no zāles tikt
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ārā, lai gan visur, kur tai neizbēgami bija kādam

jāiet garām, viņa dzirdēja rupjus nosaukumus.

Viņa steidzās Osītim pakaļ, kurš jau bija uz

māju pārgājis. Ar joni tā gāzās iekšā un devās

uz viņa rakstāmistabu, kur tā viņu ari tiešām at-

rada uz kāda sēdekļa sabrukušu. Ar izstieptām
rokām viņa tam traucās pretim, bet palika itkā

sastingusi uz vietas stāvam no kāda nāvīgi auksta,
ledaina skatiena, kādu tas viņai uzmeta.

„Vīriņ, mīļais," viņa sauca, «uzklausies,

dzirdi —"

Viņš tai pameta ar roku: „Ej —"

Marija nokrita pie viņa kājām: „Ļauj man

taču tev izskaidrot, es neesmu vainīga — dzirdi,

kā tas notika no paša sākuma, es —"

„Man nav nekas vairs jādzird, lieta jau iz-

skaidrojusies; vai tu pie savas nekrietnības vēl

gribi pielikt nožēlojamus melus?"

«Melus! Apžēlojies —

—" viņa vaimauāja,
„tu mani negribi uzklausīt, tu mani neesi nekad

mīlējis! ..."

«Sieva!" viņš brēca, piepeši uzlēkdams, nā-

ves oālumā ar šausmīgi uzliesmojošām acīm, «ne-

izaicini manu mīlestību, jo pie velna! es tevi va

rētu uz vietas nožņaugt. Bet tev sava dzīve vēl

mīļa, ej, es tev viņu dāviņu."
«Un tas ir tavs pēdējais vārds?" viņa drebē-

dama prasīja, «tu nekā negribi dzirdēt un dzen

mani izsamišanā?"

«Ej, meklē citur, kur tu varētu nopostīt, pie
manis tavs iznīcināšanas darbs galīgi nobeigts.
Būtu jel tu mani nonāvējusi, tad tu būtu tikai

viena cilvēka dzīvību ņēmusi, bet tu izdarīji
slepkavību pie cilvēces, tu raki kapu savai pēc-

audzei —"

Marija neteica vairs ne vārda, neviena asa-

ra tai nenāca no acīm, klusi tā iegāja savā istabā,
nosēdās uz sēdekļa un sāka prātot.

Viņa domāja ilgi, viņa pārdomāja visu savu

dzīvi, no pirmajiem jaunības iespaidiem sākot,
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cik vien tā spēja atminēties. Rūgta bija šī dzīve

bijusi, pilna neizsakāmu rūpju un cīniņu, bet

caur pašas piedzīvojumiem tā bija nākusi pie at-

zīšanas, ka lielākā daļa cilvēces cīnās to pašu cī-

niņu.
Viņa sāka tad savu lietu pievienot vispārībai,

tā gribēja aizmirst pilnīgi savu personu, visus

spēkus ziedodama par labu savām apspiestajām
līdzbiedrenēm. Ar neizsakāmiem grūtumiem tai

bija jācīnās, tā taisījās jau pagurt, kad viņai at-

vērās jaunas dzīvības avots — Osīša mīlestība.

Ar visu savas jaunās sirds dedzību viņa tai pie-
ķērās, no viņas jaunus spēkus smeldama. Bet ari

viņas pretinieku vara vairojās, ienaidnieki ap-
lenca no visām pusēm, slepeni un atklāti.

Sabiedrība tai cēlās pretim un gribēja to iz-

stumt no sava vidus, Pļaviņš lūkoja samaitāt viņu
pašu, bet viņai vēl bija spēks atstāvēt tam pre-
tim. Tagad nāca pēdējais trieciens, uz ko viņa
nebija sataisījusies. Ari viņas vīrs, kuru viņa
mīlēja netik vien kā vīru, bet kas bija viņas
ideāls, viņas ideju un centienu miesīgs piemērs —

viņš viņu nosodīja un atstūma, viņš bija pievie-
nojies viņas ienaidniekiem, kuru pārsvars tagad
itkā milzu koloss nāca un viņu samina

...

Viņa rēķināja un rēķināja, bet deficits iznāca

Ī>ārāk liels. Pagājībā viņai nebija nekā ko mek-

ēt, nākamībai tā nespēja vairs censties, kas ta-

gad vairs uz viņu būtu klausījies — ar savu dzī-

vību tā nespēja vairs neko pierādīt ----- varbūt ar

savu nāvi.

Tai iekrita prātā, ka pašslepkavības cēlonis

esot meklējams sajauktās smadzenēs, bet viņa

spēja domāt pilnīgi kārtīgi, viņas pulss sita nor-

māli. Lēni, apdomīgi viņa apģērbās un tad gāja
ārā.

Pie durvīm viņa palika stāvot un vēlreiz at-

skatījās atpakaļ istabā. — Tur bija viņas gulta,
rakstāmais galds un grāmatu skapis. Viņai likās,
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itkā šīs nedzīvās lietas žēli ievaidētos, katrs kak-

tiņš viņu sauca atpakaļ. Tā atcerējās, ka tā no

aizvakardienas nebija aplējusi savas puķes, tās

stāvēja visas galotnes nolaidušas. Viņa ielēja
ūdeni un sāka tās aplaistīt, stādu pēc stādiņa. Vi-

ņai likās, itka tie būtu kāda iztvīkusi cilvēku pa-

audze, kurai viņa sniegtu jaunu dzīvību.

Šis darbs bija padarīts, viņa varēja iet, vēl-

reiz tā paskatījās uz sava vīra istabas durvīm, bet

tur nekas nekustējās. Viņa izstiepa rokas, vēlreiz

jaunības spēks viņā uzliesmoja — ai, dzīvot, dzī-

vot! dzīvot!

Kad viņa vēlreiz varētu savu dzīvi no jauna
iesākt dzīvot, kad tā vēl kā mazs bērns šepat rā-

puļotos pa grīdu, kad — bet ko lai nozīmē šī lie-

kā, veltīgā jūtelība? Tagad viņa vairs nekavējās
un izgāja. Laukā bija tumšs, pulkstenis varēja
būt pus astoņi; bodes vēl nebija aizslēgtas, Ma-

rija iegāja kādā ieroču pārdotavā un nopirka sev

revolveri.

X. pilsēta, kā likās, pēdējā laikā no notiku-

miem un pārsteigumiem nemaz nevarēja tikt ārā.

Briesmīgu uztraukumu jau bija sacēlusi Osīša

prāva, bet notikumi tapa arvienu raibāki. Tūlīt

otrā dienā izpaudās vēsts, ka ari Pļaviņš aizbē-

dzis. Bet lietas tapa vēl šaušalīgākas, kad ārpus
pilsētas bija atrasts kāds līķis, kuru pazina par
Osīša kundzi Mariju. Viņa nošāvusies, lode

bija tai ap sirds vietu gājusi krūtīs; savās sastin-

gušajās rokās tā turēja vēl cieti sažņaugtu revol-

veri. Līķis tika nodots sekcijai.
Kad šī vēsts Osīti aizsniedza, tā viņu neko

sevišķi nesatrieca, viņam jau Marija bija iepriekš
mirusi, visa pasaule viņam bija mirusi, ari viņš

pats bija miris. leslēdzies savā istabā viņš sēdēja
bezdomībā, pa retam kādu nepieciešamu barības

vielu ieņemdams.
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Trešajā rītā viņam tika pienesta vēstule, tā

bija no Pļaviņa. Kādas pāri stundas viņš to satu-

rēja nelasītu, bet beidzot to itkā mechaniski at-

plēsa. Vēstulē Pļaviņš bija visu satiksmi ar Ma-

riju atstāstījis, ka pēdējā pavisam nevainīga.
Osītim uzausa jauna dzīvība, bet šī dzīvība bija

briesmīga. — Vēstuli nepabeidzis lasīt viņš devās

pa durvīm ārā, viņš skrēja meklēt Mariju un —

viņš to atrada.

Sekcijas zālē tā gulēja patlaban nolikta uz

galda, kailajā baltajā marmorā, cēlā rāmumā; vi-

ņas tumšie, biezie mati nokarājās pāri par galdu
līdz grīdai. Anatoms, kāds sirms, nopietns zināt-

nes vīrs, bija viņas sirdi izgriezis un turēja to

rokā eksperimentēdams, pētīdams, lai savā zināt-

nes laukā atrastu glābiņa līdzekli nākotnei. Vi-

ņa pati jau bija eksperiments, ar kuru izpētī-
jams glābšanas likums nākošai paaudzei.

Viņa bija cīnījusies un kritusi cīņā par nā-

kamību, ļaunuma un tumsības pārsvars to gan

bija nomācis, bet ne uzvarējis. Viņas lūpas gan
vairs nespēja runāt, bet no šīs sastingušās mutes

plūda kāda valoda, straujāka un spēcīgāka nekā

uguns liesma, kura sirdis aizkustināja līdz dziļā-
kajam dibenam.

Osītis nokrita pie viņas ceļos, viņš skūpstīja
viņas atdzisušās miesas, viņš izmisa, lūdza, vai-

manāja; viņš sauca to ar mīļākiem vārdiem at-

pakaļ dzīvībā, bet velti, nāve savā cēlā majestātē

nepielaiž nevienu pie sava ledaiņā troņa.

Osīti nespēja nekāda vara atraut no Marijas
līķa, vēlāk to nodeva vājprātīgo namā.

Tā tad sabiedrība šīs nezāles bija izravē-

jusi, X. pilsētas kundzes varēja svabadi uzelpot,
viņas bija paturējušas virsroku. Itkā slavas un

pateicības upuri par šo uzvaru visur kūpēja ka-

fijas kannas. Kundzēm bija tagad daudz ko ru-

nāt, pārspriest un kopā pulcēties.
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Kneipista kundze uz nākošu svētdienu bija
salūgusi daudz viešņu.

Šim gadījumam tā bija pasūtīnājusi pavisam
jaunu, daudz lielāku kafijas mašinu.



Saulgriezīte

Novelete
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Katram dzelzceļa braucējam pazīstamas mazās

sargu būdiņas, kuras atrodas nelielā atstatumā

viena no otras un ari pēc ārēja izskata uz mata

viena otrai līdzinās. Katrai no šīm būdiņām ir

savs zemes gabaliņš piedalīts, kuru tās iemītnieki,
tā sauktie būdnieki, izlieto par sakņu dārziņu.
Bez tam vēl tie pārējo daļu no savas algas par

dzelzceļa uzraudzību dabū izmaksātu naudā, un

tā kā viņu darbs neprasa daudz spēka, tad to pa
lielākai daļai izpilda būdnieku sievas vai bērni,
dodami zināmo zīmi garām skrejošam vilcienam

un ceļu uzraudzīdami, kamēr vīrieši pa dienām

citādi nodarbojas. Šādā kārtā tie itin brangi pār-
tiek, ja tie vien —

daudz strādā un ar mazumu

pietiek. Ne gluži šāds liktenis bij būdnieka sievai

Annai, kuras vīrs bija dzērājs un apdzēra netik-

vien mēneša algu, bet ari visu, ko tas blakām no-

pelnīja; nelīdzēja viņai ne lamāšanās, ne lūgša-
nās, tiklīdz tās vīram bija kāds grasis ķešā, tad

ari prāts bija vējā. Anna jau bija ar savu krus-

tu apradusi un iztika gandrīz vienīgi ar to, cik tai

ienāca no mazā zemes gabaliņa; viņa turēja cūkas

un kādas pāra govis, kuras drīkstēja ganīt pa

dzelzceļa grāvjiem. Viņai ari nebija daudz vaja-
dzību, tādēļ ka tās ģimene nebij liela, tie tik bi-

ja trīs, viņa, vīrs un mazā, septiņi gadus vecā

Grietiņa — Saulgriezīte, kā to ļaudis bija iesau-

kuši, tāpēc ka viņas spīdošie, zeltainie matiņi tā-

pat riņķī ap galvu vijās itkā saulgriezes lapas,
kura auga sakņu dārziņā, mājiņas priekšā. Saul-

grieze un Grietiņa bija vienīgais māju jaukums.
Viena vienīga, lepna un vientule saulgrieze pacē-
lās augstu pāri par biešu, gurķu un salātu pulku,
kuri to apskauda, ka tā ar viņiem nebiedrojās un

tik augstu viņiem pāri stāvēja, tie domāja, tādēļ
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ka viņas lapas bija tik zeltainas, ka tā saulei itin

tuvu stāvētu, un tapa no skaudības un naida ar-

vien zaļāki — dzeltenāki. Viņi nezināja, ka na-

baga saulgriezei, jo augstāk tā pati pacēlās, jo
augstāks rādījās ari viņas mērķis, spožā, liesmai-

nā saule, pret kuru tā vienmēr savu galvu grieza
neizsakāmā, tvīkstošā, sapņainā ilgošanā. Tikpat
tālu atšķīrās mazā Grietiņa no savas rupjās ap-

kārtnes, itkā mīlīgs sudraba zvaniņš viņas bērna

gaviles skanēja cauri tēva rupjajiem lamu vār-

diem un mātes klusam saīgumam. Saulgrieze bija
Grietiņas vienīgā mīļākā biedrene, pie viņas tā

meklēja patvērumu, kad tai no tēva vai mātes

bardzības bija jācieš — jo pa lielākai daļai, kad

tie savā starpā rājās, ari Grietiņa nekad neizgāja
tukšā — pie viņas tā cauras dienas pavadīja savās

rotaļās. Bet šis jaukais rotaļu laiks beidzās, viņa

jau bija tik liela, ka tā varēja mātei kaut cik pa-
līdzēt, un tādēļ to pielika ganīt lielo cūku, kura

nemaz nevarēja iedomāties, kādēļ lai tā neganītos
kaimiņu druvā, kad tai tur labāki garšo. Cūka

bija Grietiņas lielākā ienaidniece. Visās pasa-

kās, — un tādu Grietiņai bija pulku, pa daļai tā

viņas izdomāja pati, pa daļai tās bija mācījusies
no nelaiķes, aklās krustmātes — pirmējā spēlēja
lomu kā burve, ragana un visa ļaunuma priekš-
stats. Un kā lai Grietiņai nebija cūku nīst, viņa

izpostīja tās jaunības rotaļas, atrāva to no mīļās,

mīļās saules puķes, kuru tā tikai rītos un vakaros

drīkstēja uzmeķlēt un viņai raudādama visu sū-

dzēt — cūka bija viņas likteņa ironija.
Šādā vienmuļīgā, parastā kārtā aiztecēja da-

žas dienas. No ziemeļiem jau sāka pūst rudens

aukstais vējš. Saulgrieze dārziņā no ilgošanās
slima, sāpīgā gurdenumā nolieca savu galvu, saule

itkā saltāka tapdama tai aiz līdzcietības vairs ne-

raidīja tik siltus starus lejup kā senāk
....

Un otra saulgriezīte, mazā Grietiņa, sēdēdama

druvmalā, ietinusies plānā uzsedziņā, sapņoja sa-

vus jaukos sapņus par brīnumdaiļām princesēm
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ar zelta matiem, kuras staigāja pa lieliem puķu
dārziem; viņām bija stikla kurpes kājā un tērpi
no rožu un magoņu lapām. Grietiņa dzirdēja, kā

tās sarunājās ar katru puķi, jo šinīs dārzos bija
ari tādas puķes, kas mācēja runāt, un viņas saul-

grieze bija pašā vidū uz zelta kalna un saule bija
nolaidusies itin tuvu viņai virs galvas. Katra lapa
sāka runāt brīnišķu, dīvainu valodu.

Saltais ziemelis spiedās caur Grietiņas plāno

apģērbu un viņas kājiņas bija slapjas samirkušas,
bet Grietiņa to nemanīja ...

Kādā dienā notika kas sevišķs, kas pārtrauca
mazās mājas iemītnieku drūmo vienmuļību.

