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V. daļa

Tante, pie kuras nu tagad biju pansijā, dzīvo-

ja Lielajā ielā pretim tirgus laukumam, Hepkera
pagalmā. Mūsu dzīvoklis sastāvēja no divām ista-

bām, no vienas lielākas, otras mazākas. Tas bija
glīts un jaundekorēts. Tikai tualetes kabinetā,

augsti pie griestiem, bija tāds uzraksts, kas mums,

meitenēm, šausmas iedvesa un par ko puikas ļoti
smējās. Literariski tas nav atstāstāms, bet ir zī-

mīgs ievadijums tikumības iestādei.

Tante uz to negrieza vērību, jo tas bez aug-
stām trepēm nebija sasniedzams.

Dzīvokli iedalija šādi: lielo istabu pārdali ja
divās daļās ar širmi.

Vienā pusē gulējām pa divām meitenēm katrā

gultā, bet otrā strādājām. Tante pati mājoja vir-

tuvē, kas bija diezgan plaša.
Meitenes sēdēja visas ap lielu, apaļu galdu un

jautri sarunājās, ari par mīlu. Viņas bija pansijā,
lai iemācītos šūšanu, un tādēļ darbs tām atļāva ča-

lot un savstarpīgi pastāstīt savus mīlas romānus.

Man tādu vēl šimbrīžam nebija. Tikai vienu

reizi, kad mēs ar māsīcu gājām pastaigāties, kā no

zemes mūsu priekšā izauga St., kas mums sekoja.

Viņš mums piebāza visas kabatas ar skaistākiem

āboliem, jo satikšanās gadijās taisni uz ābolu tir-

gus, un viņš neatlaidīgi mūs pavadija līdz mājām,
sacīdams: „Tādus mazus skuķus nevar palaist vie-

nus.** Te nu bij atkal viens tikumības sargs, un es

atkal tā „mazā skuķe".
Es ganlūdzu māsīcu, lai tantei par to neko ne-

saka, bet kas to dos! Māsīca nevarēja mēli valdīt,
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un tante ņēma mani atkal priekšā, es esot īsta pui-
šu māsiņa!

Māsīca Auguste gan nolūdzās, un es viņai pie-
devu. Viņa apsolija izstāstīt man savus noslēpu-

mus, un to ari dari ja; iznēsāju pat viņas mīlas vēs-

tules. Viņa bija sentimentālas dabas un gribēja
kļūt par diakonisi un pat par misionāri. Tas ma-

nās acīs viņu augsti cēla. Bet pie visa tā viņai
vienmēr bija savas mīlas dēkas.

Par mūsu «randiņiem" bija dabūjis zināt ari

tantes dēls Aleksis Zorgenfreijs, kas apmeklēja
Adolfija skolu, kura toreiz muižniekiem vien bija

pieejama.
Zaļās muižas grāfs viņam to bij izgādājis par

zivju ķeršanu, kuras tas grāfam arvien atnesa. Ari

mūsu ģimenei vēlāk bij darīšana ar grāfu Mēde-

mu.

Aleksis bij tantes vecākais dēls un drīzi taisi-

jās iet studēt uz Maskavu, kur viņam ari bij reko-

mendācijas priekšā. Tā kā viņš bij tas vecākais

un jau liels puisis, viņš jutās kā valdnieks un se-

višķi mani ņēma uz grauda.
Viņš mani visādi ar krītu zīmēja un

attēlodams ari, kā St. ar gariem soļiem skrej man

pakaļ v. c. Tas viss mani sarūgtināja un darija
St. manās acīs smieklīgu.

Citas meitenes varēja brīvi runāt, jo tās drīzi

dosies uz mājām, bet ko es? Es tādās reizēs Alek-
sim uzbruku un situ viņam, bet viņš mani stipri
dauzija pa krūtīm.

Ar citām meitenēm es ļoti labi satiku. Tās bija
daiļā Lutertu Doriņa, viņas māsiņa Mice, tad vēl
Mikšu Doriņa un manas izbijušās mīlas C. māsa

Ance.

Es taču nevarēju liegt viņam apmeklēt savu

masu, un tas notika ļoti bieži.

Reiz man anonimi tika dāvināts skaists albu-

miņš, violeta samta ar zelta burtu uzrakstu. lekšā
ierakstīts Heines pantiņš:
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Meine Qual iind meine Klagen
Mocht' ich iri dies' Būchlein gieften,
Und wenn dv es aufgeschlagen,
Konnt sich Dir mein Herz erschließen.

(Savas mokas, savas sāpes,
Kaut šai grāmatiņā lietu,
Un kad tu to vaļā šķiri,
Visa mana sirds tev vērtos.)

Drusku patīkami jau nu bij to lasīt, tāpat ari

citu rakstītu pantu, bet viss man gāja kā vējš pa

galvu. Man bij jāmācas, nežēlīgi jāmācas, lai tik-

tu pāri visam, lai būtu vienmēr kalngalā, it kā

kāds dēmons mani dzītu. Un tiku ari: mani dom-

raksti tika lasīti priekšā visai klasei.

Mājās tante mācija „labos tikumus", kas pa-

stāvēja kartupeļu mizošanā un ikrītu grīdas maz-

gāšanā. Es mācijos pa nakti pie sīkas petrolejas

lampiņas, ar spožu skārda gabalu un mazu cilind-

rīti, ar kādām mēdz iet uz laukiem vakaros ap-
raudzīt lopus. Tas manām acīm ļoti kaitēja.

Bet tas taču tikums!!

Viens joks tomēr iznāca tantei, par ko es ļauni
priecājos:

Tante, kā jau lepna dāma un ļoti dievbijīga,
mēdza iet Trīsvienības vācu baznīcā. Visvairāk

priekšpusdienās, kad sprediķoja mācītājs Gur-

lands, pārkrustijies žīds, pie muižniekiem stipri
ieredzēts. Gāja tante pa priekšu un kā bezdelīgu
rinda pansionāri viņai pakaļ: viņas abas meitas

Guste un Kate, dēli Aleksis un Alberts, tad mēs

visi citi. No puikām jāmin vēl Spuru māju Kriš-

jānis un Zāmuels. Pēdējais bij ļoti apdāvināts
puika, bet Krišjānītis ar dažiem defektiem.

Sasēdām nu visi rindā baznīcā, pašā priekšā,
otrā vai trešā rindā, jo pirmā bij rezervēta muiž-

niekiem.

Tante sēdēja celiņa malā līdz ar meitenēm,
bet puikas aiz viņas. Iznāca tā, ka Krišjānītis bija
viņai tieši aiz muguras.
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Viss būtu bijis labi, svēti, svinīgi, dižciltīgi!
Bet nu cilvēkiem reiz ir savas dabiskās vaja-

dzības: Krišjānītis paraustija tanti aiz drēbēm.

Pēdējā nelikās par to ne zinis. Pagāja brīdis, bet

Krišjānītis kļuva neatlaidīgs, žēlā balsī tas izdve-

sa: t—a—n—t—e! Bet nekāda panākuma! Tan-

te bija svētās lūgšanās iegrimusi. Bet sprediķa
vidū Krišjānītis, nespēdams vairs apvaldīties, ska-

ļā balsī izsaucās: „T—a—n—t—c, — —
—

!" Ak tavu briesmu, ak tavu kaunu!

Sprediķis gan turpinājās, bet visu acis vērsās uz

mums. Un kad tante, sarkana kā nopliķēta, cēlās

augšā, lai ietu, mēs, visa rinda, cēlāmies un devā-

mies tai pakaļ. Mājās pārnākusi, tante nokrita kā

krampjos, sacīdama, ka savu mūžu tādu kaunu

neesot piedzīvojusi un nu nevarot vairs acis rādīt

svētā vietā.

Skolas semestris vēl nebija beidzies, bet tan-

tei bija vēl daudz kas ar Krišjānīti jāpiedzīvo: tā,
reiz tas pārskrēja no skolas, piesarcis, aizelsies,
bez cepures, un teica, ka lielais baznīcas tornis

esot nokritis. Protams, tornis stāvēja kā stāvējis
savā vietā, bet jauno cepuri bija vējš aiznesis pa
gaisu.

Ar skolas mācībām Krišjānītim ari neveicās,

piemēram, tas māci jās visu no galvas; bībeles

stāstos, kur bija jāsaka: „Verfolgte Christen", pēc
divdesmit reižu atkārtošanas iznāca „verfluchte
Christen", un kad pēdējais bija savas divdesmit
reizes atkārtots, nāca „verfluchtes Gretchen**.

No skolas viņu, pēc trīs gadu nosēdēšanas sa-

gatavošanas klasē, izslēdza. Krišjānītis pārbrau-
ca uz mājam, kuras viņam pašam piederēja.

Pamazām sadrupa mūsu pulciņš. Vēl man jā-
piemin manas ~mīlas dēkas".

Kādas pāris reizes gadā iebrauca no Ezeres

skolotājs Zorgenfreijs, tantes radinieks. Tas bija
manī, skuķī, ieskatijies un iedāvināja skaistu
bildi — neaizmirsteles un rozes ar uzrakstu: dein
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dich ewig liebender Eduard. Viņš bija liela,
stalta auguma, apbalvots ar skaistu balsi.

Mēs norunājām sarakstīties, protams, vēstules

nedrīkstēja nākt tantes mājā.
Pēc kāda gada viņš bija griezies pie mana

vectēva ar lūgumu pēc manas rokas.

Vectēvs, kas nekad man laba nebija vēlējis*
atteica, lai nemaz uz to nedomājot.

Meitene vēl neesot iesvētīta, un par to neva-

rot ari nekad būt runa.

Pēc gadiem dabūju zināt, cik sāpīgu vēstuli

viņš man bija rakstijis.
Nu es paliku atkal tā „lielā palaidne", kas ar

vīriešiem sarakstās.

Nāca semestra beigas, vectēvs mira, buļļa
sabadīts. Bēres iekrita taisni eksāmenu laikā.

Toreiz bija citāds iekārtojums: viens eksā-

mens sekoja tūliņ otram.

Protams, no bērēm nedrīkstēju izpalikt.

Mācijos nu caurām naktīm, pie tās pašas mi-

nētās petrolejas lampiņas, kas tā kūpēja, ka es

drīz izskatijos kā skursteņslauķis.
Man tomēr izdevās nolikt spīdoši eksāmenus,

kaut gan pie svešiem skolotājiem vīriešu ģimnā-
zijā.

Pēc tiem bija vēl jānodod paraugstunda; es

izvēlējos franču valodu un matemātiku.

Pēc lieliskajām vectēva bērēm pārbraucu uz

savām mājām.
Lai gan biju jau pārpūlējusies, man tomēr

bija jāmācas strādāt lauku darbi: slaukt govis,
grābt sienu, ievākt labību, ari dažādi rokdarbi, kā

vērpt v. c.

Lai dienās kļūtu par labu saimnieci, man bij
ari vēl jāpapildinās šūšanas mākslā.

lesvētīšanai es vēl biju par jaunu, kaut gan

otra tante, mājās, vienmēr vecākus pamudināja,
lai iesvētijot skuķi drīzāk, lai neļaujot grēkos
grimt.
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Bet grēks jau pats nelaida mani vaļā.
Tuvojās 30. augusts, lielākie tautas svētki ga-

dā, kas notika Jelgavā. Tur sabrauca turīgie Zem-

gales saimnieki staltos pajūgos, goda drēbēs, ar

saviem dēliem un lepnām meitām, jo naudas tiem

bija tagad papilnam: bija ievākti kvieši.

Svētku vieta bija „Villa Mēdem" aiz Ezera

vārtiem.

Tur uzstājās ar runām, dziedāja, spēlēja teāt-

ri v. t. t.

Svētkus rīkoja Jelgavas Latviešu biedrība ar

1. Čaksti priekšgalā, kas toreiz bija jauns advo-

kāts.

Svinīgi viņš kāpa uz estrādes, kur bija sapul-
cējušies dziedātāji, lai noturētu uzrunu par godu
tam žēlīgam ķeizaram, kas atpestijis to latviešu

tautu no verdzības jūga.
Visi klātesošie aplaudēja, un urjavām nebija

gala.
Ari mes ar mammu bijām ieradušas uz šiem

svētkiem.

Jau pie vārtiem sēdēja, kā arvien, pastāvīgais
kasieris Indriķis Alunāns un ar platiem smiek-

liem sauca: „A re, ari jūs, Daukšien, tā ir labi,
tā ir labi!"

Urjavas bija norimušās, un sākās īstie dzies-

mu svētki.

Tika dziedātas dziesmas ari no Līgošu Ernes-

ta (Vīgnera). Pūta ari visi četri Jurjāņi ar saviem

mežragiem, ko vien spēja.

Kad bija diezgan dziedāts un pūsts, jaunieši
pastaigājās pa alejām, bet kungi spirdzinājās pie
glāzītēm.

Te, kā par nelaimi, uznāca stiprs lietus. Bēga
visi zem plašā lieveņa jumta, kur ari bija galdiņi
un krēsli salikti.

Pēkšņi taisni mūsu priekšā apgāzās galdiņš.
Es noliecos; uzreiz jutu, ka mana galva sasi-

tās kopā ar kādu citu galvu. Kad pacēlu acis,



Dr. P. Kalniņš, popularais sabiedriskais darbinieks

90. gados, un viņa kundze, dz. Kate Zorgenfreija,

Aspazijas draudzene kopš skolas laikiem.
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manā priekšā atvainodamies stāvēja ģimnāzists ar

divām spožām sudraba strīpām ap cepuri.
(Šādas formas cepures bija nule ievestas zēnu

ģimnāzijās.)
Tādas galvas segas man vareni imponēja, jo

šķita norādām uz augstāku būtni kā tās valkātāju.
Pats cepures īpašnieks bija pēc izskata bāls

jauneklis ar kastaņbrūniem, cirtainiem matiem.

Kas varēja jaukāks būt! Bez tam viņš mani

uzrunāja vāciski: „Mein Frāulein!"

Runās nogājām jau tik tālu, ka solījāmies sa-

rakstīties un satikties, varbūt pat jau jaunnedēļ
Jelgavas pilsdārzā.

Bet tas bija tik ilgs laiks! Tādēļ sākām jau
apmainīties vēstulēm tūliņ no nākošās dienas.

Viņa vārds bija Žano Mencendorfs; tas dzīvo-

ja „Gesinde Peles" pie Bauskas, bet apmeklēja
ģimnāziju Jelgavā.

Ak, cik grūti bija sagaidīt nākošo nedēļu!
Viens sapņoja par otru.

Par jauno iepazīšanos stāstiju ari mājās.
Resnā tante un mamma bija diezgan iepriecinā-
tas, sak\ varbūt bija bagāta saimnieka dēls.

Pienāca beidzot gaidītā jaunnedēļa.
lebraucām abas ar mammu Jelgavā.

Tūliņ devos uz norunāto vietu. Par nelaimi,
lija atkal lietus. Soli dārzā bija nolijuši. Stāvē-

jām ilgi viens pret otru, un valodas nemaz nerai-

sījās.
Beidzot es iesāku pirmā, skubinādama manu

partneri apsēsties, bet tas stostīdamies atbildēja,
ka tēvs šim pašuvis jaunus svārkus, un nedrīkstot

tos sabojāt.
Stāvēdami runājām šo to tālāk. Viņš sarka

un bālēja un grieza neatlaidīgi ap pirkstu svārku

pogu, kamēr tā iztrūka, atstādama aiz sevis lielu

caurumu.

„Ko nu tēvs teiks!" iesaucās izbijies jauneklis.
Manās acīs viņš jau bija kritis; mīla taču bija
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kaut kas no debess, un viņš bija tomēr stipri pie-

lipis pie zemes lietām, te bija rāceņi rozēs.

Tikai spožās strīpas ap cepuri vēl spēja kaut

cik uzturēt ideālismu.

Pienāca šķiršanās brīdis, jo mamma jau mani

nepacietīgi gaidija.
Man šķita, ka šādai dvēseļu satiksmei vaja-

dzēja beigties ar skūpstu.
Bet viņš pieliecies tīrija savu cepuri, kas ari

bija noslīdējusi uz mitrās zemes.

Beidzot es pirmā teicu: „Bet mums taču jāsa-
skūpstās!"

Kaut kā sadūrām degunus kopā. Tam sekoja:
„Auf Wiedersehen, mein Frāulein, wir werden uns

schreiben!"

Tāds bija pirmās mīlas apzīmogojums.
Kad pārbraucu mājās, tante sāka mani gari

izprašņāt, kā tad nu bijis, vai esot bagāts, vai tēvs

drīzi došot mājas, vai neesot vēl citi bērni, kam jā-
izmaksā.

Kad nevarēju nekā daudz pastāstīt, viņa no-

rūca, ka tāds „zvipstiķis" vien būšot, lai labāk tu-

roties pie C.

Tas nu bija reiz viņas izraudzītais; viņš nāca

neatlaidīgi pie maniem vecākiem dažādu „saim-
niecības padarīšanu" dēļ.

Bet es jau zināju labāk!

Pa starpām vēl viens gadijums!
Laiks bija silts un jauks. Zaļinieki nodomāja

sarīkot Zaļās muižas parkā zaļumballi. Pirms no-

tika koncerts baznīcā, uz kuru bija ieradušies

mākslinieki no Rīgas: Līgošu Ernests v. c.

Līgošu Ernests spēlēja ērģeles. Spēle bija tik

aizgrābjoša un lieliska, ka cēlās vai viss baznīcas

jumts. Pēc koncerta devāmies uz svētku laukumu

Zaļās muižas parkā.
Mākslinieki turējās savrup stiprinādamies.

Mēs, jaunieši, dejojām pa laukumu. Publikas bija
pārpilnam. Man gadijās nejauši iet garām Līgo-
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šu Ernestam. Es pametu acis, lai redzētu, kads

viņš izskatās. Tas bija vīrietis liela auguma, ar

dēmonisku izskatu, kas varēja katru pievilkt,
kam tik uzmeta skatu.

Ari viņš bija mani pamanījis.
Metās krēsla. Viņš, kas nekad nebija dejojis,

nedz ari mācēja dejot, nāca un uzlūdza mani uz

deju.
Nenotika nekas cits, kā viņš mani noskūpsti ja

uz galvas un teica: „Lai Dievs tevi pasarga, mīļais
bērns!"

Man tas dziļi iespiedās sirdī, jo tas bija kaut

kas cits nekā sudrab-strīpotais ģimnāzists Men-

cendorfs.

Es domāju, ka ar to nu viss būtu beidzies, bet,
kā par brīnumu, otrā rītā mākslinieki iegriezās
mūsu mājās. Mēs nebijām uz to nebūt sagatavo-
jušies. Kamēr mamma gatavoja uzkožamos, viņš
ienāca otrā istabā, kur es biju, saķēra mani rokās

un karsti noskūpstīja, kas kā uguns man skrēja pa
visu miesu.

Tas bija skūpsts, līdzīgs viņa ērģeļu spēlei!
Pie tam viņš sauca mani: „Tamāra!" un pra-

sīja pēc manas adreses, lai ar mani sarakstītos.

Protams, es savu adresi uzdevu pie vecajiem
Jansoniem Jelgavā, kur visa mana romantika sā-

kās un beidzās kā salds reibonis.

Tur bija brīvība, daudzkrāsaina dzīve, pirmie
sapņi, kuri dzīvē nekad vairs neatkārtojas.

Bet šī romantiskā dēka ar Līgošu Ernestu iz-

beidzās drīz.

Saņēmu no Rīgas kādu vēstuli, kuras rakstī-

tāja likās zinām par mūsu attiecībām un aicināja
mani uz Rīgu izrunāties. Aizbraucu ari. Viņa

pieņēma mani savā greznā dzīvoklī. Tikpat glau-

na bija ari pati dāma. Tā uzņēma mani ļoti laip-
ni, it kā mēs būtu jau sen pazīstamas, lūdza pat

pie sevis pavadīt nakti, cienāja. Sāka man stāstīt,

ka Līgošu Ernests jau vairāk kā gadu esot prece-
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jies. Ari viņa, tāpat kā visas, viņā esot bijusi ie-

mīlējusies. Stāstītāja bij kaukaziete un uz laiku

tikai dzīvoja Rīgā.
Pēc izskata tā likās jau vecīga, bet ar smal-

kiem sejas pantiem — ļoti simpātiska. Viņa rā-

dija man vēstules, kuras Līgošu Ernests viņai bija
rakstijis, un kas līdzinājās manējām. Līgošu Er-

nesta jaunā sieva bija kāda vienkārša koriste no

teātra.

Viesmīlīgā dāma uzaicināja mani pavadīt va-

saru viņas vasarnīcā Krimā, un mēs šķīrāmies
draudzīgi. Solijāmies ari sarakstīties.

Vēlāk apmainijāmies ari pāris vēstulēm, un

ar to bija finita la comedia.

Jāpaliek pie mana „sudrabstrīpotā"!
Bet pēdējam bija daudz draugu, un daži no

tiem man patika vēl labāk.

Dzīve gāja uz priekšu! Rudenī man bija tā

laime tikt atpakaļ uz Jelgavu vecā pansijā pie Jan-
soniem.

Šoreiz mani sūtija mācīties šūt.

Pa vakariem pastaigājāmies ar draudzeni Jan-
sonu Ellu pa Lielo ielu. Ari zēniem bija vaļas,
un taisni tanī pat laikā!

Arvien satikāmies, un puišu cepures cēlās gai-
sā kā baložu bars.

Pa dienām čakli šuvu kādā „Damenschneide-
rei".

Tomēr no mācības nekas liels neiznāca, jo
man deva tikai vecu ārdīt un vīlēt.

Sāku ierasties arvien retāk uz šīm mācības

stundām, ari mamma Jansone bija tik laba un tei-

ca vienmēr: „Ko tur tik daudz cita, bērni, pagu-
lieties. Vai tev, lielai saimniekmeitai, nu jāmā-
cas šut. Apprecēsi krietnu saimnieku, rudeņos
kausi zosis un pīles, atvedīsi ari man treknu zos-

tiņu!" Pie šiem vārdiem viņa izskatijās it kā jau
tai pilētu tauki no lūpām. (Viņas pansija pastā-
vēja vienīgi no maksājumiem graudā.)



Dr. Jēk. Nīmanis ar kundzi Helenu, Aspazijas

māsīcu, dz. Freimani.
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Tomēr nekur nejutos tik labi kā pie Janso-
niem.

Nekad nekādus pārmetumus tur nedzirdēju,

varēju darīt ko gribēju.
Sarakstijos vēl ar M., kaut gan bijām abi vie-

nā pilsētā. Lasiju pa vaļas brīžiem, kas man pa-

tika, sevišķi Špīlhagenu.
Manas vēstules Mencendorfam bija dabūjuši

lasīt ari citi zēni.

Mūsu satikšanās turpinājās.
Tomēr beidzot man apnika iet «mācīties šūt"

pie vecām dāmām.

Draudzīgie zēni to ari bija manijuši, un kādu

rītu izkārtnes «Damenschneiderei" vietā rēgojas
cits nosaukums: šis pats vārds pārstatītiem bur-

tiem.

Tas nu izsita dibenu visam.

Man bija kauns tur rādīties, un kā likās, visa

firma ari izira.

Es tomēr vēl turpināju dzīvot pie Jansoniem,
jo viņu vecākā meita Auguste bija solijusi mani

apmācīt rokdarbos.

Bet nekā daudz ari tur neiznāca. Atminu, ka

iemācijos tikai taisīt mākslīgas puķes.
Otra viņu meita Albertīne pašlaik gulēja

slima ar kaulu sāpēm.
Pats Jansons vēl arvien bija virssulainis muiž-

nieku klubā.

Auguste, kuras mīlas romāns ar kavalieri

Grosu bija izputējis, nevarēja turpināt glezno-
šanu, jo bija jāstrādā: jāgludina muižnieku veļa.
Pati mamma veļu mazgāja.

Mēs ar jaunāko meitu Ellu nu bijām galīgi sa-

vā vaļā, spēlējām «ģimnāziju", par ko mūs ap-

smēja: blakus mājā dzīvojošie divi poļu muižnie-

ka Dimšas dēli.

Kādā jaukā dienā saņēmu vēstuli sēru ierā-

mējumā (apvilkta ar tinti) no Mencendorfa.

Es sabijos. Vēstulē bija sekoši vārdi:
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„Da ich allen Aufforderungen der feinen Da-

me und Ihrer Sehnsucht nach der blauen Blume

nicht entsprechen kann, so ziehe ich es vor, m den

kalten Fluten der Aa das Ende meines Lebens zu

suchen."

PS. Bitte senden Sie mir meine JLessing's
sāmtliche Werke".

(Tā kā es neatbilstu smalkās dāmas ilgām pēc
zilās puķes, atrodu par labāku meklēt galu auk-

stajos Lielupes viļņos.
PS. Lūdzu atsūtīt man atpakaļ manus „Le-

singa darbus".)
Vēstuli lasiju priekšā Jansonu mammai, kura

tūliņ iztirzāja lietas saturu, un teikdama, kur tad

tas, kas meklēšot savu galu aukstos viļņos, likšot

smagos sējumus, vai pie kājas piesiešot, lai ātrāk

nogrimtu!
Man ari tā lieta kļuva skaidra.

Jaunais varonis bija sevi nodevis, tas domāja
«slīcināties" tikai tintē.

Bet viņš tomēr turēja par vajadzīgu pirms no-

iešanas veļu valstībā dot man gudras pamācības.
Tās skanēja: „Mehr wert als aile Lorbeerkro-

nen ist der Unschuld heitre Blumenzier."

(Par visiem lauru vainagiem augstāk stāv ne-

vainības puķu vainadziņš.)
Es par tādu slīcēja pamācību neganti saskai-

tos: jo tas puķu vainadziņš man jau bija, bet no

lauru vainaga vēl ne lapiņas.
Pēc kāda laika ieraudziju savu aizsaules pa-

domdevēju gluži mierīgi staigājam sausumā.

Bet par kādu grēku tad viņš īsti mani sodija?
Vai par to, ka mēs ar Ellu pastaigājāmies, un

kads puiku bars mūs vienmēr sveicināja?
Reiz gan sis „bars iedrošinājās ielauzties se-

tā, kur dzīvojām, un pa slēģos izgrieztiem sirds-

veida caurumiem laida papirosu dūmus istabā.

Jansonu mamma samērcēja slotu ūdenī un gā-
ja ārā, lai tos pārmācītu, bet tie laidās kā bišu

aulis pa vārtiem ārā.
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Tagad no šī jautrā zēnu bara lielākā daļa vēl

dzīvi un ieņem augstas vietas; tikai pāris no tiem

miruši.

Dzīvo vārdus neminēšu, bet gan mirušo.

Mans cienītājs bija vēlākais mācītājs Ramo-

līns, kas gandrīz līdz pašai nāvei mani apsveica
visos svinīgos dzīves gadijumos.

Lodiņš, Ellas cienītājs, mira jau studiju gados
ar diloni.

Drīz pēc iepriekš minētiem notikumiem tuvo-

jās ari mana iesvētīšanas diena.

Abas ar Ellu — pārī gājām līdz ar citām jau-
navām pie altāra lielajā Jelgavas vācu baznīcā

pie mācītāja Zēzemaņa, kas, kā jau minēju, bija
skolā mans ticības mācību skolotājs.

Pēc iesvētībām tika izdalītas piemiņas zīmes.

Mācītājs bija tik pasaulīgs, ar parasto cilvēku iz-

klaidību, ka neņēma vērā, vai iesvētāmais ir vī-

riešu vai sieviešu kārtas. Man izsniedza piemiņas
zīmi ar uzrakstu: „Turies drošu prātu, mans dēls!"

Es par to biju tik sarūgtināta, ka saplēsu šo

piemiņas zīmi, minu to ar kājām un teicu: „Ja nu

reiz mans ceļa rādītājs neievēro manu personību,
tad man nevajaga ari neviena; iešu pati savu

ceļu."
Ar to beidzās manas jaunības pirmais posms.
Cik silti mana sirds visu bija uzņēmusi ie-

priekš, tik auksta tā tagad tapa.
Pārbraucu uz savām lauku mājām, lai sāktu

jaunu dzīves posmu, par kuru runāšu nākošos sē-

jumos.





Madlienas baznīcas torņa

cēlējs

Drāma no viduslaikiem

Piecos cēlienos ar epilogu
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Personas:

M a d 1 c n a — atradnīte.

Krodznieks
— viņas audžu tēvs.

Grāfs Vilhelms v. Kreicingens.

Helijante — komtese, viņa meita.

Pils kaplans.

Birģermeistars Emerencijs.

Ruperts \

Blazijs !
-,iJ

\ rātskungi.
J osts ļ
Linhards J

Skrīveris Teofrasts.

Mārtiņš — baznīcas zvaniķis.

Kuprainis

Kokakāja
Aklā vecene ? baznīcas übagi.

Salašņa

Spit ā 1 i s

Pils sulainis.

Anete )
...

Zuzanna / jaunavas.

Nerrs.

Velns — kā melnais kungs.

Stiepējs \

Rāvējs !
Uztu p i ņ š ļ

velna kalpi.

Grautiņš J

Vīri, Bievas, bērni, sargi, lāpu nesēji, bende, kaprači, bendes

kalpi.

Notiek nepilnu pusgadu starp vēlo rudeni un agro pavasari.
Laikmets: Vidus laiki.
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Pirmais cēliens

Lauku krogs. leeja ar platu lieveni mājas priekšpusē, ska-

tuves kreisajā stūrī trulā leņķī. Labajā stūrī tāpat vārti ar

veclaiku loku pāri. Pa tiem ved ārā lielceļš uz netālo baz-

nīcu, kura paceļas uz pakalna gleznieciskas ainavas vidū.

Tagad to aizsedz migla un mākoņi, vēlāk to ierauga sagā-

zušos. Dibenā dārzs ar augļu un citiem kokiem. Gar žogu

augstas kāršu rozes, gaiļa piešu vijumi un lielas saules puķes.

Visu skatuves vidu ieņem apaļš laukums ar paretiem ko-

kiem. Zem tiem gari soli un galdiņi viesiem. Pašā vidū kupla

pīlādze, pilna sarkanu ogu ķekaru. Ap to lokā apaļš galds,

apklāts priekš cienīgākiem viesiem. Labajā pusē vēl sare-

dzamas citas saimniecības ēkas ar augstiem, smailiem jum-

tiem, pavāliem un pieliktām zirgu galvām.

Miglains septembra rīts. Redzamas jau nobirušas sarkan-

dzeltenas kļavu un apšu lapas. Svētdiena.

1. skats.

Made. Mārtiņš.

Made (pelēkā vienkāršā uzvalkā ar priekšautiņu.

Rīkojas ap galdiem: noslauka putekļus, sakārto traukus, pie-
bīda solus. Mārtiņš guļ izstiepies uz kāda sola un cieti aiz-

midzis, allaž krāc. Made, iedama gar žogu, apstājas, noliec

pie sevis vienu saulgriezi un pieglauž pie vaiga).

Tu saulgriezīt mana, tev prāts tik uz sauli,
Cik maz mums daļas gar šopasauli!

(Noliecas un paņem gaiļa piešu vītni.)

Un žogarāpli, tu gaiļa piesi,
Tu gan nu tāli vis neaiziesi!

Nāc, pacelšu augstāk, man tevis žēl —
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(uzmet vītni ap pleciem un kaklu, tad iet talak rīkodamies

un ierauga Mārtiņu)

Vai Mārtiņ! vai tu guli vēl?

Mārtiņš (rūc pa miegiem).

Vai vēls jau vakars? Vai saule riet?

Made.

Kur vakars! Rīts! Sen gaiļi jau dzied!

Mārtiņš.
Laid mani mierā, skuķe, ko melsies!

Nupat bij vakars, bet šai jau rīts!

Made.

Vai Mārtiņ! Ko sāksi tiepties! Vai celsies!

Ir laiks, tavs darbs vēl nedarīts.

Un saulīte, skat, jau labā gabalā.
Mārtiņš (spārdīdamies).

Lai skrien! Vai man viņa jānogana?
Neba es kāds gans!

Made.

Tev jāzin* baznīcas zvans:

Šorīt tev svētdiena jāiezvana.
Mārtiņš (uzšaujas sēdu).

Ko necēli agrāk! Vai nebīsties grēka!
(Grib celties, bet atšļūk.)

Vai! Neklausa kājas, nemaz nav spēka.
Ej, atnes ko iedzert, es pagaidīšu.

(Atlaižas atpakaļ un iemieg.)
Made.