Bija pakrēslis, sestdienas vakars. Grietiņas
tēvs piedzēris izgulēja savu reibumu un māte,

durvju priekšā uz sliegšņa sēdēdama, kasīja va-

kariņām kartupeļus. Nupat tā piecēlās, lai brau-

cienam, kurš tuvojās, dotu zīmi, kad no dzelzceļa
puses atskanēja troksnis un viens caur otru saju-
kuši kliedzieni. Anna skrēja turpu skatīties un

mazā Grietiņa, kuras abas ar cūku bija svētvaka-

ru uzņēmušas, tai līdzi.

Netālu no būdiņas bija notikusi dzelzceļa
brauciena vadītāja neuzmanības dēļ nelaime,
daži vagoni bija no sliedēm izskrējuši, pasažieru
uztraukums un izbailes bija lielas, izmisuši klieg-
dami tie skrēja viens caur otru.

Kad visu atkal sakārtoja, izrādījās, ka divi no

pasažieriem bija dabūjuši galu un daži smagi ie-

vainoti; tos vajadzēja nogādāt uz nākamās pilsē-
tas slimnīcu.

Par visiem smagāk ievainots bija kāds kungs,
kuram bija pārlauzta mugura. Kaut gan viņa ce-

ļa mērķis bija kāda tikai pāra verstis atstatu no

dzelzceļa sarga būdiņas atrodošās muiža, kurp tas

uz vasaras ceļojumu bija gribējis braukt apcie-
mot savu radinieku, tās pašas muižas īpašnieku, to-

mēr ārsts, kurš tanī pašā braucienā atradās, aplie-
cināja, ka tam mazākais kādas dienas jāpaliek uz
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vietas. Nepazīstamais, smalkais kungs tika ienests

turpat dzelzceļa būdiņā, kur tam Anna sataisīja

pēc iespējas mīkstu guļas vietu. Nepazīstamā pa-
vadonis bija viņa dēls, gadu trīspadsmit vecs,

kluss, bāls puika, kas savu grāmatu sainīti paņē-
mis, palika pie tēva gultas par kopēju.

Par notikušo nelaimi tika ari ziņots B. mui-

žas īpašniekam Hartfeldam, kurš ar savu meitiņu
Alidi tūlīt nāca savu radinieku apmeklēt. Ārsts

gan izbijušos apmierināja un deva tiem cerību uz

slimnieka atveseļošanos, tomēr tas vēl nevarēja
tikt uz muižu pārvests un tam vēl kādas dienas bi-

ja jāpaliek pie būdniekiem. Vienīgais, ko Hart-

l'elds varēja iesākt, bija tas, ka viņš ar Alidi pāris
reizes dienā nāca slimnieku apmeklēt. Būdniecei

Annai bija pulku darba slimnieku apkalpojot, zi-

nāms, ka viņai par to bija gaidāma laba samaksa.

Sevišķi viss bija jauns mazajai Grietiņai.
Tā kā viņai tagad vairs nebija jāuzlūko cūka, jo
māte to bija ielikusi aizgaldā — tad viņa varēja
caurām dienām visu noskatīt un apbrīnot.

Kas tas bija par kungu, kas tur gulēja gultā?
Kādi viņam bija smalki, bāli vaibsti, pavisam ci-

tādi, kā viņas tēva no brandvīna uztūkušais, zili

sarkanais ģīmis! Un klusais bālais puika, kas tur

sēdēja pie viņa gultas un arvien lasīja biezajās
grāmatās, kuras viņam bija sainītī līdzi — diezin,
kas tur viņās bija iekšā? Vai tur tikai nebija tā

puķu valoda, kuru runāja Grietiņas princeses?
Kādēļ tad viņš tā sēdēja cauras dienas viņās nogri-
mis? Šis puika ari Grietiņai sevišķi labi patika,
runājis tas gan ar viņu nekā nebija, bet tas viņu

arvien tā laipni uzlūkoja. — Gluži otrādi tas bij
ar citiem svešajiem, kas slimo kungu nāca arvien

apmeklēt. Lepnais kungs ar resno zelta ķēdi

Grietiņai vēl būtu bijis pa prātam, jo tas viņai

mēdza arvien atnest līdzi kādus saldumus, bet

mazo Alidi, kura bija ar viņu vienos gados, tā ne-

varēja nemaz ieredzēt. Šī ari bija tik vīzdegunī-
ga, izokšķerēja Grietiņas mantiņas, visus viņas mī-
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ļākos kaktiņus, pie tam vēl visu nosmādēdama;
viss viņai bija rupjš un prasts, ari saulgriezi tā bija

par prastu puķi nolamājusi. Grietiņai par šādu

pārdrošību spiedās asaras acīs. Mazā meitene bija

ļauna. Viņa nepiederēja pie princesēm ar zelta

matiem Grietiņas sapņu dārzā, viņai ari bija melni

mati. Un cik droši tā izturējās pret bālo puiku,
itin kā tas būtu viņas brālis bijis. Tā sēdās viņam
klēpī, šķirstīja viņa grāmatas, saburzīja lapas.
Grietiņa, apķērusies saulgriezei, raudāja, raudāja
karstas asaras, viņa nezināja, par ko

... Tagad
vairs nebija lielā cūka Grietiņas ienaidniece,
daudz niknāka un briesmīgāka burve bija mazā

meitene ar melno galvu ... Kad saule bij atkal

nolaidusies un princeses dziedādamas visas gāja

ap liesmaino zelta kalnu, tad parādījās mazās

meitenes galva ar melnajiem matiem un viņas

piepeši apklusa ...

Kādu dienu, kad puika atkal lasīja biezajās
grāmatās, sēdēdams pie tēva gultas, Grietiņa ne-

varēja no ziņkārības valdīties un tā, viņam uz

pirkstu galiem pielīduši ar pirkstu uz grāmatu
rādīdama, prasīja:

„Dzi, vai tur ir tā puķu valoda?"

„Kāda?" zēns izbrīnīdamies, galvu pacēlis
jautāja.

„Nu, ta, ko runa saulgrieze un citas."

„Nē," viņš smaidīdams atbildēja, „puķu valo-

da gan tur nav, bet tur ir daudz kas labāks iekšā."

„Daudz kas labāks?" Grietiņa to nespēja ie-

domāties.

„Vai tu neej skolā?" zēns viņai prasīja.
„Nē," Grietiņa atbildēja, „tur jāskaitot daudz

pātaru un arvien ar linijālu sitot uz pirkstu ga-

liem, māte teica. Bet vai tu ej?" viņa prasīja
tālāk.

„Mans tēvs mani pats māca."

„Tavs tēvs gan ļoti labs?" viņa atkal prasīja.
„Ak, cik labs! To tu nevari iedomāties!" zēns
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izsaucās mirdzošām acīm. „Viņš man ir tikdaudz

mācījis, tikdaudz jauka un laba! Pateicoties vi-

ņam es saprotu šīs biezās grāmatas."
„Tad tur tomēr ir iekšā puķu valoda?" gri-

bēja Grietiņa zināt, kuru biezās grāmatas arvien

vairāk kairināja.
„Tur ir iekšā garu valoda," zēns iesāka, „kas

viņu ir sapratis un uz viņu klausījies, tas spēj at-

minēt sarežģītās, grūtsirdīgās cilvēces mīklas."

„Garu valoda —?" Grietiņa aizturēja dvašu.

Viņas mazā sirds apstājās gandrīz pukstēt. —

„Kad es pieaugšu, mans tēvs sacīja, tad ari

mācēšu viņa varenā gara valodu un es iešu tālu

pa pasauli."
„Vai tu ari viņu atpestīsi?" mazā zēnam cieši

piespiedusies čukstēja.
„Ko tad?"

„Vai tu nevienam neteiksi?"

„Nē, nevienam."

„Un melnmatainajai meitenei ari ne?"

Puisēns viņai apsolīja klusu ciest.

„Tad nāc," viņa čukstēja un vilka to aiz rokas

pa, durvīm ārā dārziņā.
Ārā bija jau tumsa iestājusies, pilns mēness

gaišums izplatījās pār mazo dārziņu. Saulgriezes
lapas mirdzēja bālā atspīdumā, itkā tai staru dia-

dēma būtu galvā.
„Vai tu redzi?" viņa čukstēja, ar pirkstu rādī-

dama.

„Vai saules puķi?" viņš prasīja.
„Tā ir apburta princese," viņa tam uzticēja ar

noslēpumainu ģīmi.
Zēns tikko skaļi neiesmējās, bet ievērodams

mazās dziļo nopietnību, tas savus smieklus ap-

spieda.
„Viņa nav no šejienes," Grietiņa turpināja,

„tai mājas ir tur tālu, tālu aiz saules kalniem, tur,

kur dzīvo citas princeses ar zelta matiem, tāpēc

viņa arvien tik skumji galvu griež uz to pusi, viņa
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gribētu turp, bet ļaunais burvis to ir apbūris, pie-
sējis to melnā, cietā zemē. Māte teica, kad ziema

nākšot, tad visas lapas tapšot bālas un visas puķes
nomiršot. Nabaga saulgrieze tad vairs nevarēs

tikt atpakaļ uz saules kalniem."

Mazās smalkā balsīte pieņēmās arvien skaļā-
ka un gaudīgāka, vakara vējš lēni iešalcās un

saules puķe pamāja ar galvu, itkā viņai piebalso-
dama.

«Apmierinies," puika teica, „kad viņš, lielais

gars, reiz nāks, tad atpestīs nevien tavu, bet sim-

tiem tādu nīkstošu saules puķu, no cietās zemes

viņš tās pārcels citā auglīgākā, kur tās uzplauks

jaunā dzīvībā un attīstīsies visā ziedu pilnībā."
„Vai viņš tās aizcels tur uz saules kalniem?"

viņa prasīja.
„Ne turpu, bet viņš pats sauli zemē nonesīs,

debesi un visu viņas spožumu viņš atdos zemei!

Tēvs to teica un — tēvs nemelo."

„Bet kad šis gars nāks?"

„Viņš nāks tad, kad daudzi pēc tā sauks,"
zēns atbildēja.

„Un kā tad viņš jāsauc?" viņa ziņkārīgi atkal

prasīja.
„Tā valoda, kurā viņu atsauc, man jāmācās

biezajās grāmatās. Tēvs teica, ka man esot ļoti
daudz jāmacoties, jo es stāvēšot pie pirmajiem,
kuriem par citiem jārūpējas, kuri vieni paši ne-

māk un nespēj lielo garu atsaukt."

„Bet vai mana saulgriezīte ari to sagaidīs?"
„Varbūt, varbūt ari ne," puika atteica. „Vēl

dažai labai saules puķei līdz tam būs cietā zemē

jānonīkst, sauli nesasniegušai."
Grietiņa būtu vēl ko teikusi, bet no istabas

atskanēja mātes balss, kura to meklēja pie vaka-

riņām. Bērni steidzās iekšā.

Pēc kādām dienām slimnieks jau bija tiktāl

atveseļojies, ka to varēja uz muižu pārvest. No

rīta agri ieradās pie būdiņas Hartfelda ekipāža,
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kurā bija vēl sevišķi ielikti spilveni slimnieka pār-
vešanai. Hartfelds pats ar mazo Alidi gribēja to

kājām pavadīt. Ar skumjām Grietiņa, kādā kak-

tiņā iespiedusies, noskatījās, kā bālais puika sa-

kravāja biezās grāmatas atkal savā somiņā. Viņš
no šejienes aizies, un diezin, vai Grietiņa to vairs

kad redzēs? Un lielais gars ar visu apsolīto lai-

mību pie saules puķes gan ari nekad nenonāks.

Saules puķe varbūt to sajuta, dziļāki kā jebkad
viņa nolieca galvu.

Drīz jau viss bija uz braukšanu sagatavots,
zēns izgāja dārziņā, gribēdams uzmeklēt Grietiņu
un no tās atvadīties, pie saulgriezes viņš to cerēja

sastapt. Ātriem soļiem viņš gāja turpu, bet kas tas?

— Saulgriezes nebija? Viņš skatījās visur apkārt
un nevarēja to ieraudzīt. Tuvāk piegājis, tas re-

dzēja, ka saulgrieze bija — izrauta.

Viņam kā dūriens iedzēla sirdī — kas gan

Grietiņas vienīgo prieku varēja būt izpostījis?
Bet lūk, tur jau Grietiņa pati nāca viņam pretī
un izrautā saulgrieze tai bija rokā.

„Grietiņ, ko tu esi darījusi!" viņš izsaucās.

„Es — tev — viņu nesu," viņa ar apspiestu el-

sošanu tikko spēja izrunāt.

„Grietiņ, tavu visu, tavu vienīgo mantu, tu

man dod savu mīļo saulgriezi!" viņš izsauca aiz-

kustināts.

„Man cita vairāk nav. Ņem, ved viņu tālu pro-
jām uz saules zemi, kur tā varēs labāki augt."

„[Jn tu, tu paliec viena pati?"
„Es nebūšu viena," viņa elsoja tālāk, „kad —

kad tu apsoli, ka tu mani neaizmirsīsi, ka tu mani

turēsi par labāku nekā melnmataino meiteni, ku-

ra tev kāpj klēpī un plēš grāmatas."
„Nekad es tevi neaizmirsīšu, Grietiņ — Saul-

griezīt!"
Viņa tam cieši apķērās ar savām mazajām

bērna rociņām ap kaklu.

„Saulgriezīt," viņš teica, pie viņas noliekda-
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mies un viņas zeltsprogu galviņu noskūpstīdams,
„gaidi, ari tevi es reiz pārvedīšu no rupjās, cietās

zemes uz turieni, kur tu piederi — saules mājok-
ļos, lielais gars ari nāks pie tevis." — Drīz pēc tam

rati ar slimnieku un tā abiem pavadoņiem, Hart-

feldu un Alidi, lēni aizvirzījās tālumā. Grietiņa
tiem noskatījās pakaļ, un kad tā tos vairs nevarē-

ja saredzēt, tad viņa atsēdās tanī vietā, kur saul-

grieze bija stāvējusi, un sāka rūgti raudāt, ari

princeses ar zelta matiem tai līdzi raudāja un lau-

zīja savas baltās liliju rokas. — Saule vairs neno-

laidās uz zelta kalna, kur saulgrieze bija stāvēju-

si, visapkārt bija tumšs — un tumsā atskanēja
mazās melnmatainās burves apspiesti smiekli...

Daži gadi pēc tam bija pagājuši. Laiks ar sa-

vu iznīcinātāju un atkal atjaunotāju spēku bija
dažus labus burtus no dzīvības grāmatas izdzēsis

un to vietā atkal jaunus rakstījis.

Bija jauks pavasara sākums, ap kuru laiku

dzelzceļu braucieni mēdz būt pasažieru pārpil-
dīti, kuri steidzas no pilsētas uz peldu vietām

jeb zaļumiem meklēt sev atspirdzinājumu.
Starp šādiem dzelzceļa braucējiem mēs sastopam
divus kungus, no kuriem viens bija tas pats cit-

kārtējais puika, kurš dažas dienas ar savu slimo

tēvu bija pavadījis dzelzceļa sarga būdiņā. Šis

puika, tagadējais privātdocents Bergers pie X.

universitātes, līdz ar savu draugu, kādu medicīnas

doktoru, pēc gadiem atkal brauca uz B. muižu

pie sava tēva radinieka Hartfelda, kurš to jau
vairāk reizes, kaut gan par velti, bija ielūdzis.

Jaunajam, daudz aizņemtajam zinātņu vīram bija
tik tagad kaut cik laika atlicis Hartfelda lūgumu
izpildīt; viņa jaukajā vasaras muižā tas gribēja
savus nogurušos nervus atspirdzināt.

Abi ceļotāji, kuri vientuļības dēļ bija uzmek-
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lējuši pirmās klases vagonu, nupat beidza kādu

dzīvu sarunu:

„Es tomēr pie tam palieku," izsaucās Bergers,
„ka īsti talanti un ģēniji beidzot visiem grūtumiem
izcīnās cauri un panāk savu mērķi."

„Un es atkal saku, ka cilvēks ir apstākļu pro-

dukts," pretojās viņa biedris, „vislabākajam dīg-
lim jānovārgst akmeņainā zemē un vislielākajam

garam tomēr lēnām jānonīkst, ja apkārtne tā at-

tīstībai nav izdevīga."
„Vai tu domā, ka no dabas dotā dievišķā

dzirkstele ir ar varu noslāpējama? Acumirkļi
būs tomēr, kur tā kā zibens no tumsas izšausies."

„Jā, acumirkli —," iesāka atkal nepārlaboja-
mais skeptiķis, „pret acumirklīgiem grūtumiem,

un lai tie ari kā milzu kalns stātos pretim, var

daudz ko iespēt, bet kādus ieročus lai lieto pret
lēni sagrozošo laika spēku, kurš nemanot pārvērš
cilvēku un viņa iedzimto dzirksteli itkā pilienu
rožu eļļas izklaidē pa veselu jūru? Es tev varu

pievest piemērus —" te viņš apklusa, jo redzēja,
ka Bergers piepeši ar lielu interesi bija sācis ska-

tīties pa vagona logu.
„Kas tev tur?" viņš prasīja un gribēja līdzi

galvu izbāzt pa logu.
„Nekas," Bergers atteica, „vai tu redzi tur vi-

ņu dzelzceļa sarga būdiņu? Kad man vēl puikam
būdamam abiem ar tēvu uz šā paša ceļojuma at-

gadījās dzelzceļa nelaime, par kuru tev jau esmu

stāstījis, tad man viņā būdiņā atgadījās kādas

dienas uzturēties."

„Tās ir bēdīgas atmiņas," dakteris piebilda.
„Mēs runājām nupat par piemēriem," Bergers

pēc brīža iesāka, „man te būtu piemērs pie rokas.

Viņā būdiņā es iepazinos ar kādu mazu meiteni,
kurai piemita šī dievišķā dzirkstele. Meitene bija
dzejniece un no savās vienmuļās rupjās apkārtnes
bēgdama, tā bija radījusi sev veselu teiku pasau-

li, kurā tā dzīvoja."
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„Un tu gribēsi man laikam pierādīt," dakteris

viņu pārtrauca, „ka mazā meitene ir par kādu

lielu talantu attīstījusies, par spīti visam savam

nabadzības nospiedošam liktenim."

„Tev mani nav jātur par
tik pārspīlētu, ka es

par viņu domātu, ka tā par kādu brīnumbūtni bū-

tu izkūņājusies; droši vien tā būs savos nabadzī-

gajos apstākļos noslīdējusi, ja ne pavisam bojā
gājusi. Trūkums ir nāvīga salna, kas nomāc vis-

krāšņāko ziedu."

„Tā nav ikreiz nabadzība," piebilda dakteris.

„Kas gan būtu ļaunāks par šo nikno kultūras

ienaidnieku?" prasīja Bergers.
„Tikpat daudz ari noklīkst taukos."

„No tam taču še nevar būt runa."

„Es jau ari nedomāju arvien lielo kvantumu,"

pretojās dakteris, — „kāds mazumiņš pieticības,
kautcik panesama eksistence, un tas ir tas pats,
kas salda diendusa. —"

„Tev taisnība," izsaucās Bergers, „ka pēdē-
jais iemesls ir gandrīz bīstamāks nekā pirmais.

Viņš ir pielīdzināms ledus laikmetam, kurā sa-

stingst visa dzīvība, kamēr pirmais izaicina uz

pretošanos, uz cīņu un itkā nospundēts mutuļo-
jošs vulkāns traucas ar varu salauzt savu smago

iežogojumu. Tiešām, kas cīnās, tas ari zina, kā

labad cīnās!"

„Ja tas pavisam cīnās —" piebilda atkal dak-

teris.

„Tu taču paliec arvien vecais skeptiķis, kurš

cilvēces progresam negrib ticēt," izsaucās nepa-

cietīgi Bergers.
„Es tikai tam neticu," turpināja lēnā garā

dakteris, no sava papirosa dziļi dūmu ievilkdams,
— „ka viens vienīgais ko pret apstākļiem iespētu.
Tas ir gluži nieks!"

„Bet no kurienes tad lai pārgrozība izietu?"

„Hm! Es, kā ārsts, to uzskatu par epidēmiju,
kura, tā sakot, guļ gaisā, kad zināmie dīgļi diez-
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gan sakrājušies. — Tu, kā progresists, to nosauksi

par laika garu."
Bergers nekā neatbildējis nogrima domās, un

dakteris bij atkal iededzinājis jaunu papirosu.
Pēc brīža Bergers, itkā no sapņiem atmozda-

mies, vilka ar roku pa pieri. — „Te nu mēs runā-

jam par cilvēces labošanu un apstākļu pārgrozību
un vistuvāk stāvošam mēs itkā varizēji ejam ga-
rām. Man sev jāpārmet, ka par cilvēci rūpēdamies
esmu aizmirsis cilvēku. Ja meitene, par kuru ru-

nāju, bojā gājusi, tad ari es pie tam esmu vai-

nīgs!"
„Oho, tu savu atbildību izstiep par daudz

plašu!"
„Es viņai apsolīju, ka es nākšu un to uz labā-

ku dzīvi pārvedīšu."
„Tas izklausās tīri pēc saderināšanās," dak-

teris smējās, „trūkst tikai, ka tev nav līdzi viņas
gredzena!"

„Gredzena man gan nav no viņas," atbildēja
nopietni Bergers, kas nevarēja sava drauga hu-

morā iedzīvoties un no grūtsirdības atkratīties,
kura ar šo atmiņu iekustināšanu bija viņu sagrā-
busi, — „tā deva man ko citu, kas bija viņas vie-

nīgais dārgums, tā sakot, viņas sapņu dzīvais sim-

bols — kādu saules puķi. Es varu iedomāties, cik

meitenei nācās grūti šķirties no šī vienīgā zieda

viņas tukšajā dārziņā un tukšajā — jaunībā —un

viņa to, ar visām saknēm izrāvusi, deva man līdz,
lai es to pārstādītu citā labākā zemē — aizvestu

uz saules mājokļiem, kā mazā sapņotāja man

teica."

„Un ko tad tu iesāki ar puķi?" prasīja smī-

nēdams dakteris.

«Zināms, ka to ņēmu līdzi, es jau toreiz, bū-

dams par viņu vecāks un prātīgāks, negribēju iz-

postīt mazās sapņus un atraidīt upuri, kuru tā

manis labā nesa ar tādu apbrīnojamu pašaizlie-
dzību!"
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„Tu jau toreiz esi bijis ideālists!" izsaucās

dakteris. „Esmu ziņkārīgs, kā tavs mazais romāns

beidzās?"

„Gluži vienkārši," atbildēja Bergers, „es puķi
iesviedu kādā grāvī, tā tik dziļi bija iesakņoju-
sies līdzšinējā vietā, ka tikpat citur nekur vairs

nebūtu uzzaļojusi. Meitene pati tagad smiesies

par savām toreizējām iedomām."

„Vai tu domā viņu uzmeklēt?" prasīja dak-

teris.

Skaļš lokomotives svilpiens, kurš vēstīja sta-

cijas tuvumu, pārtrauca Bergera atbildi. Abi

draugi piecēlās un sāka sakravāt savas ceļa so-

mas. Vilciens ari tūdaļ pieturēja, un viņi izkāpa.
Stacijā jau gaidīja priekšā B. muižas ekipāža,
kura tos drīzumā pārveda uz Hartfelda jauko pie-
derumu. Hartfelds pats sagaidīja savus viesus

uz verandas. Viņš bija tas pats paresnais kungs
ar laipno izskatu, kā senāk, tikai viņa mati bija
drusku nosirmojuši. Bergers to tūdaļ pazina un,

no ekipāžas izlēcis, steidzās pretī. Netik viegli
nācās Hartfeldam pazīt Bergeru, kuru viņš tikai

kā puiku bija redzējis. No sākuma tas itkā pētī-
dams bija abus piebraucējus uzlūkojis, nezinā-

dams, kurš gan no tiem būtu viņa nelaiķa drauga
dēls, kad Bergers pirmais tam pretī sauca:

„Lūk, te jau es nāku, tēvoci, un tūdaļ daudz-

skaitlī! Mans draugs, dakteris Zantars," viņš stā-

dīja priekšā.
«Daudzreiz sveiki!" izsaucās Hartfelds, „lai

Dievs pasarg', Berger, kas jūs pa zaļoksni esat iz-

auguši, ka gandrīz nemaz vairs pazīt nevar! Bet

lūdzu kungus nākt iekšā, būsat no garā dzelzceļa
brauciena noguruši."

Viesu istabā ieejot, viņiem Alide nāca pretī.

Bergers palika pārsteigts stāvot, viņš to nebūtu

pazinis, ja Hartfelds viņu iepazīstinādams nebūtu

viņas vārdu minējis.

„Es redzu," pēdējais smaidīja, „ka es jūs tā-
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pat pārsteidzu, kā jūs mani. Civilizācija ari manu

mazo mežoni ir pārvērtusi."
Un tiešām, civilizācija Lija īstais nosaukums

Hartfelda jaunkundzei. Skuķa trakulība bija
tapusi par grāciju, kura atspoguļojās katrā

viņas smuidrā auguma lokanā kustībā, viņas
smalkos ģīmja pantos atspoguļojās garīgums un

par visu viņas būti bija izplatīta jaunavas kautrī-

ba, itkā zilgana rasa pār neaizkārtu augli, tikai

kāda sproga viņas melno matu, kas ar varu sprau-
cās ārā no modiskā sakārtojuma, kā melna čūska

gar deniņiem lejup locīdamās, atgādināja kaut ko

no senākās ķirzatas dabas.

Bergeru ieraudzīdama viņa dziļi nosarka, un

neviens no viņiem nevarēja lāgā vārdus atrast, kad

Hartfelds sāka viņu mudināt, lai tā viesiem kaut

ko gādājot atspirdzinājumam.
Alide bija laimīga, kad tā no viesu acīm bija

projām, viņai bija tapis tā ērmoti, spiedīgi ap dū-

šu, ka pa lāgu nevarēja no tā atsvabināties un iz-

likties mierīga. Tikdaudz viņa izšķīra, ka tas ne-

bija vis bijis mazais druknais dakteris, kas uz vi-

ņu šo savādo iespaidu bija atstājis, bet viņa biedrs

ar savām sapņainajām acīm. Viņa salīdzināja, ka

tā to citkārt kā zēnu bija redzējusi, un sāka ļoti
kaunēties, ka tā ar viņu tik bezbēdīgi droši bija
apgājušies.

Kad vakariņas bija ienestas un kungi sasēdās

ap galdu, Alide bij atkal savu pašsavaldīšanos tik

tāļu atdabūjusi, ka tā bij atkal pilnīga salona dā-

ma, kura nesaka ne vārda par daudz, ne par maz.

Šoreiz tā vairāk cieta klusu un atstāja sarunu

kungiem, kuri klausījās Bergerā. Pēdējam bija
jāstāsta par savu jaunību un studiju laiku, kurš

dzīvē vientuļi stāvošam jauneklim nebija bijis vi-

sai iepriecinošs. Viņa tēvs pēc zināmā nelaimes

gadījuma bija kādu laiku nīkuļojis un tad nomi-

ris — dēlam tālākai izglītībai atstādams mazu ka-

pitālu. Apdāvinātais puika ātri nobeidza ģimna-
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ziju un atstāja augstskolu, tanī kādu augstāku zi-

nātnisku grādu iegūdams. Pēc tam viņš bija sa-

rakstījis kādu brošūru par tautsaimniecību, kura

ieguva lielu ievērību. Katru brīdi tas varēja sa-

gaidīt kādas profesūras piedāvāšanu.
„Man tiešām prieks," sacīja Hartfelds, kad

Bergers bija beidzis stāstīt, „ka jūs tik spīdoši pie-
pildāt sava tēva cerības. Viņš no jums daudz sagai-

dīja. Žēl, ka tas to nepiedzīvoja."
Bergers, noraudams bēdīgās atmiņas, sāka par

Hartfeldu dzīvi apjautāties.
„Gluži dīkā ari mēs neesam stāvējuši," Hart-

felds atbildēja, „mana Alide ir diezgan mācīju-
sies."

„Ko nu tēvs —" minētā iemeta starpā,,, vai tad

nu man kādi zinātniski panākumi!"
„Esmu ziņkārīgs ko dzirdēt par jaunkundzes

studijām," griezās Bergers pie Alides.

„Es tikai mēģināju izlabot savu noziegumu, ka

toreiz grāmatas saplēsu. Trūkstošo lapu saturu es

ievietoju galvā," viņa jokoja.
„Tu gan būsi ļoti daudz grāmatu saplēsusi,"

viņas tēvs jautāja, „ka nespēju tev viņas diezgan
no ārzemēm pasūtīt."

„Tad jau jūs ļoti daudz nodarbojaties?" pra-

sīja Bergers, arvienu vairāk interesēts.

„Es mēģināju drusku sekot laika garam,"
viņa piebilda.

„Izstāsti labāk kungiem visu savu program-

mu," mudināja Hartfelds, „tev nav jākaunas, ka

ko māki. Vēlāk varēsi ari savas gleznas parādīt."
„Tad jūs, jaunkundze, ari esat daiļkrāso-

tāja?" prasīja dakteris, kurš ari šinī mākslā kaut-

cik izmēģinājās.
„Jā, es zīmēju un grēkoju ari šinī mākslā,"

viņa smējās.
„Jūs esat tiešām universalģenijs!" apbrīnoja

viņu dakteris, „jādomā, ka ari esat muzikāla?"

„To jau tu kungiem vari labāk tūlīt pierādīt,"
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uzaicināja viņu atkal tēvs. „Priekš gulēt iešanas

mēs kādu brīdi vēl varam mūzikā noklausīties."

Kungi piebiedrojās Hartfelda uzaicinājumam ar

lūgumu no savas puses.
Alide piegāja pie klavierēm, kamēr kungi, ci-

gārus iededzinājuši, atsēdās katrs savrup lēn-

krēslā.

Spēlētāja iesāka. Pēc pāris spēcīgiem akor-

diem tā attīstīja kādu melodiju, kura, itin kā kāda

kaskada no apakšzemes izvirdama, arvien strau-

jāk uz augšu putoja, arvien pilnīgāka pieņēmās

un, līdzīgi dzīves strāvai pašai, nevaldāmi un ne-

turami gāzās uz priekšu.

Bergers bija apkārtni aizmirsdams sevī no-

grimis, muziķa arvien uz viņu atstāja otrādu ie-

spaidu kā pie citiem. Tā viņu nesavaldzināja un

nepacēla augstākās harmonijās, bet jo vairāk uz-

budināja viņā neizsakāmu, nesaprotamu ilgoša-
nos. Vientuļas skaņas, kuras tagad no straujās
melodijas atdalīdamās, itkā no kapa pacēlušies
gari, to sauca atpakaļ pagājībā. Atmiņa, kura

jau pirmīt braucot viņā bija pamodusies, tagad
jo spēcīgāki viņu aizgrāba. Putojošā strāvā, kas

viņam garām plūda, tas redzēja paceļoties kādu

mazu zeltsprogainu galviņu, divas bērna rokas

izstiepās viņam pretī, bet jau viļņi tās nesa tālāk,

drīz tās nozuda, un uz viļņiem tikai drebēja vēl

kāds zeltains atspīdums!

Viņš būtu labprāt Hartfeldiem par mazo būd-

nieka meiteni apjautājies, bet bijās no sava drau-

ga piezobojuma. Ari Alides klātbūtnē viņš to

labprāt negribēja darīt, labāk ka tas viens pats
mēģināja šinī lietā skaidrību dabūt. Rītā agri,
kad citi vēl gulēja, viņš gribēja viens pats uz

dzelzceļa sarga būdiņu noiet.

Bija vēl ļoti agri no rīta, kad Bergers pamo-
dās.