Vai Mārtiņ, nu tu necelies tīšu!
Ko iesākt? (Sauc.) Nāc, tētiņ, palīgā, nāc!

Es nevaru uzcelt, viņš guļ un krāc.

2. skats.

Tie paši. Krodznieks.

Krodznieks (Mades audžu tēvs, vecīgs vīrs,

padrukns, ar labsirdīgu izskatu. Viena kāja tam stīva, viņš

pienāk klibodams un purina Mārtiņu).

Vai celsies, pagāns, tik cieti viņš guļ,
Ka tam vai lai zirņus uz muguras kuļ!
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Par daudz būs atkal vakar dzēris.

Vai viņš zin' mēru vai saturu!

Teic, Madīt, cik liels bij viņa tēriņš?

Mārtiņš (pamodies).

Ko Made! Pats zinu: Bij mazs, mazs

mēriņš!
Kā notika, vai es atminu!

Pats velns būs mani gar zemi spēris.
Dod vienu, lai spētu piecelties!

Krodznieks.

Vai nauda ko maksāt?

Mārtiņš.
Ņem, pievelc uz krītu.

Man šodien nav naudas, es maksāšu rītu.

Krodznieks.

Un rītu līdz pātariem sagaidīšu!
Mārtiņš.

Tu netici? Pag', kad celšos, tad iešu:

Šodien es ērģelēm paminas mīšu

Un rītu svētās sveces liešu,
Tad nezin', kur naudu sabāzīšu!

Tu zini, lai kāds tas amatiņš.
Ikvienam savs zelta pamatiņš:
Ne zvaniķis vien es un baznīcslauķis,
Es nagu cirtējs un vēderbrauķis,
Un ari pa reizēm kāršu licējs ...

Krodznieks (atmet ar roku).

E, blēņas! Es nelga lai būtu tev ticēj'st
Nav vaļas klausīties, celies nu reizi!

(leiet iekšā.)

Mārtiņš (ceļas stenēdams).

Ak vai! Šai pasaulē viss iet greizi!
Diez', kur nu mana cepure?

Made.

Tepat vien būs, tik pameklē.
Mārtiņš.

Nav ne uz galda, ne pagaldē.
Nu būšu, bez cepures staigādams,
Kā mūsu bez torņa dievanams!

(Čamdās pa kabatām.)
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Un kur mans mutautiņš? Ari pa lauku!

Vai nu es savu degunu
Kā baznīcas durvis ar slotu lai slauķu?

Made.

Es iešu, tev savu padošu.
Mārtiņš.

Nav deguns vien, ir asaras ari —

Made (dod viņam baltu mutautiņu).

Še, te tu viņas noslaucīt vari!

Mārtiņš.
Ak Dievs, es nedrīkstu piedurt tam

pirkstu,
Tik tīrs un balts!

..
Ak meitenīte,

Kā pati tava dvēselīte!

Tas būtu uz mana deguna
Kā balta maija migliņa
Kūtsdurvju priekšā uz mēslāja.
Es grēku skrīnī līdz kaklam mirkstu,
Ko līdz man nožēlot, asaras

Tāpat ir līdzi netīras.

Kad dieviņš tētiņš tās saodīs,
Tas mani dzīšus no debesīm ārā dzīs;
Tad labāk grēkam par spīti,
Tec', Madīt, atnes man kortelīti!

Made (atrod cepuri, nopurina no putekļiem un iedod

viņam).

_

Še, cepure tava, bet tagad nu ej!
Mārtiņš.

Nu, nu! Tas dievvārds nekur jau neaiz-

skrej.
(Saposies, pieiet pie vārtiem un lūkojas.)

Vai dieviņ! skat, baznīca pazudusi.
Made (jokodama).

Būs tā kā cepure pagaldē nokritusi?

Mārtiņš.
Es saku, nava! Vai migla tik bieza ir,
Ka vairs ne ēkas neizšķir!

Made.
Tā migla tev pašam gan acīs būs.

(Iznāk atkal krodznieks.)
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Mārtiņš.
Nu, nāciet, gudrie, un skatiet jūs!

Krodznieks (pieklibo pie vārtiem).

Es ari neredzu; Madīt, nāc, skaties tut

Made.

Es ari ne, ak tavu brīnumu!

Mārtiņš.
Kam acīs nu migla, vai man, vai jums?
Es iešu skatīt to lērumu. (Noiet.)

3. skats.

Krodznieks. Made.

Krodznieks. Savādi gan! Cik reižu jau
nav baznīca sagāzusies, tikko tā bij pa pusei uz-

celta. Šoreiz tā bij gandrīz gatava, tik torņa
trūka.

Made. Varbūt cēlāji nebija sava amata lāga
pratēji.

Krodznieks. Taisnība gan. Mūsu pagasta
vīri negrib maksāt un pieņem, kāds nāk. Bet ļau-
dis vēl ko citu runā: Tie saka redzējuši velnus pa
nakti baznīcu sagāžam. Un ātrāk nevarēšot baz-

nīcu uzcelt, kamēr tur nebūšot iemūrēta kāda jau-
nava dzīva, tad velniem vairs nebūšot par baznīcu

varas. Un atslēgas līdzi jāiemūrējot.
Made. Nav jau, tēvoci, ikreiz ļaužu balss —

Dieva balss, un ļaužu tenkas — velna tenkas.

Krodznieks. Tu jau nu ari piederi pie
tiem mācītiem, kas neierauga ne Dieva, ne velna.

Made. Es tiešām neviena neesmu redzējusi.
Krodznieks. Bet ko tu saki par mūsu

kunga meitu ? Vai tā neizskatās it kā būtu sakarā

ar pašu nelabo? Man ikreiz auksts pārskrej, kad

viņa te garām ejot iegriežas krogā.
Made. Es saku tikai, ka viņa ir ļoti skaista,

kaut gan pārāk lepna.
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Krodznieks. Ceļ degunu, it kā Dievs vi-

ņu būtu radijis astotā dienā. Bet par tevi viņa
skaistāka nav.

Made (apskauj viņu). Tēvocīt, tu nu gan vi-

sur redzi ko, kā nemaz nav. Te velnus! te manu

skaistumu.

(Troksnis tuvojas.)

4. skats.

Trokšņodami sanāk baznīcas übagi: cits ar kupri mugurā,

cits ar koka kāju. Aklā vecene, Salašņa un spitālīgais, visi

apkārušies ar kulēm un ar nūjām rokā.

Kupraini s. Laid! man pieder pirmā vieta

pie kroga vārtiem, tāpat kā pie baznīcas durvīm.

Vai tu ar savu koka kāju gribi uzkāpt debesīs?

Kokakāja. Vai tu man savu kupri dosi

kur pakāpties ?

Kupra i n i s. Vai tu vēl mani apsmiesi, ka

man savs krusts jānes!
Kokakāja. Tu savu krustu vari panest,

man mans jāšļūc gar zemi.

Vecene (stenēdama nosēžas blakām). Ko nu,

brālīši, lamājaties kā divi ēzeļi, mušu laikā viens

otru astēm kuldami.

Kokakāja. Ko tu te nāc, vecā sarūsējusē
nagla!

Vecene. Vai jūs te vieni paši gribat sēdēt

ka zvirbuļi graudos!
Kupraini s. Sadod, svaine, viņam labāk!

Viņš übagoja, kamēr es biju iesnaudies.

Kokakāja. Un tu grābi naudu riekšām,
kamēr es biju savās padarīšanās, tad taisni baznī-

cēni gāja garām.
Kupraini s. Bet tu man vienreiz stiepi ro-

ku par kupri, kā vārna uz cūkas muguras, kas uz-

lasa tārpus, ko pēdējā sarok.

Kokakāja. Es tev došu pa tavu kupri, ka

tu varēsi savām ribām skatīties cauri kā zaglis
caur cietuma treliņiem!
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Kuprainis. Bet es tev došu, ka tu paliksi
guļot ar pīpi zobos un ar dunci krūtīs.

Salašņa. Bāliņi, zeltainīši, ko nu naudas

dēļ strīdaties! Kur to glabāsim? vai kapā? Še

grēku pasaulē to var peles ievilkt pūznī, vai blu-

sas apēst, vai pērkons nospert!
Kokakāja. Un tu te ari esi atvilcies līdzi,

utainā dvēsele!

Salašņa. Kur tauki, tur putas peld pa
virsu.

Kuprainis. Vai dzird, kāda mute! Es te-

vi līdzi apsitīšu ar visām tavām utīm.

Vecene. Vai manu dieniņu, nu cits citu ap-
sitīs! Vai Dieviņš tādas lamas nedzirdēs? Vai do-

mājat, ka tam kā biklam zirgam klapes uz ausīm!

(Raud.)

Spitālis (ari notupjas). Ko raudi! Taupi
asaras, ari tur sāls iekšā! Izlamāsies, aizsmaks,

nevarēs dāvanas lūgt.
Kokakāja. Pielūko, ka tava mēle papriekš

neiekrīt zābakos.

Salašņa. Bāliņi, bālenīši! Priekš kā tad

übadziņam tā mēle ir, ja ne priekš lamāšanās un

pātaru skaitīšanas, kā zvanam priekš zvanīšanas.

Kokakāja. Es lamāties negribu, lai velns

jūs visus parauj!
Kuprainis. Ak tā! Vai tu domā, ka tu

velnam no ķerras nolēksi?

Vecene. Vai dieviņ! Nu jau atkal. Kā ne-

var rimties, tā nevar. Būtu labāk pātarus skaiti-

juši, drīz nāks ļaudis. Gan jūs visus velns ellē

ceps, uzdūris uz vienas iesmas kā paipalas!

Kuprainis. Mēs te esam par daudz! Nav

vietas! lai citi iet pa pagastu apkārt übagot. Ej
tu, Salašņa, pirmais! Tu to proti: tev jau viena

bikses kāja no viena pagasta, otra no otra!

Salašņa. Vai manu! kundziņi! Ļaujiet
man palikt! Ari gailītis dzied vislabāk uz savu

māju mēslu čupas.
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Vecene. Lai iet labāk Kokakāja, tas ir tik

redzīgs, ka prot nozagt garāmgājējam zoli no zā-

baka apakšas.
Kokakāja. Es tev došu, treknā muša, ka

tu trīs reizes apvelsies! Ej tu!

Vecene. Vai! vai! sitīs aklu cilvēciņu! Kur

nu es? Kā kaķītis pa slapju grīdu!
Spitālis. Mieru, es saku! Skaitīsim labāk

pātarus!
Kuprainis. Miera apustulis! Tev tāds

aitas klepus, ka aizklepo visus pātarus. Tu ari

vari iet, nosmērējies zils un brūns kā kāpostu gal-
va! Grib, lai uz šo vien skatās.

Spitālis (paceļ bozi). Neaiztiec tu mani! Še

tev miers!

Kuprainis (ari bozi celdams), še tev pātari!
Kokakāja (ar bozi visiem pa virsu). Prom!

visi! visi!
(Visi sāk kauties, izņemot veceni, kura pa pulku spiedz.)

Vecene. Mierā! Dieva dēļ, tur nāk ļaudis.
Un visi pie pātariem!
(Sāk visi mierīgi bubināt un klanīties, lūgdami. Aiz skatuves

troksnis.)

5. skats.

leskrien baznīcēni, sievas un vīri lielāuztraukumā, ar dziesmu

grāmatām rokā.

Pirmais vīrs (sviedrus slaucīdams un spļau-

dīdams). Uf, uf! Es vairs nevaru! Būtu gandrīz
pats līdzi beigts zem baznīcas drupām!

Otrais vīrs. Nē! Tas tik sprādziens! Visi

putni izskrēja no ligzdām! Sienas atvērās kā vel-

na lupas, un akmeņi ņirdza pretī dzeltenbāli kā

nāves zobi. Logi tukši kā acu dobumi, un vējš pūš
iekša un arā, ka atlikušās spāres vien čīkst kā kla-

boši miroņkauli. (Lūko nosēsties gar galdiem.)

Pirmā sieva. Es jau teicu, es jau pare-
dzēju. Lai ceļ cik grib, gan jau atkal sagāzīsies!
Kur pats nelabais klāt
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Otrā sieva (krustu mezdama). Kuš! nepie-
mini! Labi, ka mums virsū neuzgāzās, ka Dieviņš
mūs paglāba īsi priekš dievvārda sākšanas.

Pirmā sieva. To jau tāpat varēja redzēt.

Kādi tur mākoņi vilkās apkārt, kā suņa astes! un

mācītājs ari runāja par kādām nelabām astes

zvaigznēm.
Otrā sieva. Vai nu zvaigznēm astes ka

govīm! Kad jau tā nelaime nāk, tad tu neizbēgsi,
tad tu i biezputrā pirkstu nolauzīsi.

Trešā sieva. Vai dieviņ! Kas nu būs!

Kas būs! Kas nu mūsu dvēseles ganīs! Kur nu

vakarēdiens, kur bikts! Visa dievmaize ar gru-

žiem piebirusi.
Ceturtā sieva. Lai nu bikts, kur bikts!

Bet kur nu kristīs, kur laulās!

Ceturtā sieva (raudādama). Bet kur nu

aizlūgs, kad krusa apsit laukus, kad govīm nepa-
dodas teliņi!

Otrais vīrs. Kuš, sievas! Ko raudat? Ja
krogs būtu sagāzies, tad jūs būtu priecājušās, ka

kroga rēķins sagāzies līdzi, bet kad baznīca sagā-
žas, tad sagāžas ari līdzi visi grēki un bikts.

Piektā sieva. Priecājies viens pats! Tu

jau ar grēkiem pilns kā suns ar blusām, bet mums

vajag sava Dieva vārda.

Trešais vīrs. Dieva vārdu var noturēt

ari zem klajas dabess, tur Dievam vistuvāk.

Ceturtā sieva. Bet kad mēs dziedāsim

svētas dziesmas, tad gaiļi dziedās līdzi, un suņi
ries, un jēri bļaus.

Trešā sieva. Un kanceles ari nebūs, ne-

varēs kaplana saredzēt, viņam jau tik liels kru-

zuļots krāgs un maza galviņa, ka tā kā pelīte lū-

kojas ārā no siera.

Otrā sieva. Un vēders ari stāv priekšā,
liels kā Noasa šķirsts, kur sagāja iekšā visādi put-
ni un lopiņi.

Otrais vīrs. Jā, bet tikai cepti un vārīti.
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Pirmā sieva. Cik labi citiem novadiem!

Tiem sava baznīca, savs riktīgs mācītājs! Mūsē-

jais jau tik kaplans vien! Dzīvo pie kunga mui-

žā vienā labumā kā trusītis kāpostos.
Otrais vīrs. Nu, kad mums nebūs ne kun-

ga, ne baznīcas, mums paliks baznīcas nodevas.

Grēku parādus gan atlaiž, bet naudas parādus
nekad!

Trešais vīrs. Un debesu valstība ari

mums paliek; to sola kaplans.
Otrais zemnieks. Jā, tāpat kā lapsa vil-

kam pasakā sola mēnesi akā par sieru.

Trešais vīrs. Ak, tu grēka gabals! Do-

mā, ka tev būs jāmirst.
Otrais vīrs. Domāju gan. Bet mirt es

miršu tikai vienreiz, bet dzīvot man jādzīvo katru

dienu.

Krodznieks (pienāk līdz ar Madi, nesdams alus

kannas, kuras piedāvā visapkārt), še nu dzeriet! Kad

nav baznīcas, labi, ka vēl atlicis krogs, kur dvē-

seles mielot. Tagad es būšu jūsu gans. Kad zirga
nav, jājāj ēzelis.

Sievas (cita caur citu). Man ar'! man ar'! Man

jau dvēsele pakārusies kā odiņš zirnekļa tīklā!
(Viri sasēž ap galdiem gar skatuves malām, sievas tiem pie-

biedrojas. Krodznieks nes apkārt dzērienu.)

6. skats.

Tie paši. Puikas
— Iļģis.

Aiz skatuves kņada. Puikas kliedz: urrā! urrā!

Iļģis, ceļojošs amatnieks — namdaris, stipri nonēsātās un

apputējušās ceļa drēbēs. Pēc rakstura nevarīgs sapņotājs,
pus ģēnijs, pus jokupēteris, lieto sarkasmu, it kā no citiem

vairīdamies un gainīdamies.

Puikas (viņam pakaļ kliedz un rausta aiz svār-

kiem). Dod mums vēl paskatīties! dod! dod!

Pirmā sieva (līdz ar citām). Ko kliedzat,
puikas? Ko no viņa gribat? Kas tas par svešo
tads, ko esat apstājuši kā dunduri zirga asti?
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Pirmais puika. Māt, kad tu zinātu! Viņš
ir burvis, brīnumdaris un viņam tāds daikts ka-

batā ar stikla acīm, kad tu to pieliksi pie savām

acīm, tad visas ēkas, koki, cilvēki paliek lieli, lieli

un no tālienes nāk tev klāt.

Pirmā sieva. Ko nu melsies, puika, es nu

gan tādu velna daiktu pie savām acīm nelikšu.

Otrā sieva (uz Iļģi). Dod man paskatīties,
kas tas tāds īsti ir?

Iļģis (dod viņai rupji konstruētu, pirmatnēju tāl-

skati), še, skaties, simttūkstošgadējā leva.

Otrā sieva (paņem tālskati, skatās un ieklie-

dzas).

Trešā sieva (nospļaujas). Tfu! kā sabai-

diji! Ko tu ieraudzīji?
Otrā sieva. Viss tik liels un nāk man vir-

sū, domāju, ka viss krogs man uzkritīs; un manas

pašas vīrs tik liels, tāds! Un nāk taisni klāt.

Iļģis. Jo labāk! Vai tu gribētu, lai viņš no

tevis iet prom? Apgriez skatāmo un skaties no

otra gala.
Otrā sieva. Še! še! es to vairs rokā ne-

ņemšu! Apburs mūsu vīrus, apburs mūs pašas.
Pirmais puika (nomalis mātei stāstīdams).

Dzi! viņš sakas varot pašu velnu aiz astes izvilkt

no elles laukā. Viņš dzirdot ari, kā zāle augot un

kā odi šķaudot, un stiklu viņš varot sakost ar zo-

biem kā cukuru.

Ceturtā sieva. Lai dieviņš tētiņš mūs

pasarga! Diezin, vai tāds maz ir kristīts un diev-

maizi ēdis!

Iļģis. Esmu daudzreiz kristīts, kaut ari ne

taisni uz galvas un ar ūdeni, bet uz pretējo galu
ar cietāku priekšmetu, un dievmaizi esmu ēdis

vairāk un labāku nekā jūs.
Puika (iekāries viņam svārkos). Saki, saki, ar

ko Dievs tevi ēdināja?
Iļģis. Tu, puika, to ari vari pamēģināt, jau-

nība var visu! Lietus bij manas zupas, krusa zirņi
iekšā, un sniegs kā salāti klāt.
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Puikas. Hurra! to mēs gribam pamēģināt!
X uprainais übags (kurš līdz ar citiem üba-

giem vērīgi klausās). Mēs ari tādas zupas pazīstam.
Bet pēdējā maltīte būs tomēr vislabākā, kad ēdī-

sim kapsētas mēslāju un dzersim ūdeni no kapa
dibena.

(Vīri pienāk ari klāt.)

Pirmais vīrs. Kas tad šis te tāds? Stāv

starp sievām kā ezis starp pelēm!
Otrais vīrs. Viņas to tā apstājušas, kā

Ēģiptes sievas Jāzepu, un viņam tikai viens pats
mētelis ir, ko atstāt vienai rokā. Saki, draugs, kā

tu šurp atnāci un kas tu esi?

Iļģis. Tu prasi visu uzreiz? Kā lai citādi

būtu atnācis, ja ne pats ar savām kājām.
Trešais vīrs. Viņš ir burvis. Nobaidijis

visas sievas, lai viņš iet pie velna!

Iļģis. Tur jau būs vieta aizņemta no tevis.

Krodznieks (pienes viņam kausu). Bet pirms
došu tev apslapināt lūpas, jo tur ellē būs karsti.
Bet ja tu tur nonāc, tad sveicini to melno lielkungu
un saki, ka viņa aste nebūs garāka par manu dēli,
kura parādi iezīmēti. Ari tavu vārdu es varētu

pievilkt pašā astes galā, ja tu man to gribētu sacīt.
(Uz Madi.) Tec', meitiņ, atnes viņam no mūsu la-
bākā.

Iļģis. Varu tev ari savu vārdu pasacīt, lai

pats savu atmiņu vingrinātu. Domāju, mani sauc

Krodznieks. Iļģis! Iļģis! Tas atgādina
it ka vecu vijoli, kas gadiem aizslēgta gulējusi
kastē ar sarūsējušām stīgām un apputējusi.

Made (pienes dzērienu).

Krodznieks. Dzer nu, varbūt vairāk ie-

skanēsies, kad mēle kļūs svabadāka.

Iļģis. Ak, tev gan nebūs tāda dzēriena, kas
atraisītu manī to, kas sarūsējis, lai atkal spīdētu,
un kas smags, lai vairs nebūtu smags.

Made. Cik tu bēdīgi runā!
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Iļģis. Ak meitenīt, smaga ir zeme virs tā,
kas dzīvs aprakts.

Trešais zemnieks (uz citiem). Dzirdziet,
ko tāds vēl dižojas ar savu lielo muti, spico mēli

un tukšo vēderu! let sarāvies kā repis.

Iļģis. Vai tu no sveces prasi taukus un ne

gaismu?
Trešais zemnieks. Taisies labāk prom

ar visām savām nesaprotamām valodām, citādi tu

pats caur savu burvja stiklu varēsi ieraudzīt sa-

vas karātavas.

Puikas (priecīgi lēkā). Nu viņš visus apburs:
vīrus par teļiem un sievas par vistām.

Krodzni c ks. Rimstieties jel, vai tad jūs
neredzat, ka viņš tikai jokojas. Viņam tāda gaiša
balss, un tas smejas kā Strazdiņš martā. Manā kro-

gā var katrs nākt un iet kā viņam tīk. Sēdi vien,

draugs, te zem liepas un atspirdzinies. Made, at-

nes vēl.

Iļģis (apsēžas, Made ielej). Apsēdies tu man lī-

dzās, bērns, tu man palīdzēsi atminēt, kas es esmu.

Made. Saki man, kas tavs tēvs, kas māmiņā?

Iļģis. Tēvs — to neviens īsti nezina, jo to

nevar ar lieciniekiem pierādīt.
(Ļaudis smejas.)

Made (sadusmota ceļas un grib aiziet). Kad tu tā

runā, tad iešu prom.

Iļģis. Paliec vien, manu balto balodīt, esmu

diezgan dzirdējis kraukļu ķērkšanu.
Made (atsēžas atkal). Nu, tad stāsti man par

māmiņu. Nav taču nekā patiesāka pasaulē par

mātes mīlu un nekā skaistāka, kā kad māte ar ro-

ku mīļi apglauda galvu. (Nopūšas.) Es, diemžēl, to

nepazīstu.

Iļģis. Manas mātes glāsti nav visai patīka-
mi, kaut gan viņa mani bieži klēpī auklējusi, jo
viņas cieto roku var sajust caur septiņiem cim-

diem. Pati tā ir liela, lepna kundze, tūkstoši pie
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viņas iet un nāk un no viņas uzvalka put ārā ne-

skaitāmi dzirkstoši dimanti.

Made. Ak, cik skaisti!

Pirmā sieva. Tad jau tā kāda muižniece

un dzīvo pilī kā mūsu kungs ar savu komtesi!

Iļģis. Manai mātei ir tūkstoš pilis ar zaļām
sienām, velvētiem ziliem jumtiem, kuri mainas vi-

sās krāsās, un viņos atmirdz saule, mēness un

zvaigznes, un tie visi ir tik augsti, ka no viņiem
var ar Dievu rokās sadoties.

Kuprainais übags. Vai nu Dievs tev

roku dos!

Made- Kļūsiet jel, ļaujiet viņam stāstīt!

Iļģis. Man ir tādi zirgi, kas apskrien ap visu

pasauli un zem kuru pakaviem šķīst zibens un ne-

gaiss.
Pirmais vīrs. Nu, kad tev tik labi, ko tad

tu nāci šurpu?
Iļģis. Nu, kā vāks pie poda! Es jums ari

gribu uzcelt tādas ēkas ar torņiem, dzirdu, ka jūsu
baznīca vienmēr plīstot kopā kā ola.

Kuprainis. Ņem mūs ari pie sevis, tad es

savu kupri vairs nenēsāšu.

Kokakāja. Un es savu kāju noraisīšu.

Vecene. Un es savu smēri no acīm izslau-

cīšu.

Spitālis. Pag', pag', ne tik ātri, nogaidīsim
vēl!

Ceturtais zemnieks (galvu kratīdams).

Te tu gan, draudziņ, nekā neizdarīsi, cik te nav iz-

pūlējušies slaveni un veci meistari-

Iļģis. Vai jūs domājat, ka svētais gars no-

laižas tikai uz plikām paurēm?
Otrais vīrs. lesim labāk mājā! Ko mēs

ilgāk klausīsimies uz tādu vēja grābsli un nagu

krimtēju, viņš mūs tik izmuļķo ! Metas jau tumšs,
iesim, sievas.

(Visi piecejas un aiziet.)
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?. skats.

Kunga meita Helijante un kaplans, pavadīti no

sulaiņiem un nerra.

Sākumā redzams pie vārtiem tikai kaplans, kurš, rokas iz-

plētis, grūž aizejošos ļaudis atpakaļ.

Kaplans (tievā sprediķa balsī).

Ak, te es jūs beidzot atrodu kopā!
Kā slīkstošas peles degvīna stopā!
Es gribu jūs, kaut gan man nākas grūti,
Kā avis dzīt atpakaļ dieva kūtī.

Kas rādīs jums ceļu uz debesu mājām?
Jūs klupsiet kā kumeļš pa savām kājām,
Un dzīvosiet tikmēr zaļi un zili,
Līdz velns jums neuzliks īsto brilli.

Šodien jūs vīna glāzīte silda,
Bet rīts jums mucu ar asarām pilda.
Kas laime? tā saiet caurā zobā,
Bet nelaimei telpas nav ozola dobā.

Vai krekls nav katram tuvāk par svār-

ku?

Vai zelta krēsls var atturēt zārku?

Gan beidzot velns jūsu dvēseles ganīs,
Kad tas ar asti jums kapsētā zvanīs,
Un apkārt svaidīdams it kā bumbas,

Jūs sviedīs iekš elles uguns rumbas.

(Slauka sviedrus, aizelsies. Pa tam vīri tam spraucas garām

un prom.)

Pirmais vīrs (atmezdams ar roku). Ko es

no viņa lāstiem baidīšos, tie ir kā vējš bez lietus!

Trešais vīrs- Kur nu pret tādu mēslu ve-

zumu var atsmirdēt pretim! (Aiziet.)

Kaplans (satur vēl bēgošās sievas aiz brunčiem).

Jums, sievām, brunčos gan daudz to kroku.
Bet maz jūsu galvās smadzeņu loku!

Jūs visas mīlat tās velna modes,
Un esat it kā kažokā kodes !

Kā pirmais ļaunums nāca no levas,
Tā visas jūs pavedat, resnas vai tievas.
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Sievas (raudādamas aizbēg).

Pirmā sieva. Laidiet, cienīgs tēvs, mājā
bērni raud, vīrs baras.

Helijante (ienāk). Laid, lai iet, būs tīrāks

gaiss! Ej labāk, atspirdzinies ar to, kas tev garšo
labāk par debess rasu. Es ari apskatīšos sev vietu,

kur atpūsties. Bet kas te par mūdžiem pa kājām
vandas? (Pasper übagiem.)

Sulainis. Nost, skrandaiņi, vai neesat pie
baznīcas diezgan saubagojuši.

Nerrs (gaudīgi, parodēdams).

Kundziņ, neesi jau par skarbu,

Še, skati manu übagu tarbu:

Salīkuši vērdiņi,
Sapuvuši graši,
Ne mārku, ne svārku.

Un ortas tik liesas,
Nav maizītes tiesas!

Nu sakiet paši,
Kurp iesim mēs, tādi lupatlaši!

Sulainis.
Bet kas tev tur ozotē zeltā mirdz?

Kuprainis.
Ak kundziņ, tā mana zelta sirds.

Sulainis.
Nu projām visi, ko runāt tik daudz!

Kokakāja.
Mans vēders kā suns pie ķēdes kauc-

Helijante (nosviež viņiem naudu). Gādā man

tos riebekļus no acīm prom! Lai tie iet un grauž
katrs savā kaktā kā suņi kaulu.

Übagi (ceļas augšā stenēdami un vaidēdami un

grūstīdamies daļas naudu savā starpā).

Vecene. Lai
nu Dieviņš mums ļauj pie de-

besu durvīm sēdēt, kad tu pa viņām ieiesi, lielkun-

dzit. (Visi prom.)

Kaplans (nosēdies pie galda, un krodznieks viņu

apkalpo).
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Helijante (staigā lokā apkārt, kamēr pienāk pie

Iļģa). Ā! tad tāds tu esi! Tas burvis, par kuru pui-
kas tur ārā klaigā. Tas tūkstoš piļu īpašnieks.
Tas princis, pārģērbies übaga tērpā! Hahaha!

Iļģis (uzlec kājās). Cienīgā —

Helijante. Nerunā, nerunā! ļauj man

pirms tevi apskatīt.

Iļģis (dusmās, bet aizrauts no viņas). Cienīgā,
es neesmu nekāds nedzīvs priekšmets aplūkošanai.

Helijante. Ka tava mēle var dzelt, to jau
zinu, bet rādi nu arī, ka tā var laipna būt. Katrai

lietai taču savas divas puses-

Iļģis (tāpat). Es neesmu ne lieta, ne nedzīvs,

pat ķieģelim ir sešas puses.

Helijante. Jā, tu esi dzīvs! Tu dzīvo tūk-

stoš dzīves!

Iļģis. Mana dzīve tek kā straume. Es dzī-

voju ātrāk kā citi un aiziešu ātrāk.

Helijante. Ko runā par aiziešanu, tu,
dzeltenais vītols upes malā rīta saulē.

Iļģis. Dzeltenais vītols upes malā vītīs bez

sarkanās priedes saules svelmē —

Helijante. Tad ļauj man savas liesmas
dzesēt tavu zilo acu ezeros. Bet kādas smalkas lī-

nijas tev vijas ap muti kā kapa ornamentā-

Iļģis. Pareizi, cienijamā, glaimi ari noder

tik uzrakstam uz kapa akmens.

Helijante. Hahaha! Mēs te runājam, it

kā mēs stāvētu pie atvērta kapa! un patiesi te

smaršo it kā pēc vīstošas rozes.

Iļģis. Tā būs kāda vīstoša sirds.

Made (piesteidzas viņai). Vai drīkstu apkal-
pot cienījamo lielkundzi?

Helijante. Ari tu te esi, mazais, pelēkais
māju zvirbulēn?

Kaplans (pieceļas un pieiet Madei). Rau nu,

kāda liela izaugusi! Un tika pacelta kā mazs tār-

piņš ceļa malā! (Uz krodznieku.) Tu gan viņu mie-
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sīgi esi audzinājis, bet es viņu iesvētiju un ieliku

tai dievvārdu sirdī kā baloža olu vārnas perēklī.
Nu tik, bērns, sargi savu tikumu kā dārgu rotu

(kniebj viņai vaigos) un piekar manas mācības pie
krūts kā balzama bundžiņu zelta ķēdē! (Taustās vi-

ņai ap krūtīm.)

Helijante. Ej, Made, —tā tevi, laikam,

sauca — salasi priekš mums pušķīti lauku puķu,
tādas pašas kā tu, es tās mīlu.

(Made aiziet.)

Krodznieks (uz Helijanti). Cienijamā
komtese, jūs jau pati redzat, ka šis jauneklis prot
vairāk nekā zābakus plēst, kā būtu, kad jūs pieru-
nātu savu cienijamo tēva kungu un godātos valdes

vīrus, lai tie viņam uzticētu jaunas baznīcas cel-

šanu- Viņš teicas esot ceļojošs namdaris un seviš-

ķi baznīcu cēlējs.
Helijante. Tā, tā, mans princi, cēlējs tu

esi, bet ar to baznīcu vēl kaut cik iet, to jau citi

priekš tevis pa pusei arī uzcēluši, tikai torni ne-

viens nav paspējis uzcelt. Vai tu paspētu to, ko

neviens nespēj?
Iļģis. Es to paspētu tādēļ, ka es to gribu, ko

neviens negrib. Es gribētu to celt tik augstu, ka

lai citi mani redz, tikai es neviena neredzu.