Viņš nebija lāgā gulējis, galva viņam bija

smaga un karsta, tas nespēja uzreiz apķert, kur
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tas atrodas, itka kads smags slogs viņu nospieda,
tikai viņš nevarēja uzminēt, kas tas bija.

Kad viņa jautājošais skats pa istabu apkārt
maldīdamies atdūrās pret dakteri, kurš otrā ista-

bas pusē savā gultā vēl krāca visā omulībā, tad

viņš uzreiz atgādājās visu vakarējās dienas pie-
dzīvojumu un piepeši uzminēja ari, kas viņu tik

smagi nospieda: tas bija apņēmums uzmeklēt Saul-

griezīti.

Viņš skatījās savā kabatas pulkstenī, kurš

atradās blakus gultai viņa vestes kabatā. Laiks bij
agrs, knapi tikko četri. Bet ja tas gribēja savu

nodomu izvest, ka to neviens nepamanītu, tad

viņš nedrīkstēja kavēties.

Klusām viņš piecēlās un mēģināja bez mazā-

kā trokšņa apģērbties, lai viņa draugs to nepama-

nītu. Tad viņš lēnām izgāja uz verandas. No

muižas gājējiem visi jau bija kājās, viņš redzēja,
ka vecais Hartfelds, sētsvidū stāvēdams, likās

puišus uz darbu rīkojot, jo sākās jau siena laiks.

Viņš negribēja ar to satikties un tādēļ izlavījās
no muižas pagalma ārā uz lauka.

Viņš taisnu ceļu uz sarga būdiņu nezināja,
tas atminēja tikai, uz kuru pusi apmēram bija jā-
iet un ka tā netālu no šejienes atradās. Bija brī-

num jauks rīts. Itkā nebeidzami gaismas un gai-
sa viļņi likās pāri visai zemei plūstot un visu pro-

jām skalojot, kas tur sakrājies no netīruma, iz-

tvaikojuma, sviedriem un asarām, un visu smago,

tumšo milzu nastu, kas nospiež cilvēces brīvo

elpu.
Bergers lielos vilcienos iezīda gaisa svaigo

aromātu un jutās tik pacilāts un jautrs, ka tas

būtu gandrīz uzgavilējis, ja tam sirds nebūtu

sākusi tik baigi pukstēt.

Viņš jutās itkā skolas puika, kurš iziet kādu

pārgalvību pastrādāt. Viņa iedoma bija tik ro-

mantiska! Romānos mēdz pēc gadiem satikties

tie paši cilvēki, bet ne dzīvē, bet viņš jau pats šo



402

atgadījumu radīja, viņš pats to uzmeklēja. Bet

vai viņam bija tiesība meiteni uzmeklēt, kad tas

visus gadus nebija par viņu nekā licies zināt?

Viņš sāka par to sev taisīt pārmetumus. No sā-

kuma bija mazā, zeltmatainā Saulgriezīte gan
dzīvi puikas atmiņu nodarbinājusi, bet vēlāk ar-

vien jauni dzīves iespaidi, gādība par paša attīs-

tību, ainu bija pamazām no turienes izdzēsuši.

Ziņkārība tomēr apklusināja šos pārmetu-
mus. Kādu gan viņš viņu atradīs? Vēl jau viņš
visu varēja pa" labu griezt. Fantāzija viņa mek-

lējamo priekšmetu tam stādīja visādos veidos

priekšā. Drīz tas viņu redzēja itkā Heines burvju
pilī nogrimušo jūras meiteni un nevilšu viņš ci-

tēja dzejnieka pantus:

Tur juras dzelme, pilsēta

Sēž meitene,

Uz rokām galvu atspiedusi,
Kāds nabags aizmirsts bērns —

Es tevi pazīstu, tu nabags, aizmirsts bērns.

Tik dziļi, pašā dzelmē

Tu paslēpies no manis

Kā maza nerātne,

Un augšup kļūt vairs nespēji
Un svešumā kā sveša nīki

Vai simtiem gadu,
Kamēr es skumjās tevi meklēju
Pa visu pasauli,
Un vienmēr meklēju;
Tu mīlulīte

Senzudusē,
Tu atkalgūta —

Es tevi atradis nu atkal raugos
Tev saldā vaidziņā,
Un mīļās, gudrās acīs,
Un tavos smaidos —

Nekad no tevis vairs es nešķiršos
Un nonākšu pie tevis dzelmē —
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Dzejnieka gleznu daiļumā nogrimis, viņš vēl

domās kavējās pie šīs ainas, bet drīz tā mainījās
un pieņēma citādu veidu un stādījās viņam priek-
šā kā latviešu tautas dziesmu bārenīte, kas stāv

sava rožu dārziņa vidū un rozes aplaista savām

asarām, kuras no tām jo kuplāki aug un zied.

Viņš bij ar latviešu valodu iepazinies jau bērns

būdams, tādēļ ka viņa audzinātāja bija bijusi
kāda latviete, un ari daudz šīs tautas dziesmas

lasījis, viņam izlikās tādēļ, itkā visa tauta būtu

šī bārenīte, kura savu dziesmu aplokā stāv itkā

šinī rožu dārzā, un visai tautai kopā vienā perso-
nā bija Saulgriezītes seja, viņas spīdošais zelt-

matu vaiņags.
Tā sapņos nogrimis viņš bija brīdi bez no-

jautas uz priekšu gājis, kad tas acis pacēla, viņš

piepeši satrūkās, tam priekšā stāvēja dzelzceļa
sarga būdiņa. Viņš to uzreiz pazina, jo atmiņā

viņas izskats tam bija dzīvi uzglabājies. Pirmā

jauda viņam bij uz vietas griezties atpakaļ —

varbūt ka Saulgriezītes tur nemaz nebija, ka vi-

ņa bija mirusi. Un tad viņam bija bailes, ka tik

kaut kas neatgadītos, kas viņam nupat sapņoto
jauko sapni izpostītu. — Vai nebij labāk, kad tas

palika mūžam sapnis?
Pēc īsas pārdomāšanas Bergers tomēr to ie-

skatīja par gļēvumu un saņēmies stingriem so-

ļiem tuvojās būdiņai. Viņš nonāca pie sētas, kur

treliņu vārtiņi veda iekšpusē. Pirmais, ko viņš
pie vārtiņiem ieraudzīja, bija mazs puika ar

sprogainiem, zeltainiem matiem, kurš viņu pa-

priekš ar savām lielajām, zilajām acīm plaši uz-

lūkoja un tad mudīgi devās uz būdiņu, saukdams:

„Mam, žīds nāk! žīds nāk!"

Bergera ierašanās bija vispārīgu troksni sa-

cēlusi; suns, kurš mierīgi bija saulē izlaidies, pie-

peši sāka riet, ari vista iekladzinājās, un liels pe-
lēks runcis, no suņa riešanas izbiedēts, lielos lai-

dienos stiepa pa sētu pāri. Itkā teiksmainajā
«Ērkšķu rozītes" pilī pēc simtu gadu ilga miega
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ar prinča ierašanos visi sāka piecelties, tā ari te

radās piepeši dzīvība.

Bergers samulsis skatījās apkārt, viņš gai-
dīja, ka Saulgriezītei, tādai pašai, kā viņš to reiz

redzējis, vajadzētu kaut kur no kāda kakta iz-

nākt, tas aizmirsa, ka gandrīz septiņpadsmit gadu
bij pa to starpu aiztecējuši.

Būdiņas durvīs parādījās kāda ziedoša, pil-
nīga sieviete, kurai aiz muguras slēpās mazs pui-
ka, kurš allaž, galvu pabāzis, svešnieku arvien

vērīgi aplūkoja, viņu arvien vēl par žīdu turē-

dams. Mazais laikam citus svešniekus nebija re-

dzējis, kā tikai paunu žīdus, kuri allaž pie vi-

ņiem iegriezās, tādēļ viņš Bergeru ari tūdaļ tanī

pašā kategorijā iedalīja, lai gan viņam tagad par
to sāka šaubas celties, jo šis žīds nebija kā citi

žīdi, tam ari nebija ne paunas, ne bārdas.

Jaunā sieviete, puikas māte, klusēdama sve-

šo kungu uzlūkoja un gaidīja no tā kādu izskaid-

rojumu: kā tas še iekļuvis un ko viņš meklēja?
Bet tā kā pēdējais neko neteica un viņu vienmēr

stīvi un pētoši uzlūkoja, tad viņa, zem tā skatiem

itkā neomulīgi juzdamās, pārtrauca klusumu,

prasīdama: „Jūs gan būsat apmaldījušies, cienī-

jamais kungs?"
„Jā, būšu apmaldījies," stostījās Bergers,

kurš nezināja, kādu iemeslu uzdot par savu iera-

šanos.

„Tad es jums varēšu ceļu parādīt," viņa laip-
ni piebilda, no būdiņas iznākdama.

«Pateicos —" viņš murmināja, redzēdams, ka

viņa nodoms sāk izgaist un ka tas laikam nekā

nedabūs zināt — „bet esmu piekusis. Es lūgtu,
vai drīkstētu pie jums kādu brīdi atpūsties un

dabūt glāzi piena?"
«Labprāt jums gribu pakalpot, lūdzu tikai ie-

nākt istabā," viņa to vedināja, pa priekšu iedama

un istabā krēslu paceldama.
Bija paprāva spodra istaba, izsegta ar grīd-

segām, kura norādīja, ka viņas iedzīvotājiem va-
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fadzēja būt diezgan iztikušiem, jo divas gultas
bija piekrautas ar spilveniem un apsegtas ar glī-
tām izraibotām segām. Pie sienas bija jauna
ozolkoka kumode un tādi paši krēsli. Ziedošas

puķes uz logiem papildināja vēl glīto iespaidu.
Bergers bij ātri un ziņkārīgi savu apkārtni

aplūkojis, bet viņam tapa neomulīgi, tas neva-

rēja nekādi nākt saskaņā ar savām iedomām, jo
viņš bija sev tēlojis pavisam citādu skatu ar rie-

bīgu netīrumu un izsvaidītiem kankariem.

Jaunā sieva, glāzi ar pienu uz galda nolikusi,

gribēja iziet, bet Bergers to lūdza palikt un vi-

ņam kādas ziņas dot par šejieni, ko viņš kā sveš-

nieks maz pazīstot.
„Jūs gan šejieni nepazīstat un pirmoreiz šinī

pusē atrodaties?" viņa prasīja.
„Ne pavisam," Bergers atbildēja, „esmu

priekš gadiem šinī apgabalā reiz bijis, bet maz ko

atminu."

Viņš gribēja nākt ar jautājumu klajā, kas tam

uz sirds gulēja, bet tam krūtis itkā sažņaudzās un

viņš, valodu uz citu pusi novērsdams, prasīja:
„Jūs gan še pie dzelzceļa?"
„Jā," viņa atbildēja, „mans vīrs ir dzelzceļa

sargs."
„Cik ilgi kamēr jūs apprecējusies?"
„Būs jau septiņi gadi. Kā redzat, man jau ari

prāvs puika. Tas ir tas pats nerātnis, kas jūs pir-
mīt par žīdu noturējis. Bet jums tas mazajam
vīram nav jāņem ļaunā, viņam visi svešnieki ir

žīdi. Un viņš pats savu apvainojumu gluži aiz-

mirsis."

Tiešām, mazais negrieza vairs nekādu vērību

uz svešā un, skaļi runādams, viņš rotājās ar savu

koka jājamo zirdziņu, kuram laikam aiz lielas

skriešanas bij aste izmukusi.

Bergeram tapa vieglāk ap sirdi, domas, kas

viņu bija mocījušas, ka jaunā sieva varbūt pati
būtu Saulgriezīte, tagad aprima. Tas nekādi ne-

varēja būt, i— viņa jau bija precējusies. Kādēļ
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ari precējusies sieva nevarēja būt Saulgriezīte,
par to viņš sev nezināja lāgā dot atbildi.

Tagad viņš varēja droši sākt izprasīt:
„Jūs, no šejienes būdami, ari visus apkārtnes

ļaudis brangi pazīstat?"
„Kā nu ne," viņa smējās, „ļoti brangi, pra-

siet vien, ja jums par kādu vajag ziņu."
„Tad jūs man varēsat pateikt, kas

—
kas

—

še agrāk dzīvoja?"
„Mans tēvs," jaunā sieva atteica.

„Nē, nē, es domāju šinī mājiņā, šinī pašā mā-

jiņā?" viņš prasīja strauji, gandrīz bez elpas.
„Nu jā, šo māju es mantoju no saviem vecā-

kiem."

„Tas nevar būt?!" viņš iebrēcās, no krēsla

uzlēkdams.

„Kas nevar būt?" viņa prasīja, izbijusies lī-

dzi pieceldamās.
„Tad jūs esat tā pati. Jūs!"
„Es nezinu, kungs, par ko jūs mani turat?**

„Jā, jā, jā," viņš sacīja, rūgti ar sevi runā-

dams, „tā tad tam tā vajadzēja būt! Viss jau iz-

nāk otrādi nekā domā."

Viņa stīvi viņu uzlūkoja, arvien vēl izbrīnī-

jusies par viņa piepešo straujumu.
„He," — viņš turpināja, ar roku pa pieri

vilkdams, itin kā tas būtu no kāda sapņa atmo-

dies, „tad jau labāk, ka nekā nesākamies, nekad

vairs neredzamies," — un sāka iet uz durvju

pusi.
Bet jaunā sieva tam stājās ceļā: „Es nesapro-

tu, kungs, pēc jūsu izturēšanās man liekas, ka

esmu kādu nepatīkamu iemeslu devusi jūsu uz-

budinājumam. Jūs gribat par to mani atstāt ne-

ziņā un aizejat pat nesacījuši, kas jūs esat?"

Viņš atgriezās, tagad vairāk savaldījies.
„Vai tad jūs tomēr neatminat, kas es esmu? Es

nedomāju savu vārdu, jo to jūs nekad neesat da-

būjuši zināt, ne ari manu personu, jo tā var būt

pa gadiem pārvērtusies, bet vai kaut kas, kāda
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iekšķīga balss jums mani neatgādina kā sen gai-
dītu — sen pazīstamu?"

„Tiešām, neatminos —" viņa stostījās, aiz-

ņemta no mīkstām skaņām, kādas piepeši pieņē-

ma viņa dziļā balss.

„Jūs gan bijāt toreiz maza, un viss jau ari

bija tikai īss bērnības sapnis," viņš piemetināja

nopūzdamies. „Kādu reizi, pēc kāda dzelzceļa
nelaimes gadījuma pie jums uzturējās kāds slim-

nieks līdz ar savu dēlu, vēl nepieaugušu puiku—
**

„Ak jā!" viņa pārtrauca, „nu es zinu, jūs esat

tas pats viņa dēls, nu es skaidri atminos."

„Tad jūs ari visu atminēsat?" viņš jautāja.
Viņa nosarka. — „Tās bērnu muļķības, kuras

jums toreiz stāstīju. — Jūs gan par tām vēlāk

smējāties?"
„Vai jūs gan ātri centāties šīs — muļķības

aizmirst?" Bergers prasīja.
„Ko tad man bija darīt! Cilvēks taču pieaug

un nāk pie prāta."
„Lūdzu, stāstiet jel man, kā tas notika? Vai

drīzi nācāt — pie prāta? Vai tik viegli nācās

jums aizmirst?"

„Viegli nu gan ne," viņa lēni iesāka, galvu
nodūrusi un drusku sāņus novērsdamās. „Es
daudz pie jums domāju un ari daudz — raudāju.
Es raudāju ari pēc saules puķes, bet apmierinājos,
ka tai pie jums labāki klāsies. Es sapņoju, ka,

pirms rudens salna to bija aizsniegusi, tābija liela

izaugusi, tik liela līdz pašai saulei — un kad

saule to pirmo reiz aizkāra, tad burvības vara

bija lauzta. Saulgrieze tapa dzīva, viņa pacēla
savu galvu un spožā saule nolaidās uz viņas gal-
vu un plūda ar ugunīgu sārtumu pār viņas ple-
ciem, viņas baltais uzvalks bija dzidrs kā diena

un viņas acis staroja spožāk par rīta zvaigzni.
„Neraudi," viņa sapnī man sacīja. „Es tagad es-

mu brīva, es esmu brīvība pati, kura bija gadiem
saistīta, bet tagad nāku, es nāku pie tevis un vi-

siem, lielais gars mani sūta
. .