Helijante. Tās ir augstas domas, tādas

pat, kā tavs tornis, bet — tev būs izslavēti un ba-

gāti līdzcensoņi, kas jau pieteikušies. Arī naudas

daudz vajadzēs drošības dēļ ieguldīt, jo pēc tik

daudz neizdevībām mūsu valde vairs nevienam ne-

uzticas. Tev, kā redzams, viņas nav.

Iļģis (smiedamies). Nē! no tādām lietām es-

mu gluži brīvs. Es piederu pie tās cunftes, par ku-

ru nupat dziedāja: „ne mārku, ne svārku
4

• Visa

mana bagātība ir mani sapņi.
Krodznieks. Cienītā lielkundzene, ne ik-

reiz tas gars piemīt pie tiem bagātiem un aug-
stiem. Ja citreiz Jēkabs nebūtu dusējis klajā lau-

ka ar cietu akmeni pagalvī, tad nekad nebūtu re-

dzējis trepes uz debesīm.
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Helijante. Labi. Vai tu gribi man uzti-

cēties?

Iļģis. Kā jūra vētrai.

Helijante. Tad atnāc rīt agri uz pili. Do-

dies ceļā pirms vēl gaiļi dzied. (Uz kaplanu.) Ta-

gad iesim, metas jau tumšs un no debesu rasas tev

nu būs gan- Sveiks! krodzniek! Sveiks, torņa
Cēlējs. (Noiet, ari krodznieks ieiet iekšā.)

8. skats.

Iļģis un Made vieni.

Made (atnāk ar puķu pušķīti). Visi jau prom.
Kam nu lai es savas puķes dodu?

Iļģis. Dod tās man.

Made. Tu jau dzirdēji, tās ir neievērojamas,
kā es pati. (Nomet puķes zemē.)

Iļģis. Tu nebūt neesi tik maza, kā tevi uz-

skata. Daža lielums nāk tikai vēlāk redzams.

Made. Varbūt tad, kad tas ir miris-

Iļģis. Nē. Ir zvaigznes, kuras izliekas tum-

šas tikai tādēļ, ka viņu stari vēl nav pie mums no-

nākuši.

Made. Ko nu par mani runāt! Es neesmu

nekāda spīdētāja, es tikai esmu izpildītāja, kur

manis vajaga.
Iļģis. Tu, man šķiet, varētu daudz, varbūt

vairāk nekā es.

Made. Ko nu! Visi nevar būt radītāji, va-

jaga ari tādu, kas radītāju darbu uztur. Un ma-

na spēja jeb mans lielums — kā tu to sauc — varē-

tu būt, ka es priekš kaut kā liela spētu upurēties.

Iļģis. Bet es ari neesmu nekāds radītājs,
neko es neesmu radijis, nekas es pats neesmu un

neko arī nespēju. Tikai rūgstošs nemiers plēš pu-
šu manas krūšu sienas, un drudzis deg manās acīs.

Made. Tie, kurus ģēnijs izredzējis, dus ilgi
kā pamiruši un sapņo ar vaļējām acīm. Bet viņu
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tltisa un viņu sapņi nav velti, tie ir priekšteči viņu
darbam.

Iļģis. Vai nepietiek ar sapņiem vien? Sap-
nis ir liela pasaule, bet īstā pasaule ir maza. Es

gribētu būt pasaule par sevi, ārpus pasaules.
Made. Ne tev, bet tavam darbam jābūt ār-

pus tevis un par sevi kā gatavam auglim, kas at-

šķiras no koka un nokrīt priekš citiem. Citādi tu

neesi piepildijies un nerāsi miera.

Iļģis. Kādus brīnišķus vārdus tu runā, mazā

meitenīt, tu pēkšņi izaudz man priekš acīm no ma-

zas smildziņas gāršas malā par ciedru kalnā.

Made. Tu daudz brīnišķākus vārdus runāji
ļaužu priekšā.

Iļģis. Es jau tikai sameloju, jo man tā pa-
tīk. Meli pušķo valodu. Es bieži savos melos šū-

pojos kā šūpotnēs.
Made. Kas tā prot melot, tā meli ir patiesība

un vairāk nekā patiesība, jo patiesība mainās virs

zemes, bet mūžīga paliek iedvesma uz radītāja lū-

pām. Tu ari nešūpojies šūpotnēs, bet laidies ar

spārniem.
Iļģis. Kā tu man tici, kur es pats sev neticu!

Made- Tev jātic pašam sev, kad vēl neviens

tev netic un ari kad vairs neviens tev netic.

Iļģis. Tu es pirmā, kas man tic. Tava ticī-

ba mani svaida kā ar svēto eļļu. Un es kā ceļi-
nieks, kas ilgi maldijies pa tuksnesi un aizslāpis
ierauga dzīvības avotu, tavā klēpī kā palmu ēnā

gribētu mirt.

Made. Ne mirt, bet augšāmcelties. Nu ir

pienācis brīdis, kur darbs tevi sauc. Tev jāceļ
baznīca ar augsto torni.

Iļģis. Sapnī es jau esmu uzcēlis svētnīcu ar

visaugstāko torni, bet ja man īstenībā būtu jāaiz-
skar vismazākais akmentiņš, tad man rokas dreb.

Made. Darbs audzina dvēseli un modina ne-

zināmus spēkus. Rīt agri tu celsies un iesi uz pili,
kurp tevi aicina. Tagad atdusies šepat uz sola īsu
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brīdi. Nakts ir tumša, bet silta, un mēness aug.
Tā ir zīme visa darba sākumam.

Iļģis. Dod man tavas puķes pagalvī.
Made. Es tās esmu aizmetuši prom.

Iļģis. Tad noliec man pati savu galviņu bla-

kām kā maija puķītes zvaniņu.
Made. Es neesmu puķe; tu pats mani citādi

dēvēji-
Iļ ģis. Nē, tu neesi puķe, tu esi zvaigzne —

mana laimes zvaigzne.
Made. Ari tā es neesmu. Es gribētu būt ta-

va ceļvede zvaigzne.
Iļģis (atliekas uz sola, Made taisās iet iekšā).

9. skats.

Tie paši. Melnais kungs.

Iļģis (Madei pakaļ nosaukdams). Es gribu sekot

tev un tavai zvaigznei, kas pirmo reizi atspīd manā

tumšā dzīvē.

Melnais kungs (pēkšņi kā no zemes izaudzis).

Hahaha! Skaties vien zvaigznēs, tad tu neredzēsi

bedres, kurās tu iekritīsi, un akmeņus, pa kuriem

tu klupsi.
(Made izbīstas.)

Iļģis (uzlec stāvu). Kur tu gadijies, melnais

kraukli? Ko tu izbiedēji manu balto dūjiņu?
Melnais. Katrs gadās caur gadijumu, to tu

zini pats.
Iļģis. Ko tu gribi?
Melnais- To pašu ko tu.

Iļģis. Tu ari cēlējs?
Melnais. Cēlējs vai gāzējs — tas ir tas

pats.
Iļģis. Ko tu runā no gāšanas?
Melnais. Bieži apņemšanās iet pa labi, iz-

darīšana pa kreisi. Cilvēks tik maz var savu lik-

teni redzēt kā savu pakausi. Bet dosimies ceļā,
lai laikā tiekam tur.
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Iļģis. Es varu iet ar tevi, ja tu droši zini

ceļu.
Melnais. Droši iet ceļš tik uz kapu.

Iļģis. Hehe! Nav laika iet uz kapu, pirms
jādara darbs dzīvajiem. Sveika, mana Made! Es

eju tavā iezīmē!

Melnais. Dažs labs tiktu tālāk, ja tam tie

sieviešu brunči nekultos pa kājām. (Satver viņu zem

rokas.) lesim!

(Uguns strīpa viņiem noviļņo pakaļ.)

Made (iekliedzas). Vai! vai! Tas nebij labais.

Pirmā cēliena beigas.
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Otrais cēliens

Lielkunga pilī.

Senā bruņinieku pils Madlienā. Plaša zāle ar izejām uz

blakus telpām. Pie sienām karājas kara trofejas, ģerboņi,

karodziņu šķēpi un daži medību rīki un lāču galvas. Zāles

stūros varā un bronzā bruņinieku stāvtēli. Vidū redzama

plaša galerija uz āru.

i. skats.

Lielkungs Vilhelms v. Kreicingens un nerrs.

Nerrs (*UP uz staba kungam priekšā un dzied).

Cik labi ir dzimušam būt jau par kungu!
Hei! diridei!

Cits strādā ar sviedriem, bet viņš ar rungu.

Juchei diridiridei!

Viņš taisnību ņem un saloka tā!

Haha!

Un iebāž ka lakatu kabata!

Trallalā!

Tam vērsis dod pienu un aita sieru.

Bē! bē! mū! mū!

Un naktīs blaktis un blusas dod mieru:

Šū! šū! Pū! pū!
Un tomēr es neģērbtos kunga svārkā,

Juche! nē, nē!

Jūs mucā mani bāžat kā zārkā

Hehehehe!

Ne svinību rāžus, ne godību māžus

Es neciešu: tfu!

Par nesējiem dodiet man četrus āžus

Uz kap—sē—tu.
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2. skats.

Helijante un viņas tēvs, grāfs Vilhelms v. Krei-

c i n g c n s.

Tēvs (atzveltnes krēslā, pušķotā ar ģerboni).

Bērns, es tevi saucu uz nopietnu sarunu.

Helijante.
Tu zini, tētiņ, es vienmēr tev paklausu.

Tēvs (apglauda viņu).

Jā, jā, mana zelta, mana dārgākā manta.

Helijante.
Par to jau es saucos ar' Helijanta.

Tēvs (nopūzdamies).

Tā gribēja māte, man tikās gan Marija.
Helijante.

Ak, mīļā māte gan labāk darija.
Tēvs.

Lai kā nu, meitiņ, tu pat ne kristīta lāga!
Kā bērns tu izspēri kristību ūdeni

Un svētajam priesterim ķēries aiz krāga,
Diez' vai kādu lāsīti dabūji!
Kā nelaiķe māte, tu tāda pat aušiņa.

Helijante.
Vai nemīļa tev es? vai nepaklaušiņa?

(Glaužas ap tēvu.)

Ko tu tā domīgi galvu grozi?
Tēvs.

Es atminu māti, to skaisto rozi.

Helijante.
Tu teici, par viņu es skaistāka,
Man šķiet, tev, tētiņ, es līdzīga.

Tēvs.

Ak bērns, kā tu manu sirdi skari,
Un īsti es atsaucu tevi rāt.

Helijante.
Tu vari to vēlāk dot piedevām klāt,
Pirms pastāsti, kādi bij krusta kari,
Kad pirmo reizi tu zobenu jozi?
Man neapnīk klausīties taviem stāstiem.
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Tēvs.

Ak! tu man visu izjauc ar glāstiem!
Helijante.

Nu labi, tad ņem še rokā bozi

Un sit mani kā kādu kalponi.
Nupat tu mani gan sauci par rozi.

Tēvs.

Ak Dievs, kā tev to lai pasaku!
Helijante.

Ja roze es, kam tu man pieliki klātu

To resno ērkšķi, to kaplanu?
Tēvs.

Lai māca tev, kā pie ticības jāpieturas.
Helijante.

Kā roze var smaržot, kad ērkšķis duras!

Tēvs.

Kā roze tu gribi smaržot un spīdēt,
Bet ļaudis jau iesāk tevi nīdēt

Un saka: ar velnu tu sakarā —

Helijante.
Lai saka! pat velnam kungs jāklausa.
Vai līdzās tiem skaitīt rožu kroni?

Un pātarus bubināt viņiem blaku?
Es nevaru paciest zemnieku smaku!

Man labāk sēst zirgā un laisties ar joni
Ka mati plīvo un acis mirdz!

Es dzīvoju tik pa vētru un brīvi!

Tēvs.

Jā, tevī mīt mana vētras sirds.

Kaut gan man locekļi tagad stīvi,

Kā karazirgs slejos, kas sadzird tauri.

Helijante.
Teic, tētiņ, cik īsti bij saraceņu,
Kam tu, kā mēdz sacīt, skaldiji pauri?

Tēvs.

Tev galviņa vienmēr pilna blēņu,
Tu slīdi kā ūdens caur pirkstiem cauri!

Helijante.
Un kājas man pilnas ar muziķu,

Ja gribi, es varu tev priekšā dejot!
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Tēvs.

Ej! Es vairs negribu atmiņas klejot,
Bet nopietni runāt: tu zini, es vecs —

Helijante.
Es zinu, cik jauna vēl sirds tev lec!

Tēvs.

Kaut tu jel prātīgāka kļūtu!
Tu zini, tev vienīgai paliek mans krājums
Viss mana sūra mūža gājums.

Helijante.
Uz tukšas mucas būs sēdēt par grūtu.

Tēvs.

Ko joko! Vai karā gan vieglas dienas?

Vai zobens un krusts nav nesams grūts?

Helijante (starpā).

Un klāt vēl, kas karā laupīts un gūts?
Bet tagad zobens dus makstis pie sienas,

Un krusts tev zelta ķēdē pie krūts!

Tēvs.

Drīz beigsies nu manas dzīves sekas,
Tev tālāk nu jāmin būs manas tekas —

Tur vajag prāta un nopietnas gribas,
Tie ļaudis vēl pilni pagānības!
Ak kaut jel tā baznīca vienmēr nesagrūtu

Helijante.
Nē, šoreiz, es saku, nebūs par velti vis,

Nu īstais meistars mums atnācis.

Tēvs.

Ko velti runāt! Būs atkal nieki!

Man grūti krātie graši nav lieki!

Kad pagasti grib, lai ceļ to paši.

Helijante.
Ak, ko nu, tētīt, tie nesapraši!
Tev jāsaka tik tavs piekrītošs „jā",
Kas noskan kā atslēga durvju caurumā.

Tēvs.

To varu, tik tev man jāsola,
Ne turpmāk vairs tā ar kaplanu karot.
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Helijante.
Jā, tētiņ, es solos vēl vairāk to barot,

Ka vēders būs priekšā un pakaļā.
Tēvs.

Ko vēders! Ņem labāk tā ticību!

Helijante.
Bet, tētīt, ņem tu to meistaru!

Tēvs.

Lai nāk, kas grib, es cietīšu klusu.

Gan to jau turpmāk redzēsim.

Bet tagad, mans bērns, es eju uz dusu.

Helijante.
Es lūkošu iztikt ar visiem trim.

(Tēvs noiet, viņa pavada līdz durvīm.)

3. skats.

Helijante un kaplans.

Helijante (pieiet pie kādām durvīm, kuras ved

uz virtuvi, un sauc). Pavāri, gādājiet, ka zālē ienāk

visgaršīgākās smaržas no cepešiem un vircām! Es

atstāšu durvis pusviru.

(Viņa pati apņemas kādu garu pelēku apsegu vai mēteli un

apjož ap viduci mūķeņu balto šņori un nometas ceļos pie kāda

atzveltnes krēsla, galvu paslēpdama it kā grēciniece Mag-

dalēna.)

Kaplans (nak šļūkdams soļus).

Lai Dievs ar tevi, mans bērns, — kur esi?

(Skatās apkārt.)
Dievs slavēts! mans pūliņ, tu augļus nesi!

Mans bērns, tu atstāta gluži viena,
Še dauzi galvu uz cieta pliena?
Šī mocība man pie tevis neparasta.

Helijante (sagrauztā balsī).

Tēvs, svētais, mani spiež mana grēku nasta.

Man netīk vairs šīs pasaules prieki.
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Kaplans (acis pārgriezis).

Mēs visi esam grēcinieki!
(Sāk ostīt cepešu smaku.)

Helijante.
Es gribu pēc tava piemēra gavēt,
Ne ēst, ne dzert, tik Dievu slavēt.

Kaplans.
Jā, bērns! caur ērkšķiem iet debesu taka!

Bet kur še ožas tik garšīga smaka?

Helijante.
Gards mielasts tiek šodien rīkots, tā saka.

Un dzīrēs būšot uzdzīve zaļa,
Bet kāda gar to mums abiem daļa!
Man galva pilna citādu domu.

Kaplans.
Kas pēkšņi tā pārvērtis tavu omu?

Tev cēlās vien kājas pa dejas takti?

Helijante.
Es gribētu vēl šo pašu nakti

Likt kopā savu ceļa somu

Un svētā ceļā doties uz Romu.

Kaplans.
Tu tiešām uzņemies lielu lomu!

Bet kā tu ceļu turp atradīsi ?

Helijante.
Tu, svētais tēvs, mani pavadīsi.
Mēs abi divi kailām kājām
Vēl šonakt dosimies prom no mājām.

(Pavārs izskrej cauri ar smaržīgu cepeti.)

Kaplans.
Ko es? man Roma vairs nava svešā!

Helijante.
Kā atstāsi avi bez gana bešā?

Kaplans.
Bērns, apdomā labi, pirms tu ko dari,
Un tēvs tavs augstais ko sacīs ari?

Helijante.
Mums jānes ar' viņa grēku svari.

Kaplans.
Tavs sievietes prāts par ātru šaudās.
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Helijante.
Un cepet's bez tevis viens atstāts raudās.

Nu labi! Lai paliekam vēl kas esam,

Un savu krustu lai šepat nesam:

Tu nesīsi resnu, es nesīšu tievu,
Un nesmiešos vairs, bet asaras lejot
Es atminēšu pirmmāti levu.

Kaplans.
No Dieva nāk asaras, smiekli no velna:

Ikviens jau saņem sodu, ko pelna.

Helijante.
Kā būtu, kad pamēģinām mēs dejot!

(Aši nomet mūķenes tērpu un stāv greznā uzvalkā. Saķer

kaplanu un rauj dejā pa zāli apkārt.)

Kaplans (aizelsies spiedz).

Vai! vai! vai! vai! Mēs krītam grēkā!

Helijante.
Tu, tētiņ, par resnu, tev jāpalēkā!

(Aiz durvīm dobji smiekli.)

Kaplans.
Še visos kaktos tik grēki vien valda.

Es iešu skatīt, kas nāks uz galda!
(Noiet virtuvē.)

4. skats.

Helijante. Velns.

Velns (melna bruņinieka tērpā).

Hehe! Es klausijos aiz durvīm tavā jokā,
Kā tu ar abiem večiem spēji galā tikt,
Kā mīkstus veģus saspiezdama rokā.

Helijante.
Es lūdzu, nerunā no grāfa, mana tēva!

Velns.
Nu! nu! kopš kura laika tu tik gļēva?
Es taču atnācu tev izpatikt.
Tu zini, es tavs mūžīgs bruņinieks.
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Helijante.
Nu, tad lai šoreiz man no tevis tiek kads

prieks.
Velns (paklanās).

Tavs kalps! bet tik nu neprasi par daudz.

Helijante.
Es gribu baznīcu, lai atkal nenojauc,
Bet drīzāk, lai tu palīdz' uzcelt to.

Kāds meistars jauns ...

Velns (starpā).

Helie! Es labi zinu to!

Tavs meistars pats gan tevi meistaro.

Helijante.
Ko maisies blakus lietās! darbu dari!

Velns.

Es zinu vēl ko: tu to mīli ari,
Un lai tu ari turi to cik slēpu,
Teic ļaudis: mīlu nevar slēpt tāpat kā

klepu.
Helijante.

Kas mīla! īsa brīža atpūta
Uz pasaul's zaļā puķu mauriņa!
Tad atkal svilšu tavā pekles svelmē.

Velns.

Vai tā šis puisis tev ir iepaticis?
Šo plūksnu, staiguli tu izredzēji!

Helijante.
Nu, tu jau kungā viņu pārvērst spēji.

Velns.

Ja velns es nebūtu, es teiktu: velns lai

rauj!
Tu zini, kas tev manim jāatļauj:
Mums kāzu gulta karstā pekles svelmē —

Helijante.
Es gribu šodienu, cits paliks rītam,
Pirms mēs kā bezdibens viens otrā krītam*

Es gribu ieelpot šo saldo garu,
No dzīves koka atlauzt zaļo zaru,

Kad stunda sitīs, es tev būšu klātu
—
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Velns.

Tu pašu velnu noliec nelgas lomā:

Kad roze nobirs, tu man dosi kailu kātu.

Caur miesas šķidrautu es redzu tavuprātu.
Helijante.

Nu neprāto! liec aši rokas klātu!

Pēc stundas ietērp viņu meistarlomā,
Un tad ar zeltu pildi viņa ķešas,
Bez tā, tu zini, visas pūles bēšas.

Velns.

He! tavas prasības kā spārni plešas!
Ko vēl tu gribi?

Helijante.
Teicu jau: to baznīcu.

Velns.

Lai tā kā sēne naktī uzaugtu!
Hehehe! Tavu nedzirdētu joku:
Velns Dieva amatā lai izmēģina roku!

Bet, daiļā, saki, ko tu manim pretim dosi?

Es ari vēlos kādu kukulīti.

Helijante.
Nu, kas tas būs, ko tu sev iekārosi?

Velns.

Kas pašai tev vismazāk tīk —

Helijante.
Kā tu to zini ?

Velns.
Par to es velns. Tu ari viegli mini:

Es gribu mazu, baltu dvēselīti,
To Madīti, to kroga meitenīti —

Tu redzi, man ar' uznāk sava tīksme,
Kaut tavās skavās man visvairāk līksme.

Helijante.
Kas tev to liedz! tik dari manu darbu.

Velns.

Nu, tādēļ neesi tūlīt par skarbu.

Tev ari uzdevums nav vieglais vis,

Tik aši sprikstis nelēks circenis!

Tavs meistars jau kaut kā pie viņas sējies:
To ļaudis vienkārši sauc „iemīlējies".
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Helijante.
Ha! Es šīs saites pušu raušu!

Velns.

Jā.
Šis mazais kopdarbiņš tev jādara.
Es laivā airēšu, tu viņu stūrē.

Mums dzīva baznīcā tā jāiemūrē,
Un tavam meistaram tas pašam jāizdara.
Nu lūko, vai tev pierunāt to vara.

Helijante.
Es tikai gaidu to.

Velns.

Viņš atnācis

Es pats to esmu šurpu atvedis.

Viņš nesaprazdams blakus telpā mīt.

Helijante.
Nu, tad pie viņa steidz tūlīt!

Velns.

Es eju, bet pirms noskūpstīt man tevi

jāpieļaujas.
Helijante.

Vai divas liesmas viena otru skaujas?
Vai divi pērkoni viens otrā graujas!
Ej! steidz un veic! (Aši dodas prom.)

5. skats.

Velns, viņa kalpi: Stiepējs, Rāvējs, Uztupiņš,

Grautiņš.

Velns (sasit plaukstas).

Šurp, kalpi, kas visur un nekur!

Kalpi (saskrien lēkdami un visādi kviekdami. Viņi
no priekšas melni, bet muguras sarkanas).

Vī! vī! kvī! kvī! ur! ur!

Velns.

Jūs, ložņas, lišķi, laišķi, kas tas?

Par ko jums tik sarkanas muguras ?

Kalpi.
Mēs sildijām tās pret pekles krāsni!
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Velns.

Nu neļaušu talak jums noslinkot,
Un došu atkal jums darbu dāsni,
Lai katrs pierāda, ko viņš prot.
Tāpat kā no lupatām iztaisa papīri,
Jūs vērtīsiet kungā man kādu klaidoni!

Kalpi.
Šur! šur! Kur! kur!

Velns (rāda).

Viņš blakus istabā tur!

Jūs samtā un zīdā kā kungu to ietērpiet
Un kules pilnas ar zeltu pieberiet.
Bet pirms jūs pārvēršaties paši,
Tad nāciet man pakaļ godīgi, lēni
Kā iesvētāmie no baznīcas zēni,

Bet visam jānotiek ir aši!

(Visi prom.)

6. skats.

Mārtiņš (pie galerijas durvīm pūš ragā, visus

kopā saukdams).

Lielkungi, kundziņi,
Cienīti, godāti,
Dievam ceļ ēku!

Meistari, kleistari,
Sāciet nu vitēt,
Smitēt un ķitēt,
Ķīlēt un vīlēt
Ar roku un spēku!
Un jūs, ļautiņi,
Visi, kas kristīti,
Katrs, kam grēciņi,
Vien' pašu grasīti
Ja vien tik dotu,
Sanāktu bariņi,
Itin kā zariņi,
Kūlītī sasieti,
Iztaisa slotu!

(Pūš skaļi. Ļaudis steidzas šurpu.)
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7. skats.

Nāk lēnā zosu gaitā svinīgi: Birģermeistars Emerencijs

un rātskungi: Josts, Blazijs, Ruperts, Linhards.

Tiem pakaļ ar biezu grāmatu padusē un lielu spalvu aiz auss

skrīveris Teofrasts.

Viņi ieņem vietas zāles vidū pie paaugstināta un apžogota

galda, kuram vienā galā sēdeklis birģermeistaram, bet otrā

galā lielāks atzveltnes krēsls ar ģerboni atstāts tukš liel-

kungam. Gar abām malām ieņem vietas četri rātskungi.
Skrīverim vieta uz kāda zemāka blakus galdiņa. Uz galda
liels sudraba krucifikss, statūtu grāmatas ar sudraba stūriem

un zīmogiem, koka kapseles un dažādi pergamenti. Mārtiņš
ar bozi rokā paliek pie durvīm kā sargs. Durvis tiek aizda-

rītas. Sadzird tik šad un tad ļaužu kņadu, kuri lasās kopā.

Birģermeistars (paceļas svinīgi, resns uz-

dzīvotāja tips).

Jūs, godātie rātskungi — (klepo)

Skrīveris (starpā).

Vīri nobilissimi!

Birģermeistars (dusmīgi),

dzīvotajā tips).

Skrīveris.

Tā būs jums pušķis, bez tās viss prasti,
Es zinu, es esmu studējis Paduā.

Birģermeistars.
Nu labi! Tik netraucē mani uzrunā.

(Sāk no jauna.)

Jūs, kungi, kas ieņemat goda vietas,
Mums jāapspriež šodien nopietnas lietas,
Uz to lai tas Dievs kungs mums palīdz:

āmen!

Visi (cits pēc cita dažādā skaņkārtā).

Amen! amen! amen! amen! (Apsēžas.)

Birģermeistars.
Jūs zināt, pa gadiem sakrātie parādi,
Tie nedilst kā sniegi aprilī;
Un tad vēl to vispēdējo postu:
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Velns nogrāvis šonakt atkal baznīcu nostu
r

Kas bija, tā sakot, gandrīz jau gatava.
Blaz i j s (saņēmis rokas).

Ak Dieviņ! cik reiz tā jau celta un no-

jaukta.
Linhards (sit ar dūri uz galda).

Vai velnu nekad mēs nenoķersim?
Cikreiz kā zuti aiz astes to tversim!

Jo s t s.

Un kur vēl tie lielie zaudējumi:
Tās zeltotās altāra kanniņas!
Un sudraba vīrāka panniņas!
Un kora un altāra greznojumi!
Un svēto stāstu gleznojumi!
Viss beigts! zem drupām aprakts viss!

Skrīveris.

O esca vermium! o massa pulveris!
(Mārtiņš piesteidzas klāt.)

8. skats.

Tie paši. Mārtiņš.

Mārtiņš.
Cienžēlīgi kungi, beigts gluži nav viss:

Te nagla, kā redzat, no svētā Hironima

zārka,
Te stūrītis atrauts no baznīckungsvārka,
Te sainītī šķīstās Zuzannas atliekas.

Linhards (attin vaļā).

Tās zosu pūkas, papīrā ietītas!

Mēs liksim, Mārtiņ, tev ādu ģērēt!
Mārtiņš.

Nē, cienītie kungi, es varu jums zvērēt,

Tik tiešām, ka es uz abām kājām stāvu,

(paceļ slēpu vienu kāju gaisā)

Es tos no krītošās baznīcas ārā rāvu.

Nav Mārtiņš ne krāpnieks bijis, ne melis.

Un vēl te, kungi, mazs parādelis.
(Izvelk garu listi.)
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Birģermeistars.
Ko nelaikā nāc vēl virsū ar savu spaidu!

Mārtiņš.
Es še kopš trim tēva reizēm jau gaidu,

Jūs varētu aizmirst to, kungi, līdz rītam,

Es uzticu to jūsu godam un krītam.

Birģermeistars.
Tad steidzies ar savu lietu aši,
Mēs nevaram pārrunāt visu tik plaši!

Mārtiņš.
Jūs atminat, kungi, vēl suņu dienās

Jūs likāt man gleznas pārkrāsot baznīcas

sienās:

Te būs_nu:_ (Lasa.)*)
Es pabālo Ēģiptes tumsību

Trīs reizes ar pernicu pārvilkti.
Un Jāzepam, bēgot uz Ēģipti,
Bij jālāpa cauri zābaki.
Un trepēm, ko Jēkabs bij sapnī redzējis,
Man ari bij jāpieliek tureklis.

Tāpat, lai ļaudis šausminātu,

Vienu nāves grēku vēl pieliku klātu.

Es Lācarum uzliku jaunu kapa vāku

Un Jūdasa bārdu taisiju sarkanāku.

No jauna es Dāvīda kokli apstīgoju,
Un Pētera debesu atslēgu izlaboju.
Es levai šo vīģes lapiņu

Birģermeistars.
Nu diezgan, mēs zinām tos traipekļus!

Mārtiņš (noiet ņurdēdams un galvu kasīdams).

Vai tādēļ man mēle dota, lai klus'?

Kur visu savu parādu
Lai nu es tagad iebāžu?

Birģermeistars.
Mums, kungi, nu vajaga iztirzāt.

Kā tiekam ārā no sava posta.

*) Sekošs rēķins izrakstīts no vecas baznīcas grāmatas
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R vp c r t s.

Mums vairāk būs jāliek galva klāt

Un ciešāk jāsavelk vēdera josta.
Skrīveris.

Jā, jā, šo laikmetu pārvalda galva,
Ne zobens pie sāniem, aiz auss nu spalvai

Ruperts.
Vai tas nav kauns, visapkārt pakaimiņiem
Tie zvana ar saviem pulksteņiem,
Gandrīz ik rītu un vakaru,
It kā tie ūtrupi izsauktu.

Un zvanu mēlēm mūs mēda un nievā!

Linhards.

Bez baznīcas esam tikpat kā bez Dieva!

B 1 a z i j s.

Un ko vēl mājā teiks mana sieva!

Birģermeistars.
Tā, kungi, tā lieta nu izšķirta;
Mums jāceļ no jauna baznīca

Ar torni un zvanu, es saku jums,
Kas pārzvana visus: bim! bam! bums!

Un ļaudis visapkārt kopā sauc.

B 1 a z i j s.

Kad velns tik atkal to nenojauc!
Birģermeistars.

Vispirms mums būtu tas iemesls jāizpētī —

Linhards.

Man šķiet, tas neizdosies tik lēti.

Jo s t s.

Vai nebūtu, kungi, mums jāizmeklē,
Kur baznīcu pārcelt uz citu vietu?

B 1 a z i j s.

Jūs domājat, velns mūs tur neuzietu?

Viņš taču nevar norimt peklē
Un staigā apkārt vai diena, vai nakts,
Un ielien katrā šķirbā kā blakts.

Linhards.

Ja baznīcu vienu kur citur ceļ,
Tad līdzi tai kapsēta jāaizveļ!
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Ja velnam vairs baznīcas nebūs ko ārdīt,

Viņš sāks no kapiem miroņus spārdīt.

Ruperts.
Nē, cits gan šai mīklai būs minējums,
Par ko gan velns uzplijies taisni mums?

Birģermeistars.
Varbūt, ka tie cēlēji meistari

Bij netikļi, vai pat ne kristīti.

Ruperts.
Pirms meklējam grēkus pa citu mājām,
Kā stāv mūsu pašu tikums uz kājām.

(Uz birģermeistaru.)

Es redzu, uz svārkiem jumspagarš sieviešu

mats,

Kaut sievas jums nava, ko neliegsiet pats.

Birģermeistars.
Jums ari, kā redzu, īsts vanaga skats,
Kas zālē pat tārpiņu ierauga.

Jo s t s.

Klau, kungi! man vaina šķiet atrasta:

Mēs sātānam iedzīsim varenu baili,
Kad liksim uz torņa ne krustu, bet gaili,
Jo gailis, kā zināt, ir putns priekš gaismas,
Kas tiek no tumsas un velna nīsts.

B 1 a z i j s.

Nē, kungi, te veras mums uzskatu plaismas,
Jo gailis nav putns visai šķīsts
Un noder vairāk priekš vistu vaisles.

Birģermeistars.
Tā, kungi, strīdam nav paredzams gals,
Un vairāk lai neiedegtos še kaisles,
Lai izšķir caur balsošanu balss.

Visi (balso viens caur otru).

Krusts! gailis! gailis! Nē, gaili, nē, krustu!

Birģermeistars.
Tā neiet! Mums labāk būtu, ja klustu,
Un izšķirot lietu, paceltu rokas.

Kas grib par gaili balsot, un to, kas
Par krustu!
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Visi (uzlec kājās un ceļ rokas cits par citu augstāk).

Še roka! še mana! še es! še es!

Birģermeistars.
Tā, kungi, no vietas mēs nepakustam!
Par velti mēs balsojam gailim vai krustam.

Mums jāiesāk lieta no otra gala,
Un ne pie asmeņa jātver, bet spala:
Vispirms, kad jaunai baznīcai pamatu

liekam,
Mums jālūko, kā mēs pie naudas tiekam:

Vai šoreiz atkal lai maksā valsts?

Nē, šķiet man, mums citur jāmeklē balsts.

Jo s t s.

Ja ļaudis baznīcu grib, lai maksā paši!
Lai velns tad grābj atkal tos pagānus
Un mētā kā puvušus ābolus,
Tad zinās, kā ticība jātur un graši.

B 1 a z i j s.

Tā gan, tad mēs nebūsim atbildīgi.

Birģermeistars.
Nē, kungi, tā lieta vis neiet tā, nē!

Par ko tad mēs sēžam pārvaldē
Kā izvēlēti pie goda galda?
Mums tumšais pūlis ir jāpārvalda,
Bet naudu gan lasīt no viņiem mēs varam,

(Uz Mārtiņu.)

Nu, Mārtiņ, ej nu savā amatā:

Še tevim divi tukši maki,

Ej ārā pie ļaudīm un viņiem saki,
Lai samet naudu pret sātanu karam.

Pa tam lai nāk iekšā tie meistari,

Kas šodien uz izvēli šurpu atsaukti.

Linhards.

Tā būs visgudrāk, paties', paties'!

Mārtiņš (iet uz durvīm, murminādāms).

Tos makus ganņemšu un meistarus saukšu,
Bet nezinu, kā tas man izdosies,
Vai es no vēršiem pienu slaukšu.

(Atver durvis un ielaiž Iļģi.)
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9. skats.

Tie paši un Iļģis.

Iļģis (paklanās un pieiet pie galda).

Jums, kungi, priekš baznīcas uzbūves

Ir vajadzīgs meistars, tāds esmu es.

Birģermeistars.
Tu, draugs, še nāc kā vispirmākais?

l^L8m

, -i .

•
Es neesmu draugs jums, ne pēdējais,
Es neapzinos, kad draudzību slēdzām.

Birģermeistars.

Tā, tā! mēs labi apskatīt mēdzam,
Pirms darbu dodam; — tu izskaties vēl

tik jauns.
B 1 a z i j s.

Dažs smalks gan ģērbies kā īstais kungs,
Bet tuvāk ja skatās, tas — utubungs.

Iļģis.
Ja liekat, kungi, uz manu izskatu svaru.

Tad es kā skriemelis apgriezties varu.

(Apgriežas un paliek ar mugurpusi pret galdu.)

Skrīveris.

Tev jāzin', ka runā ar augsto membrum

consilii.

Iļģis.
Es zinu, ka ne ar zemāko, tevi, skrīveri.

Birģermeistars.

Šurp, rādi, kur tava meistara grāmata!
Iļģis (rāda uz savu pretgalu).

Te nē! Tā galvā man rakstīta. (Apgriežas.)

Birģermeistars.
Tad tev nav gluži nekādu apliecību?

Iļģis.
Man pietiek ar manu mākslu un gribu.

Birģermeistars.
Vismaz tad pateic, cik tu vecs?

Iļģis.
Tik gadu skaitu, cik saule griežas un lec.



65

Birģermeistars.
Tu gluži svešs mums; līdz šim kur tu

dzīvoji?
Iļģis.

_Savas bijušas drebēs, tur citi ar' dzīvnieki.

Birģermeistars.
Vai zini ar', cik reiz te jau baznīcas celtas?

Es zinu, cik reiz jusu pulēs bij veltas.

Birģermeistars.
Tev jāzin' tad, cik te bij slavenu meistaru.

Iļģis.
Jus vairāk, šķiet, cienāt sauso, ne zaļo

zaru.

Ruperts.
Es tomēr cienu šo jauno sparu,
Kaut gan tas tik drošs un pārgalvīgs.

Linhards.

Viņš, pareizāk sakot, ir nekaunīgs.
B 1 a z i j s.

Viņš domā, ka viņš tas būs, kas še plauks.

Jo s t s.

Neviens ar četrjūgu debesīs neuzbrauks.

Linhards.

Nē, kundziņ, labāk jau rokas pie laika

nost!

Tie rieksti par cietu tev!

Iļģis.
Dodiet man kost!

Jo s ts.

Vai tev ari ir vismazākās jaudas,
Cik gan priekš tādas uzbūves vajag

naudas ?

Vai paši birs akmeņi — tikai jānošķaudās?
Iļģis.

Ja ta, tad varu klusināt jusu gaudas:
Te atbilde: ne ar vārdiem, bet zeltu.

(Uzsviež vairāk maku ar zeltu.)
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To ķīlās lieku, man neatliek cits,

Ja ne vairs darbam, tad zeltam tic.

Mārtiņš (atkal ienāk).

Tā domāju jau, tie maki tukši gluži;
Jo nauda vis nebirst kā baznīcas gruži.

Birģermeistars.
Ko vairāk sacīt, kā ir, tā nu ir,
Te lielkungam pašam tā lieta jāizšķir.
Ej, atver tam durvis!

10. skats.

Tie paši. Lielskungs nāk uz Helijanti atspiedies.

Visi pieceļas, ari Iļģis zemu palokās.

Lielskungs.
Nu jā! nu jā! kad tā, tad tā!

Helijante.
Viens vārds, tavs paraksts tik, tētiņ,

jāraksta.

Lielskungs (smagi nolaižas atzveltnes krēslā).

Es pieradis zobenu lietot, ne spalvu,
Un lauzīt ne savu, bet saraceņgalvu.

(Skrīveris sniedz pazemīgi viņam lielo grāmatu ar spalvu un

tinti.)

Helijante (norāda).

Še parakstu dod, kas meistaru apstiprina.

Lielskungs.
Cik stiprs viņš būs, to Dievs vien zina.

(Raksta, pie kam izplūst liels tintes traips.)

Rauj piķis! Man tinte tāpat kā asins līst.

Birģermeistars.
Cien. lielskungs, šīs brūces visātrāk dzīst.

Lielskungs.
Vienmēr nāk likten's ar savu spēli!

Skrīveris.
Es traipu uzlaizīšu ar mēli. (Dara.)

Lūk, iznāca lielkunga ģerbonis!
Ir tinte jums klausa, kā jau viss!
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Lielskungs.
Tā, nu mans uzdevums ir beigts,
Lai tālākais darbs no jums tiek veikts!

Helijante (pabalsta atkal tēvu).

Es tevi, tētīt, atkal aizvedu,
Tev jāatpūšas no lielā pūliņa.

(Uz Iļģi.)

Jūs, meistar, palieciet, man ar jums
jārunā.

Birģermeistars.
Ari mūsu sēde nu pabeigta ir,
Lai tālāk Dievs nu uz labu šķir!

Visi (pieceļas, tāpat kā pirmāk).

Amen! amen! amen! amen! amen!

Skrīveris (zeltu un grāmatu rūpīgi ieslēdz).

(Tad Mārtiņš atver durvis un visi svinīgi lēnā zosu gājienā
iziet laukā. Aiz durvīm ļaužu saucieni, kuriem, kā nojau-

šams, tiek pasludināts, ka baznīca tiks celta un ka meistars

izvēlēts.)

11. skats.

Iļģis, vēlāk Helijante.

Iļģis (aplūko bruņinieku tēlus, tad atgriežas un

ierauga Helijanti, kura smaidīdama stāv viņam priekšā).

Helijante! (Izstiepj rokas it kā pielūgdams.)

Helijante. Es esmu še. Es gribētu zināt,
vai jūs tagad esat ar mani mierā.

Iļģis. Jūs esat mani no jauna radijusi! Tā-

du laimi varēja sajust tikai Ādams paradizē, kad

tas acis atvēra gaismai.

Helijante. Var ari laime būt ārpus pa-
radizes.

Iļģis. Visu manu iekšējo cilvēku tu esi pa-

ņēmusi rokā un pārradījusi par gluži kaut ko citu.

Pat manu ārējo tērpu tu esi man devusi un no

übaga staiguļa iztaisijusi cilvēku, kuru citi uz-

skata par sevim līdzīgu.
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Helijante. Tā tad tu redzi, ka nevien

laimīgs var būt ārpus paradizes, bet ari radīt.

Tagad nu ir pienākusi tava reize darīt savu radī-

šanas darbu.

Iļģis. Bet pirms ļauj man tevi pielūgt kā

dievību, ļauj man tevim altāri celt.

Helijante. Tas būs tavs darbs.

Iļģis. Kādu uguni lai es uz viņa kuru? kā-

das liesmas lai iedzedzinu?

Helijante (smaidīdama). Ja jau tu mani par

kādu dievību atzīsti, kā jau teicu, ārpus paradizes,
tad iededz priekš manis liesmas savā sirdī.

Iļģis. Helijante, kas var tavā tuvumā būt

un nesakvēlot pelnos! Ņem visu mani, manu dzī-

vību sev upurim.

Helijante. Ja tu man upuri gribi nest, tad

ne tevi es prasu upurim, bet kādu citu.

Iļģis. Es nesaprotu.

Helijante. Ja tu atzīsti, ka es tevi esmu

radijusi, lai tu pats varētu radīt savu darbu, tad

taču tevi pašu es nevaru gribēt upurim.

Iļģis. Kas vēl būtu, kas es pats neesmu ār-

pus tevis! Tu man katru nervu šūniņu esi pielē-
jusi ar tavu būtību kā ar saldu vīnu. Ko es tev

varu dot pretim?

Helijante. Es neprasīšu daudz —

Iļģis. Ko tad? ko?

Heli jante. Tu jūti spēju un gribu savu

darbu veikt?

Iļģ i s. Tu man esi spārnus devusi.

Helijante. Tad tas, ko es prasīšu, nebūs

upuris priekš manis, bet priekš tava darba paša.

Iļģis. Nu, saki, saki! Es darīšu visu, ko tu

liksi.

Helijante. Tu zini, ka pastāv vecs li-

kums: lai baznīca atkal nesagrūtu, tad viņā jāie-
mūrē dzīvs cilvēks, kāda jaunava.
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Iļģis. Ha! šausmas! Vai ta tiešam taisnība?

Helijante. Tā visapkārt noticis; to prasa

slepenie spēki, kuriem mums jāpaklausa.

Iļģis. Briesmīgi! Kura jaunava būtu ar

mieru mirt tādā šausmu nāvē?

Helijante. Saprotams, labprātīgi neviena.

Tā ar varu vai ar viltu jāpiedabon.

Iļģis. Es neesmu spējīgs šo šausmu darbu

izdarīt.

Helijante. Tad tu ari neesi spējīgs savu

lielo darbu veikt, tad es tevī esmu maldijusies.

Iļģis. Helijante, Helijante, nenovērsies no

manis, es darīšu, es visu darīšu!

Helijante. Kas lielu mērķi grib, tam jā-

grib ari sīkie līdzekļi. Tu tūkstošas dvēseles celsi

augšup, vienu sīku dzīvību upurēdams. Un es ari

nedomāju tādu lielāku, redzamāku meitu no mū-

su novada, bet to vismazāko, to visneievēroja-
māko.

Iļģis (baigās nojautās). Nu kuru? kuru?

Helijante. To pašu mazo kroga Madi.

Iļģis (iekliedzas gainīdamies). Nē, nē, nē! To

tik nē! prasi citu!

Helijante. Kādēļ taisni to ne? Kas viņa
tev ir? Tu taču teici, ka tu viss mans esi?

Iļģis (stenēdams). Visu, visu, tikai ne Madi,
šo tīro bērna dvēseli.

Helijante (dēmoniski smiedamās). Taisni tā-

das mums vajag.

Iļģis. Helijante, kā tu to vari gribēt!

Helijante. Nerunā! katrs vārds ir izvairī-

šanās! Te tik viena izvēle: viņa — vai es?

Iļģis. Helijante, sagriez mani gabalos, es

nokritu pie tavām kājām

Helijante. Tu esi gļēvulis! Tu apkauno
nevien mani, bet ari pats sevi. Es prasu pēdējo
reiz: viņa vai es?
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Iļģis. Ļauj man atģisties, ļauj man spēkus
saņemt kopā tevi! tevi! — es nesīšu tev šo

briesmīgo upuri.

Helijante (aiziedama). Hahaha! Es tev

priekš tam dodu daudz laika, jo nu es redzu, cik

viņa tev vērta! (Aiziet.)

Iļģis (sabrūk). Vai man! vai!

Otrā cēliena beigas.
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Trešais cēliens

I aina

Kroga iekšpusē. Mades istabiņā.

Maza, bet ļoti spodra istabiņa. Balti berzta grīda, balts ap-

klāts galdiņš un balti logu aizkari. Uz loga podos puķes un

ari uz galdiņa trauciņā puķes. Pa logu redzams lielceļš, pa

kuru ļaužu bari iet garām, un iztālēm skaista, mežaina ai-

nava, ar lielkungu pili uz pakalna.

1. skats.

Made un krodznieks, viņas audžu tēvs.

Made ( sēd savā gultiņā, viņai blakām mandoline,

bet roka guļ klusi uz stīgām, viņa sērīgi skatās pa logu laukā,

kur ļaudis gavilēdami iet garām).

Krodznieks (ieklibo). Ko tu, meitiņ, tik sē-

rīgi lūkojies ārā? Visi taču ir tik priecīgi un ba-

riem dodas turp uz spāru svētkiem, jo nu beidzot

ir tik tālu, ka baznīcas lielākā puse uzcelta; trūkst

tikai vēl torņa. Līdz šim neviens meistars to nav

paspējis.
Made. Jā, tētīt, lai nu kā, šis meistars ir ti-

cis tālāk.

Krodznieks. Es jau tūlīt no viņa cerēju
lielas lietas! Un ja nu vien turpmāk tā veiksies,
tad viņš baznīcu pabeigs ari.

Made. Varbūt.

Krodznieks. Kā tu to tā vilcinādamies

saki! Tu jau ari biji no viņa sākot sajūsmināta.
Protams, viņš ari nav tik ilgi pie mums bijis, ka

netik viņš vien mūs, bet mēs ari viņu varētu aiz-

mirst.
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Made. Viņam, tētiņ, ir daudz darba, nav bi-

jis vaļas.
Krodznieks. Bet tagad nu viņš gan butu

varējis atnākt. Es taču pats viņu kunga meitai ie-

teicu, tā sakot ceļu viņam pašķīru.
Made. Nu, tad viņš ari tur pieder klāt un iet

savu ceļu tālāk, mēs taču nevaram gribēt, lai viņš

atgrieztos atkal atpakaļ pie ceļa sākuma.

Krodznieks. Man tomēr nepatīk, ka viņš
tik cieši saistījies pie pils un pie tās kunga meitas.

Viņa jau uz pirmo skatienu viņu uzskati ja kā lap-
sa gaili. Kad tik viņa tam nenodara ko ļaunu.

Made. Viņa taču viņam ir devusi slavenu

darbu un viņu pašu pacēlusi kunga kārtā — vai

tas ir kas ļauns?
Krodznieks. Un tomēr, es saku, viņam

nevajadzēja mūs aizmirst.

Made. Ak tētiņ! Upe, tālāk tecēdama, aiz-

mirst avotu, no kura viņa iztecējusi. Un tāda jau
ir vīriešu būtība, traukties uz nākotni. Tikai mēs,

sievietes, stāvam kā piesalušas pie pagātnes. Mēs

dzīvojam otru dzīvi jūtās un atmiņā.
Krodznieks. Kas nu tev ko atminēt! Tu

vēl tik jauna.
Made (pieceļas un apskauj tēvu). Sevišķi šodien

man visas atmiņas iet garām, kā mīļas māsiņas vē-

dinādamas ar baltiem lakatiņiem. Un viss, ko es

labu no dzīves esmu saņēmusi, man nāk no tevis,

mīļo zelta tētiņ. Tu mani kā mazu, no ligzdas iz-

kritušu un nosalušu putniņu pacēlis un sildijis un

audzējis savā azotē.

Krodznieks. Nerunā nu tā, citādi ari man

spiežas asaras acīs. Vai tad tu neesi ari man laba

bijusi un ap mani vidžinājusi kā pavasara put-
niņš? Kas tad es bez tevis dzīvē esmu! Ne man

rada, ne drauga, neviena tuvinieka! Es esmu kā

vecs stumbenis, kam visi zari apkapāti! Bet ko

nu mēs taisni šodien par tādām lietām runājam,
it kā tā būtu mūsu pēdējā diena un mums būtu jā-
izlīdzinās, cik viens otram esam parādā!
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Made. Taisnība gan, bet man tāda sajūta,
it kā mana dzīve, ilga vai īsa, būtu vēlreiz jāliek
uz svariem un jāpārdzīvo.

Krodznieks. Vai tad nu taisni šodien, kur

visi tik priecīgi taisās uz dzīrēm un dejām jaun-
celtā baznīcā!

Made. Tu taču zini, tētīt, ka es tad esmu vis-

vairāk bēdīga, kad citi priecājas. Es jūtu, ka es

pie citiem nepiederu klāt.

Krodznieks. Bet tu taču ari vari turpu
iet kā visi.

Made. Nē, tēt, es palikšu mājās. Man šis un

tas jāapkopj; ganjau, ļaudīm nākot atpakaļ, viens

otrs pie mums pienāks.
(Aiz durvīm klauvē.)

2. skats.

Divas pils jumpravas Anete un Zuzanna ar saiņiem

ienāk kniksēdamas.

Anete. Labdien, labdien, kroga papa! Kā

klājas? Vai jūsu vīns un alutiņš tek ašāk par

jūsu kājām?
Krodznieks. Vai esat nākušas to izmēģi-

nāt, pils mamzelītes?

Anete. Hihihi! Kroga papu, tavs alutiņš
mums par sirmu, tavs vīns par skābu un tu pats

par stīvu! Ar tevi mēs negribam šodien dejot.
Zuzanna (uz Aneti). Ko nu tikdaudz gra-

žojies! Izdarīsim, kas jādara, un iesim atpakaļ.
(Uz saiņiem rādīdama.) Te tev, Made, no pašas cienī-

gās komteses atsūtītas drēbes un tu tiec ielūgta šo-

dien uz baznīcas svētkiem.

Made (izbrīnijusies). Man drēbes? kādēļ tad

man?

Anete. Raisi vien vaļā, mēs ari gribam pa-
skatīties, kaut gan mums pieteikts neokšķerēt, bet

grēks tas taču nekāds nav. Pag, es pati atraisīšu.
(Izņem dārgu kleiti rožu krāsā ar zeltu izšūtu un sasit ro-

kas.) Ak tu dieviņ, tavu skaistumu! acis apžilbst!
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Zuzanna. Kur tad ši nu ar tādam drebem

ies, kā pati komtese!

Made (pamet skatienu, novēršas). Ko lai es ar

viņām daru! Izsakiet lielkundzei manu pateicību
un nesiet viņai tās atpakaļ. Priekš manis tās par

greznu.
Krodznieks. Ir jau nu gan zīds, rožains

kā debess mākoņi no rīta! Man šķiet, Madīt, ja

nu viņas reiz tev dāvātas, tad tu tās nedrīksti it kā

nicinādama atraidīt.

Made. Lai nu, tētīt! es jau nedomāju tās ni-

cināt.

Anete. No dieva puses! mēs tās nedrīk-

stam nest atpakaļ. Es gribētu redzēt, kā man tās

piestāv, bet te jau nav ne spogulīša, jāatver loga
rūts. (Viņai ņemot kleiti, no saiņa izkrīt ari zelta kurpī-
tes un zīda zeķes.)

Zuzanna. Tas nu gan ir pardaudz! Kas

mūsu lielkundzei tik neienāk prātā!
Anete. Ak, kad man tādas lietas būtu! kad

es vienvienīgu reizīti viņās varētu padejot. Tā!

tā! (Dejo.)

Made. Es jau tev labprāt viņas dotu, bet es

tās nemaz neieskatu par savu īpašumu. Nes atpa-
kaļ un lūdz, lai komtese tās tev dod.

Zuzanna. To tagad nevar. Jāgaida, kamēr

viņas untumi pāries. Viņai aiz garlaika arvien

kaut kas iekrīt prātā, tāpat kā tagad ar to meis-

taru.

Made (izbijusies). Kas ir ar meistaru?

Zuzanna. Nu, kas tad! Kādēļ tad taisni šis

bij viņai jāizvēl par torņa cēlēju? Toreiz bij tik-

daudz meistaru sanākušu kā varžu pēc lietus;
man viņš nepatīk.

Anete. Bet man gan! Kaut viņš ar mani

šodien apgrieztu vienu deju, tad es būtu kā debe-

sīs. Bet ko es aizmirsu sacīt. Viņš tev, Made, at-

braukšot pats pakaļ aizvest tevi uz svētkiem. Nu

tik ģērbies vien aši!

Made (dziļi nosarkst un aizgriežas).



75

Anete. Bet nu mums pašām ari jāsteidzas.
Baznīca vēl jāpušķo ar puķu vītēm un mums pa-

šām ar' kautcik jāuzpošas, kaut gan mums tādu ro-

tu nav kā tev. Trali ala! trallala! (Noiet dejodama

un rauj Zuzannu aiz rokas līdz.)

Zuzanna. Pagaid' jel, nerauj tā! Būs jau
vēl priekš visa laika.

3. skats.

Krodznieks. Made.

Krodznieks. Aušas tādas! skrej kā at-

spoles! Ko tur sacīt! Tāda nu reiz tā jaunība ir.

Bet tu, bērns, varētu tagad ari papriecāties. Lūk,

viņi tevi nav aizmirsuši kā domājām. Meistars

Iļģis pats tev atnākšot pakaļ, un komtese tev ir at-

sūtījusi tik greznas drēbes. Es par viņu gan es-

mu bijis nepareizās domās.

Made (bēdīgi). Jā, jā. Man nevajag ne grez-
nu drēbju, ne meistara Iļģa. Ko viņi pie mums

meklē!

Krodznieks. Nu, nu, neņem jau visu

ļaunā. Tu taču pati teici, ka viņš bijis aizņemts ar

darbu. lešu ārā paskatīties, vai viņš jau nenāk,
bet tu sāc posties. (Iziet.)

4. skats.

Made viena.

Sāk mandolini skaņot lēnos akordos, vairāk runādama nekā

dziedādama.

Ver ziedus pašā agrienā no rīta

Mazs tītenītis,

Bet pirms kā saule riet,

Viņš būs jau vītis.

Šis greznais rožu zīds, šīs zelta rotas,

Cik tās man svešas!

Kā mākon's negaisā
Ap mani plešas —
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5. skats.

Made, krodznieks, Iļģis.

Krodznieks. Te nu ir mūsu izbēgušais

putns! Atlaidies atkal būrītī.

Iļģis. Sveika, mana mīļā, mazā Madīte!

Made (pieceļas, lepni). Sveiki, meistara kungs!

Iļģis. Ujā! Kopš kura laika tad tu esi kļu-
vusi tik lepna?

Made. Man nav ar ko lepoties.

Iļģis. Nu, teiksim — sveša.

Made. To pašu es varētu jautāt ari jums.
Iļģis. Madīt, esi taču laba! ko tu tā no ma-

nis novērsies? Tev senāk staroja laipnība no acīm

kā nakti gaisma no logiem.
Krodznieks. Bērni, neķildojieties taču!

Jūs, meistar, esat viņu sāpinājuši; viņai ir tik laba

sirsniņa! Un tu, meitiņ, nedusmo nu vairs. Es at-

stāšu jūs vienus, varbūt tad ātrāk salīgsiet.
(leiet blakus telpā.)

6. skats.

Made. Iļģis.

Iļģis. Made, lai nu ari kas būtu mūsu star-

pā ieviesies, ko mēs paši nezinām ar vārdiem ap-

zīmēt, bet kaut kas negrozāms starp mums paliek,
un tas ir vairāk nekā laipnība un draudzība, naids

un mīla, dusmas un sāpes: tas ir pirmais sapnis, ko

mēs abi kopā sapņojām, sapnis par manu darbu.

Vai tu zini par to kādu ciešāku saiti, kas mūs vie-

notu?

Made (atgriežas pret viņu, dziļi nopietni). Nē,
Iļģi, par to nav nekā ciešāka, ne lielāka. Es šo

sapni ari loloju kā bērnu atmiņu šūpolī. Es no

viņa dzīvoju ari bez tevis paša. Un ja mūsu star-

pā ieviesies svešums, tad ne tādēļ, ka tu pats no

manis aizgājis, bet ka tavs darbs ņēmis citu vir-

zienu, nekā mēs abi to bijām sapņojuši.
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Iļģis. Ka tu to saproti, Made ?

Made. Es domāju, ka tu šo darbu izvedīsi

pats ar saviem spēkiem,, ka tu akmeņus lauzīsi no

savas dvēseles iekšējām marmora lauztuvēm un

strādāsi pie tā ar saviem dienas sviedriem un

nakts sapņiem, bet tu liec citiem priekš sevis strā-

dāt un pats guli mīkstā gultā un liecies sevi ap-

ģērbt kā kungs.
Iļģis. Meistaram taču vajag savu kalpu.
Made. Bet ne pavēlnieku.

Iļģis. Tu, laikam, esi greizsirdīga uz kom-

tesi Helijanti? Vai tu tici baumām, ko par viņu

ļaunas mēles melš?

Made. Es nepavisam par viņu nedomāju.

Iļģis. Tas ir cēli no tevis, ļaunam neticēt,

bet vēl cēlāk būtu, ja tu domātu par vinu labu.

Redzi, kā tu biji man pirmā iedvesmas devēja ma-

nam darbam, tā viņa man ir palīdzējusi to izvest

tālāk, jo viņa ir liela un bagāta kundze, un viņai
ir daudz līdzekļu pie rokas.

Made. Lai tad vien tavs darbs sokas tālāk;

es priecāšos, nomalē stāvēdama.

Iļģis. Ar to vien nepietiek, mana mīļā, zel-

ta Madīt, es tevi gribu ciešāk saistīt mūsu vidū;
mēs trīs saderam kopā. Es viņai tikdaudz laba es-

mu par tevi stāstījis, ka viņa tevi taisni ir iemīlē-

jusi. Un raugi, viņa tev tik skaistas drēbes atsū-

tijusi uz šīs dienas svētkiem.

Made. Vai es nevarētu palikt mājās? Man

tur nav nekāda prieka.
Iļģis. Ja ari tev pašai liekas, ka nebūs prie-

ka, bet tu mūs abus skumdināsi, ja tu neierodies.

Un varbūt, ka ari tev kāda actiņa pazibēs? kāds

lūpu kaktiņš pasmaidīs? Un tad mēs visi būsim
tik laimīgi, saki „jā", manu balodīt!

Made. Ak Iļģi, vai tev tiešām manis vajag?
Un ja tā ir, vai tad es neesmu laba, kāda es esmu?

Iļģis. Jā, jā, tu man esi laba, pārāk laba.

Ar tavu matu zelta vainagu tu man esi kā Dieva
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māte. Viens pats zelta matiņš no tevis man pie-
tiktu! Bet redzi, komtese varētu dusmoties, ka tu

viņas dāvanu atraidi, un viņa tad ari varētu man

atraut savu labvēlību, un mans darbs man būtu

jāatstāj pa pusei darīts.

Made. Nu labi, ja citādi nevar būt, es grez-

nošos.

(Pieiet pie durvīm un sauc.)

Tēt, nāc parunā ar meistaru, kamēr es eju ģērb-
ties.

Krodznieks (ienāk. Made paņem drēbes un

ieiet blakus telpās).

7. skats.

Krodznieks. Iļģis.

Krodznieks. Nu labi, kad tā! Kad esat

atkal salīguši mierus! Jūsu darbs ari iet uz priek-
šu, meistar: no mazas zīlītes jau ir izaudzis prāvs
ozols.

Iļģis. Jā, jūs ari pirmais mani sapratāt sa-

vā vienkāršībā! Jūs sapratīsiet ari, ka darbs vie-

nīgi ir skaists šinī nejaukajā pasaulē un ka tas

mūs spēj atpestīt no visām ciešanām.

Krodznieks. Mans darbs, lūk, ir mana

Madīte, kuru es esmu uzaudzinājis lielu. Kad es

viņu uzskatu, tad es aizmirstu, ka esmu tāds vecs,

stīvs kraķis, un kad viņa ienāk manā mazā istabi-

ņā, man ir, it kā uzreiz iedegtos svece.

(lenāk Made.)

Iļģis (kurš satriekts bij novērsies, tagad aizraujas

no viņas skaistuma).

Made. Še es esmu, kādu tu mani gribi.

Iļģis. Tu esi skaista — skaista —

Made. Ved nu mani, kurp tev vajadzīgs.
Paliec tu vesels, tētiņ, mīļo, zelta tētiņ. (Apkampj
viņu.)
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Krodznieks. Meitiņ, meitiņ! Ko lai es

saku! Tagad man ari labāk patiktu, ja tu nebūtu

tik grezna, un — un — ka tu neietu turpu — man

tā nelabi ap sirdi —

Made. Tasrad par vēlu, tēt! Nekavējies,
Iļģi, tava lielkundze varētu ļaunoties.

Iļģis (it kā kaunēdamies un vairīdamies). Sveiki!

— krodzniek — tēvs! —

Pirmās ainas beigas.

Pārvēršanās.

II aina

launceļamā baznīcā, kas grezni izrotāta spāru svētkiem un

reizē ari vastlāvim (fašingam).

Jaunceltā baznīca pusgatava. Izrotāta ar zaļiem staipekņiem
un puķu vītnēm. Grīda apkaisīta ar smiltīm un skujām. Uz-

celti ari altāris un kancele. Altāra priekšā noklāta plata,balta

āda. Baznīcas galvenai telpai lokā apkārt blakus telpas.
Kādā iedobumā lielkunga dzimtai ierīkota sevišķa, pa-

augstināta vieta. Tagad tur galdiņš nolikts ar trim krēsliem.

Uz galdiņa daudz puķu un starp tām pudeles ar smalkiem

dzērieniem un kausiem. Visapkārt kvēpināmie trauki ar

smaržīgām zālēm. Iztālēm dzirdami priecīgi un izlaisti ļaužu
kliedzieni, kuri tuvojas baznīcai.

1. skats.

Raganas beidz vēl pušķot baznīcu, dziedādamas.

Mēs laužam, mēs aužam, mēs spraužam
Rozes šur tur!

Dievs audzējis rozes, velns ērkšķus
Klāt licis, lai dur.

Dievs pārklājis zaļas lapas,
Kas kautri tās sedz!
Bet sarkano rožu kausā

Velns uguni dedz.
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Mēs pinam, mēs zinām, mēs svinam

Še kāzas, ak joks!
Būs altāris kartavu kalnā

Melns, nokaltis koks

(Nozūd.)

2. skats.

Iļģis. Made. Helijante.

Iļģis (ieved pie rokas Madi, kura drusku dreb un

skatās ar platām acīm visapkārt). Vai redzi nu, kā viss

izrotāts! Ar spāru svētkiem mēs svinam reizē fa-

šingu, kā jau tas ap Ziemsvētkiem parasts, kaut

gan ne tādā mērā kā pie lieliem kungiem un pā-
vesta Romā, bet būs jau diezgan ko redzēt. Un

lūk, te ari galds ierīkots mums.

Helijante (pēkšņi izlec no blakus telpām viņiem

pretim. Viņa grezni apkārusies dārgakmeņiem un, puskaila,

apvijusies tikai ar sarkanām rožu vītēm. Melnajos, vaļējos

matos sarkanas lentas, kuras nokarājas līdz zemei, un galvā

sarkana, augsta cepure, visapkārt ar sudraba zvārguļiem, kuri

pakustoties skan. Ari kājā viņai sarkanas kurpes, ar tādiem

pat pulkstenīšiem, un vēl uz katras kurpes sarkana roze).