."
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„Ak," viņa piebilda, „jūs jau zināsat ari, ko

man toreiz par lielo garu stāstījāt, kura valoda

esot grāmatās?"
Viņš klusu pamāja ar galvu.
„Es ari toreiz gribēju lielo garu saukt, tāpat

kā jūs, bet grāmatas, kuras man bija sasniedza-

mas, bija tikai kāda veca sprediķu grāmata, no

kuras māte ik svētdienas lasīja priekšā, kāda

dziesmu grāmata un vēl kāds kalendārs, kuru iz-

lūdzos no kaimiņu ganu zēna. No šā paša zēna es

biju ari iemācījusies kādus neveiklus burtus

rakstīt, tos pēc savas ziņas kopā sastādīdama, es

pūlējos jums un saulgriezei rakstīt vēstuli, kuru

iesviedu upē tanī pusē, kur straume tek. Un kad

viļņi šūpodami papīra gabaliņu uz priekšu nesa,

tad es droši paļāvos, ka tie vēstuli jums nonesīs.

Lūk, tik bērnišķīga es biju!"
„Jums nebūt nav jākaunas," Bergers piebilda,

«stāstiet vien tik."

„Nav jau daudz ko stāstīt," viņa atteica, «ne-

kas sevišķs jau nenotika. Mans gudrības avots

ari drīz izsika, kad ganu zēns otrā vasarā vairs

neatgriezās un viņa vietā kāda vecene ganīja lo-

pus. Grāmatas man ari nebija pa prātam, es at-

radu tās par bezgala garlaicīgām un varēju tā-

pat jaukāk sev visu iztēlot, nekā tur iekšā stā-

vēja."
„Ja, ši spēja jums piemita, ta bija jums no

dabas dota," viņš sacīja, „un tādēļ es gribu zināt,
kā tas varēja atgadīties, ka — nu, ka jūs esat tā,
kas jūs tagad esat."

Jaunā sieva jutās kā aizkārta, bet sērīgums,
kas viņa pēdējos vārdos caurskanēja, to atkal ap-

remdēja.
„Tā jau tas atgadās," viņa turpināja, „ar lai-

ku visu piemirst. Es nācu lielāka, varēju sākt

strādāt un tā man neatlika sev vairs laika. Pie

tam vēl mana māte tapa slima un tai pāris gadus
bija jāguļ uz gultas, pirms tā mira. Man vaja-
dzēja visus mātes darbus uzņemties un turklāt
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vēl viņu pašu apkopt. Pēc mātes nāves šādā

kārtā vēl pagāja pāris gadu, es jau biju pieau-
gusi, kad iepazinos ar kādu jaunekli, kurš mūsu

tuvumā strādāja pie dzelzceļa būves —

*

„Tad jau turpinājums ir zināms," Bergers
viņu pārtrauca, „jūs ar šo jaunekli apprecē-

jāties.
'

„Jā, mēs drīzi apprecējāmies."
„Un jūs viņu mīlat?"

„Kā tad lai sieva nemīl savas pašas vīru?"

viņa prasīja izbrīnījusies un gandrīz jautri ar

visu savu nesamaitātā dabas bērna nevainību.

„Jā, tā gan," viņš sacīja — „un jūs jūtaties

pilnam laimīga?"
„Mans Andrejs ir ļoti krietns un strādīgs. Kad

ari tēvs mira, tad viņš ieņēma viņa vietu. Senā-

kais trūkums ir novērsts, un mēs ar savu tagadējo
dzīvi varam būt gluži mierā."

„Vai jums tomēr neslēpjas krūtīs kāda ilgo-
šanās, nav atlikusies kāda neizpildīta vēlēša-

— o«

nasr

„Es nezinu," viņa vilcinādamās atbildēja,

«manas vēlēšanās neiet pāri maniem apstākļiem."
„Tad viss ir pagalam, —" viņš nopūtās un sā-

ka lieliem soļiem mērīt istabu.

Piepeši viņš apstājās jaunās sievas priekšā:

„Nē," viņš teica, „jūs tomēr mani maldināt un

nesakāt man patiesību. Jūsu lepnums jums to ne-

atļauj. Es esmu vainīgs, ka apsolījos toreiz nākt

jums pakaļ un nenācu. Nabaga bērns, ko jums

vajaga būt cietušai. Bet piedodiet man, cik lab-

prāt es gribētu visu par labu griezt! Izsakiet

man visas savas bēdas, savu zudušo dzīvi, sakiet

man to kā draugam, kā brālim. Domājiet, ka es

nāku sūtīts no lielā gara jūs atpestīt."

Viņa purināja galvu: „Es jums tiešām visu

izstāstīju, man vairāk nav ko teikt. Un ka jūs
toreiz savu puikas solījumu neizpildījāt, uz to es

vēlāk neliku nekādu svaru. Viss ir aizmirsts un,
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kā jau teicu, es ar savu tagadējo likteni esmu

mierā."

„Saulgriezīt," viņš turpināja dreboši mīkstā

balsī, — „atmosties, Saulgriezīt, nomet savus

burvja valgus, kuri tevi saista, saule tevi aizkar,

topi dzīva!"

„Ko nu atgādināt arvien vēl bērnu pasakas,"
viņa nepacietīgi atbildēja, jo svešā kunga izturē-

šanās viņai tapa arvien vairāk nesaprotama.

„Ek!" viņš iesaucās ar īgnumu, viņu piepeši
pie elkoņa sagrābdams un purinādams. „Es tevi

neatstāšu, kamēr nebūšu tevi no miega atmodinā-

jis. Vai dzirdi, es tev saku: Atmosties!" Viņš to

Eurināja atkal, tā ka jaunā sieva aiz sāpēm un

ailēm izgrūda kliedzienu un no viņa izrāvās.

Uz viņas kliedzienu ieskrēja ari mazais pui-
ka un nomanīdams, ka svešais mātei dara pāri,

viņš ar zvērošām acīm nostājās tai par sargu

priekšā.
«Neaiztiec mammu," viņš sacīja. „Duksis

nāks palīgā, tad tu redzēsi!"

Viņa māte izbailēs skatījās apkārt, nezināda-

ma, kas lai notiek.

Bergers, šo skatu pamanījis, atlaidās no sava

straujuma.
„Neizbīstaties jel tik ļoti no manis," viņš sa-

cīja, «neesmu nācis jums uzmākties jeb citu ko

ļaunu nodarīt. Kas mani šurp veda, bija citi ie-

mesli, tagad redzu, ka tie velti. Es jūsu omulību

un laimīgo dzīvi vairs turpmāk netraucēšu. Tu-

riet mani manis dēļ par traku un aizmirstiet mani,

jūs jau šo mākslu tik brangi protat. — Dzīvojiet
sveiki!"

Viņš ātri izgāja pa durvīm, un kad jaunā sie-

va attapās tam pakaļ skatīties, viņš bija nozudis.

„Vai žīds vairs nenāks?" mazais Pēterītis, jo
tā viņu sauca, prasīja mātei.

„Nē, vairs nenāks," viņa viņu apmierināja.
„Lai tikai nāk!" viņš lielījās, „es tevi, māmiņ,
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sargāšu, mēs abi ar Dūksi sargāsim un runcis ari

piepalīdzēs."
Jaunā sieva atjēdzās, ka tā bij aizmirsusi

brokastu taisīt; viņas vīrs varēja katru acumirkli

pārnākt. Ātri tā iesteidzās ķēķī, un drīz uguns

gaiši sprēgāja uz pavarda.
Bet brokasts vēl netapa gatavs, kad gaidītais

jau parādījās durvīs, jauns zaļoksnis vīrietis ar

sārtu seju un tumšiem matiem. Viņš, sievu mīļi
noskūpstīdams, ņēmās to drusku piezobot, ka tā

šorīt gan esot aizgulējušies, ka nule tik brokastu

taisot. Viņa tam pastāstīja šī rīta romānu, kurš

tai ar svešo kungu bij atgadījies.
Andrejs, sievas stāstā noklausījies, brīnījās

un smējās. Viņš gandrīz to būtu par pasaku tu-

rējis, ja Pēterītis, nupat ķēķī ienākdams, ar pilnu
muti nebūtu sācis stāstīt par svešo žīdu, kurš gri-

bējis aizvest mammiņu.

Viņi beidzot vienojās tanīs domās, ka viss jā-
uzskata par joku, kuru pilsētas kungs savā pār-

galvībā domājis dzīt ar muļķīgu lauku sievieti.

Viņa sāka pat nožēlot, ka bija tik tālu runā ielai-

dušies un tā svešajam devusi iemeslu pret viņu
tik droši izturēties.

„Paskat," Andrejs smējās, „es varu lepns būt

uz savu sievu, ka pat pilsētas kungi ap to sāk lak-

stoties."

Jaunā sieva atkal draudēja jokodama, ka ja
viņš viņu zobošot, tad tā nākamu reizi patiesi sve-

šajam būšot līdzi iet.

Drīzi brokasts bija pagatavots un visa ģime-
ne sasēda ap galdu. Tā pastāvēja no pieciem lo-

cekļiem: tēva, mātes, mazā Pēterīša, Dukša un

runča. Abi pēdējie likās caur lielo apsardzības
gaitu, kuru tiem Pēterītis bija piešķīris, visas

savstarpīgās ķildas aizmirsuši. Visi kopā ēda no-

kavēto brokastu ar toties lielāku apetitu.
Šī mazā ģimene, kur sirsnīga mīlestība vie-

noja tēvu, māti un dēliņu, sastādīja miera un lai-

mības ainu. Tos netraucēja ne baiga nākotne.
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ne tumša pagātne, ne izvirtušas vēlēšanās, ne aug-
sti lidinošās cerības. Tiem nebija ko nožēlot, vai

vienam no otra ko apslēpt. Tikpat gaiši, kā rīta

saule atspīdēja viņu istabā, tā atspīdēja viņu sir-

dīs, tanīs visus kaktiņus gaismā celdama. Sveš-

nieka pirmītējā ierašanās, kura kā mazs biedi-

nošs negaisa mākonītis pie apvāršņa malas parā-

dījās, tagad bij aizmirsta, viss gāja pa vecam, un

būtu bijis jāvēlas, lai arvien tā paliktu. Tikai

dzīvības noslēpumainā vara sver un mēro ar citā-

diem svariem, nereti tā izsviež cilvēku no gluda-
jām iebrauktajām omulības sliedēm, lai to pretī
vestu lielumam vai iznīcībai.

Bergers pa to starpu itkā trenkts devās at-

pakaļ uz muižu. Sviedri viņam ritēja gar vai-

giem, un viņš tā steidzās, itkā tam būtu no kā jā-
bēg, kas tam cieši bija uz papēžiem. Viņš pats
sev nespēja izskaidrot. Galvenās jūtas, kas viņu

nomāca, bija kauns, tas kaunējās par savu muļ-
ķību un baidījās mājā iedams sastapt savu drau-

gu — dakteri, kas tam to varētu no ģīmja nolasīt.

Krūts viņam drusku atvieglojās, kad tas ierau-

dzīja Alidi pretim nākot caur muižas dārzu. Ali-

des izskats bij ari tāds, kas spēja izkliedētās do-

mas valdzināt un pie sevis saistīt. Savā baltajā
rīta uzvalkā ar sarkano rozi pie krūtīm tā pati lī-

dzinājās vasaras rītam, kurš jau pāriet karstajā
dienvidū.

Šķelmīgi smaidīdama tā uzrunāja Bergeru:
„Ā, tur jau jūs esat! Jūs gan gribējāt pazu-

dušā dēla lomu spēlēt, bet tur jūs maldāties, jums
būs jāpietiek ar pavēsu kafiju. Papiņš jau ar

daktera kungu nodzēruši un sēž pie kāršu galda,
kur viņu radniecīgās dvēseles liekas būt atradu-
v— ii

sas.

Bergers atvainojās, ka tas gribējis jauko rītu

baudīt, bet apkārtni nepazīdams drusku nomaldī-

jies un tādēļ aizkavējies.
Alide lūdza viņu pie kafijas galda un solīja

to nākamu reiz pie pastaigāšanās pavadīt. Kā
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pieklājīga saimniece ari viņa nebija brokasto-

jusi, kamēr viesis pārnāca. Tagad tie abi pie gal-
da tērzēja, kamēr Hartfelds ar dakteri nupat par

kādu nobeigtu kāršu partiju strīdējās. Pa pus-
atvērtām durvīm bija viņu uzbudinātās balsis

blakus istabā dzirdamas.

Bergers pazina sava drauga kaislību kāršu

spēlē, ja tam izdevās tādu pašu pretinieku atrast,

tad tas varēja caurām dienām un naktīm kārtis

spēlēt, visu ārpasauli aizmirsdams. Un, kā likās,
tad Hartfelds bija tiešām tāds pretinieks, kurus

kopā jau Alide bija apzīmējusi par radniecīgām
dvēselēm. Tagad Bergers ar Alidi bija vieni at-

stāti, ko abi nelikās nemaz nožēlojot. Pirmais

sāka arvien vairāk aizmirst savu šā rīta nepatī-
kamo piedzīvojumu un ielaidās dzīvā sarunā ar

savu daiļo biedreni, kura attīstīja daudzpusīgas
zināšanas un prata tik veikli par visvienkāršākām

lietām stāstīt, ka nevarēja beigt viņā noklausīties.

Pamazām viņa bija savu iesākto kautrību atme-

tusi un kaisli sāka atdzīvoties gadījumā, kurš tai

pēc ilgas vientulības deva iespēju izmainīt savas

domas un jūtas ar cilvēku, kas to saprot.
Ar savu tēvu viņa tikai iespēja sarunāties oar

saimniecību un tam kādu jautru „dejas" gabalu
spēlēt priekšā. Ari viņas sabiedrības aploks,
kurš pastāvēja pa lielākai daļai no „mietu pilso-
ņiem", nebija pietiekošs viņas dzīvajam garam.

Viņas zināšanas gan nebija visai dziļas, bet toties

daudzpusīgas, līdzīgas viņas dabai, kas neno-

gremdējās dzīves dziļumos, bet itkā spīdošs putu
burbulis, kurš atspoguļo visas krāsas, laistījās pa

virspusi.
Dažas dienas aizgāja. Mūsu četri pazīstamie

bija nošķīrušies divās partijās, kuras tikai sati-

kās pa ēdiena laiku. Hartfelds ar Zantoru piede-
rēja pie vienas partijas, Bergers ar Alidi pie ot-

ras. Dakterim gan ari sākot Alide bija patikusi,
bet kad viņš redzēja, ka tā viņa biedrim uzmet
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laipnākus skatus, tas ari pēdējam atstāja priekš-
roku un bija pilnam apmierināts ar Hartfelda sa-

biedrību, ar kuru kopā tie apskatīja muižas dar-

bus un jaunās saimniecības ietaises un visu pā-
rējo laiku pavadīja kārtis spēlēdami.

Viņu toreizējā saruna ar savu draugu par

Saulgriezīti, kura bija notikusi šurpu braucot

dzelzceļa braucienā, tam likās pilnīgi izgājusi no

prāta, mazākais viņš nekad par to neieminējās,
kas Bergeram bija par lielu prieku.