Hahah! Sagaidu jūs, manus cienīgākos viesus!

Sevišķi tevi es gaidi ju, mazā Madīt, tu man esi ie-

patikusies.
Made (dziļi palokās). Pateicos, cienijamā kom-

tese, bet man nav bijusi līdz šim izdevība jūsu
laipnību iemantot. Nezinu ari, kādā veidā es būtu

izpelnījusi šīs dārgās drēbes un greznumus, kuros

jūs man esat likusi ietērpties.
Helijante. Es tev viņas devu tādēļ, ka tu

savā vienkāršā apģērbā te nebūtu piederējusi
klāt, jo šodien visi izgreznojušies.

Made. Tad es pēc svētkiem jums tās sūtīšu

atpakaļ, cienijamā komtese.

Helijante (ar nozīmīgu skatu uz Iļģa). Ak,
man viņu nav vajadzīgs, varbūt tev viņas noderēs

paturēt pavisam —
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Made. Man ir mana baltā iesvētāmā kleiti-

ņa, ko tētiņš man dāvināja. Ar to man pietiek.
Es jau nekādos godos neeju.

Helijante. Bet vai zini, cik tu šinīs drē-

bēs izskaties skaista? Tīri kā kāda svētā! Un

par Magdalēnu tevi jau ari sauc. Kad baznīca būs

gatava, es likšu tevi gleznot kā svēto jaunavu.

Made. Es tāda goda nevēlos, cienijamā
komtese.

Helijante. Varbūt, ka vēl baznīcu iesau-

cam tavā vārdā par Madlienas baznīcu. Bet nu

sēdīsim pie galda! Tev rokas tik aukstas un vai-

dziņi tik bāli zem taviem zelta matiem, kā sniegs
zem ziemas saules, kura to nespēj izkausēt. Ņem-
sim, meistar, viņu savā vidū sasildīt.

(Apsēžas cieši katrā pusē Madei. Viņa arvien Madei pāri met

izaicinošus skatus uz Iļģi un ver lūpas kā uz skūpstu.)

Iļģis. Viņa tāda drusku bailīga, nerunāja

ceļā ar mani neviena vārda. Tikai allaž iedrebē-

jās, it kā zem viņas būtu slepena zemes trīce.

Made (uz Iļģi). Es nerunāju, negribēdama
piepūlēt jūsu atmiņu, jo citādi jums nāktos visu

atstāstīt.

Helijante. Kam tad, Made ?

Made. Jums, cienijamā komtese.

Helijante. Ei, kāda tu esi, mans bērns, kā

balta ķirzaciņa ar asiem zobiņiem! Bet es neko

neņemu ļaunā, šodien ne! Mēs taču abas mūsu

meistaru mīlam un viņā dalāmies.

Made (grib piecelties). Es jūsu meistaru ne-

mīlu un negribu ari nekādas daļas no viņa.

Iļģis (nospiež viņu atpakaļ). Paliec, Made, ne-

ņem visu tik nopietni, komtese joko. Šodien vis-

pār ir liela joku diena, tu to vēl nesaproti, bet drīz

jau redzēsi.

Helijante. Jā. šodien mums tāda diena,
kuru mēs kā degošu ogli turam kailā rokā. Dzer-
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sim! Lai asins kūso un vārās, un nervi skan kā

mūzikas stīgas. Mēs svinam nerru svētkus! Ari

ļaudīm es esmu likusi atvelt vīna mucas. Sveiki!

(Piesit savu glāzi Iļģa un Mades glāzei.) Heijā! Būsim

vai dievi, vai velni! Lai debess iebrūk ellē un elle

lai kūsodama puto līdz debesīm. (Izdzer visu liek)

kausu un tāpat ari Iļģis. Uz Madi.) Bet tu jau ne lā-

sītes neesi dzērusi, svētā jaunava? Tu sēdi kā le-

dus starp divām ugunīm!
Made. Pateicos, es vēl nekad neesmu dzē-

rusi.

Helijante. Hehehe! Kroga meita un

vēl nekad nav dzērusi! Tas ir pirmais joks šinī

joku dienā, kur viss iet ačgārni. Palīdzi taču,
Iļģi! Vienīgi dzīvas šķiet viņas sarkanās lūpiņas,
kuras zied kā ziemsvētku rozītes; tās jāaplaista ar

rasu.

Iļģis. Pieliec, Made, vismaz glāzīti pie lū-

pām, lūk, es tevi pamācīšu. (Satver viņas galvu un

pieliek tai glāzi, ar varu mēģinādams to mutē ieliet.)

Made. Vai! —es negribu —
riebums!

Iļģis (grib viņu gandrīz atlaist, bet Helijante to uz-

skata ar hipnotizējošu skatu un gandrīz tam pieslej savu

galvu. Viņš atkal satver Madi). Vismaz, Madīt, tev jā-
izdzer šī glāzīte uz mana darba izdošanos.

Made. Bet tur ir iekritušas manas asaras.

Iļģis. Tad apmainīsim glāzes! Dzer tu no

manas! Es dzeršu tavu un Helijantes reizē. Ta-

vas asaras un viņas smieklus. Lai tie atskan mana

torņa zvanā. Tam jātop manam lielākajam dzīves

darbam.

Helijante. Dzersim, dzersim! It kā šī

diena būtu augstākā visā mūžā! Lai nākošā rīta

zvaigzne izkūst kā pērle šās nakts kausā. Lai zie-

dojam reizē debesīm un peklei! Bet nu, muziķu,
he! (Sasit plaukstas.) Lai sākas ļaužu svētki; mēs te

sēžot baudīsim tos līdzi.
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3. skats.*)

Uz kora sanāk nerru muzikanti kā skeleti un rībina gan bun-

gas, gan sit uz veciem trumuļiem, gan klabina miroņkaulus,

neģēlīgi čīgādami un svilpdami.

Uznāk nerru svētku gājiens. Vispirms tiek nests nerrs kā pā-
vests (Papa fatuorum) zem baldachina, no kura stūriem no-

karājas ēzeļa astes. Viņam galvā mitra, kurai vispakārt nerru

pulkstenīši, vaigi izkrāsoti ar sarkaniem raibumiem. Ari kat-

ra kurpe citāda. Viņš allaž kustina žvadzinādams galvu.

Viņš sēd iebāzts caurā mucā. kurai abi gali izsisti. Nesēji tā-

pat nerru uzvalkos nes baldachinu, iedami ačgārni. ~

Seko pavadoņi, ačgārni apvilkuši kora mēteļus un sejas ap-

smērējuši ar vīna raugu un degunus iebāzuši brillēs bez acu.

Neīsti kanoniķi dzied no ačgārni apgrieztām grāmatām mē-

došas mišas.

Vīrāka kvēpinātāji met vīrāka kausos desas un vecas tupeles
un pūš cits citam pelnus acīs.

Beidzot nāk septiņas negudrās jaunavas ar pusdzisušām eļļas

lampām. Ar kailām mugurām tās uzved nekautrīgas dejas.

Pēc tam vēl ļaužu pūlis.

Kad procesija beigusies, nerru pāvests kāpj appušķotā kan-

celē un sāk sprediķot.

Divus kurvjus ar zīmēm jums nometu,' )

Kas atlaiž grēku parādu.
Es ari nevaru solīt jums maizes,
Bet toties jo stiprākas vēdergraizes!
Un lai jūs aizmirstu badu un slāpes,
Jums uznāks negantas zobu sāpes!
Un visiem, kas mīlē to degvīna blašķi,
Lai Dievs vai velns tiem uzsūta kašķi
Vai divu pat pirkstu biezumā,
Tā es jūs svētu: (kliedz kā ēzelis) ļa ļ ļa!

*) Tādi svētki viduslaikos, no 15.—16. gadu simtam, tika

svinēti pa baznīcām; pēc tiem nāca tūlīt liela šķīstīšanās
diena.

**) No vecām baznīcas grāmatām.
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Visi (kliedz korī).

Ia! ia! ia! ņau! ņau! vau! vau!

(Pāvests nokāpj no kanceles un visi trokšņodami aiziet pa

blakus telpām.)

Helijante. Nu, Madīt, kā tev šis uzve-

dums patika?
Made (sēd apreibusi, stingām, platām acīm un ne•

atbild).

Helijante. Un tu, meistar mans, tagad
mūsu reize priecāties. Še tev manas rozes (rauj ro-

zes sev no krūts un sviež viņam). Bet dzersim! dzer-

sim!

Iļģis. Ak! es nekā vairs nesajēdzu. — Tavs

dzēriens kā pekles darināts. Un tu pati skaistāka

par skaistumu, velnišķāka par velnu!

Helijante. Laid! Pirms parūpēsimies par

mūsu Madi. Dzer, Madonna, dzer! (Lej Madei vīnu

mutē, kuru pēdējā nesamaņā dzer.) Un tagad palūko,
vai kājiņas klausa, (Uzceļ viņu aiz rokas no krēsla.)

Made (streipuļo uz priekšu). Kas ar mani no-

ticis? Es stāvu kā uz slidena ledus, bail kustēties

— ausīs žvingst — skan tāli zvani — dzimtene —

— māmiņa — es viņu nekad neesmu redzējusi,
viņa nāk mani saturēt — es krītu krītu!

Helijante ( maj Iļģim, kurš gan skurbā, bet vēl

kautrējas). Nu ir īstais brīdis — vai tev žēl? Kas

vētrā stāv, neliecas plūkt puķes.
Iļģis. Tava mute verd kā uguns avots — tu

ar kaislību mani aizmiglo kā migla bezdibeni.

Made. Māmiņ — māmiņ — turi!

Helijante (spiež Iļģi). Nu! Tavs dzīves aug-
stākais acumirklis ir klāt.

Iļģis (satver Madi).

Made. Iļģi! — tu mani glābsi!
Iļģis (atkal grib atrauties, Helijante grūž viņu).

Iļģis. Made — dejosim — ari mēs —

Made (pieglaužas viņam). Dejosim kā lapas
vētrā.

(Helijante māj, atskan miroņu muziķa.)
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I J ģi S (Madei nemanot virza to uz bedres pusi).

Helijante (ātri norauj no bedres segu).

Iļģis (iesviež Madi bedrē un Helijante pārsedz se-

gu. Atskan no dziļuma Mades gari stiepts izmisuma klie-

dziens).

Iļģis (galvu saņēmis grib doties prom, bet Helijante
satver viņu).

Helijante. Kurp? Visi ceļi nogriezti!
Viens ceļš tev tik: pie manis!

Iļģis. Vai man!
—

Made — esmu kļuvis no-

ziedznieks — beigts mans darbs.

Helijante. Tagad tikai tavs darbs augs.
Tu viņam esi nesis upurus. Ko tu ar Madi būtu

darijis laulības sprostā? Tu, teiku putns, tev dzī-

vot ir laisties!

Iļģis. Mani spārni — sadeguši.

Helijante. Katram jāsadeg, kas grib tapt
jauns. Es tevi apvīšu ar savām sarkanām lentēm

kā ar liesmu mēlēm, lai tu sadegtu. (Apvij viņu, cie-

ši sev klāt spiezdama.)

Iļģis. Es neizšķiru vairs, kas es, kas tu —

Helijante. Tu dedzināmais — es liesma.

Ejam svinēt šonakt kāzas! (Māj.) Muziķu! (Muziķa

pārkliedz Mades vaimanas, kuras top arvien klusākas. Viņa

aizrauj Iļģi projām, muziķa apklust, tāpat ari vaimanas top

itin klusas.)

4. skats.

Brīdis klusuma, tad velna kalpi no visiem stūriem pabāž gal-

vas; muziķa pēkšņi nozūd; pirmie uznāk:

Stiepējs, Rāvējs, Uztupiņš, Grautiņš. Tiem

seko vēl c i t i.

Grautiņš.
Šonakt mums atkal jāpasteidz:
Līdz pamatam baznīca nograut jāpabeidz.

Rāvējs (mīņājas nepacietīgi).

Dod, tik dod! es to prot'!
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Stiepējs (brauka atpakaļ piedurknes).

Laid tik, laid! Es ari gaid'!

Uztupiņš.
Ja kāds tuvumā skraid',
Es kaktā sēd' un baid'!

Stiepējs.
Tad visi tupu!
Un prom krišu, klupu!

Grautiņš.
Bet nu iesāksim plēst!
Bērt nostu kaļķus!
Lauzt krakšķot baļķus!
Un ar elles slotām projām mēzt!

Uztupiņš (degunu sacēlis ož).

Bet kas te tā pēc svētuma ož?

Mums pirms visapkārt jāapjož.
(Visi rindā apskraida lēkādami baznīcu.)

Rāvējs.
Viss ir tik svēts!

Kā ar svētumu piesmērēts!

Stiepējs.
Uz grīdas pat svēti putekļi klājas.

Uztupiņš.
Vai! vai! kur ķer, —

Zibens pretim sper!

Stiepējs.
Nu tik laidīsim vaļā kājas!

Grautiņš (ieklausās).

Klau, kas tur klusi vaimanā?

Rāvējs.
Pie altāra bedrē iemesta jaunava.

Grautiņš.
Tad tie mums ceļu aizšķērso tā!

Uztupiņš.
Ai! ai! kur mīda — zem kājām deg grīda!
Kur lielais pats? — kur saimnieka acs?

(Visi kviekdami prom.)
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5. skats.

Brīdis klusuma, tad vecais Mārtiņš ienāk ar slotu rokā un

apjozies ar striķi; sāk slaucīt baznīcu.

Mārtiņš.
Tad rā nu beidzās tā godība.
Pēc vastalāja nāk pelnu diena!

Gan mēslaina grīda, gan apspļauta siena,

Par ko taisni man tā jāslauka:
(leklausās.)

Kas tas? — Šķiet, dziļi zemē kāds vaid? —

Vai nelabais? Mārtiņ, kājas vaļā laid!

(Atmet ar roku.)

Nē! labāk, kad es sev pārmetu krustu

Un ne no vietas nepakustu.
Ar krustu pie rokas un mutē ar pīpi,
Nekad nevar, Mārtiņ, tev iziet slīpi!

Made.

Vai! vai! — glāb! — es smoku nost —

Mārtiņš.
Aha, i nelabo blusas sāk kost.

Pag' vien tu vaidētājs, kas tur vaida,

Lai tu kas būdams — tev jāpagaida.
Pirms jāpiebāž pīpis pilns tabakas,

Tad gribu paskatīties, tu — kas?

Made.

Vai — vai — es beidzos

Mārtiņš.
Nu pagaid' drusku! Es ari steidzos;
Vēl tikai krams un šķiltavas.
Nemaz tas pīpis nekuras!

(Beidzot atvelk ādu no bedres.)

Nu lien vien ārā, ko iekšā perē;

Es pakaļ vis nelienu — velti tu cerē.

Made (pavisam vājā balsī).

Dievs žēlo
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Mārtiņš.
Kad dievi tevi žēlo, kam manis vaj'ga?

Bet gribu redzēt, kāds tu izskaties vaigā;
Tie vaidi atskan kā sievietes balss —

Kas gan te noticis īsti par stiķi?
Nu, ķeries klāt, es nolaižu striķi.

(Nojož sev aptīto striķi un nolaiž bedrē. Izvelk Madi, kura gan

pieķērusies, bet tūdaļ zaudē samaņu. Tuvāk ieskatīdamies.)

Dievs! visi svētie! stāviet man klātu...

Tā ira
...

ir
...

Made! Es zaudēšu prātu!
Nekust — stinga — pagalam! Vai, ak vai! (Pieliek

galvu pie krūtīm.) Vēl tomēr drusku e1p0... Te no-

ticis briesmīgs grēks — bedrē iemesta — nu zinu

— tas velna meistars un visi! Kauca kā vilki, ka-

mēr aprija balto jēriņu ...
(Nokrīt ceļos.) Dievs,

Dievs, ja tu esi taisns, sodi viņus, sodi! Un viņu

še, ja tu esi žēlīgs tēvs, glāb! glāb viņu! Es tevi

neprotu lūgt, es tāds nabags žūpa, ļaužu mēsls,

neesmu nekad to pratis — bet tu, Dievs, pats esi

viņu radījis tik tīru, tik daiļu un labu, ak, par
daudz labu — neatstāj tu viņu! Dievs! Dievs!

(Klausās atkal galvu pielicis.) Dzīva, vēl dzīva! Nu,
Mārtiņ, tava reize palīdzēt. Bet kā? Nav nekā

pie rokas, it nekā! — Un viņa salst — apvilkuši
tādu plānu plunduru! Bet, pag': iešāvās labs pa-
doms galvā: letīšu viņu tanī pašā ādā, ko tie bed-

rei pārklājuši — aši! aši! Kad tik nenolaužu kā-

du pirkstiņu, vai neizrauju kādu viņas zelta ma-

tiņu — vai nu es protu ar tādu rotaļiņu apieties!
Tā! —nu satīta kā bērns autiņos. Pārnesīšu nu

mājā. Izrāvu gan tiem vilkiem no rīkles! TaČu

tu, vecais Mārtiņ, neesi par velti dzīvojisl Nu tu

vari mirt, tu vecais grēku prapi! (Raud.)

Made (sasiluši nāk drusku pie samaņas, bet murgo).

Māmiņ — šūpo mani — dziedi.

Mārtiņš. Jā, jā, manu bērniņ, manu prie-
ciņ, kaut jel mana balss nebūtu tik nodzerta un

aizsmakusi kā vecam krauklim. (Paņem viņu uz ro-

kām šūpodams.)
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Aijā! aijā! dusi! dusi!

Zvaigznīte bij nokritusi —

Aijā! aijā!
Nu tā atkal uzlēkusi,
Aijā! aijā!

(Aiznes viņu prom, šūpodams.)

6. skats.

Velni (redzējuši Madi aiznesām, saskrien pulks
baznīcā un uzlec cits uz soliem, cits uz kanceles, cits uz

altāra).

Ukš! ruks! čukš! tukš! tukš! tukš!

Lūk, bedre tukša kā übaga tarba,

Nu, zēni, atkal visi pie darba!

(Uzliesmo sarkana gaisma. Visi sāk plēst un graut. Kad

priekškars krīt, dzird lielu troksni un baznīcas sagāšanos.)

Trešā cēliena beigas.
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Ceturtais cēliens

I aina

Krogā Mades istaba.

1. skats.

Krodznieks. Made. Mārtiņš.

Mārtiņš (ienes Madi ādā ietītu).

Krodznieks (nāk no blakus istabas viņam pre-

tim, iekliedzas), žēlīgais Dievs, Made! pagalam!

Mārtiņš (ieliek Madi viņas gultā). Dievs nu

gan ir žēlīgs, bet viņam vajadzēja ašāk izslaucīt

brilli un redzēt, kas notiek. Cik te vairs tās dzī-

vībiņas iekšā! Kā tukšā pudelē pāra lāsītes.

Krodznieks (nokrīt pie Mades gultas un glāsta

viņas roku). Madīt, manu Madīt!

Mārtiņš. Tā vairs nav nekāda tava Madīte,
kad tu viņu devi tiem neliešiem rokā.

Krodznieks. Mans Dievs, kas tad ir no-

ticis?

Mārtiņš. Vēl šis prasa! Pats ļāvi izrotāt

kā upura jēru, lai tad to grūž bedrē. Tiem taču

vajadzēja upura baznīcas celšanai.

Krodznieks. Ak Dievs, mans Dievs, vai

es to varēju iedomāties!

Mārtiņš. Steni nu kā veca sieva baznīcā

aptupusies.
Krodznieks. Bet — bet —kā tad viņa ti-

ka atkal laukā, un tā bez samaņas?

Mārtiņš. Vai tu domā, ka viņa pati ar sa-

viem spēkiem izķepurojās laukā kā pusdzīva mu-

ša no ķērnes piena kubla?
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Krodznieks. Slavēts Dievs! tad taču viņš
tam nav jāvis notikt!

Mārtiņš. Neslavē vis Dievu, bet Mārtiņu.
Dievs varbūt būtu ļāvis tam notikt, bet Mārtiņš
ne! Es Madīti izvilku no bedres.

Krodznieks. Ak tu labais, mīļais Mārtiņ!

Mārtiņš. Redzi nu! Ne ikreiz tas labais

gans uzmeklē paklīdušu aitiņu, bet paklīdušais
gans var pārnest labo aitiņu.

Krodznieks (krīt viņam ap kaklu). Lai Dievs

tev to atmaksā!

Mārtiņš. Neprasīsim nu maksu no tā vecā

skopuļa un neskūpstīstimies kā brūtes pāris, bet

gādāsim labāk par Madi.

Krodznieks (uzlec). Jā, jā, nesamanu vairs,
ko ķert, ko darīt; esmu apdullis.

Mārtiņš. Varbūt viņai derētu kāda lāsīte

no manas pudeles?
Krodz n i c k s (atvaira). Konu! Viņa i deg-

vīna smakas nevar panest.
Mārtiņš. Varbūt šņaucamo tabaku pielikt

pie deguntiņa? Kas šķauda, nav mirējs.

Krodznieks. Nē, nē! labāk tīru ūdeni.

(lelej glāzē.)

Mārtiņš. Kas nu ūdens vien! būtu piebēris
cukuru. Sievietes mīl saldu.

Krodznieks. Pareiz', skriešu pameklēt.
Mārtiņš. Kur nu tu aizskriesi ar savu kli-

bo kāju! Labāk iešu pameklēt es. (Iziet blakus

istaba.)

Krodznieks (glāsta viņas vaigu). Meitiņ, ma-

na zelta meitiņ!

Mārtiņš (ienāk ar kādu kārbiņu un grib bērt

ūdenī).

Krodznieks. Pagaidi! Neber! Tas jau
nav nemaz cukurs, ko tu esi sameklējis — tas ir

blusu pulveris!

Mārtiņš (nospļaujas). Tfu! Kad tevi! Mal-
dīties ir cilvēcīgi!
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Krodznieks (slapina Madei lupas un liek slapju

lupatu uz pieres). Lūpiņas sausas! Pierīte deg! (No-

tupjas blakām.)

Mārtiņš (notupjas ari). Nu tad kopsim abi.

Tupi tu pie kājām, es pie galvas.
Krodznieks. Kā tā? Vai es neesmu viņas

tēvs? Vai es neesmu viņu kā mazu kukainīti pa-
cēlis no grāvja malas, kur kaut kura kāja to būtu

saminusi?

Mārtiņš. Un vai es to neesmu no bedres

izvilcis, kur tā droši būtu nobeigusies? Kas tad

<es esmu?

Ma d c (pa murgiem). Māmiņ —

Mārtiņš. Dzirdi, dzirdi, ko viņa nupat
saka!

Krodznieks. Viņa pa murgiem sauc māti.

Dievs zina, kas tā par māti bijusi, un kur tā pa-
likusi!

Mārtiņš. Nu tad paskaties: es tā māte es-

mu — es!

Krodznieks. Ko nu tik muļķīgi joko! Ne-

tīk ne klausīties!

Mārtiņš. Bet man tīk.

Made (murgo). Ak, cik labi man, cik jauki!
Pļava tik zaļa un zālīte tik mīksta! Zied visapkārt
sarkanas magones un narcises, un tu ari, mīļā mā-

miņ, šūpo mani —

Mārtiņš. Ko nu tu saki ?

Krodznieks. Bērniņ, bērniņ, atmosties!

Tu murgo.
Made (uzšaujas sēdu ar platām acīm). Kur es

esmu? Man liekas, ka es kur tāli būtu bijusi
prom, bet te taču tā pati mana istabiņa, un tu,

mīļo tētiņ, ari te un vecais Mārtiņš.
Mārtiņš (ieraujas sevī un atvirzās). Ja

,
tikai

vecais Mārtiņš un vairāk nekas! Kā veca, izšauta

šautene.

Krodznieks. Mārtiņš tev daudz laba da-
ri jis, mīļo, mīļo meitiņ! Ak, kāds prieks, ka tu

atkal dzīva un man atdota.
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Made (pieķer tēvam). Ak tētiņ, es sāku atce-

rēties — šausmas mani grābj — ak, cik briesmīgi
— viņi mani

Krodznieks. Ļauni cilvēki, kurus mēs ie-

skatījām par labiem, gribēja tevi nogalināt, un

Mārtiņš tevi izglāba.
Made. Tad tu tas biji, mīļais, labais Mār-

tiņ? Tu mani izvilki no briesmu bedres, kura bij
tik nejauka, tumša un auksta, un kur mūdži jau

ap mani lodāja —a! (lekliedzas.)

Krodznieks. Meitiņ, meitiņ! Nekrīti at-

pakaļ murgos! Te mēs abi esam tavi sargi, un

mīļā, baltā gaismiņa ari spīd pa logu iekšā.

Made (stiepj abiem rokas). Ja — jūs abi! Un

pēc tam mans jaukais sapnis: mīļā māte, kas mani

šūpoja un auklēja, biji tu — Mārtiņ?

Mārtiņš. Ak, neskaties jau nu manā ne-

jaukā, vecā sejā, es aizgriezīšos prom; es labāk iz-

iešu pavisam laukā.

Made. Nē, Mārtiņ, ļauj man tavā sejā lūko-

ties — es viņu redzu kā apskaidrotu. Paturēsim

viņu pavisam pie mums, tētiņ!

Mārtiņš. Nē! nē! Es te nevaru dzīvot. Kad

mēslu vaboli ieliek rožu lapās, tā nobeidzas un at-

dzīvojas tikai kur bijusi. Manai dzīvei pietiek tā

laimes brīža, kad es tevi nēsāju uz rokām.

Made. Ņem vismaz krēslu un apsēdies man

blakām.

Mārtiņš. Ļauj man labāk tupēt tev pie kā-

jām, turpat, kur tupēja tavs vecais runcis, kuru

suņi saplosīja. Pienāks jau ari man tāda pat reize.

(Iztālēm troksnis un kņada.)

Krodznieks. Paliec, Mārtiņ, kādu brīdi
X

es iešu palūkot, ko tie ļaudis kliedz. Bet nevārties

tā uz plikas grīdas. Ņem kādu sedzeni un apgul-
sties uz tās.

Mārtiņš. Gan jau iztikšu: Uz vienas auss

apgulšos, ar otru ausi apsegšos.
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2. skats.

Made. Mārtiņš.

(Gar logu skrej garām ļaudis kliegdami.)

1. balss. Pagalam! pagalam! viss beigts!
2. balss. Nu ir atkal velns kājās.
3. balss. Ķerat viņu, ķerat! To neģēli, to

velna draugu!
Made (uzraujas gultā). Mīļo Mārtiņ, celies, pa-

skaties pie loga, kas tur notiek.

Mārtiņš (pieceļas gorīdamies un skatās). Kas

tur nu notiek! Cik varu noprast, jaunceltā ba -

nīca atkal sagāzusies. Velni būs to atkal sagāzuši.

Ļaudis skrien kā traki. Ko šie kliedz! vai nu šo-

reiz citādi! Labi, ka es tevi izrāvu no bedres.

Made. Paskaties vēl, Mārtiņ, es lāgā nevaru

saprast, ko viņi kliedz.

Mārtiņš. Jā, jā! Viņi dzenas kaut kam pa-

kaļ kā medību suņi. Lūk, lūk, tas jau tas pats iz-

slavētais meistars! Nu viņi būs tam tūlīt klāt —

ā-ā, viens jau uzmet cilpu — kur šis nu izbēgs!
Viņi stiepj to šurp — vedīs tūlīt gar mūsu logu
garām.

Made. Mārtiņ, palīdzi man drusku piecel-
ties! Sniedz man roku, es gribētu no gultas kāpt
laukā.

Mārtiņš. Vai tev prāts! To jau tu nemaz

nespēj. Un ko tad tēvs teiks, kad ienāks.

Made. Mārtiņ, tēvs mani mīl un grib, lai es

daru tikai to, ko es spēju, bet tu man mācīsi neie-

spējamo: Tu mani auklēji kā bērnu un atnesi šur-

pu; tagad māci mani staigāt.
Mārtiņš. Kam tev nu to vajag! Vari jau

vel pagaidīt.
Made. Nē, nē, Mārtiņ, es nevaru gaidīt, man

jātop stiprai. (Izkāpj no gultas pie Mārtiņa rokas grī-
ļodamās.) Vai redzi nu: es jau staigāju, laid! mēģi-
nāšu iet viena pati.

(Gar logu dzen ļaudis sasieto Iļģi.)
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Iļģis. Glābiet! glābiet, debesu vai pekles
spēki! Tikai netikt saplosītam no šiem nezvēriem!

Made (atrauj logu). Glābšu! glābšu! Iļģi!

Iļģis (grib ar varu ļaudīm izrauties). Made! Ma-

de! Vai kapi atveras? vai miroņi ceļas augšā! ā!

Sieniet, vediet mani, esmu gatavs savu sodu sa-

ņemt. (Projām.)

Mārtiņš. Neskaties nu vairs, paliksi atkal

slima. Lai viņu tiesā! pelnijis ir! Kas tevi bedrē

grūda, ja ne viņš. Bet tu nāc atkal gultiņā.
Made. Mārtiņ, vai zini, tu esi tik labs pret

mani bijis. Še tev vīna pagraba atslēgas, ej, at-

spirdzinies, es varu palikt viena.

Mārtiņš (saņem atslēgas). Ak tu dieviņ! tās

jau tīri kā Pētera debess valstības atslēgas, kaut

ari tikai atslēdz apakšzemes debesis. Tu, cilvēks,
aizmirsti, ka esi tāds nederīgs lupata, kas citiem

pa kājām maisās.

Made. Ej, ej, Mārtiņ, citādi tēvs var ienākt.

Mārtiņš. Tas man nav divas reizes jāsaka!
Bet tu, bērns, liecies vien gultā un izgulies. (Aiziet.)

Made (nokrīt ceļos pie gultas). Dievs, mīļais tē-

tiņ! Tu mani līdz šim neesi atstājis, dod man spē-
ku veikt mjanu lielo uzdevumu. (Uzmet lakatu un

iziet pa durvīm.)

II aina

Bruņnieku pils. Tāpat kā II cēlienā.

3. skats.

Made. Helijante.

Made (laužas cauri durvju sargiem). Laidiet ma-

ni, laidiet! Man ar komtesi jārunā!
Helijante (iznāk pretim). Kas te par trok-

sni? Kas mani meklē? Vai tas būtu viņš? Pats
Lielais? Kādēļ jūs bruņnieku nelaižat iekšā?

.Sargs. Nē, lielkundze, te kāda meita ar va-

ru laužas iekšā un grib ar jums runāt.
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Helijante. Lai viņa nak.

Made (ienāk un noņem lakatu no galvas). Es tā

esmu, cienijamā komtese.

Helijante (iekliedzas un atkāpjas). Spoks!
spoks! Kas man to uzlaidis?

Made. Es neesmu spoks; esmu dzīva.

Helijante. Nē, nē! —tu — bedrē iemesta

— pagalam —ko tu nāc! Par agru viņš man tevi

uzsūtījis — paliec, kur esi gulējusi.
Made. Es nezinu, ko jūs, cienijamā kom-

tese, runājat; es nācu jūs lūgt, lai jūs Iļģi glābtu,
jūs vienīgā to tikai varat.

Helijante. Par ko tu runā, ja neesi spoks?
Made. Glābiet, glābiet! Baznīca atkal sa-

gāzusies, un ļaudis dzen meistaru kā ļaundari un

grib to notiesāt.

Helijante (iekliedzas nikni). Ak tad tā! Jūs
abi esat kopā sazinājušies un viņš tevi vēlāk no

bedres izvilcis!

Made. Nē, nē, ne viņš, cits mani izglāba, bet

jūs glābiet viņu, pirms nav par vēlu.

Helijante. Un tu domā, ka es būšu tā nel-

ga tev ticēt? un vēl lai eju palīgā tev vest rokās

tavu meistaru?

Made. Ak Dievs, ne jau manu! Glābiet ti-

kai viņu un paturiet uz visu mūžu.

Heli jante. Un tu domā, ka es to gribētu
saņemt no tavas rokas.

Made. Ak, ja ne viņa paša, tad viņa darba

dēļ!
Helijante. Nu tu īsto saciji! Kāpēc tu ne-

paliki guļot, nejēga, kur tu biji meslam iemesta,
tad viņa darbs ari būtu ticis galā? Bet tagad,
prom no manām acīm!

Made. Ak Dievs! ko lai es saku? Jūs esat

sieviete, jūs taču viņu mīlat.

Heli jan te. Es, augsti dzimusi muižniece,
šo apkārtstaiguli!

Made. Priekš mīlas nav neviens ne augsts,
ne zems.
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Helijante. Bez mīlas vēl ir gods un ar to

jūs abi jokus dzināt.

Made. Nē, nē, nē! Gan jūs vēlāk redzēsiet,

tikai tagad nāciet! Viens acumirklis var izšķirt

par viņa dzīvību vai nāvi! Viens vārds no

jums (Nokrīt ceļos.)

Helijante. Tas notiks.

Made. Viņi bez jums to nedrīkstēs notiesāt:

Viens spalvas vilciens —

Helijante. To es parakstīšu zem viņa nā-

ves sprieduma.
Made (uzraujas). Ha! Briesmīgā! Vai tāds

nezvērs var būt sievietē? Jūs alkstat asiņu!
Helijante. Jā, kroga meita! Ej, laisties ar

degvīnu, man patīk labāk asinis. Ha! dzīvas, kar-

stas asinis! viņa pukstošo sirdi sažņaugt savās ro-

kās!

Made. Dievs, esi žēlīgs, apgaismo manu

prātu cīņā pret šo velnu!

Helijante. Arā! Prom! citādi likšu sulai-

ņiem tevi izpērt.
Made. Un tomēr es viņu glābšu! (Prom.)

111 aina

Karātavu kalns (ārpus pilsētas).

Uzkalnis, kuram apkārt nosprausti melni darvoti stabi, uz ku-

riem deg piķa lāpas. Pašā vidū galds, ar soliem apkārt priekš
tiesnešiem. Dibenā karātavas, kurām vēl aizsegs priekšā;
tikai uz augšējā šķērskoka rindā satupis vārnu bars. Vis-

apkārt mežains apgabals. Pakrēsla, kura vēlāk pāriet tumsā.

4. skats.

Ļaudis: vīri, sievas, puikas, kuri saskrien cits citu

grūstīdami un laukumam tuvāk tiekdamies.

Puikas (lēkādami). Būs! Būs! Tūlīt būs klāt!

Pirmais puika. Es jau redzēju: galvā
tāda savāda cepure, viņu velk šļūteniski šurp uz

vērša ādas!
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Otrais puika. Un uz tās cepures tāds

sarkans velns uzkrāsots un pats sasiets!

Trešais vīrs. To viņam vajag! Bij skaid-

ri redzams, ka viņš ar nelabo gāja roku rokā.

Ceturtais vīrs. Kam velns draugs, tam

ellē dzīvoklis par velti!

Pirmā sieva. Laidiet jel! Nestāviet priek-
šā, mēs ari gribam redzēt.

Piektais vīrs. Klusu, ko čalojat kā zo-

sis pērkonlaikā! nevarēs nekā sadzirdēt!

Otrā sieva. Diezin, kā nu viņu sodīs?

Otrais vīrs. Vajadzētu papēžus aplaistīt
ar kausētu sāli un likt kazām nokutināt ar mēli.

Trešais vīrs. Nē! labāk smalki sakapāt
un sabāzt ēzeļa zarnā un nomest suņiem priekšā.

Ceturtais vīrs. Tādam cepetim suns ne

ar asti neskatīsies virsū.

Puikas (sit plaukstas). Nāk! nāk! nāk!

5. skats.

Sargi apvelk melnajiem stabiem visapkārt sarkanu virvi un

atbīda ļaudis attālāk. Tad nāk: birģermeistars —

četri rātskungi un skrīveris un ieņem vietas.

Birģermeistars (taustīdams savu solu). Tie

soli ne tik droši, kā galva uz noziedznieka rumpja.
Ruperts. Jo bīstamāk, ja tāds ķermeņa ap-

mērs kā jūsējais —

Birģermeistars. Jeb vai galdniekam
bijusi tik asa ēvele kā jūsu mēle.

Skrīveris. Jā, slikti galdnieki arvien sa-

bojā labu koku un sataisa daudz skaidu.

Ruperts. Un slikti skrīveri arvien sabojā
labu papīru un sataisa daudz traipu.

Linhards. Ar kādu sodu lai nu viņu so-

dam? Vai vērsi lai tveram aiz ragiem vai aiz as-

tes?

Skrīveris. Soda grāmatā stāv: „Suppli-
cium m membro quo peccavitis".
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Blaz i j S (rokas saņēmis). Ak tu dieviņ! Tik-
daudz to grēciņu pasaulē un tik viena pati nāvīte!

Pašķirstiet tanī grāmatā, vai nav vēl kāds lielāks
sods.

(Atskan nabaga grēcinieku zvans. Sievas sāk raudāt.)

Pirmais vīrs. Klus', sievas! Sāk jau rau-

dāt! Birst asaras no acīm kā zirņi no pākstīm! Vai

jums tā nelieša žēl?

Ceturtais vīrs. Laid viņām pīpja dūmus

acīs, tie kā mākoņi aizmiglos lietu.

Otrais vīrs. Jums sievām labi: vienmēr

šāds vai tāds slapjums pie rokas.

Skrīveris. Nav! nav! Viena pati nāve,

tikai daudzējāda miršana.

(Zvans otrreiz.)

6. skats.

Bendes kalpi aizsegtām sejām velk Iļģi gar zemi uz vērša

ādas atmuguriski. Galvā tam augsta, stīva četrstūraina ce-

pure ar uzkrāsotām sarkanām velnu figūrām. Rokas uz mu-

guras sasietas. Viņu uzvelk augšā tiesnešu priekšā. Pēdējie

saņem rokas un noliec galvas, tēvureizi klusi skaitīdami.

Pirmais vīrs. Lūk, nu guļ nogāzts gar

zemi kā sētas miets!

Trešais vīrs. Kurnu! Brauc jau! Kad

mēsls top par mēslāju, tad tas brauc ratos.

Pirmā sieva (stiepj kaklu). Kādu ģīmi nu

viņš taisīs?

Trešais vīrs. Kā nobeidzies suns, kas ne-

dēļu sagulējis lietū.

Otrā sieva. Nē, nē! Vai redzat, viņam
mirdz acis kā tērauds pret sauli.

Trešā sieva. Jā, jā! Tam acis zilas kā

debess, bet mute kā pekles pagrabs.

(Kad Iļģi uzvelk augšā, iznāk bende no aizkariem ar sarkanu

lakatu aiztītu galvu.)
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7. skats.

Tie paši. Iļģis.

Birģermeistars. Nu, lielo meistar, tev

būs jāiet par mācekli pie lielāka meistara, kas

prot māju uzcelt no sešiem dēļiem.

Iļģis. Hahaha! Kas tas par meistaru, kam

tādi palīgi kā jūs!

Birģermeistars. Vai tu ari nojaudi, kā

priekšā tu stāvi un par ko nupat esam sprieduši?

Iļģis. Tas nav grūti atminams! Jūs kā ēzeļi
cits citu esat sadūšinājuši, ka esat lauvas.

Linhards (uzlec un rāda uz grāmatu). Nedzir-

dēta bezkaunība! Vai redzi soda grāmatu! Trūkst

tik vēl sprieduma paraksta.

Iļģis. Bez tā jūs esat kā ēzeļi bez astes.

Blaz i j s. Bet ko tu teiksi, kad tu ieraudzīsi

tādu Uguntiņu kā sārtu? (Smejas, pats priecādamies

par savu joku.)

Iļģis. Es teikšu, ka liesma ir skaidrāka par

jums.

JoS t s (nikni, pusmēdīdams). ļJn kad tu ierau-

dzīsi karātavas ?

Iļģis. Tad es teikšu, ka es drīz sēdēšu aug-
stāk par jums.

Birģermeistars (sit dusmās uz galda). Ko

tu ar tādu izdarīsi! Drīzāk trūks karātavu stri-

ķis, nekā viņam mutē atbildes.

Ruperts. Viņš dur kā ezis pretim, kad suņi
to apstāj.

Iļģ i s
v

Kad suņi ezi grib nokost, lai pielūko,
ka tiem pašiem nesāk asins no mutes tecēt.

Jos t s. Neuzpūties vis tik liels, it kā tu te

butu augstākā persona!

Iļģis. Kas gan cits, ja ne es! Pie kāršanas
taču pakārtais stāv augstāk par kārējiem.
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8. skats.

Tie paši — Helijante ar pavadoņiem -

kaplans.

Helijante tiek nesta greznās, sarkanās nestāvās ar ģerboni,
katrā pusē pa trim pavadoņiem ar aizdegtām lāpām. Viņa

ģērbusies baltā tērpā ar garām, melnām piedurknēm. Uz

klēpja tai melns spilventiņš ar baltu, apzīmogotu lapu, kura

satur Iļģa nāves spriedumu. Priekšā iet kaplans ar kvēpi-
nāmo trauku.

Kaplans (murminādams).
5
Jn nomine domini

Ješu Christi et Spiriti sancti: apage, Satanas."

Iļģis (ieraudzijis Helijanti). Helijante! Tu to-

mēr esi atnākusi.

Helijante. Tu to varēji sagaidīt.

Iļģis. Nu man kļūst viegli; viss smagums

noveļas.
Helijante. Drīz tu tapsi vēl vieglāks.

Iļģis. Tu zini manu likteni.

Helijante. Es nevien zinu, bet to lemju.
Es zinu vairāk, nekā tu gribi, un lemju, kā tu ne-

gribi, ļ
Iļģis. Ko tie man ari nebūtu nodarijuši

ļauna, viss izgaist tavu acu priekšā, tu man esi

viss!

Helijante. Hahaha! Jā, tagad es tevi

visu aptveru.
Iļģis. Tu man no šīs pekles esi debessbrau-

ciens!

Helijante. Drīz vien tu brauksi uz de-

besīm.

Iļģis. Ja tu man roku sniedz — es atkal

celšos.

Helijante (sniedz nāves spriedumu, sulainis to

nodod birģermeistaram, kurš to paklusi pirms pārlasa pats).

Te būs!

Skrīveris (paklusu uz citiem). Vai dzirdējāt,
kā viņš visu laiku sarunājās ar augstdzimušo
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komtesi un vēl sauca to par „tu". Vai tas nebūtu

viens punkts vairāk apsūdzības rakstā?

Birģermeistars (noliek cepuri un zobenu uz

galda un pārliek labo kāju pār kreiso par zīmi, ka noziedz-

nieks atrodas ceļā uz nāvi; lasa). „Mūsu pēdējais baz-

nīcas cēlējs, saukts Iļģis, nezināms pat pēc īstā

vārda, atmaldijies šurpu mūsu novadā un apbūris
mūs ar savām velna mākslām. Mēs tam uzticējām
svētāko darbu, mūsu baznīcas celšanu, un viņš to

ar velna palīdzību tikpat aši uzcēlis, kā atkal no-

grāvis, ar Dievu spēlēdamies it kā ar kādu puiku
un mūs visus piesmiedams. Par tādu briesmīgu
noziegumu viņam tiek piespriests nāves sods pie
karātavām. Mūsu cienžēlīgā pavēlniece, kura no

sava cienīgā tēva iecelta pār mūsu novadu, to ap-

stiprina ar savu parakstu un zīmogu. Amen!"

(Atskan trešo reizi zvans.)

Iļģ i s (iekliedzas). Helijante! Tu — pati! Ta-

gad man viss vienalga. (Atkrīt.)

Birģermeistars. Pēc likuma izdaru sa-

vu pēdējo pienākumu. (Viņam pasniedz baltu spieķi,
kuru tas pārlauž Iļģim virs galvas.) Tagad, bende, sāc

tu savu darbu! (Priekškars dibenā tiek atvilkts nost,

redzamas karātavas, kurām katrā pusē nostājas Helijantes

lāpu nesēji. Vārnu bari paceļas ķērkdami gaisā.)

Bendes kalpi (sagrābj Iļģi un stiepj uz karā-

tāvu pusi. Te atskan no pūļa kliedziens „p agai di c t!"

un caur pūli izlaužas Made.

9. skats.

Tie paši. Made.

Made (aizelsusies uzskrej augšā lokā un aizstājas

bendēm priekšā). Pagaidiet! — Uzklausiet! — Visu-

žēlīgā ķēniņa vārdā viens likums dod iespē-

ju glābt vislielāko noziedznieku (nokrīt ceļos).

Ak šķīstā jaunava, debess māte, atraisi manu mēli!
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(Pieceļas.) Uzklausiet mani, augstie kungi! — Uz-

klausiet mani, mīļie ļautiņi! Es jūsu starpā esmu

uzaugusi un jūs mani pazīstat jau no bērnu kā-

jām
Ļaudis. Pazīstam! pazīstam!
Made. Lieciniet par mani, ja es būtu ko

ļaunu darijusi.
Pirmā sieva. Nē, nē, nē! Viņa kopa ma-

ni, kad es biju ar mēri slima un neviens nenāca

man tuvu.

Pirmais vīrs. Viņa auklēja manu slimo

bērnu, kam māte bija nomirusi.

Otrā sieva. Viņa nepagāja garām nevie-

nam übadziņam.
Trešā sieva. Viņa pacēla katru kritušo.

Ceturtā sieva. Viņa cieta līdz ar katru

cietēju.
Pirmā sieva. Viņas garās skropstas bij

pilnas asaru kā smilgas bārkstis ar rīta rasu.

Otrā sieva. Viņas sirds bij pilna mīlas,
kā trauks ar dārgu svaidāmo eļļu, kuru tā pār vi-

siem izlēja!
Vīri (visi). Madlena! Madlena, šķīstākā un

labākā jaunava starp visām!

Birģermeistars. Mīļā jaunava, visi par
tevi labu vien liecina, un mēs tikai varam to pašu
sacīt. Pēc tiesības un likuma, tu vari tagad lemt

par notiesāto; viņš tev pieder.
Made (aizgrābta, skaļi raudādama). Ļautiņi —

mīļie, mīļie ļautiņi — par daudz jūs laba par mani

sakāt! Jūs manu sīko dzīvi izklājat man priekšā
kā platu, baltu audumu. Ļaujiet tad man ari žēlot

to, ko vairs neviens nežēlo, un pacelt to, ko visi

samin.

Birģermeistars. Raisiet vaļā noziedz-

nieku! Viņš ir brīvs.

Helijante (kliedz aizsmakušā balsī). Nost!

nost! nost! Neļaujiet to viņai!
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Velns (pacēlies aiz Helijantes nestāvam). Tagad
mēs neko pret viņu neiespējam. Pagaid'! vēlāk

nāks mūsu reize.

Helijante (izgrūž niknu, paklusu kliedzienu, māj

nesējiem, kuri nes nestāvas prom. Viņai seko lāpu nesēji un

kaplans).

Birģermeistars (pieceļas). Tagad ari

mums nav te vairs ko darīt. (Visi rātskungi līdz ar

skrīveri pieceļas un sāk aiziet. Bende saliek rīkus un seko.

Tikai ļaudis vēl paliek, ziņkārīgi gaidīdami.)

10. skats.

Tie paši bez iepriekšējiem.

Iļģis (kaut gan atbrīvots, sten, nokrīt Madei pie

kājām). Made, Made! kā lai tev pateicos!?
Made. Ar vārdien nē, Iļģi! Un ari es ar

vārdiem neko nevarēšu tev atbildēt. Tās attie-

cības starp mums vairs nav. Bet ir vēl cita, aug-
stāka izteiksme. Celies, Iļģi, pie manām kājām
tev vietas nav.

Iļģis. Visi mani līdzšinējie dzīves mērogi
ir kļuvuši neīsti, un viss manī jūk —

Made. Radi sev jaunus.

Iļģis. Nav man vairs spēka. Esmu kā sa-

lijis siens, no kura viss labums izgājis.
Made. Tas, kas tevi darīs stipru, būs —

darbs.

Iļģis. Darbs? —
kas ir darbs?

Made. Pašattaisnošana.

Iļģis. Bet es ciešu —

Made. Darbs ir pašapžēlošana.
Iļģis. Bet es sevi nosodu —

Made. Darbs ir augstāks tiesnesis par
tevi

pašu. (Pagriežas uz ļaudīm.) TJn jūs, mīļie ļautiņi,
jūs mani apžēlojāt un caur mani žēlosiet ari viņu?

Ļaud i s. Žēlosim! žēlosim!
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Made. Un ļausiet viņam izlīdzināt, ko viņš

jums parādā.

Iļģi s. Made, ko es vairs varu!

Made. Tev jāceļ viņiem no jauna baznīca.

Ļaudis. Jā, jā! Baznīcu lai viņš uzceļ!
Made. Jūs, mīļie ļautiņi, viņam palīdzēsiet.

Ļaudis (izstiepj rokas). Jā, jā! Mēs nesīsim

akmeņus, ķieģeļus, lai viņš tikai rīko un vada!

Iļģis. Mana iekšējā baznīca sabrukusi —

tur neviens man nevar palīdzēt.
Made. Un ja ari es — tev palīdzu?

Iļģis (uzskata viņu platām acīm). Kā tu to sa-

vādi saki.

Made. Uzklausiet mani vēl, ļautiņi: Aries

darbā gribu būt klāt. Mūsu baznīcai jātop tik

lielai un skaistai kā nevienai citai. Un jūs zināt,

ka viss, kas pasaulē liels, prasa upurus. Es gribu
būt šis upuris. lemūrējiet mani baznīcā dzīvu,
kā es še stāvu.

Iļģis (iekliedzas). Made, tas nedrīkst būt!

Made. Jā, Iļģi, tam jābūt. Tev bij jāmirst,
lai celtos augšām manī, un es miršu, lai celtos aug-
šām tevī. Tā slēdzas loks, kas mūs vieno.

Ļaudis (sievas sāk raudāt, vīri aizsedz sejas).

Made! Made! Madīte! Svētā!

Made. Un nav jau nemaz tik grūti mirt,
mīļie, kad no brīvas gribas nokāpj tur apakšā.
To tikai es vēl jums izlūdzos: Kad baznīca jau
būs tiktāl uzcelta, un tas būs ziedonī, kad pirmās

puķītes nāks pēc sniega, tad nesiet man sniegzva-

nītes, debessatslēdziņas un vijolītes un pakaisiet
tās man bedres dibenā. Sevišķi daudz vijolīšu,
tās es mīlu par visām vairāk! Es tad aizmigšu
saldi

—
saldi

—

Iļģis (streipuļo). Made! Made!

Ceturtā cēliena beigas.
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Piektais cēliens

I aina

Plaši atvērtas baznīcas durvis; tā nupat uzcelta. Pie durvīm

vaļēja bedre; tai katrā pusē smagi plieņi, kuri tai uzveļami.
Blakām nolikta krūze ūdens, maizes klaips un svece. Pati

bedre appušķota ar puķu vītni.

1. skats.

Helijante. Velns.

Helijante (sarkana, sarkanos plīvuros). Drīz

nāks! drīz nāks!

Velns. Zinu jau, zinu.

Helijante. Vai vari raut! kaut! žņaugt!
Velns. Pagaidi! pagaidi! Tu jau niknāka

par mani. Nudien, būs taisnība vecai pasakai, ka

Dievs (tfu!) pārmijis velna galvu ar sievas galvu.

Helijante. Nestāsti vecas pasakas, sa-

plosīt es viņu gribu, to svēto meitu, saplosīt! Vai

dzirdi!

Velns. Dzirdu gan, ari man tas būtu patī-
kami, bet mēs tūlīt neko pret viņu nespējam. Jau-
nava jau svēto zvērestu ir devusi, ka upurēsies.
Baznīca ir uzcelta, un meistars šodien kāps un uz-

nesis krustu torņa galā.

Helijante. Grūd viņu lejā, lai nedabū

uznest.

Velns. Kad jaunava būs bedrē, tad es to ne-

spēju.

Helijante (mēda). Tu nespēj! tu nespēj!
Baidi to meitu, lai nenokāpj. Met bedrē krupjus,
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šņāc pretī.
Velns. Branga iedoma! To mēs varam!

(Pieiet pie bedres un velk sev no azotes čūskas ārā un met

tās bedrē.)

Helijante. Un es metīšu nokarsētas ada-

tas. (Velk sev no matiem adatas, kurām uzpūš dvašu, tā

ka paliek sarkanas un met tās bedrē.)

Velns. Un ja nu viņa tomēr nokāpj? Ja
viņa ir spēcīgāka par tevi?

Helijante. Nē! nē! nē! Tas nedrīkst no-

tikt! Abiem jābeidzas! un ja tu viņus nerauj, es

viņus raušu! Vai tev nekāda upura nevajag?
Velns. Vajag, Helijante un es to ari

dabūšu pēc savas patikas. Bet, pag, nāk jau ļau-
dis, paslēpsimies. (Aizrauj viņu prom.)

2. skats.

Vīri. Sievas. Bērni. Übagi.

Pirmā sieva (rokas lauzīdama). Vai nu tais-

ni viņai jāaiziet! Vai nevarētu kaut kuru citu

ziedot, kas dzīvei par nastu?!

Otrā sieva. Are! To pašu übadzi, kas

citiem tikai pa kājām maisās un pusakla vien ir!

Übadze. Vai dieniņ! vai dieniņ! mīļie ļau-
tiņi, ļaujiet man vēl to Dieva saulīti, lai nu cik

vēl tā man pa tumšo acu šķirbiņām iespīd iekšā.

Katram sava dzīvībiņa mīļa, lai ari tā spolīte būtu

iztecējusi pašā galiņā.
Kuprainis. Kas nu tādu vecu tārpu beku

ņems pretim.
Trešā sieva. Ak Dievs! Tai jau vajag

būt jaunavai un tai labākai un daiļākai, kāda

vien ir!

Visi. Tāda viņa ir! tāda viņa ir!

Pirmā sieva (asaras slaucīdama). Nabaga
bāra bērniņ. Nedabūja uzziedēt kā puķīte no

rīta!
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Kokakāja. Vāksimies labāk prom. Te jau
birs vairāk asaru nekā grašu.

Übadze. lesim! iesim! Bet es tai došu līdzi

visu savu maizīti, kas manā übagu kulītē atrodas.

(Izkrata blakām kukulim.)

Übagi (visi). Es ar'! es ar'! es ar'! (Pēc tam

aiziet.)

Übadze. Taču kādu laiciņu pavilks ilgāk
to mīļu dzīvībiņu.

Pirmā sieva. Vai nu viņa ņems līdzi üba-

gu maizi! Viņa jau no tās pašas esot atsacijusies.
Trešā sieva. Vai manu dienu! vai manu

dieniņu! Mūsu puķēm pa vidu, ko tur iemetām,
vijas čūskas un nezvēri.

Pirmais vīrs. Var notikt, ka viņa izbīs-

tas un nenokāpj.
Otrais vīrs. Tad ari baznīca no jauna

var sagrūt un nav vairs cerību, ka mēs to jebkad
dabūsim.

3. skats.

Tie paši un kaprači.

Pēdējie nostājas bedrei katrā pusē, tiem rokā aizdegtas lāpas.
Balti ģērbti bērni nāk un kaisa pa ceļu puķes. Atskan zvans.

Made un viņas audžutēvs.

Made (vienkāršā baltā apģērbā. Vijolīšu vainags

galvā un tāds pat pušķis pie krūts). Tētīt, mīļo tētīt!

Nenāc nu vairs tālāk.

Krodznieks (raudādams). Es taču gribu at-

vadīties.

Made. Mēs jau uz katra soļa atvadāmies.

Krodznieks. Vai tad nekas nevar tavu

apņemšanos grozīt? Nekāda mana lūgšana?
Made. Nē, mīļo tētīt! Es jau vairs nepie-

deru sev, ne šai pasaulei.
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Krodznieks. Tu gribi mani atstāt vienu

manās vecuma dienās.

Made. Tētīt, nāvē mēs ejam katrs tikai

viens.

Krodznieks. Vai tādēļ es tevi esmu au-

dzinājis tik daiļu un lielu?

Made. Taisni tādēļ, tētiņ! Es gribu ari ga-

rīgi tapt liela. Vajag ari tādu, kas dzīvi nevien

turpina, bet to paceļ.
Krodznieks. Es cerēju tevi redzēt miršu

vainagā pie altāra —

Made. Vai mans vijolīšu vainadziņš nav

skaistāks? Tas vīts no mūsu pašu dārziņa puķēm,
kuras abi kopām. Un lūk, tur baznīca, vai tā nav

skaistākais altāris?

Krodznieks. Es aiz asarām nekā neredzu.

Made. Lai tavas asaras, tētīt, būtu kā eļļa,
ielieta lampiņā, kas dara pasauli gaišāku. Bet

nu mums jāšķiras! Nedari manu ceļu grūtu. Es

tev pateicos, mīļo zelta tētīt, ka tu mani uzaudzēji
tik lielam darbam. Mīļo, mīļo tētīt! Ņemiet vi-

ņu, ļautiņi, atbalstiet un aizvediet!

(Ļaudis saņem pusģībušo krodznieku un noved prom.)

4. skats.

Tie paši bez krodznieka.

Made oēni s°l° tālāk). Sveiki, mīļie ļautiņi!
Es jums pateicos par katru mīļu vārdiņu, ko jūs
man esat sacijuši, par katru laipnu skatienu, ko

man esat uzmetuši! Visu, visu es ņemšu līdzi kā

liegu gaismu tumšā nāves naktī!

Bērni (ieķeras viņai drēbēs). Ņem mūs līdzi,

Madīt, Ņem mūs līdzi!

Made (apglauda un skūpsta viņus). Nē, mani mī-

lulīši! Palieciet jūs še un audziet saviem vecā-
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kiem par prieku un dariet dzīvē daudz skaistu un

labu darbu!

Bērni. Še, ņem manu pušķīti! še mans! še

mans!

Visi (sievas raud, vīri noņem cepures un aizsedz

sejas).

5. skats.

Tie paši un Iļģis izstreipuļo no pūļa.

Iļģis. Vēl viens no tevis grib atvadīties,
Made.

Made. Mēs jau nešķiramies, Iļģi.
Iļģis. Bet nāve mūs šķir.
Made. Ne ikreiz nāve ir šķiršanās, bet daž-

reiz šķiršanās ir nāve.

Iļģis. Es tevi esmu mūžam zaudējis, es tev

par daudz esmu darijis pāri.
Made. Nerunā par to vairs, Iļģi. Mēs vairs

nemērojamies ar zemes mērogu, bet esam jau iegā-
juši mūžības aplokos. Tur viss, kas izciests, zūd,

un kas pārdzīvots, top citāds. Bet nu nekavēsi-

mies. Kad tu tur uzkāpsi augšā un es nokāpšu
lejā, tad būs mums abiem viena svētnīca, tikai

katram uz to sava atslēga.

Iļģis. Mani pleci jau par daudz noliekti

zem sāpju smaguma.

Made. Mums abiem jānes ne savs, bet citu

smagums, tad kļūs viegli. Un nu sveiki, jūs visi,
mīļie dzīvie; es vēl atvadīšos pati no sevis.

(Nometas ceļos.)

Acis, kas jūs mīļo sauli esat skatījušas, mir-

stiet! Lūpas, kas jūs nekad mīlā neesat skūpstī-
jušas, mirstiet! Rokas, kas neesat nevienu ap-
skāvušas

—
mirstiet! Un tu, māte zeme, jo citas

mātes es neesmu pazinusi, uzņem mani savā klēpī.



111

Kaprači. Mes nolaižam tev līdzi maizi,
ūdeni un sveci.

Made. Nē, maizīte, paliec tu te un baro ze-

mes bērnus.

Pirmā sieva (raudādama). Tur übadziņi
pielika ari klāt savu maizīti.

Made. Es apēdu no tās vienu drupatiņu, lai

neviens virs zemes nebūtu übags, un lai tas, kam

ir, dotu tam, kam nav.

Ari no tevis, ūdens, es nodzeros, tu, tīrākais

zemes elements, spirdzini visus iztvīkušos!

Un svece, es tevi augsti paceļu, spīdi kā liela

gaisma pār visu zemi un dari visas sirdis un prā-
tus gaišus. (Paceļ augstu sveci.) Un nu vispēdējo:
— Tev, Iļģi, še ņem lakatiņu no manām krūtīm.

(Noraisa savu krūšu lakatiņu.) Viņš sedza sirdi, kas

priekš tevis tik karsti pukstēja. Noslauki ar to

sviedrus, kad tev top smagi! Un kad tu tur uz-

kāpsi augšā, pašā galā, tad vēdini man ar to, es

to jutīšu caur biezākām kopa sienām! (Sāk nokāpt.

Kapa zvans. Visi metas ceļos.)

Iļģis. Made! Made! (Aizsedz ar viņas lakatiņu

seju un nobrūk pie baznīcas durvīm.)

Pirmā sieva (raudādama). Viņa kāpj! Viņa
nebaidās!

Otrā sieva. Pazuda jau viņas zelta galvi-
ņa kā norietoša saulīte.

Kaprači (noliek lāpstas un uzveļ bedrei plieņus

un uzliek tad virsū lāpas krusteniski).

Bērns. Lūk, kur viens zelta matiņš no viņas
palicis uz celiņa!

Iļģis (uzceļas). Zelta mats! Stars no austo-

šās saules! Tagad es iešu savu ceļu!

(Priekškars.)
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II aina

Baznīca gatava kā liels celtniecības mākslas darbs. Trūkst

vienīgi krusts torņa galā un tādēļ pieslietas trepes, kas ved uz

torņa galu. Vairāk dibenā tribine priekš augstākiem skatī-

tājiem.

1. skats.

Priesteris iet vīrāka kausiņus kvēpinādams papriekšu,

viņam seko divi nesēji, kuri nes zelta krustu, tālāk bir-

ģermeistars un rātskungi: Ruperts, Blazijs. Lin-

hards, Josts un beidzot skrīveris. Ļaudis pulcē-

jas visapkārt. Übagi notupjas pie pašām trepēm.

Blazijs.
Ar tādu baznīcu varam nu lepni būt!

Josts.
Nu nelabais nevarēs klāt mums kļūt!
Mūs jaunava sarga, kas tur iemūrēta.

Birģermeistars.
Lai tādēļ tā atzīta tiek kā svēta,

Un viņas vārdā lai nosauktu

Mēs to par «Madlienas baznīcu".

Skrīveris (murmina, protokolu rakstīdams).

Anno Domini...

Ruperts.
Kas viņai no tā! Tā kapā jau trūd!

Lai atminam dzīvos, kas vēl jūt!

Birģermeistars.
Jūs vienmēr esat mums pretinieks!

Ruperts.
Nē! Netaisnības liecinieks.

Kur meistars, kas baznīcu uzcēlis?

Linhards.

Lab', ka no kartavām izbēdzis.

Ruperts.
Pēc jūsu domām tas ir viss!
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Birģermeistars.
Mēs gredzenu pirkstā tam uzmauksim

Un mielastu godam rīkosim,
Lai tad viņš ēd un dzer vai ciek!

Ruperts.
Un tad?

Linhards.

Lai taisās, ka projām tiek!

2. skats.

Tie paši. Iļģis (stipri sagrauzts, salīcis).

Birģermeistars.
Lai taisās, ka projām tiek!

Nu, meistar, esi sveikts!

Tavs darbs ir veikts.

Tik atliek vēl to galā nest

Še krusts! Vai nebūs par smagu?

Iļģis (čukstoši, trīsēdams).

Es gribu to nest.

(Birģermeistars māj; nesēji piestiprina Iļģim krustu uz

muguras.)

Übagi.
Nes augšup, nes mūsu ciešanas !

Nes visu cietēju vaimanas!

Mums tikmēr Dieviņš jāpielūdz,
Lai tu zem nastas nesabrūc.

Birģermeistars.
Mēs, kungi, iesim, ieņemsim goda vietas!

(Uzkāpj ar citiem uz tribines un apsēžas.)

3. skats.

Tie paši. Helijante. Velns.

(Kad Iļģis taisās likt kāju uz kāpiena, no pūļa izlec Helijante

ar lauru vainagu, kuru tur paceltu rokā.)

Helijante.
Pirms nākas mums meistaram godu dot

Un viņu uzkāpjam vainagot!
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Iļģis (it ka atdzīvojas un saslejas veca sparā).

Prom! Man te pretīga katra lapa!
Ja spēj, ej, liec to uz Mades kapa!

Helijante.
Priekš tevis es liecos kā uzveicēja.

Iļģis.
Te beidzas i mana, ik vienpaša spēja,
Lai paliek tik darbs, — tas uzvarēja.

Helijante.
Nu, nedusmo, lai izlīgt raugam,
Mēs taču senāk bijām pa draugam.