Pēdējais tad vienīgi ar Alidi kopā būdams

padevās arvien vairāk viņas iespaidam. Ar varu

tas centās izlīdzināt robu, kurš tam bij atgadījies
caur viņa sapņu bojā iešanu, un bez tam viņam
pirmo reizi dzīvē bij izdevība, tik bieži kopā būt

ar kādu sievieti un ar viņu tik tuvu iepazīties;
savā darba pilnajā mūžā tas vairāk bija gara ne-

kā jūtu iespaidam padevies un tam nekad tuvāks

sakars ar sievietēm nebija bijis. Alide gan ne-

bija visai līdzīga viņa sieviešu ideālam, kuru tas

neuzskatīja par kādu salona rotas lietu jeb tikai

par savas ģimenes turpinātāju, bet par vīra cen-

tienu un darba biedreni. Viņš tomēr cerēja šo

velti izšķērdēto jaunības spēku derīgākiem nolū-

kiem un cilvēces mērķiem piegriezt, itkā strauj-

upīte, kura caur puķu ieleju līku loču puto, tiek

valdzināta dzirnavu riteņu griešanai. Viņu saru-

nas, kuras no sākuma pastāvēja vairāk jokošanās
un abpusīgās ķircināšanās, tapa jo dienas nopiet-
nāka un dziļāka satura, tās grozījās ap sava laik-

meta vajadzībām un cilvēces spiedīgiem jautāju-

miem, un Alide bija vērīga skolniece, kura vi-

sam, kas viņas garu iekustināja kā jauna parādī-
ba, pieķērās ar sevišķu dedzību.

Viegli un nemanot bija ari laiks aiztecējis
mazajā dzelzceļa būdiņā, Saulgriezītes mājotnē.
Kamēr viņas vīrs pie dzelzceļa strādāja, tai pie-
tika diezgan darba apkopjot māju saimniecību,
kas bija daudz plašāka nekā pa viņas vecāku dzī-
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ves laiku, pie kuriem tā savu jaunību bija trū-

kumā un nabadzībā pavadījusi.
Tagad pie viņas valdīja ari visur kārtība,

kura vispirms krita acīs pie mazā dārziņa, kurš

no senākā sakņu dārza bija pārvērsts par glīti
uzkoptu augļu dārzu ar kādām piecām līdz se-

šām ābelēm un ogu krūmiem; tāpat senākās vien-

tules saulgriezes vietā tagad bija sastādītas rozes

un lefkojas, kuru dobes stiepās visgarām gar zaļi
krāsoto treliņu žogu. Dārzā ari atradās kādi trīs

bišu koki, no kuriem šorīt agri Saulgriezītes vīrs

aizejot bija medu izņēmis.
Kad Saulgriezīte bija visu apkopusi, viņa no-

domāja savu radinieci apciemot un tai ari kādu

krūzīti no medus aiznest nogaršot.
Viņas radiniece bija no citurienes atnākda-

ma nupat kā uzņēmusi moderniecību Hartfelda

muižā.

Kaut gan muiža, kā jau minēts, bija tikai kā-

das verstis atstatu no Saulgriezītes būdiņas, to-

mēr viņa to no iekšas nepazina un bija tikai kā-

das reizes garām gājusi. Viņa ari nezināja, ka

muižas īpašnieks Hartfelds ir tas pats, kuru viņa
bērns būdama pie sevis mājā bija redzējusi, tik-

pat maz tā ari zināja, ka viņa meita Alide bija
viņas senākā mazā ienaidniece. Citādi jau tā bū-

tu nākusi uz domām, ka svešais kungs, kurš to

priekš kādām nedēļām bij izbiedējis, varētu mui-

žā atrasties, un tad viņa ne soli nebūtu turpu

spērusi.
Uzposusies ciema drēbēs un apģērbusi mazo

Pēterīti, kuru tā gribēja līdzi ņemt, viņa ielēja
medu krūzītē, un tad abi devās ceļā.

Pēterītim, kurš pirmo reiz tik tālu drīkstēja
iziet uz lauka, bija neizsakāms prieks par raibām

puķēm, kuras ziedēja gan labībā, gan grāvmalās.
Rudzu puķes, magones, baltie āboliņi, zilie vana-

gu nadziņi ziedēja un smaršoja cits caur citu, ka

acis nevarēja beigt noskatīties.
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Viņš jau bija pilnu padusi saplūcis, bet tikko

kādu puķi ieraudzīja, tas no prieka iekliedzās, un

mātei bij atkal jāpaliek stāvot, kamēr viņš ar pie-
tvīkušiem vaidziņiem un spīguļojošām acīm tik

plūca ko plūca. Drīz atkal to iekairināja kāds

raibs tauriņš, kuram viņš dzinās pakaļ, ka mātei

bij beidzot abi rokā jāķer, tik tauriņš kā puika,
kamēr viņu pašu atkal gūstīja bites, kuras, vai nu

medus pievilktas, kas bija Saulgriezītei rokā,

jeb viņas pašas sārtās lūpas par kādu sevišķu zie-

du turēdamas, tai pakaļ dzinās un dūkdamas vi-

ņu vienmēr aplidoja.
Tā jokodami, skraidīdami un smiedamies tie

bija muižu sasnieguši un atradās pie pagalma vār-

tiem.

Saulgriezīte nezināja, pa kuru pusi tai jāiet,
tādēļ viņa uzņēma ceļu gar muižas dārzu, kas pie-
slējās pie pašas dzīvojamās ēkas.

Gar sētas ārpusi iedama, tā neviļus paskatī-
jās dārzā, viņas skats vērsās uz kādu lapeni, kurā

tā ieraudzīja divus cilvēkus, kādu dāmu baltā

apģērbā un viņai līdzās sēžot kādu kungu.

Saulgriezīte bija šos cilvēkus pazinusi. Vi-

ņas skats tapa stīvāks un plašāks, acu āboli tai

spiedās no pieres, kamēr pelēks bālums pārklāja
viņas seju. —

Dobju, paklusu kliedzienu izgrūzdama, tā

taustīja ar roku, itkā kādu balstu meklēdama, un

tad sašļuka turpat sētmalā uz kāda akmens.

„Māmiņ, kas tev notika?" prasīja Pēterītis.

Viņa nekā neatbildēja.
„Vai tev bite iedzēla, māmiņ?"

„Jā, bite," viņa vāji dvesa.

Kamēr zēns skrēja ķert rokā nekaunīgo biti,
tamēr Saulgriezīte, galvu rokās iespiedusi, sāka

pārdomāt. Viņai bij, itkā tā piepeši būtu kādu

sitienu dabūjusi, tā ka viņa pirmā brīdī nezināja,
kas ar viņu notiek. Tad tās smadzenes sāka pie-
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peši ātruma strādāt, itka ļaudis viens caur otru

iztraukti skrej, kad sacēlies ugunsgrēks.

Spilgtās krāsās, itkā tas vakar būtu noticis,

viņas toreizējais bērnības piedzīvojums ar bālo

puiku un melnmataino ļauno meiteni tai stājās

priekš acīm. Viss jau bija tāpat kā pa vecam, ti-

kai ka gadi, neizdzēšami gadi gulēja starpā. Viņa
gan ari tagad neiedomājās, ka tā varbūt puiku
mīlējusi, un ka viss būtu varējis citādi tapt.

Neizsakāms rūgtums viņā mutuļoja uz aug-
šu. Pirmās jūtas, kas viņā pamodās, bija naids,
neizsakāms naids, kurš tikai tanī ziņā bija pār-
grozījies, ka tā neienīda vairs ļauno burvi, bet

lepno, smalko jaunkundzi.
Kad Saulgriezīte bija kautcik atpūtusies un

atkal saņēmusies, tā iegāja pie savas radinieces,

no kuras tā visu tuvāki dabūja zināt par muižas

īpašnieka ģimeni un viņa viesiem. Tiešām, viņas

instinkts, ar kuru tā bija Alidi pazinusi, viņu ne-

bija maldinājis. Radiniece stāstīja, ka no viņu
kunga meitas un no svešā kunga, kas še pa vasa-

ras laiku viesos esot, laikam būšot iznākt pāris,

jo viņus arvien redzot kopā. Viņš gan esot tāds

paauksts un nopietns, bet Alides jaunkundze jau
protot tik laipni un kairinoši smaidīt, ka tā gan

viņu iekarsēšot, un kur gan viņš varētu sev labā-

ku brūti atrast? Viņš jau būtu tīri akls, kad tas

viņu neņemtu, tā jau esot skaista, smalki mācīta

un sava tēva vienīgā mantiniece. Līdz šim tā ari

katru precinieku atraidījusi, bet nu jau tai nākot

pāri par divdesmit gadu, kur laiks beidzot kādu

izvēlēt, un svešais tai no visiem liekoties vairāk

būt pa prātam.

Radiniece tā pļāpāja vienā laidā, nezināda-

ma, ka katrs viņas vārds itkā dzelonis iedzēla vi-

ņas viesei.

Saulgriezīte, kura bija visu klusēdama uz-

klausījusi, piecēlās, lai atvadītos. Mazais Pēterī-



418

tis bij ari nemierīgs tapis un prasījās vienmēr uz

mājām.
Radiniece, viņu izvadīdama, gribēja to atkal

gar muižas dārzu vest, jo varot jau būt, ka viņu
jaunkundze atkal ar svešo kungu dārzā atrodo-

ties, Saulgriezīte tad dabūšot viņus labi aplūkot,
bet pēdējā aizbildinājās, ka viņai jāsteidzoties,
un devās pa taisno celiņu no muižas pagalma ārā.

Viņu māju ceļš nebūt nelīdzinājās viņu šurp
nākšanai, jo visa jautrība un smiekli bija zuduši.

Pēterītis bija noguris, ka negribēja vairs pakaļ
dzīties tauriņiem un plūkt skaistās puķes, un ja
tam visai kāda krita acīs, tad tomēr māte ne to

ievēroja, ne ari uz Pēterīti klausījās.
Klusēdami viņi sasniedza māju. Bija jau

stipri krēsls, un Saulgriezītei bija jāsteidzas vī-

ram pagatavot vakariņas.
Andrejs pārnāca, un Pēterītis viņam atkal

pirmais izstāstīja, ka abi ar māti bijuši tālu, tālu

ciemā. Viņš esot ķēris pulku tauriņu un mātei ie-

kodusi bite. Bijusi ari ļoti neganta bite, jo viņai
vēl dikti sāpot.

Patlaban Pēterītis nobeidza savu stāstu, kad

māte ienesa vakariņas. Viņa bija tikpat klusa kā

pirmīt un maz ko vērību grieza uz savu vīru,
kurš, šodien sevišķi pie laba prāta būdams, daudz

jokoja. Beidzot ari pēdējais nomanīja, ka viņa
sieva uz viņu neko neuzklausās un nav tāda, kā

arvien.

„Kas tev, Čiepiņ?" viņš prasīja, viņas vārdu

pēc paraduma saīsinādams, „kamdēļ tu neesi

jautra?"
„Nezinu, aiz kāda iemesla lai es priecātos!"

viņa pastrupi atbildēja. Tās iekšējais rūgtums
viļņot viļņoja uz augšu un meklēja sev ceļu lauz-

ties uz āru.

„Vai tad nu arvien vajag iemeslu, kamdēļ jā-

priecājas, jautrs prāts jau nāk pats no sevis, tā ir

īstā Dieva dāvana," Andrejs sacīja pārmezdams,
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jo sievas atbilde viņam izklausījās pavisam ēr-

mota un neparasta.
„Bet tāda jautrība bez kādas jēgas ir muļķī-

ba. Tikai teļi un jēri lēkā, nezinādami, par ko

tie priecājas."
„Ā, tagad es zinu!" iesaucās Andrejs. „Tu

gribi man pārmest, ka es tev nekādu prieku nesa-

gatavoju. Bet pag', dabūsim ari iemeslu," viņš
teica, no kabatas naudas maku izvilkdams, jo šo-

dien tas bija dabūjis savu algu izmaksātu. Maku

lielīgi žvadzinādams viņš to turēja Saulgriezītei
priekšā, bet viņa uz to gandrīz nepagrieza ne acis.

„Tev šī nauda nav saimniecībai vien jāiz-
lieto," viņš sacīja, redzēdams, ka nekas cits neat-

liek, kā pie pēdējā līdzekļa ķerties, lai sievas

prātu uzjautrinātu, „man tev jāsaka kas jauns,
vai zini, ka no nākamā mēneša mana alga tiks

pa-

augstināta par pieciem rubļiem mēnesī. Čiepiņ,
ko nu tu saki?" viņš prasīja, pats par to priecā-
damies, ka sievai tādu pārsteigumu sagatavojis.

„Kas tad man jāsaka?" bija viņas sausā atbil-

de, pie kam viņas vīrs par velti gaidīja, ka tās

acis priekā iemirdzēsies.

Viņš to sakampa ap viduci, viņu riņķī griez-

dams: „Nu tik, Čiepiņ, mums būs dzīve! Priecā-

jies nu, ko nu par velti izliecies tāda nopietna."
Bet viņa ātri no viņa atraisījās.

„Nu tu varēsi sev nopirkt jaunu kleiti un tādu

lakatu, kā tu vēlies. Tu arvien teici, ka tev patī-
kot zila zīda šalle. Ej vien, sirsniņ, uz pilsētu
un rītu pat sev to iegādājies."

„Kam gan lai es „pucējos"?" viņa atkal nici-

noši prasīja.

„Čiepiņ, es nudien nezinu, kas tev šodien no-

ticis! Tu prasi tik ērmoti, kādēļ lai tu „pucējies"?

Nu, tāpat, lai tu esi smuka. ledomājies tik, kad

tev būs jaunā kleite un šalle, tad jau tu izskatī-

sies tīri kā muižas cienīgā jaunkundze."
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Nezinot viņš bij aizkāris šo vārīgo vietu. Atri

un dusmīgi viņa pret viņu apgriezās:
„Vai šī cienīgā jaunkundze ir tāds apbrīno-

jams dieveklis, ka man jācenšas viņai līdzinā-

ties? Vai es par viņu esmu tik daudzreiz slik-

tāka?"

„Sieviņ, mija," Andrejs izbrīnījies teica, „ka
tad tu nāc uz tādām domām sevi salīdzināt ar cie-

nījamo jaunkundzi?"
„Vai tad neesmu tāds pat cilvēks kā viņa?"
«Cilvēks gan, bet tā taču ir pavisam cita dzī-

ves kārta. Bet, Čiepiņ mīļā —" vīrs prasīja, „vai

es tevi nemīlu kā savu acu raugu? Vai tad tev

kāds teicis, ka es ko sliktu par tevi runājis? Es

citādi nevaru saprast, kas tevi tā uzbudina."

„Nu, tev," viņa nicīgi atbildēja, „tev esmu la-

ba, kad ari es vēl būtu daudzreiz sliktāka."

„Nu, tad jau labi," Andrejs izsaucās atvieg-
lots, „tad jau mēs atkal varam dzīvot kā dzīvo-

juši. Kas mums jābēdā par kungiem, ne mēs ie-

sim pie viņiem, ne viņi nāks pie mums, un sava

iztikšana jau mums, paldies Dievam, ari ir, tā ka

nebūt nav jānoskumst."
„Dzīvot kā dzīvojuši, jā," — Saulgriezīte,

kura no sava uzbudinājuma bij atlaidusies, tagad
runāja sērīgi vienaldzīgi, „tā vienu dienu, tā otru

un tā tālāk un tālāk."

«Cerēsim, ka Dievs mums līdz mūža galam
palīdzēs," viņas vīrs piebilda ar stipru paļāvību.

Viņa tam nekā vairs neatbildēja. Pie galda
nosēdusies, viņa atspieda galvu rokās un nogrima

sapņos, visu ap sevi aizmirsdama. Neviļus viņas
skati pavērsās uz spoguli, kurā tā sevi ieraudzīja
no sveces apspīdētu. Varbūt pirmo reizi tā grie-
za uz sevi vērību un ieraudzīja, ka viņa bija skai-

sta. Ar saviem divdesmit četriem gadiem tā bij
uzplaukusi par pilnu ziedu, tā bij saulgrieze, ku-

ru vēl nebij aizsniegušas rudens salnas, un kura

ilgojās pēc saules karstajiem skūpstiem.
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Viņa pati nogrima savā izskatā, jo tā mīlīgi
daiļā būte ar spulgajām acīm un smago matu pi-

numu, kas tai kā vaiņags bij ap galvu apvīts, vi-

ņai izlikās kā sveša, kuru tā vēl līdz šim nebija
redzējusi. Andrejs, kas pirmīt bija par velti gai-
dījis tās acis atspīdam, tagad tās redzēja mirdzam

brīnišķā spožumā, tikai tās viņu neredzēja un lū-

kojās kur tālu projām. —

Ar mīlīgu smaidu viņa iesāka, itkā sev pašai
runādama: kad es būtu augsta dāma, citādi jau
man nevajadzētu izskatīties kā tagad. Maniem

vaigiem tik nevajadzētu būt no vēja nopūstiem
un rokām cietām sastrādātām. Man būtu balta

kleite mugurā kā vissmalkākais zīda plīvurs un

mati man dziļi pār pleciem nokārtos, lūk tā —

viņa pakratīja galvu, tā ka kuplās bizes novēlās

uz muguru — un es ieietu lielā zālē, kas būtu pil-
dīta ar visvisādu puķu reibinošu smaršu un ne-

skaitāmu uguņu apgaismota, tikai šīm ugunīm va-

jadzētu visām sarkanām būt — un blakus kaut

kur atskanētu muziķa, tāda lēna, pilna neizsakā-

mas, sēras ilgošanās, un taptu arvien skaņāka, ar-

vien straujāka, tā vaidētu un gaustu itkā dobji
iekliedzieni, nākdami no izmocītas krūts, un vi-

sas sarkanās ugunis man visapkārt sakustu vienā

liesmā, kura izskatītos itkā asiņojoša sirds
...

Viņa apklusa un likās klausoties skaņās, kuras

viņa vien tikai dzirdēja.
Andrejs kratīja galvu, viņš nespēja no savas

sievas tapt gudrs. Viņa vairs neizskatījās tāda

uzbudināta kā pirmīt, kur viņš domāja, ka tas

droši vien viņu kaut kā nezinādams būs aizkai-

tinājis, bet viņas tagadējā izturēšanās viņam iz-

likās vēl mīklaināka.

„Sieviņ, iesim pie miera," viņš beidzot, klu-

sumu pārtraukdams, sacīja, „tu jau ari būsi nogu-
rusi no pastaigāšanās."

Mechaniski viņa piecēlās un, uz savu gultu
iedama, sāka noģērbties.
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Andrejs nopūtās, jo viņa bija aizmirsusi tam

labu nakti sacīt. Viņš nevarēja saprast, kas viņa
sievu tā pārvērtis, bet cerēja, ka no rīta atkal viss

būs pa vecam.

Šīs cerības tomēr viņa vīla, jo kaut kas bija
viņu dzīvē iemaisījies, ko viņš nespēja atminēt.

Grietiņa gan uzsmaidīja kā agrāk un rotaļā-
jās ari ar Pēterīti, bet tas notika arvien retāk, un

bieži vien viņš to sastapa, ka tā pašā darbā bija
rokas klēpī salikusi un dziļi domās nogrimusi.

Velti viņš mēģināja tās sapņu cēloni izzināt,
no viņas nebija nekas izdabūjams, jo ko lai Saul-

griezīte būtu viņam varējusi teikt, kad tā pati se-

vi nesaprata. Viss jau nāca neviļus un viņai pa-
šai nezinot.

Sapņu pavediens, kurš visus šos gadus bija
pārtrūcis, tinās atkal, itkā neredzamas rokas

stiepts ap zelta spoli, un vērpa tai visādas ainas

priekšā, kurās attēlojās viss tas, kas viņas dzīvē

bija nesasniedzams jeb zudis.

Bet kādēļ zudis? viņa dažreiz, no saviem sap-

ņiem strauji uzlēkdama, sev prasīja? Vai ne pašas
vainas dēļ? Viņš taču bija še bijis, pēc viņas

meklējis, un kad viņš to būtu atradis, kādu viņš

domāja, vēl brīvu, vai tad viņa nebūtu palikusi
uzvarētāja par lepno dāmu ar visu viņas bagātību
un smalkumu?

Kad pēdējai izdotos cerēto brūtgānu iegūt,

viņa tomēr nicīgi uz Saulgriezīti noskatītos, ne

domāt nedomādama, ka tai viņai par savu laimi

jāpateicas, no kuras viena vārda viss bij atkarā-

jies.

Viņas asinis arvien straujāk ritēja, simtu dze-

nuļu to dzina kaut ko iesākt, ko darīt, par ko viņa

nevarēja nākt skaidrībā. Viņa gribēja savai

augstprātīgai līdzcensonei, kura jau kā bērns bija
par viņu zobojusies, pierādīt, ka viņai tikpat lie-

las, jā, lielākas tiesības bij uz laimi, un ka viņa

no šīm tiesībām bija brīvprātīgi atsacījusies.
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Tādā ziņā pamodusies mīlestība uz viņas jau-
nības pazīstamo parādījās naida veidā. Viņa vēl

neapzinājās, ka tā ilgojas pēc laimes, bet viņa sa-

juta, ka tā ienīda to, kas draudēja šo laimi izpos-
tīt.

Ap Jāņu laiku, kad dienas mēdz būt visgarā-
kās, mēness vienojās ar vakara sārtumu un tum-

sai nolaižoties gaisma aust otrā debess malā. Li-

kās, itkā diena dusētu pie nakts krūts un pētītu

viņas noslēpumus. Noslēpumainās jūtas, kuras

valda tad dabā, pārņem ari cilvēku, tā pati vara,

kas attīsta pumpurus, dzemdē krūtīs jūtas, tā at-

risina ziedu lapiņas tāpat kā jūtas tērpj vārdos.

Šādā vakarā Hartfeldu muižas dārza lapenē
atradās Alide un viņas viesis Bergers. Pēdējais bi-

ja tagad viens pats muižā palicis, jo viņa draugu,
dakteri Zantoru, darīšanas jau bija aizsaukušas

prom viņa dzimtenē.

Ari Bergera aizceļošanas laiks tuvojās. Gai-

dītā profesūra viņam jau bija tikusi piedāvāta,
kura to aicināja pēc kāda mēneša X. pilsētā ie-

ņemt savu vietu. Viņam tādēļ bija jāsteidz savas

darīšanas nokārtot un, tas galvenākais, nākt ar

Alidi skaidrībā.

Soli pa solim viņi bija viens otram tuvojušies,
abiem bij viņu nolūki pazīstami, trūka tikai vēl

izšķirošā vārda.

Abi varbūt juta, ka šis vakars viņus vedīs pie

mērķa, jo pēc kādas vienaldzīgas sarunas, kura

derēja tik par segu viņu uzbudinājumam, tie pil-
nam apklusa.

Viņš bija nolaidies lapenē uz sola, galvu ro-

kās atspiedis, un viņa stāvēja lapenes durvīs, spē-
lēdamās ar kādu rožu ziedu.

„Alide," viņš piecēlies teica, tās roku satver-

dams: „Jums mana vēlēšanās nebūs sveša, un ce-

ru, ka jūs viņu izpildīsat. Mūsu kopdzīve ir mūs

vienojusi vienādos uzskatos un centienos itkā di-

vas nešķiramas puses, kuras kopā sastāda vienu
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veselu. Es justos dzīvē nožēlojams vientulis, ja
man būtu vienam jādzīvo, vai jūs negribētu būt

mana mūža biedrene un kopā ar mani turpināt
mūsu iesākto gaitu?"

Viņa bij savu „jā" vārdu devusi un ieslīga
viņa rokās.

Vai šī mīlestība bija tā, kas apgroza cilvēka

visdziļākos dzīvības pamatus, to pašu paceldama
vai visaugstākos augstumos, vai nogrūzdama vis-

dziļākā bezdibenā? Viņa gan nebija tāda, bet var-

būt ka tā savā ziņā bija labāka. Tā līdzinājās pa-
lēnam dienvidus vējam, kurš apaugļo druvas lau-

ku, kamēr pirmējā, kā postoša auka, izrauj kokus

ar saknēm.

Pēc brīža, kad tie savās jūtās bija vienoju-
šies, viņi apņēmās pie Alides tēva doties, lai viņam
kā saderinājušamies stādītos priekšā. Pēdējais
pēc vakariņām negāja tūdaļ gulēt, bet mēdza ar-

vien savā saimniecības grāmatā savest rēķinus,
Bergers ar Alidi tādēļ domāja, ka tie viņu vēl

kājās atradīs.

Kad viņi no lapenes izgāja, piepeši kas kokos

iečabējās un kāda ēna noslīdēja gar dārza žogu.

„Laikam kāds no muižas ļaudīm, kurš gribē-
jis apciemot ogu krūmus," sacīja Alide. „Naba-
dziņam nevajadzēja nemaz tā slapstīties, es šo-

vakar labprāt visus ogu krūmus citiem novēlētu."

Roku rokā viņi abi iegāja pie tēva.

~Māmiņ, vai tu negribi, es tev atnesīšu kādu

no riekstiņiem, kuri tur vēl koka galotnē?" pra-

sīja Pēterītis savai mātei, gandrīz pa pusei rau-

dādams, tādēļ ka pēdējā viņu nemaz neievēroja
un dārzā zem koka sēdēdama nodarbojās ar kādu

papīra gabaliņu un vilka
uz tā līkumiņus un strī-

piņas, no kuriem Pēterītis nekā nesaprata.

„Varbūt, ka tev labāk garšo cukura zirnīši?"
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viņš arvien nepacietīgāki prasīja, „es iešu un tev

viņus sašķīšu."
Bet ari šoreiz nenāca nekāda atbilde.

„Māmiņ, māmuļiņ, māmuciņ!" viņš jau sāka

raudāt un raustīja viņu pie drēbēm.

„Jā, jā," viņa no tā vaļā raisīdamās atteica,

„ej vien atnes."

Kamēr Pēterītis mudīgi aizšāvās prom, ap-

mierināts, ka māte beidzot viņu bij ievērojusi, un

zirnīšus šķīdams un pats viņus nogaršodams pil-
nīgi savu gaitu aizmirsa, kamēr Saulgriezīte ar

neveikliem burtiem aprakstīja minēto papīra ga-

baliņu.
Rakstam bija sekošs saturs, kurš līdzinājās

dzejai:

„Mans miers ir beigts! Kā postītājs
Tu meti degli manā dzīvē,
Kur šausmīgi viss uzliesmo —

Kas gadu gados uzcelts bij,
Nu sabrūk, sakrīt, top par pelniem!
Un uguns mēles, kāri laizot,

Visapkārt spiežas katrā vietā,

Jau viņas sagrābj priekškaru,
Kas sedza dvēs'les dziļumus .. .

No bezdibeņiem paceļas
Lūk kāda būte liesmu blāzmā

Mirdz viņas vaigs tik šausmains, skaists,
Kā apliets karstām asinīm. —

Vai tā ir mīlestība?
"

Tagad viņa sāka sevi saprast. Viņa jau bija
nākusi pie skaidrības, kad tā muižas dārza lapenē
bija noskatījusies slaiko vīrieti, kura bālo smalko

ģīmi apspīdēja pilnais mēness spožums.
Pati nezinādama, ko dara, viņa to vakaru bij

aizmaldījusies līdz muižas dārzam, kur tā noklau-

sījās Bergera sarunu ar Alidi. Katrs viņu vārds bi-

ja kā šķēps tai krūtīs griezies. Pēc tam, domāda-

ma, ka tie viņu pamanījuši, tā bij kā bez nojautas
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skrējusi, kamēr tā vienos sviedros bij nokļuvusi
mājā.

Ar degošu pieri pa gultu valstīdamās tā cauru

nakti bija bez miega pavadījusi.
Ai, kādēļ tikai tagad viņai bija apzināties, ka

pie svešā vīrieša to vilka kāda nepārspējama vara,

kur tas viņai bija zudis!

Viņa bija dzirdējusi, kā tas ar viņas naidnieci,
kura to savā tīklā bij ievīlusi, bij slēguši mūža de-

rību, un bez tam jau ari viņa pati bija saistīta, vi-

ņa bija precējusies un — māte.

Bet vai pie svešā kunga ari viņa nebija saistī-

ta? Vai šīs saites nebija vecākas nekā tās, kuras

viņa pēc tam bij uzņēmusies, pie sava tagadējā vī-

ra iziedama? Viņa bija savu bērnības saderēto at-

raidījusi, kad tas bija nācis viņu uzmeklēt, un to-

mēr viņam bija bijušas tiesības to darīt.

Pārāk ātri viņa bija tam savu solījumu lauzusi,
visu aizmirsusi un pilnīgi savai tagadējai dzīvei

nodevusies. Tagad viņa saprata, ka tas viņu bija

gribējis itkā no miega modināt un tad izmisis no

viņas aizgājis. Vai tas būtu viņu mīlējis, kad tā

būtu viņu sapratusi un uzņēmusi? Bet kas tad lai

būtu noticis? Vai tā būtu spējusi no sava vīra

šķirties, un ko tad pēdējais ar viņu zaudēja?

Viņš gan viņu bija precējis tādēļ, ka tā viņam

patika, bet vēl vairāk tādēļ, ka tas cerēja iemantot

viņas tēva vietu un māju. Kad kāda cita, mazāk

skaista viņas vietā būtu bijusi, viņš to tāpat būtu

precējis.

Saulgriezītes sirds pukstēja arvien ātrāk un

viņas prātojumi sapinās, ka tā nespēja tiem galu
atrast. Viņa salīdzināja savas līdzšinējās jūtas,
jeb labāk sakot bezjūtību, — kura pastāvēja iekš

tam, ka tā ar savu vīru bija paradusi dzīvot — ar

to dzīvības pilno spēku, kas tagad saviļņoja viņas
asinis un iekustināja katru dzīsliņu — un viņai

izlikās, ka pareizība stāvēja vairāk uz pēdējo, ne-
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kā uz pirmējo pusi. Bet ko šādi salīdzinājumi un

sakarsēto smadzeņu tēlojumi līdzēja?
Viss bija pagalam, viņš tai bij uz mūžu zudis!

Kad tikai viņš viņu nebūtu uzskatījis par tik nici-

nāmu un nožēlojamu būti, no kuras tam itkā no

nedzīva koka gabala bija jānovēršas un kas nebija
vairs vērta ne viņa atmiņas, kādēļ citādi viņš tik

ātri būtu ar citu saderinājies?
Šīs iedomas viņu mocīja, viņa nespēja tās pa-

nest.

Ak, tik vēl vienu vienīgu reiz ar viņu sastap-
ties, viņam rādīt, ka tā tiešām nebija tik nicināma

muļķe, lai tad mazākais tās sāpes, ko viņa cieta, at-

rastu ari pie viņa atbalšu.

Arvien vairāk viņā modās nodoms Bergeram
kādā ziņā tuvoties. Vispirms viņa apņēmās tam

rakstīt.

Mazais papīra gabaliņš, ap kuru viņa tā pūlē-
jās, tur neveiklus burtus vilkdama, bija šā nolūka

vēstule.

Vēstuli norakstījusi, viņa to izlasīja un tad

atkal saplēsa. Tur nebija nekas no tā sacīts, ko vi-

ņa īsti gribēja teikt. Kas šīs īsās slejiņas bija pret
visu to, ko viņa juta! Pie tam vēstule bija tik ne-

veikli rakstīta, ka tā varēja dot viņam iemeslu ti-

kai zoboties. Un cik briesmīgi ilgs tad izliksies

laiks, kamēr tā dabūs atbildi. Šādu mocošu dvēse-

les stāvokli viņa nespēja panest, labāk tūdaļ nākt

pie skaidrības, lai tad viņas liktenis izšķirtos kā

izšķirdamies. Viņas vīrs nebija mājā. Atri viņa ap-

ģērbās, nodeva Pēterīti uzraudzīt kādai kaimiņie-
nei un tad ar stipri pukstošu sirdi uzņēma ceļu uz

muižu
...