Iļģis (ekstāzē).

Nost man no ceļa, kamēr es dzīvs,
Es ceļos atkal — liels un brīvs!

Helijante.
Es eju. Tik vainagu vien ap galvu tev

vīšu.

Utis.
Es to zem kajam samīdīšu!

(Nosviež un samīda.)

Es nāku, Made, lai tevi un sauli sveiktu!

(Sāk kāpt.)

Übag i.

Viņš savu sāpju ceļu staigā,
Lai krītam Dievu lūdzot uz vaiga.

(Atskan drūms zvans.)

Helijante (rausta velnu).

Nelaid, nelaid to! bur! bur! tur!

Ar karstiem īleniem papēžos dur!

Iļģis (kāpj lēni un smagi augstāk un augstāk, gan-

drīz zem nastas sabrukdams, apstājas ceļa vidū, izvelk Ma-

des lakatiņu un slauka sev sviedrus).

Helijante.
Hehehe! hehehe! Krīt! krīt! krīt!

Tam nebūs sauli vairs ieraudzīt!

Iļģis (saņemas un kāpj atkal augstāk).
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Helijante.
Viņš kāpj! būs tūdaļ jau augšienā
Viņš nebīstas pat no tevis, velna,
Tu neesi, kas sava vārda pelna!
Hahaha! hahaha! hahaha!

(Viņas smiekli jau pāriet krampjainā histērijā.)

Kur nu tavs kārotais upuris?

Velns (sagrāb) viņu aiz padusēm un aizrauj prom).

Es turu to rokās jau satvēris!

(Aiz skatuves viņa dobjā smiešanās.)

Hu! hu! hu!

Iļģis (torņa galā, ņem uzsprauž krustu, tad izvelk

Mades lakatiņu un vēdina to sveicinādams).

Darbs galā! — Svētvakars! — Es nāku,
Made!

(Ar lēcienu metas pa otru pusi zemē.)

Visi (iekliedzas).

Vai! vai! vai!

(Iļģa līķis tiek uznests, visi apkārt, sievas ceļos raud, vīri no-

ņem cepures.)

Ruperts.
Lai divkārt svēta mums šī vieta,

No divām sirdīm kopā lieta!

Mums vajag, kas sevi upurim nes,

Lai lielākas kļūtu paaudzes.

(Priekškars.)



116

Epilogs

Simts gadu vēlāk pēc notikuma. Pusnakts, pilns mēness ap-

gaismo baznīcu. Ļaudis*, ne visai daudz, pus slēpdamies pa-

klusu runā.

Pirmā sieva. Kad es tev saku tā ir. Tais-

ni ap pusnakti viņa kā spoks parādoties un apstai-

gājot baznīcu.

Otrā sieva. Būs tikai pasakas vien! Ļau-
dis gan melš, ka tie, kas miruši tādā nāvē, neva-

rot atrast mieru kapā un staigājot vienmēr apkārt.
Trešā sieva. Ak, kāda šausmu nāve! dzī-

va iemūrēta!

Otrā sieva. Bet kas tas bijis, kas to baz-

nīcu cēlis?

Ceturtāsieva. Kur tie laiki! Kas to vairs

atmin!

Otrā sieva. Bet skaista tā gan ir, ļoti
skaista! Tornis slejas kā balts uguns zilās de-

besīs.

Ceturtā sieva. Un mēle zvanā esot meis-

tara sirds.

(Sit divpadsmit,)

Pirmā sieva. Pst! klus'! Nu viņa tūlīt

nāks. — Viņa apstaigājot baznīcu, to sargādama.

Otrā sieva. Vai, kā man bail —

(Kad pulkstenis nositis, iesākas lēnas, trīcošas skaņas, iznāk

Made; sievas pavisam saplok pie zemes.)

Made (galvu dziļi atpakaļ, rokas pret torni pacē-

lusi, iet lēni kā mēnessērdzīga).
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No mēnesstariem vērpju
Sev miroņkrekliņu —

Es to ap sevi tērpju
Kā kāzu uzvalku

—

Mans mīļais skaidrots sejā,
Tur augsti tornī mīt —

Bet velvē dziļi lejā
Mans vaidziņš pelnos krīt —

Un cikreiz mēness šķeļas,
Un četrās daļās irst,

Tikreiz man jāuzceļas
Un atkal jānomirst.

(Priekškars.)





Zalša līgava

Teiku drāma

Septiņās ainas ar epilogu





Personas:

Za 11 is.

Ziednese.

Auglone — viņas māte.

Saulgaitis — viņas līgavainis.

Virpule 1
p.

/ .. . > meitenes.
Dedzikle J
Skara — kalpa sieva.

Graudiņš — viņas vīrs.

Zelmenis
— puisis.

Vanadziņš — ganuzēns.
Sams

T
ļ
1 ? 1

f • ūdens dzīvnieki.
Līdaka

Gulbju jaunava

Ģin t a ļ Zalša un Ziedneses bērni,
I

Ļaudis.
ūdens dzīvnieki.

Laiks: teiku laikmets.
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I aina

Romantiska ainava: ezers, apaudzis ar kokiem un ceriem.

Krastmala plaismota, ar pauguriem un dziļām gravām. Ūdens

līmenis apklāts ar balti dzeltenām ūdens lilijām; gar malām

meldri.

Priekšpusē zaļa pļava ar pusnopļautu sienu, kas gubās sa-

grābts. Pie gubām nomesti grābekļi. Dienvidus. Grābējas

atpūtā.

1. skats.

Meitenēm uz rokām nopīti vainagi; viņas tos met kādā aug-

stā kokā.

Dedzikle.

Kura pirmā sviedīs kokā?

V i r p v 1 c.

Kurai pirmai kāzas rūp!
Dedzikle.

Blēņas! nieki! Kam man kāzu!

Roku vien tik izmēģinu.
(Met vainagu, bet tas sānis no koka nokrīt zemē.)

V i rp v 1 c.

Netrāpiji! Netrāpiji!
Dedzikle (sadusmota met vairāk reizes):

Še tev! še tev! Ak tu piķis!
(Visi vainagi nokrīt sānis.)

V i r p v 1 c.

Bet tas piķis nelīp klātu,

Nepielips i brūtgāns ari.

Dedzikle.

Niekkalbīte! Balamute!

Pati smilgas augumā,
Mute grāvja platumā!
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V i r p v 1 c.

Velti! Velti! Mēs neviena

Galotnītes nesniedzam;
Bet kur paliek Ziednesīte?

Viņai klājas pirmai mest.

Dedzikle.

Kas tad viņai vairs ko zīlēt,
Rīt vai parīt kāzas gaida.

V i r p v 1 c.

Ziednesīte! Ziednesīte!

Lūk, kur sēd uz ezermalas

Dziļi lejā pārliekusies,
Kad tik iekšā neiekrīt!

Dedzikle.

Vai nu viņai pirmā reize,

Vienumēr tā dzelmē raugās,
It kā kāds to turpu vilktu.

V i r p v 1 c (noslēpumaini):

Mūsu ezers esot apburts,
Zalžu ķēniņš pats tur mītot

Dziļā dzelmē, glāžu pilī.
Dedzikle.

Bet šepat ja zaltis mājo,
Ko tad mūsu vīri gāja
Gūstīt to pa pasaul's malām?

Ziednese (pienāk, ar ūdensrožu vainagu galvā)

V i rp v 1 c.

Ai, cik skaists tev vainags galvā!
D c dz i k 1 c.

Ūdensrozes! Tās nav labas!

Noslīkušo dvēselītes,
Kuras zaltis dzelmē rāvis —

Ziednese.

Zaltis dzelmē? Kas to saka?

Manim šķiet tas tālu tālēs:

Tur, kur upes tecēt beidzas,

Zvaigznes neiespīd vairs naktī,
Vakarvēji iet uz dusu.
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Tur viņš spīd ar savu gaismu
Zilganzaļos staru metos,
Vizmu vizmās dzirksteļodams.
Viņa pils ar gliemežjumtu,
Zaļa gaisma, pūķa acis

Draudot spīd no visiem logiem,
Sēta apkārt — melnas čūskas,
Bruņurupuči par sargiem,
Nomodā stāv dien' un nakti.

Dedzikle.

Bet, kad Saulgait's ies, tas šķaidīs
Visu pili drupu drupās!

Ziednese.

Saulgait's diez' vai pārnāks mājās,
Visus vīrus aprīs zaltis —

V i r p v 1 c.

Svied vien kokā vainadziņu,
Tad tu tūdaļ noredzēsi,
Vai tev kāzas būs vai ne.

Ziednese.

Labi. Sviežu vainadziņu.
(Sviež, bet vainadziņš nokrīt sānis un kaut kur

pazūd; ezers iešalcas.)

Meitenes (iekliedzas).

Nava! Nava! Sānis krita!

Dedzikle.

Skat' nu, kā tad tev tas lēcies?

Nebijušai klētiņā,
Līgavaiņa azotē,

Jau rociņa nogulēta!

Virp U 1 c (skrej meklēt vainagu).

Lūk nu, kur tavs vainadziņš!

Šūpojas tur ezerā

Ūdensrožu pulciņā!

Ziednese.

Ko nu bēdāt vainadziņa,
Daudz vēl puķu aplokā!
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(Uz meitenēm, paņemdama viņu vainagus.)

Nemetīsim līgavainim,
Metīsim tos zilam gaisam!
Metīsim tos zelta saulei!

Metīsim tos meitu dienām!

Brīvām, gaišām meitu dienām.

Vienureiz, tik vienreiziņu
Rozes Laimas dārzos zied.

Dedzikle (nopūšas).

Vienureiz, tik vienu reizi

Rozes Laimas dārzā zied.

(Šo refrēnu visas uzņem, dziedādamas dažos

paņēmienos.)

Ziednese (sēri).

Vēlāk lapas birdināja.

(Visas tāpat dziedot atkārto.)

Ak jūs vaidu vālodzītes,
Ko tā sēri sērojat!
lesim labāk rotaļās.

(Meitenes sadodas rokas aplokā.)

Virpu, virpu, Virpule!
Dedzi, dedzi, Dedzikle,

Viesulī līgot,
Sadegt un spīgot,
Guntiņām dejot.

Virpule (iekliedzas).

Vai, kas man aiz bizes rāva!

Dedzikle.

Vai, man svārks aiz kārkla pušu!
Virpule.

Kurpei siksna atrisuši!

Ziednese (pārgalvīgi).

Cits bez kurpes, cits bez svārka,
Cits ar basām kājām!
lešu labāk zalti saukt,
Lai nāk biedram rotaļās.

(Pieskrej pie ezermalas.)
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„Ak tu zaļā līdaciņa,
Nāc ar mani spēlēties!"
Tu man ņēmi vainadziņu,
Še tev metu akmentiņu.

(Met akmentiņus, ezers sāk viļņot un šņākt; meitenes

izbīstas.)

2. skats.

(Mednieku taures. Sanāk Saulgaitis, Zelmenis,

Graudiņš un vairāk citu mednieku. Ganu-

zēns Vanadziņš citiem pa priekšu lēkādams. Visi

zaļām meijām appušķojušies.)

Visi (cits caur citu).

Heijā, hollā! mājās! mājās!

Vanadziņš.
Mājās droši, trairidiri!

Graudiņš (slauka sviedrus).

Nu var atlaist jostas vaļā,
Sviedrus noslaucīt no pieres.
Kājas diezgan klausijušas,
Skrejot, tukšu gaisu grābstot.
Vēders runā savu reizi,
Rūc kā nikns suns pie ķēdes,
Lai nu Skara cep un vāra.

Saulgaitis.
Hehe! meitas, nāciet šurpu,
Godam saņemt mediniekus!

Dedzikle.

Esat sveiki, medinieki!

Sveiki visi karotāji! (Ironiski.)

Zelmenis.

Labāk daiļās meitu acīs

Lūkot nekā zalša zobos!

Vanadziņš.
Tad ta bijām! Tad ta gājām!
Krišu, klupu, tupu, rāpu;
Briesmas, kur vien acis meti. —
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Graudiņš.
Puika, klus'! ko maisies starpā!
Visur lieliem bāzies priekšā!

Vanadziņš.
Nu es liekams pakaļā!
Labs jums biju skriet pa priekšu
Ar to smago skrošu kuli!

Zelmenis.

Nes nu smago melu kuli!

Graudiņš.
Skrotis aizskrēja pa priekšu,
Šaut'nes gāja nopakaļu!
Šāviens nokrita pa vidu!

Zelmenis.

Vai no katra tumša krūma —

Briesmas pretī nedraudēja?

Graudiņš.
Zaķu cilpas, lapsu slazdi!

Dod man labāk aizpīpot.

(Sāk pīpot; visi apmetas pīpot.)

Virpule (velk Vanadziņu aiz piedurknes sānis)

Nāc, man pastāsti pa priekšu,
Kādas briesmas? Kā tu glābies?
Tevi gan viņš pirmo grāba,
Tu jau mazāks, vieglāk tverams:

Zaltim pirmais gardais kumoss!

Kauli vien tik nokrikšķēja,
Zābaks izkrita pa muti!

Vanadziņš.
Nē, es izskrēju pa nāsīm,
Karsta dvaša vien tik svila.

Virpule.
Vai man! Nu man tavā vietā

Būs pie lopiem jāiet ganos!
Varen bail man lielā vērša,

Kad tik mani nenobada!

Briesmās tīk man noklausīties,
Netīk pašai piedzīvot.
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Vanadziņš.
Vēl jau mani nenorija,
Vēl jau esmu še es pats,
Klausies labāk manu stāstu.

(Abi noiet sānis.)

Saulgaitis (iznāk no krūmiem, Ziednesi pie
rokas vilkdams).

Ziedīt, manu Ziednesīti,
Pirmziedīti, Pēcziedīti,
Manu domu agrenīti,
Manu sapņu vēlenīti,
Kam tu biji slēpušies?

Ziednese.

Saulgait', laidi, ļaudis skatās!

Saulgaitis.
Nāc, es visiem rādīt gribu
Savu daiļu līgaviņu.

Ziednese.

Esat sveiki, ciema ļaudis!

Saulgaitis.
Gūstīt gājām laupijumu,
Mājās labāks gūstijums.

Visi.

Drīzi kazas svinēsim.

Laimes! Laimes! Kuplas laimes!

Graudiņš.
Kāzas! Tad tik labi drīzi!

Būs ko krietni saēsties,
Lāvā kaulus izstaipīt.

Zelmenis.

Kur nu ēst, kad spēles spēlē,
Dūdas dūdo, čīgās čīgo,
Zelta fleites, vara taures,

Sidrabiņa stabulītes

Visus griestus izdrebina!

Kājas pašas lec no sevis.

Ko tu saki, Dedziklīte,
Ņemsim vienu riņķi griezt.
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Zaļa pļava, zelta saule,
Kur vēl labāks kāzu nams!

Dedzikle.

Nava laika, lietus taisās,
Negaiss uzkāpj it kā pūķis
Zili melns un kakls sarkans,
Zibens lec no acīm laukā,

Aprīt taisās zelta sauli,
Zaļā pļava samirks lietū,
Palīdz' labāk sienu grābt.

Saulgaitis.
Nāciet, vīri, visi talkā,
Veiksim tagad mākoņpūķi!

Visi.

lesim, iesim, grābsim cieti!

(Visi iet.)

Virpule.
Es ar' līdzi! Es ar' līdzi!

Vanadziņš.
Es ar' līdzi! Es ar' līdzi!

3. skats.

Saulgaitis, Ziednese.

Saulgaitis.
Ko tu, mana Ziednesīte,

Ej galviņu noliekusi,
Kā tas zilais pulkstenītis?

Ziednese.

Bēdas man par tevi, Saulgait'!

Saulgaitis.
Kam par mani? Kas man vainas?

Ziednese.

Tu tik neteic, jautrs liecies,

Smagi ievainots tu esi. —

Saulgaitis.
Kam man jābūt ievainotam?

Kur lai man tās brūces būtu?
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Ziednese.

Zaļām meijām appušķojies,
Lai es asins neredzētu,
Kas caur drēbēm cauri sūcas.

Svārks būs ari saplēsts skrandās!

Saulgaitis.
Dieviņ, mīļais! Skrandas, brūces!

Ko tu visu nesaredzi!

Ziednese.

Zinu, mani saudzēt gribi,
Žēl tev manu asariņu.

Saulgaitis.
Sasper jodi, trejdeviņi!
Apskat' mani, Ziednesīte,

Noņemšu tev zaļās meijas:
Tu tik savus sapņus redzi,
Mani pašu neieraugi:
Sveiks mans svārks, un pats es sveikā.
Mirt ne domāt nedomāju.

Ziednese (aplūko viņu visapkārt un iztausta

svārku).

Tiešām sveiks, lai Dieviņš slavēts!

Saulgaitis.
Nu? — ja vēl tu raudāt gribi,
Padošu tev sīpoliņu!

Ziednese.

Tu tik smejies, man vēl baigi,
Mulsums reibina man prātus,
Kad es tevi iedomājos,
Kad tu zaltim pakaļ dzinies,
Kādas briesmas, kādas šausmas

Visur baigi vijās apkārt!

Saulgaitis.
Visur saule bij, kas uzveic!

Ziednese.

Bet kur zaltis, ko tu kāvi?

Saulgaitis.
Sveikā izgāja i zaltis.
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Ziednese.

Tad i tu, i zaltis sveiki?

Bet tā kroni nolaupīji,
Zalša zaļo karaļkroni?
To tu pārnesi man mājā?

Saulgaitis.
Kas šim tādam nu par kroni!

Riebīgs nezvērs vien tik ira.

Ziednese.

Un viņš nesēd zelta krēslā?

Saulgaitis.
Pūžņu alā, gļotu dūņās!
Dēles sūcas tam pie kājām,
Vēži matos saķērušies.

Ziednese.

Tādu tu to ieraudzīji?
Riebīgs gan, bet tomēr šausmīgs,
Kam tu viņu nenositi?

Vai viņš stiprāks bij par tevi?

Vai viņš tevi piesaudzēja?

Saulgaitis.
Ko viņš stiprāks! Kad es iešu,
Otrreiz iešu, tad es dzīšu

Saules šķēpu tumsas rīklē,
Ledus zobus izsitīšu,
Nocirtīšu miglas galvu,
Asins līs kā pusnakts melna!

Ziednese.

Jā, mans Saulgait', tad es teikšu:

Stiprāks tu par visiem esi,
Kad visstiprāko tu veici.

Saulgaitis.
Diezgan domāt nu par viņu!
Labāk runāsim par kāzām.

Kam tev vajag zalša kroņa,
Kad tev miršu vainadziņš?
Tu ne čūsku karaliene,
Tu man mīļa līgaviņa.
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4. skais.

Auglone, Ziednese, Saulgaitis.

Auglone.
Dzirdu, dzirdu tauru skaņas,
Laukos jautra čalošana:

Mājās mūsu medinieki!

Saulgaitis.

Mājās esam, sievasmāte!

Ziednese.

Zalti vēl nav noveikuši.

Auglone.
Ak tu Dieviņ, tik daudz vīru!

Visi bijāt apbruņoti,
Gan ar rungām, gan ar durkļiem,
Un tas nezvērs sveiks kā sveiksi

Vai jums visiem lielā dūša

Bikšu ķešā iekritusi!

Saulgaitis.
Nebar, mīļa sievasmāte,

Dod rociņu noskūpstīt.

Auglone.
Skūpsti labāk zalša ķepu!

Saulgaitis.
Šoreiz gan vēl nepadevās
Pašu zvēru sprostos dzīt,
Pēdas gan jau sameklējām,
Otrreiz tas mums neizbēgs.

Auglone.
Dievs lai dod! Jo nu tas nezvērs

Laidīs vēl jo niknāk virsū

Melnu tumsu, baltu salu,

Zaļu miglas pelējumu,
Rudu rūsas maitājumu,
Svilpdams ies pa kailiem laukiem,

Kad būs visu nopostījis.
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Saulgaitis.
Būsim laukus novākuši,
Būsim kāzas nodzēruši,

Tūdaļ ceļā dosimies

Nikno zvēru uzmeklēt.

Auglone.
Labi, labi tā, mans dēliņ,
Pabarams, noglaudāms,
Visu vajag laikā zināt,
Visu laikā padarīt.
Ej nu rīko talciniekus,
Lai tie darbus drīzi veic,
Mājās gaida mielastiņš.

Saulgaitis.
Klausos, māte, tūdaļ eju.

(Noiet, atgriežas.)

Dod vēl skūpstu, Ziednesīte,
Būs man ķīla pagaidām.

(Noiet.)

5. skats.

Auglone, Ziednese.

Auglone.
Darba visiem pilnas rokas,
Nāc

nu, meitiņ, palīgā!
Pūrs i tev vēl gatavs nava.

Ziednese.

Ļauj vēl pabūt zaļā pļavā,
Pirms vēl saule vakarā,
Ļauj vēl saldās meitu dienas

v

Drīz man visu atstāt būs.

Auglone.
Meitu dienas ziedus kaisa,
Sievu dienas augļus ber.

Ziednese.

Tīk man īsa, aša prieka,
Ziedos mirt, ne augļos birt.
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Auglone.
Ak tu tāda neprātule!
Labāk nāc uz mājām līdz!

Ziednese (nosviežas zālē).

Te es gribu palikt guļam,
Mūžam necelšos vairs augšā,
Ņemšu savu dvēselīti,
Uzsviedīšu viņu gaisā
Kā to lauku cīrulīti,
Vējam došu savus matus:

Aiznesīs kā mākonīti.

Ezeram — ko tam es došu? —

Ko tas dziļi manī veras

Savām tumšām, zaļām acīm?

(Ezers sāk šalkt.)

Dzirdi, māmiņ, kādas balsis!

Auglone.
Ezers šalc, ko man tur dzirdēt!

Ziednese.

Ko tas vaida, ko tas gaida?

Auglone.
Balsis tikai tavās ausīs,
Pilna dēku tava galva,
Mājās jāsteidz, aizkavējos,
Ciema ļaudis drīz būs klāt.

Ziednese.

Ej vien, māmiņ, drīz es iešu,
Galva sāp man, sakarsusi,
Labi dara vēsi viļņi,
Pamazgāšos ezerā'i.

6. skats.

Ziednese viena.

Ziednese.

Nu man labi, nu es viena,

Tikai klusā zaļā zāle

Tērzē čabu valodiņu.
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Es tai varu līdzi tērzēt!

Tu, mans dzidrais, rāmais ezers,

SpoguTs esi, debess nomests,

Rādīt viņai, cik tā skaista,
Esi ari manim spogul's.
Kāpšu tavos dzidros viļņos,
Balta līdz ar mākonīšiem.

Peldēšos starp ūdens rozēm.
Manas plaukstas lēpju lapas,
Mani mati meldru vītnes.

(Noģērbjas un drēbes pārliek pāri kārkliem.

Aiziet aiz kārkliem un noģērbusies pārsviež
vēl krekliņu.)

Ak, cik saldi ezers žūžo!

Ak, cik maigi viļņi glaužas,
Tītin tinas man ap miesām!

(Dzirdama viņas viļņu plaukšēšana; viņa

peldēdamās dzied):

„Ak tu zaļā līdaciņa,
Nāc ar mani rotāties!"

7, skats.

{Ezers sāk Šalkt. Atspīd maigi zaļa un tad rožaina gaisma.

Zalšu karalis parādās uz viļņiem. Zaļš meldru mētelis, iz-

rotāts pērlēm un spīdekļiem. Galvā tam robots kronis ar

mirdzošām jūraszvaigznēm.)

Zaltis.

Ezers līgodamies vaid:

Gaidi Gaid'! Gaid'!

Ezers trauksmaini šņāc:
Nāc! Nāc! Nāc!

Bez tevis nevienam es draugs,
Nāc tu, mans acuraugs!
Bez tevis es ļaudīm baids,
Nāc tu, mans lūpu smaids!

Ziednese, ziedus man nesi,

Pati tā esi!
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{Sāk paņemt viņas drēbes gabalus vienu pēc

otra, kamēr visus ievelk ezerā.)

Pirms noplūkšu lapiņas,
Lai ziedkausiņš atdarās. —

8. skats.

Ziednese, Zaltis.

Ziednese (no viļņiem izkāpusi).

Kas tas bija? Kas tur sauca?

Mani apņem atkal dairs;
Aši drēbes mugurā!

(Sāk drēbes meklēt.)

Kur mans krekliņš! Neieraugu!
Pakārts bija kārkliņos!
Kur tās drēbes? Nav neviens.

Vai man, vai! Kas noticies?

Vējš vai būtu projām nesis?

Visi vēji mierā dus.

Nav i plūdu ziedoņpalos.
(lerauga zalti, lielās izbailēs iekliedzas.)

Zaltis.
Ko nu bīsties, mīļā, baltā,

Bij mans ezers tevim spogul's,
Pats to turēju tev priekšā,
Vēros tavās baltās miesās,

Dzidrākās par rīta ausmu.

Sārtākās par rožu rietu.

Ziednese.

Vai man! Vai man! Zaltis, nezvērs!

Zaltis.

Cikreiz manos viļņos kāpi!
Cikreiz manās skavās grimi!

Ziednese.

Ak, to kaunu, ak, tās briesmas!

Zaltis.

Vai bij briesmas saldās vēsmas,
Kas tev apkārt mīlinājās?
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Ziednese.

Kam tu man drēbes ņēmi?
Kā lai kaila eju mājās,
Visu ļaužu apsmieklam!

Zaltis.

Kam tev, spoža, balta zvaigzne,

Vajag apkārt mākonīšu!

Kam tev, rozei izplaukušai,
Vajag virsū lapu segu!
Skaistāka tu esi kaila.

Ziednese.

Žēlo, dod man rinduciņu,
Tev mans krekliņš rokā, dod!

Man aiz kauna jānobeidzas,
Nedrīkstu vairs mājā iet.

Zaltis.

Kādās mājās tu vairs iesi!

Tavas mājas nu pie manis!

Ziednese.

Vai! Tu nācis mani laupīt!
Zaltis.

Nesauc to par laupīšanu,
Lielo, ilgo mūža mīlu,
Sen tu manis iecerēta,

Sapņos manis izauklēta.

Ziednese.

Atlaid mani! Ļaudis saukšu —

(Izmisusi.)

Ak kaut nebūtu es kaila!

Zaltis.
Sauc i nesauc, velti būtu,
Laimas vēstnieks, likten's lēmis

Manai būs tev tagad būt.

Ziednese.

Kam tev manis, karal', zalti?

Tevim pieder visas dzelmes,
Valdnieks tu par apakšvalsti.
Visas zvaigznes tevim liecas,
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Mēness laipni smaida pretim,
Saule zelto tavus viļņus.
Es ne saule, es ne zvaigzne,
Es tik nabags meitēns esmu,

Žēlo mani, gauži lūdzos,
Dod man drēbes atpakaļ,
Laid man mierā mājās iet!

Zaltis.

Tevis lai es žēlot eju?
Vai tu manis iežēlojies?

Dziļāk grimšu mūžu dzelmēs —

Melnos grūtsirdības staignos —

Mūžam gaismas neredzēšu,
Nolādēts uz mūžu mūžiem.

Ja tu nenāc mani glābt.

Ziednese.

Ko es varu? Ko lai daru?

Zaltis.

Kāp pie manis dziļi dzelmē,
Savu zaļo karaļ svārku

Paklāšu pie tavām kājām.
Ziednese.

Bail man, bail man tagad peldēt
Nu nekad vairs nemazgāšos.

Zaltis.

Saulei bail nav viļņos nokāpt,
Nāc tai pakaļ, ko tu baidies 1

Ziednese.

Zelta saulei zelta asins,

Viegli rit pa staru dzīslām;
Manim smags un tvīkstošs asins,
Vairas tavas aukstās dzelmes.

Zaltis.

Ari mēnesim nav bailes.

Ziednese.

Mēnesim ir sidrabspārni,
Var ikbrīdi gaisā celties.
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Man ir sīkas, basas kājas,
Sadursies pret tavām niedrām.

Dod man manas kurpes šurpu,

Zaltis.

Sarkans asins, sarkankurpe,
Viss man dārgs, kas nāk no tevis

Tik pret ķīlu es to došu:

Gribi drēbes, nāc tām pakaļ!
Ziednese.

Solos, solos, tik ne šoreiz.

Ak, es drebu nosalusi,
Dod kaut drēbes gabaliņu!

Zaltis (pastiepies, sniedz tai kurpi).

Lūk, es devīgs, tevi klausu.

Ziednese.

Ak! Tik kurpi vienu pašu?
Kurp lai es ar vienu eju!

Zaltis.

Solijies — bet ko tu soli?

Ziednese.

Solos atnākt vēlreiz šurpu
Un ar tevi runāties.

Tu tāds nezvērs vis neesi,

Kāds man pirmīt izlikies.

Zaltis.

Še tev baltais nēzdodziņš!
Daiļāka tu vēl man šķieti,
Nekā pirmīt ieraugot.

Ziednese.

Ak tu Dieviņ, nēzdodziņu?
Ko es darīšu ar viņu?
Būs tik slaucīt asariņu.
Kaila esmu vēl kā biju!
Nedod man pa gabaliņam,
Dod man reizē visas drēbes,
Es tev pretim ķīlas došu.

Zaltis.

Viss pret visu! Ko tu dosi?
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Ziednese.

Ko tu prasi? Teic, lai zinu.

Zaltis (galvu pacēlis, lūkojas).

Nu, to pašu gredzentiņu,
Kas tev mirdz ap balto pirkstu,
Kā ap zemi ziedu laikā

Apvīts saules aplociņš.
Ziednese.

Prasi, tik ne gredzentiņu,
Tas man dots no līgavaiņa,
Es tam esmu saderēta.

Zaltis.

Es tev došu visas drēbes,
Dod man mazu gredzentiņu,
Kaut tik brīdi pavalkāt,
Kaut tik brīdi padomāt,
Ka tu mana līgaviņa!

Ziednese.

Nē! Nē! Nevar! — Mūzām nevar

Šausmas! Bailes — kas par domu

Tu no dzelmes, es no zemes,

Kas es tev par līgaviņu!
Zaltis.

Nav ko domāt, mana būsi,
Ja tu nenāc laba prāta,
Sūtu tūdaļ preciniekus
Augšup, savus vētras viļņus,
Zaļos zirgos, putu kroņos,
Sagrābs tevi negribošu,
Sviešus iesviedīs man gultā.

Ziednese.

Vai, ak vai! Pagalam esmu!

(Raud elsodama.)

Šā vai tā es nāves kumoss. —

Zaltis.

Gredzentiņš vēl nāve nava,

Mauc vien ašāk viņu zemē,

Pat i pirkstiņš nenolūzīs.
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Stiep tik pāri mazo roku,
Nomaukšu pats to no pirksta,
Nebūsi man dāvājusi.

Ziednese.

I>lem tad! Kas man cits vairs atliek.

Ko nu sacīs līgavainis,
Pirkstu bešā redzēdams!

Zaltis (paņēmis gredzenu, uzmauc sev pirkstā)

Cits tev tagad līgavainis,
Nu tu manim saderēta.

Še tev drēbes atpakaļ,
Valkā tās vēl īsu brīdi,
Būs tev citas kāzu drēbes:

Viļņu svārciņš, lil'ju kurpes,
Sudrabputu ņieburīt's,
Plīvurs — ūdenszirneklīša

Noausts meldru austuvās.

(Atgriežas pret ezeru, kamēr Ziednese aiz

krūmiem ģērbjas.)

Ziednese.

Paldies, ka vēl apžēlojies:
Devi drēbes atpakaļ,
Kauns vairs nebūs ļaužu acīs,

Nu tik aši jāģērbjas.
(Pazūd aiz krūma.)

Zaltis (nosauc pakaļ).

Valkā tās vēl īsu brīdi,
Gaidi! Drīz tev pakaļ nākšu.

(Pagriežas uz ezeru, pūš sudraba tauri: ceļas vēji,

pārskrien zelta mākoņi, viss līmenis sāk vizēt un

mirdzēt dažādās krāsās. Uz virspuses parādās
dažādi dzelmes dzīvnieki un dzied ar mīlīgu mu-

ziķu.)

Bezdibens dziesma:

Atpestīts! Atpestīts!
Gaidās un cerās

Bezdibens durvis

Vaļā lai veras!
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Apklusiet, apklusiet,
Vēji un vaidi,
Skanēs jums pretim
Sudraba smaidi!