Bergeram tomēr iznāca ātrāk aizceļot, nekā

viņš bija nodomājis. Kāda steidzīga vēstule viņu

sauca tūdaļ projām uz viņa nākamo dzīves vietu,
atlika tikai vēl kādas pāris dienas, lai uz cēļojumu
sagatavotos. Alide viņam gribēja līdzi doties, lai

savu nākamo dzīves vietu ierīkotu.
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Kad Saulgriezīte muižas koridorā ieiedama pie
durvīm pieklauvēja, viņu ielaida kāda kalpone un

teica, lai pagaidot, kamēr viņa pasaukšot cienījamo
jaunkundzi. Kalpone to noturēja par kādu šuvēju,
kuru Alide bija pasūtījusi.

Saulgriezīte savā uzbudinājumā bija aizmir-

susi pateikt, ka tā vēlas ar svešo kungu runāt, un

attapās tikai tad, kad kalpone jau bija projām. Ta-

gad bija neizbēgami viņai ar savu pretinieci satik-

ties, „bet lai ari," viņa domāja, „man nav no viņas
jābēg," un naids, kas viņā no jauna uzliesmoja, de-

va tai dūšu.

Alide, kurai kalpone par šuvējas atnākšanu

bija paziņojusi, ienāca ar kādu drēbju saini uz ro-

kas.

Atnācēju uzskatīdama viņa tomēr tūdaj redzē-

ja, ka tā nav šuvēja, kuru viņa pazina, bet kāda

sveša sieviete. Kaut kas pazīstams tai ari pie viņas
krita acīs, tomēr viņa nespēja to atcerēties.

„Ko jūs meklējat?" viņa prasīja svešai.

„Es nācu pie svešā kunga, kurš atrodas pie
jums viesos —"

Alide sarāvās, kas tad šai sievietei bij ar viņas
brūtgānu par darīšanām, viņš taču še bija visiem

svešs?

„Bergera kunga gan nav mājā," viņa atteica,

„viņš izgāja drusku pastaigāties, bet varbūt jūs
varēsat man pateikt, kāda jūsu darīšana."

„Es nenāku darīšanās, bet kā viese," — bita

Saulgriezītes stingrā atbilde.

Alide atkāpās kādus soļus — viņa nevarēja sa-

prast, vai šī sieviete bija kāda nekaunīga uzbāzē-

jās, jeb tai patiesi bij kāds sakars ar Bergeru.
„Jūs varbūt maldāties," viņa teica, „tas kungs

ir no svešatnes un še nevienu nepazīst."
„Tomēr — es esmu viņa jaunības draudzene."

„Viņa jaunības draudzene ? Jūs taču esat no še-

jienes?"
„Jā, no šejienes."
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„Kā tad jūs esat ar viņu nākusi pazīstama,
viņš jau šinī vidū nemaz nav uzturējies, izņemot
kādu īsu laiciņu pie kāda nelaimes gadījuma, kur

viņa tēvs tapa uz dzelzceļa ievainots un tiem pa Dē-

dējā atveseļošanās laiku bija še pie mums jāuztu-
ras."

„Jus nerunājat taisnību," Saulgriezīte sacīja,

„šā kunga tēvs neuzturējās vis pie jums, bet pie
manis/

„A, tad jūs esat —" tagad Alide noģida, ka šī

sieviete, pie kuras viņai kaut kas pazīstams bija
acīs kritis, varēja būt tā būdnieka mazā meitene,

pie kura Bergera tēvs kādas nedēļas bija pārgulē-
jis.

Saulgriezīte nomanīja, ka jaunkundze bija
viņu pazinusi — „tā tad jūs redzat, ka varu gan
atsaukties uz pazīšanos ar jūsu viesi," viņa teica,
katru vārdu uzsvērdama, jo tas bija pirmais cir-

tiens, kuru viņa sagatavoja savai ienaidniecei.

Ari Alidē pamodās kaut kas naidam līdzīgs,
viņa atcerējās, ka tā jau toreiz mazo meiteni nebija
varējusi ieredzēt.

Ar nicinošiem skatiem viņas mērīja viena ot-

ru, tomēr Alide, negribēdama likt manīt, ka šī sie-

viete, prasta būdnieka meita, varētu viņu kā aiz-

kārt, sacīja ar saltu nolaidību: „Tā, tā, —
tad jau

ari mēs esam pazīstamas. Es gan jūs neatcerējos,
bet jūs jau varējāt mani uzmeklēt."

„Man nebija vajadzīgs übagot," Saulgriezīte
lepni turpināja, ne soli neatkāpdamās.

„Es jau nedomāju, ka jūs būtu nākusi kādu

dāvanu izlūgties," viņas pretiniece gari stiepdama

murmināja, arvien vēl savu augstnieces izturēša-

nos piepaturēdama — „bet jūs varējāt mani ap-

meklēt kā pazīstama. Atsēžaties jel," viņa to uz-

aicināja, krēslu pabīdīdama.
„Es nezinu, kas jums varētu būt kopīgs, izņe-

mot to, ko jūs esat piesavinājusi," Saulgriezīte at-

teica, viņas uzaicinājumu neievērodama.
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Tagad Alide nespēja vairs piepaturēt savu paš-
savaldīšanos: „Par ko jūs runājat? Jūs topat ne-

kaunīga, manā mīļā! "viņa uzbudināta iesaucās.

„Es runāju par savu draugu —"

„Tas ir mans saderinātais."

„Bet pirms viņš man piederēja, man!"

„Jums! — nu vai zināt, tas nu gan izklausās

drusku smieklīgi. Hahaha!" viņa smējās ar sau-

siem smiekliem, kuri tai pa pusei kaklā sažņaudzās,
„tiešām jocīgi!"

Saulgriezīte nobāla.

Tanī pašā brīdī durvis atvērās, un uz sliegšņa
stāvēja Bergers. Saulgriezīti ieraudzīdams, viņš
palika itin kā pienaglots. Viņai turpretim izlikās,
itkā viņas iekšķīgā balss to būtu atsaukusi, ka vi-

ņam taisni šinī brīdī bija jāierodas. Ar paceltām
rokām viņa tam steidzās pretī, gandrīz bez sakara

visas savas degošās jūtas vārdu straumē izliedama.
— „Es esmu te, es esmu gatava — bet es gaidīju un

gaidīju, un tad nāca pār mani tas, ko jūs par miegu
saucat. Ak, piedodiet, piedodiet, ka es visu aiz-

mirsu! Varbūt, ja man būtu sliktāk klājies, ja es

tāpat kā savā bērnībā būtu pa grāvmalām saluši

un mirkusi, tad es jūs, jūsu atnākšanu būtu sagai-
dījusi itkā brīnumu, kā kādu debesu parādību, ku-
rai jānotiek — bet es kļuvu kautcik pie pieticības
un tad es domāju, ka man mierā jābūt, un tā es ie-

migu."

„Saulgriezīt, nabaga Saulgriezīt," viņš teica

līdzcietīgi.

„Jā, man klājas tāpat kā manai bērnības bied-

rei saulgriezei, ari es nevaru augt šinī cietajā ze-

mē, ņemiet mani līdz, es nespēju še vairs palikt ne-

vienu dienu, itkā nāvīga salna saldē manu dvēseli,
un jūs solījāt mani vest uz saules mājokļiem, kur

viss gaišs un silts."

Alide, kura bija šī skata mēma lieciniece biju-
si, tagad griezās pie Bergera.
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„Ko viņa runā? Es gribētu, lai tu man izskai-

drotu."

„Neuztraucies, Alide, vēlāk tev visu izstā-

stīšu."

„Ak, neklausāties uz viņu," Saulgriezīte izmi-

susi lūdza, «neļaujiet viņai manu laimi izpostīt, ņe-
miet mani līdz, ak, ņemiet mani līdz!"

Bergers satvēra viņas roku: „Apmierinies, na-

baga bērns, es nespēju tevi līdzi ņemt, tagad ir par

vēlu, nenovēršams pienākums mūs katru saista

savā vietā."

„Par vēlu?" viņa gandrīz kliegdama atkārtoja
— „un jūs mani atstumjat? jūsu vārdi bija meli!"

„Apdomā jel, tu esi cita vīra sieva —"

„Cita vīra sieva, jā, cik tas priekš jums brangi,
ar to es esmu aprakta —"

„Savaldies," viņš to pārtrauca, mēģinādams at-

kal viņas roku satvert, „tu savā iekaisumā apvaino
citus."

„Ak, laidiet mani!" viņa tam izrāva savu roku,

„viņa ir ļauna burve, kas manu dzīvi izpostījusi,

viņa ir tumšā ēna, kas nomāca manu sauli — es

viņu ienīstu —"

«Uzklausies —"

Bet viņa vairs nedzirdēja, tā bija pa durvīm

izskrējusi.
Pēc viņas aiziešanas Bergeram ar Alidi bija

dzīva saruna, pie kuras pirmais savai brūtei visu

izstāstīja. Tikpat savu pirmo iepazīšanos ar Saul-

griezīti puikas gados, kā ari savu pēdējo apciemo-

jumu. Viņš nožēloja, ka tas bija nabaga sievas

mieru laupījis, un domāja, kā tas viņai kaut kādi

spētu atlīdzēt.
Kad tie abi ar Alidi pēc šā traucējuma bija at-

kal izlīdzinājušies, tie nosprieda viņai priekš savas

prombraukšanas aizsūtīt kādu naudas summu; tā-

pat tie ari turpmāk nolēma par viņas dēliņa izglī-
tību gādāt, lai pie pēdējā viss tas piepildītos, kas

pie mātes tika nokavēts.
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Ta ka viņi rit jau bija nodomājuši aizceļot, tie

šinī pašā vakarā viņai nogādāja sūtījumu.

Pēterītis dzīvoja jautri pa sētsvidu savus ma-

zos koka ratiņus vilkdams. Kad tas no skraidelēša-

nas bija nokusis, viņš nosēdās uz lielā akmens

durvju priekšā un nodarbojās ar kādu citu darbu,

ar nazi izdrāzdams no koka zobentiņu, kurš jau
bija pa pusei gatavs. Divas lielas, asaru pilnas
acis viņu uzlūkoja, bez kā viņš to, savā darbā no-

grimis, pamanīja. Tā bija viņa māte.

„Mans dēliņ," viņa čukstēja, „kas gan no tevis

iznāktu, kad manis vairs nebūtu?" Viņa domāja
par to tālāk un viņas acis pildījās arvien vairāk ar

asarām. „Un tomēr," viņa sacīja, „ko tad es tev

varu dot? Ko tad es pati spēju un varu? Ja daudz,

es tevi darītu par to, kas es esmu, un tad tu būtu

tikpat nelaimīgs kā es. Jeb es tevi izlutinātu un tu

taptu apaļš, drukns puika ar sarkaniem vaigiem
un snaustu to pašu miegu tālāk, ko es snaudu. —

Bet kad viņi tevi stumdīs un grūstīs kā bērnu pa
svešām pavārtēm un tev katru kumosu mutē sa-

rūgtinās, tad tu mācīsies saprast, un varbūt ka tā

ir labāki."

Viņa piegāja tam klāt un apķēra viņu.

„Tu, māmiņ!" puika priecīgs sauca, „vai redzi,
kāds man zobentiņš? Žēl tikai —" viņš gandrīz
skumji piebilda, „ka viņš negriež tā kā mūsu

nazis."

Viņa noliekusies pie auss tam kaut ko čuk-

stēja.

„Jā, to es darīšu!" zēns izsaucās, „es tev to ap-
solu, māmiņ."

„Un vai tu to neaizmirstu ari tad, ja es pie te-

vis vairs nebūtu?"

„Vai tu, māmiņ, domā kur braukt?" zēns atbil-

des vietā prasīja.
„Varbūt, es nezinu vēl."
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„Vai tālu?;;
„Ļoti talu."

„Tad es, māmiņ, tevi iesēdināšu savos ratiņos

un turpu aizvedīšu."

„Nē, mans dēliņ, tev šepat jāpaliek."

Viņu sarunu pārtrauca Saulgriezītes vīrs, kurš

sievu sauca iekšā. Viņai esot pienākusi vēstule,
tā esot liela un smaga, diez', kas tur būšot iekšā.

Kad Saulgriezīte drebošiem pirkstiem vēstuli

atplēsa, no tās izvēlās vairāk kreditbiļetes, visas

simtu rubļu gabalos.
„Nauda!" vīrs iesaucās, acis atplētis. „Kam gan

šī lielā summa naudas?"

Naudai bija klāt pielikta vēstule, bet viņai viss

priekš acīm lēkāja, tā ka viņa neko nespēja sala-

sīt.

„Dod šurp!" vīrs nepacietīgi sauca, viņai vēs-

tuli no rokām izņemdams.
Vēstulē bija rakstīts, ka Bergers ar Alidi Saul-

griezītei šo naudu dāvina un apņemas ari turpmāk
par viņas dēlu gādāt. Parakstā bija viņu abu vārdi

zīmēti.

„Sieva," Andrejs brēca kā neprātīgs, „tā nau-

da pieder mums, itin visa. Cik viņas ir?" Viņš sāka

skaitīt, — „Veseli divi tūkstoši, ak Dievs! Un to

mums dāvina muižas cienīgā jaunkundze abi ar

kungu."
„Ar to viņi grib manu dvēseli, manu dzīves

laimi samaksāt!" Saulgriezīte iebrēcās, itkā no

čūskas dzelta.

„Ak, ko nu muldi blēņas, tev arvien ir savas

iedomas!"

„Vīrs," viņa izmisusi sauca, „es tevi vairs ne-

mīlu, mana sirds ir pārvērsta, viņš man to atņēma,
es tikai mīlu viņu!"

„Tu tiešām topi traka! Kur mums tāda laime

uzsmaida, tur tu sāc celt visādas aizrunās, diezin

vai tu vēl negribēsi, lai to naudu sūta atpakaļ?"
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„Še ņem, ja tev viņa patīk!" Viņa tam iesvieda

naudas vīkšķi acīs un devās pa durvīm ārā.

„Viņa tiešām ir dulna tapusi," vīrs tai nomur-

mināja nopakaļ.

Dzelzceļa brauciens, kurš aizveda Bergeru un

Alidi uz viņu jauno dzīves vietu, nupat tuvojās
Saulgriezītes mājai.

Alide ar nepatikšanu noskatījās, ka viņas
brūtgāns, viņas klātbūtni aizmirsdams, bija dziļās
domās nogrimis, tā zināja, ka viņa domas kavējās
pie būdnieka sievas, bet zinādama, ka tās ir pēdē-

jās ardievas, viņa savu greizsirdību apspieda un

klusumu netraucēja. Viņa jau ari bija kādu sumu

upurējusi, lai no šīs sievietes uz visiem laikiem

tiktu vaļā.
Bergera atmiņā tēlojās viņa pirmā atvadīšanās

no Saulgriezītes, pie kuras tā viņam bija puķi līdz

devusi, lai viņš to pārvestu uz labāku zemi.

Diemžēl viņš nebij iespējis gādāt citādu likte-

ni ne puķei, ne puķes devējai, tās abas bija par

dziļu iesakņojušās savā līdzšinējā zemē, tās citur

vairs nespētu augt. Viņš pielieca vaigu pie loga
rūts, lai pēdējo reizi vēl no tās atsveicinātos, te

tas dabūja piepešu grūdienu sānos, viss vagons sa-

tricinājās un brauciens piepeši apstājās.
Izbiedēti pasažieri spiedās pa durvīm ārā. Iz-

rādījās, ka atkal bija nelaime notikusi, kā reiz

priekš gadiem šinī pašā vietā. Bija pārbraukts
kāds cilvēks. Ļaudis visi drūzmējās ap kādu

sievieti, kura tika izvilkta no ratu apakšas.
Kad Bergers piesteidzās, viņš nobāla — tā bija

Saulgriezīte. Dziļi tas noliecās pār viņu, bet tā

vairs neelpoja, smagie riteņi tai bija pāri gājuši.
Dedzīgās acis, kuras pēc saules ilgojās, bij uz mū-

žu slēgušās — viņa tam atgādināja savītušo saul-

griezi, kuru tas bija nosviedis ceļmalā.
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