Nokratiet, nokratiet

Smaguma zvīņas,
Zelta mati

Pāri jums līņās,
Nebūs vairs tumši,
Nebūs vairs baigi,
Gaismiņu metīs

Rožaini vaigi!

aizskan, dziedoņi pazūd, un apdziest ari

burvīgā gaisma. Ezers pieņem agrāko izskatu.)

9. skats.

Ziednese viena.

Ziednese (iznāk no krūmiem apģērbusies).

Ak, kā lec vēl sirds man krūtīs,
Kā vēl esmu nobijusies!
Vai tik sapnis vien tas bija?
Sasapņots ar vaļā acīm

Dienas vidū, spoku stundā?

Esmu vēl kā apreibusi —

Gaiss tik pietvīcis un smaržots,

Negaiss smagi kāpj uz augšu,
Zibens melnos mākoņlokos
Svaida zelta šautuvīti. —

Nē
— paties' tas bija zaltis,

Mani tikai sabiedēja,
Pats nu pazudis aiz bailēm,
Ko šis lielas nākt man pakaļ,
Gan mans Saulgait's mani sargās.

(Paskatās 41Z savu roku.)

Vai! Bet kur mans gredzentiņis?
Vai patiesi zaltis ņēmis?
Vai tik nebūs tepat zālē,
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Jāsteidz meklēt, atnāks ļaudis.
(Nometas un meklē gredzenu pa zāli.)

Vai man! Redzams nekur naval

Visur taustu — nav un nava!

Dieviņ, ko lai nu es daru?

Atnāks Saulgait's, ko tas sacīs?

(Meklē vēl.)

(Attāli troksnis, ļaudis tuvojas.)

Nāk jau! Ak tu sūru brīdi!

Pag', ko aši izdomāju:
Teikšu, roka ievainota,

Apsiešu ar lakatiņu.

(Izvelk savu nēzdodziņu un aptin roku.)

10. skats.

Ziednese, Saulgaitis un citi agrākie

Saulgaitis.
Labi nu, ka tikām galā.
Siens guļ cieši sakrauts gubās,
Lai nu zibens sper atspēries,
Lai nu lietus gāž cik grib.

Zelmenis.

Bija gan ko varen rauties!

Graudiņš.
Vēders gluži izstaipīts,
Būs kā šķūnis piepildāms.

Saulgaitis.
Būs jau! Būs jau! Mielasts gaida,.
Smaržas nāk no mājām pretim.

Graudiņš.
Mute pietek slienu pilna.

Dedzikle.
Tik par sevi vien tie runā!
Vieni strādā, vieni ēdīs,
It kā meitas nebijušas!
Kas tad skrēja? Kas tad grāba?"
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Vanadziņš.
Kas tad dzina! Kas tad mina?

Virpule.
Kas tad elsa, kas tad pūta?
Šis kā gailis čukurgalā,
Vistas dēj, un šis tik lielas!

(Mēda.)

Rauj vēl skaļāk „kikirkī!".

(lebēg pulkā.)

Vanadziņš.
Ak tu! Ak tu! Nu tik sargies!

Graudiņš.
Ko vēl skraidāt, iesim mājās!
Savāciet vēl kopā lietas.

(Rāda uz grābekļiem.)

Saulgaitis.
Ko tu, mana Ziednesīte,
Vienumēr aiz krūmiem tveries?

Ko vēl slapji tavi mati

Kā tai ezergaigaliņai!
(lerauga sasieto roku.)

Vai, kas kait tev rociņai?
Ko tu turi apsējusi?

Ziednese.

Nav nekas, tik sīka brūce!

Saulgaitis.
Rādi šurp, es apskatīšu.

Ziednese.

Neskar! Neskar! Brūce sāp!

Saulgaiti s.

Rau, nu tava reize slēpt,
Pirmīt manis rūpējies.

Graudiņš.
Ļaudis, ļaudis, nu tik mājā.

Visi.

lesim, iesim! Ēdiens rup.

(Visi dodas prom.)
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Saulgaitis (Ziedneses roku pie krūtīm, ved

viņu).

Maigi, maigi tevi skāršu,

Katru pirkstu noskūpstīšu,
Mīlā visas brūces dzīst.

(Priekškars.)
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II aina

Pagalms ar dārzu. Apkārt ēkas; iztālēm redzams caur

kokiem ezers.

i. skats.

Auglone, Skara.

Auglone.
Es ne visai sapņiem ticu,
Bet šonakt tāds sapnis bija,
Visu rītu stāv man prātā,
Taisni spiedējs spiestin spiež. —

Skara.

Nieki vien tik, saimniecīt!

Sapņi spiež tik nestāstīti,

Stāstīti, tie miglā šķīst.

Auglone.
Redzu, stāvu ezermala,

Liecos — ūdenspuķes plūkt. —

Skara.

Tādas blēņas! Redzi nu!

Kad tev vaļas puķes plūkt?

Auglone.
Klausies vien, kā tālāk bija:
Tiku puķi noplūkusi,
Lielu, baltu ūdensrozi,

Tā tik smagi svērās rokā,
Tikko spēju noturēt.

Bet kad tuvāk apskatijos,
Dieviņ, kā es nobijos:
Tā bij mana Ziednesīte:

Stinga, auksta, acis cieti,

Dieviņ, mīļais, vai tad mirs!
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Skara.

Vai nu sapņa dēļ tā mirs!

Auglone.
Kaut vien kāzas garām būtu,
Man tāds baigums sirdi spiež,
It kā ļaunu paredzētu.

Skara.

Saulgaitis būs krietns vīrs!

Auglone.
Tiesa, Saulgait's labs man znots.

Ziede vien man rūpes dara,

let galviņu nodūrusi,

Nezin', kas tai lēkmējies.

Skara.

Daudz par pūru jādomā!

Auglone.
Teic rociņu sadūrusi,
Nēsā apkārt lakatā.

Skara.

Es jau teicu, neklausi ja,
Būtu brūcei uzlikusi

Trejdeviņu skudru taukus

Sīpoliņos cepinātus,
Tā var brūce tālāk iet

Un var dedzējs piesisties.

Auglone.

Vai manu dieniņ, viss var lēkties!

(Sauc.)

Meitiņ! Meitiņ! Ziednesīte,
Kur tu esi? Panāc šurp!

Skara.

Ņemsim brūci sasmērēt,

Gan par labu izies viss.
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2. skats.

Auglone, Skara, Ziednese.

Ziednese.

Māmiņ, vai tu mani sauci?

Auglone.
Saucu, saucu, mums ar Skaru

Abām rūpes tevis dēļ.
Ziednese.

Kam jums rūpes? Kas man kait!

Auglone.
Nav tev roka sadzijusi,
Tu vēl nes to lakatā?

Ziednese.

Nav ko bēdāt, drīz jau dzīs.

Skara.

Nē, meitiņa, pārgalvīte,
Tā vis nevar gražoties,
Man ir zāles, plāksterīši,
Plāksterīt's vēl aizkavēs.

Rādi savu vainu šurp!

Auglone.
Attin, meitiņ, lakatiņu,
Tad jau tūdaļ redzēsim.

Ziednese (grib roku slēpt).

Kad es saku, nevajaga,
Maz man sāpju, pāries drīz.

Skara.

Vai tu manas zāles pel!
Vēl es visiem palīdzēju.
Bif gotiņām asinssērga,
ledevu tik pulverīti,
Tūdaļ visām astes gaisā,
Auļiem skrēja ganībās!

Ziednese.

Labi, labi, es jau ticu,
Atlaid tik man pulverīti.
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Skar a.

Es tik smēri apsmērēšu.
Varu klāt vēl apvārdot.

Auglone.
Klausi, meitiņ, kad tev saka,
Skara liela ārstētāja.

Ziednese.

Kam jūs abas mani mokāt,
Es jau roku nerādīšu.

Skara.

Bērnam māte jāpaklausa.

Auglone.
Es par tavu stūrgalvību
Neļaušu tev postā skriet,
Nav ar labu, ies ar varu,

Skara, nāc man palīgā.
(Saķer Ziedneses roku, kamēr Skara pēdējo

un noņem apsēju.)

Tā! Nu skaties! — Kas tad tas?

Neieraugu, kur tā brūce?

Nav ne pirkstos, nav ne delnā!

Meitiņ, ko tu niekojies,
Mūs tik visus izbiedēji.

Ziednese.

Es jau teicu, nav nekas.

Auglone.
Kam tad nēsā sienamo?

Skara.
Uzliec tomēr plāksterīti,
Nava šoreiz, var vēl būt,
Zāles noder katrumet.

Auglone.
Bet man šķiet — tev trūktu kas?

Meitiņ, rādi otru roku,
Kādēļ nav tev gredzentiņa?

Ziednese.

Man to apmaukt aizmirsies.
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Auglone.
Aizmirsies? Tev viegli teikt!

Kas tev vienmēr acīs turams!

Ziednese.

Novilku to īsu brīdi,

Viņš man drusku pirkstu žņaudza.

Auglone.
Agrāk viņš nav tevi žņaudzis,
Tad nekā tu nesaciji.

Skara.

Ja tev pirkstiņš resnāks kļuvis,
Dod, es viņu nobraucīšu.

Ziednese.

Laidiet mani, jāsteidz pūrs.
(Tin atkal lakatiņu ap roku.)

Auglone.
Atkal apsien lakatiņu!
Kam tu gribi pirkstu slēpt?
Labāk apmauc gredzentiņu,
Pieciet, kaut ar drusku spiež.
Ko teiks Saulgait's, ja tev trūktu

Paša laulu gredzentiņa?
Ziednese.

Nu tad nāc man palīgā,
Labāk ari skaidri teikšu:

Man pazuda gredzentiņš.

Auglone.
Vai manu dieniņ! Ko tusaki!

Skara (sasit rokas).

Gredzens zudis! Laulu gredzens,
Tā ir ļoti ļauna zīme. —

Auglone.
Kur tas bija! Kā tas lēcās?

Ziednese.

Viņdien pļavā, sienu grābjot.

Auglone.
Kam tu tūdaļ nemeklēji?
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Ziednese.

Nomeklēju — neatradu. —

Auglone.
Ko nu iesākt, kā būs slēpt,
Lai to Saulgait's neierauga!

Skara.

Tiesa, tiesa, jānoslēpj.
Griez tam, meitiņ, muguriņu,
Šņauc tik vienmēr deguntiņu,
Kad tas tevi apskaut grib.

Ziednese.

Grūti būs gan vairīties,
Nelīdz gudrs padomiņš.

Auglone.
Šodien vēl, bet rīt kā ies,

Kad būs jāmij gredzentiņi?
Ak, mans sapnis, ieceros,
Te nu klāt tā ļaunā diena!

Skara.

Gan mēs ļaunu aizbursim:

Apvelc, Ziedīt, to krekliņu,
Kam ir platas piedurknītes,
Kam ir kuplas kruzulītes,
Tur rociņa paslēpsies.

Ziednese.

Redzu, redzu, nevar slēpt,
Būs man laikā jāpasaka,
Lai tad likten's lemj kā tīk.

3. skats.

Auglone, Skara, Ziednese, Saulgaitis

Saulgaitis.
Ko jūs tādas izbiedētas?

Vai es nācis nelaikā?

Ko tik slēpu runājāt?
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Skara.

Līgavainis, vīzdegunis,
Grib jau iepriekš izzināt,

Ko par pūru sievas spriež!
(Lūko abas Ziednesei aizstāties priekšā.)

Auglone.
Daudz mums rūpju, darba daudz

Saulgaitis.
Kas man daļas jūsu pūra!
Ziedīt, kam tu novērsusies?

Vai tev ari manis bail?

Visas dienu pēcdieniņas
Tu no manis bēgtin bēdz,
Ko es tevim nodarijis?

Ziednese.

Ak, neko, mans mīlamais,
Rīt tev mūžam piederēšu,
Tad nekur tev neizbēgšu.

Saulgaitis.
Rīts, ak rīts, tas zilais rīts,
Balta tik man šī dTeniņa!
Gaismiņ, saulīt, Ziednesīte,
Ver man pretim zilā gaismā
Tavu acu puslodziņus.
Ver man lūpu rožu dārzu

Baltām zobu vabiņām!
(Apkampj viņu strauji.)

Ziednese.

Ak, es bēgšu! —

Saulgaitis.
Nelaidīšu,
Abas rokas saturēšu!

Auglone.
Laid, tu bērnu saspiedīsi!
Kauli vien tik noknikšķēja.

Skara.

Es nu gan tā nepieļautu,
Ja mans Grauds tā uzmāktos,
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Gan es viņu saberzētu

Kā miltiņu dzirnavās!

Saulgaitis.
Piedod, mana rotaļiņa,
Tu mans putu gabaliņš!
Liegi, liegi tevi skāršu,
Tik pirkstiņu galotnītes
Kā skar zemi mākonīt's.

(Paceļ viņas rokas pie lūpām un pamana, ka

trūkst gredzena.)

Ziedīt, kur mans gredzentiņš?
Kam tu viņu nevalkā?

Ziednese.

Saulgait' ak, kā lai to saku!

Saulgaitis.
Saki! Ko tā novirzies?

Ziednese.

Saulgait', vai man piedot vari!

Klausies, mīļais, nedusmo,
Man pazuda gredzentiņš.

Saulgaitis.
Ziedīt! manu gredzentiņu!
Vai tu viņu nevēroji?
Biji mani aizmirsusi. —

(Satriekts novēršas.)

Skara.

Tādi gan tie laulavaiņi,
Vēl nav mājā iegājuši,
Strīds jau pirmais durvis ver.

Auglone.
Gan jau salabs, iesim mēs.

(Noiet.)

4. skats.

Saulgaitis, Ziednese.

Saulgaitis.
Manu dotu gredzentiņu,
Tēvu tēvu mantojumu,



155

Kad tev viņu pirkstā maucu,

Vilku apkārt burvju loku,
Lai tu mīlu nezaudētu,
Zudīs gredzens, zudīs mīla. —

Ziednese.

Saulgait', Saulgait', mīla nezūd,
Nevar slēgt to šaurā lokā,

Tālāk, plašāk izliedamās

Tā kā upe krastu lauž.

Daudz es nakšu negulēju,
Daudz es dienu saraudāju
Gredzentiņa meklēdama.

Saulgaitis.
Kam tu viena nomeklēji,
Tev bij mani līdzi saukt.

Mīla, kad tā pazudusi,
Velti vienam meklējama.

Tur vajaga diviem būt.

(Aiz skatuves troksnis, muziķa.)

Klau, jau kāzu viesi nāk!

Godāt kāzu priekšvakaru;
Būsim jautri visiem līdzi.

Lai bij saule asarota,

Pakaļ nāca varvīksniņa.

5. skats.

Puiši, meitas, kaimiņļaudis, divi muzikanti

Auglone un Skara.

Viesi saģērbušies dažādos māžu ģērbos, ar ērmotām cepurēm

Meitenes ar mētrām un puķēm, lieli papīra kroņi galvā.

Auglone.
Sveiki! Sveiki, mežinieki!

Vilki, lāči, sumpurnīši,
Visi meža tēva bērni!

Visi līdzi godājami!
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Skara (nes ēdienu).

Ēdiet, dzeriet, viss pa pilnam!
Trīs dieniņas kāzojiet!

Visi.

Sveikas, sveikas, ciema matēs,

Nākam jautri padzīvot,
Kāzu grīdu iedancot!

Zelmenis.

Stājiet rindā, puiši, meitas,

Spēlmanīši, spēlējiet:
Svilpes, dūkas, čīgatiņas
Kā tie gaužie pusnaktsvēji,
Mēs kā zari līgosim,
Galotnīti kronēsim

Ar to rīta saules kroni!

Virpule.
Rindā! Rindā, visi rindā!

Visi (sāk strauji dejot).

Visi līdz! Visi līdz!

Rūku! Dūku! Rēcam! Lēcām!

(Garāka deja, gaudojot līdzi ar dažādām zvē-

ru balsīm.)

Graudiņš (satver Skaru).

Ko mēs kaktā stāvēsim,
Diesim līdzi, vecenīt!

Skara.

Vai, vai man, ribas lūst.

Graudiņš.
Kam tev ribu, kad tik kājas!

Saulga i t i s.

lesim pulkā, Ziednesīt!

Gan jau rītu uzmeklēsim

Pazudušo gredzentiņu.
Ziednese.

Gredzens grūti meklējams. —

Saulgaitis.
Visas zāles izšķirstīsim,
Visām puķēm atprasīsim,
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Sīkas skudras, kukainīšus,
Visus sauksim palīgā!

(Stājas rindā.)

Zelmenis.

Labi, labi, Ziednesīt,
Nes mums ziedus pēdējos,
Rīt būs mētras vainagā.

Skara.

Laid nu! Galva reibtin reibst!

(Streipuļo.)

Vai man dieniņ, kas tad tas!

(Troksnis, kā stipra vēja šalkoņa.)

Visi.

Klau, kads stiprs rudens vējš. —

Auglone.
Vai tik agri rudens nāk?

Skara.

Kā tie vēji gaustin gauž,
Kauc kā paši velna suņi
Miroņsmaku saoduši.

—

(Deja stājas, visi ap logu. Atspīd zaļa gaisma
kura pieņemas arvien spožumā.)

Virpule.
Rudens mēness baigi bālst,
Bail man tādas spoku gaismas,
lesim aši slēpsimies.

Vanadziņš.
Esi droša, es tev sargs,
Palīdīsim pagaldē!

Skara.

Skatiet, skatiet, — ezers kāpj!
Straume plūst pa krastu pāri. —

A v g\o ne.

Ūdens ceļas, ūdens aug —

Kad tik sienu neaiznes!

Saulgaitis.
lesim sienu tūdaļ glābt.
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Skara.

Brīnums, brīnums, uzplūdums
Neizlejas vis pār pļavu,
Straume taisni šurpu plūst.

Ziednese (iekliedzas).

Vai man, — nu viņš pakaļ nāk!

Saulgait', neej prom no manis,
Paliec, man ir ļoti bail. —

Saulgaitis (smejas).

Ko tu drebi, drebulīt,
Vai nu plūdi paņems mūs

Kā to siena gubenīt'!

Zelmenis.

Paliec, mēs jau ejam visi,
Gan vēl sienu saķersim.

Auglone.
Ko vairs siens! — Mūs pašus vāks!

Plūdi taisni virsū nāk. —

Skara.

Vai man, mani audekliņi,
Kas aiz mājas balinās.

Graudiņš.
Samirks manas tabaklapas,
Kas tur saulē kaltējas,
Visas ziemas padomiņš!

Dedzikle.

Vai, nav labi! Kas par gaismu!
Nav ne saule, ne mēness.

Visas malas palsi ģind. —

Virpule.
Klusi, klusi, aiztur' dvašu,
Nu mūs spoki tūdaļ grābs. —

Vanadziņš.
Bēdz aiz manis, es aiz tevis.
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6. skats.

Tie paši. Zalšu ķēniņš, divi viņa pavadoņi.

(Viss pagalms atspīd sudraba gaismā. Šurpu brauc zalšu

ķēniņš sudraba laivā. Laivas gals pazeltīts ar sēdekli liela

gliemeža veidā. Purpura buras zelta turamā kātā. Visa lai-

va appušķota ar pērlēm, gliemežiem, ūdensrozēm. Tādās

pašās krāsās zalšu ķēniņš ar purpura mēteli un žuburotu

čūsku kroni galvā. Uz vienas rokas viņš tur kādu plīvuru,
bāli zaļā ūdenskrāsā, apspraudītu meldriem un ūdensrozēm.

Otrā rokā zizlis ar čūskas galvu. Karalim līdzi divi pava-

doņi, kuri pūš sudraba ragus.)

Visi izbijušies iekliedzas un bailēs meklē no plūdiem glāb-
ties.

Ziednese.

Nāk viņš! Nāk viņš! Bēgsim, bēgsim!

Saulgaitis.
Mīļā, mīļā, es pie tevis!

Nekait mums ne guns, ne ūdens,
Mīla stiprāka par visu.

Visi (lielās izbailēs).

Zaltis, zaltis, skatiet, zaltis!

Viņš mūs grābs! Viņš mūs rīs!

Saulgaitis.
Šurpu rungas! Vāles! Sitam!

Nepaguvām viņu gūstīt,
Nu viņš pats mums tīklā skrien.

Zelmenis.

Nu būs miers uz visiem laikiem.

Sitam viņu tūdaļ nost!

Saulgaitis.
Visi stājieties aiz manis!

Auglone.
Nu jūs sitat, kur tad bijāt,
Kad tas vēl bij sagūstams.
Nu viņš liels kā valdnieks nāk,
Sagrābs mūs kā mušu sauju.
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Skara.

Ak tu Dieviņ, tādu galu:
Zvēra rīklē jābeidzas!

Graudiņš.
Nekliedz, sieva, ļaunāk būs:

Tevi pirmo ieraudzīs.

Ziednese.

Kur vairs bēgt, kur paglābties!
Zaltis (skatās apkārt).

Ziednesīte, kur tu esi?

Tava balss man atskanēja
Sudrabotā atbalsā,
Ezerkrūtis saviļņoja.
Nāc man līdzi laiviņā!

Saulgaitis, Zelmenis.

Nezvērs, nu tu rokā mums!

Mirsti! Nu tavs gals ir klāt.

(Viņi tam uzbrūk ar rungām.)

Zaltis (paceļ zizli, šaujas pret! zibeņi).

Jūsu gals! No ceļa nost!

Ziednesīt, kam meklēt ļaujies?
Nu tu vairs man neizbēgsi!
Redzu tevi jau aiz citiem

Kā saulīti mākoņos.
Man tik tevis! Kas man citi!

Lai tie savus šķūņus bāž!

Lai tie klētis pilnas ber!

Lai pa ziemu atgremo,
Tev, mans ziedu puteklīti,
Jāaiziet ar vasariņu.

(Izkāpj no laivas un tuvojas.)

Saulgaitis.
Nost no viņas! Manām rokām

Dzīvu viņu neatrausi!

Zelmenis.

Stājiet, vīri, vēlreiz pretim,
Visus spēkus saņemiet!

(Uzbrūk vēlreiz.)
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Zaltis (pacel zizli: vēl stiprāks zibens. Visi atle«

un noplok zemē):

Kas man uzdrīkst pretim stāt?

Manas dusmas izliesies

Pār jums rudens negaisos:
Kokus jums no saknēm raušu,
Jūsu ēkas sagāzīšu,
Jumtus virsū uzmetīšu,
Tie būs jūsu kapa vāks!

Skara (drebēdama nokrīt ceļos viņam priekšā).

Lielais, bargais zalšu ķēniņ,
Tu par visiem esi stiprāks,
Mūžam tevi slavēt gribu.
Ņem ko gribi, atstāj mani,
Atstāj klētī manas drēbes,
Manus raibos rinduciņus,
Atstāj govis, puscūciņas,
Paliks cāļi aizperēti,
Čiepstot visi nobeigsies. —

Zaltis.

Ej pie malas, nerieb man!

Ziednesīt, ko kavējies?
Jau par ilgu tevis saucu.

Saulgaitis.
Es tev viņu neatdošu,
Mirsim abi kopā mēs,

Tā man mūžam saderēta.

Zaltis.

Mana viņa saderēta,
Lieks tu manim piedevām.
Man ir viņas gredzentiņš.

Saulgaitis.
Gredzens! — Nezvērs, laupītājs!
Tu to viņai nolaupijis,
Bij tā viņu pametusi.

Zaltis.

Viņas pašas tas man dots.

Viņa mana saderēta.
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Saulgaitis.
Riebli, zvērs, tev melu virums

Melnās slienās līst no mutes,
Visu gaisu smacēdams!

Zaltis.

Vairāk līst tev vardu straume,

Nespēcīgs tu manā priekšā.
Bet lai Ziede pati saka,
Vai es esmu samelojis?

Saulgaitis.
Ziedīt, Ziedīt, ko viņš saka?

Mīļā, ko tu novērsusies,

Zinu, zinu, viņš tev riebjas,
Saki tikai man vārdiņu,
Gredzens tev bij pazaudēts,
Nav ne mūžam domājams,
Ka tu viņam to devusi.

(Ziede aizsedz vaigu.)

Auglone (metas uz priekšu).

Vai man, vai man, tavu briesmu,
Kas nu notiks, Dieviņš zin'!

Saulgaitis.
Ziedīt, vēl tu neatbildi?

Vai tu neredz', ka es gaidu
Satriekt viņu paša meliem?

Man vai elpa raujas ciet!

Ziede.

Saulgait', piedod, ko bij darīt.

Man bij gredzens viņam jādod.

Saulgaitis (streipuļo).

Ziedīt! Pati viņam devi!?

Gredzens
— mūsu laulu gredzens,

Ko es pats tev pirkstā maucu.

Nu es redzu, ko tu slēpies —

Redzu, ka tu mani vīli.

Ziednese.

Saulgait', Saulgait', ne es vīlu,
Klausies, klausies!
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Saulgaitis.
Ak! Par daudz!

Visi prāti atstāj maui.

(Streipuļo prom.)

Zaltis.

Mēs par ilgu kavējamies.
Ko līdz vārdi! Lemts ir lemts:

Laiks tev šķirties, nāc man līdz.

(Satver viņu aiz rokas un pusnoreibušu velk

uz laivu.)

Auglone.
Zalti, zalti! Klausies, žēlo,

Ja tu paņem līgaviņu,
Neņem mātei viņas bērnu,

Viņas acu redzeklīti.

Tumša paliks istabiņa,
Katrs kaktiņš noraudāsies —

Tumša paliks visa zeme!

Zaltis.

Māte meitu atdod vīram,

Lai tā dzīvo otru mūžu,
Tavai meitai es nu vīrs,

Došu viņai laimes dienas.

Došu laimi visai zemei:

Veltīšu tai siltu valgmi,
Zaļu sēju, zelta pļauju,
Visus augļus briedināšu.

Tavu meitu — valdinieci

Zaļā dzelmē, zelta pilī,
Nāc vien, māte, apciemot,
Vārti vaļā būs i tev.

(Pie laivas pieved Ziednesīti
—

uzmet tai ātri zaļo
ūdens plīvuru un ieceļ to laivā. Laiva virzas prom.

Pūš atkal ragus.)

Saulgaitis.
Ziede! Ziedīt — ak, pagalam!

(Sabrūk.)
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111 aina

Ezera pils.

Pils paceļas uz porfira stabiem. Sienas — viļņi zilzaļās un

lillā krāsās, pastāvīgā kustībā. Aiz sienām redzamas dažā-

das zivis: olivu zaļas butes, zeltainas foreles ar brūniem lā-

sumiem, zili nēģi ar sudraba galvām. Bālas menesszivis, za-

ļas jūrasčūskas v. c. Mirdz ari kā uguntiņas jūraszvaigznes.

Pils iekšiene izrotāta gliemežiem un dārgakmeņiem. Sēdekļi
lieli gliemeži. Tronis no gliemežiem ar zelta kājām. Gais-

ma, sarkani liesmaina, nāk no strūklakas, kura izverd no

pūķa mutes pils dibenā.

1. skats.

Sams, Līdaks, Zutis, Gaigala.

Sams. Ko jūs tik agri cēlāt mani no miega?
Acis vēl pilnas snaudu. (Slauka acis ar kādu garu

spuru no savām krūtīm.) Ko gribat? Ko esat tā sa-

pulcējušies?
Zutis. Mīļo tēvoci, neļaunojies. Mēs jau

labi ilgi tevi modinājām. Simtu vēžu laidām tev

knubināt pie kājām, bet tu tikai noņurdēji vien

un likies uz otriem sāniem dusēt tālāk.

S am s. Man bij ļauni, nemierīgi sapņi: es sap-
ņoju, ka ezerā izcēlās liels uztraukums un zivis

sacēlās cita pret citu. Ezeram draudēja bojā ie-

šana, un lielā jūra blakām dzīrās to aprīt.
Līdaks. Tu neesi sapņojis vien, tā patie-

šām ir. Mums draud posts, ja tu nenāc starpā ar

savu autoritāti.

Sams. Ko es varu? Kur ir karalis?

Līdaks. Karaļa dēļ jau viss notiek. Viņš
ir strīdus cēlonis.

Sams. Kas noticis? Ko viņš nodarijis?
Līdaks. Lai gaigala tev visu izstāsta, viņa

visu redzējusi, kā noticis.
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Gaigala. Mīļo tēvocīt, bēdīgi, bēdīgi!
Mūsu karalis aizgājis pie cilvēkiem uz augšzemi.

Sams. Hm! Hm! Tas man nav īsti pa degu-
nam. Vai viņš cilvēkus diezgan nepazīst, kā tie

nāk ar saviem āķiem un tīkliem ķert mūs, zivis!

Gaigala. Tas vēl nav ļaunākais. Bet ka-

ralis grib apņemt sievu.

Sams. Tas, man šķiet, nebūtu tik ļauni. Es

nu gan pats esmu vecpuisis, bet tas tikai tādēļ, ka

es biju drusku piemidzis un tā savu laiku aizgu-
lēju.

Līdaks. Par to nav tagad runa. Bet zaltis,

mūsu karalis, grib sev pārvest karalieni no cilvē-

ku dzimtas, un ir jau visā godībā, kā līgavainis,
aizbraucis tai pakaļ.

Sams. Tad tā, tā, tā — nūja! Bet vai tad

viņš nevarēja nevienu izvēlēties no mūsu pašu
jaunavām!

Gaigala. Varēja, varēja, tēvocīt. Mēs jau
te esam daudzas. Un visskaistākā un cēlākā no

mums, kāda balta gulbju jaunava sēroja pēc viņa,
un kad dabūja zināt, ka Zaltis iecerējis kādu citu

un aizbraucis jau to pārvest, tad viņa pagājušo
nakti uzpeldēja mēnesspožumā uz ezera līmeņa
un dziedāja žēli un skaisti, — dziedāja, kamēr no-

beidzās, jo gulbji, tu zini, dzied tikai vienreiz, tad,
kad tie mirst. Tagad viņas baltās spalvas peld kā

putas pa ezera virsu.

Zutis. Jā, tā bija visskaistākā no jaunavām.

Līdaks. Lai nu paliek gulbju jaunava! Lai

viņš prec ko grib; ja nav ezerā labas diezgan, lai

ņem kādu no jūras, varbūt delfinu meitu, bet ne

cilvēka bērnu!

Zutis. Tas var sajaukt divas naidīgas dzim-

tas un ievest lielu sajukumu. Tāds solis jānoliedz.

Sams. Ko es tur varu vairs izdarīt, kad viņš

jau līgavai aizbraucis pakaļ un pārnāks ar viņu?
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Gaigala. Nelaid viņu iekšā, nelaid!

Līdaks. Ja atļauj, es to aprīšu uz vietas.

Sams. Varbūt ka viņa nemaz nav tik ļauna*
mēs to varētu pieradināt dzīvot ūdenī un palikt
par mūsējo.

Gaigala. Nē. nē, nē! Tā nekad nepierā-
dīs! Viņa dzīvojusi citā pasaulē, tur augšā, sausā

un cietā gaisā. Tur viss ir ciets un nekustīgs: ko-

ki ar saknēm pieauguši pie zemes, puķes tā nevar

kustēties kā mūsu ūdenslilijas, ari uguns tur ne-

zied kā puķe, bet dedzina. Un cilvēkiem sirdis ir

smagas no sapņiem kā līdēja zvans, kad tanī ie-

kļuvis ūdens, un viņu pieres ir bālākas kā liliju
lapas, kad tie —

mīl.

Sams. Karalis pats zinās. Nogaidīsim, tad

jau varam vēl visu izlabot.

Gaigala. Viņiem vajaga drīzi būt klāt. Es

redzēju lielus barus pulcējamies, lai karali svinī-

gi sagaidītu. Viss ezera līmenis ir izrotāts zaļiem
meldru karogiem un baltiem putu vainagiem.
Visas upes gavilēja un čaloja.

Sams. Nu re! Ko tad mēs tur vairs izda-

rīsim!

Līdaks. Mūsu pusē ir jūrasčūskas: viņām
ir zelta atslēga no nemirstības kambariem. Ja vi-

ņas cilvēka meitu neielaidīs nemirstības kambarī,
tad tā še tikai miesas mūžu nodzīvos.

Gaigala. Ak vai! Tad tai vecā čūska dos

malt melnos nāves miltus jūras vidū uz akmens.

S a ms . Nerunājiet par tik augstām lietām kā

nemirstību. Jūs zināt, ka visi slepenie spēki, kas

mūsu varā, atdarās tik tam, kas nāk pie mums no

brīva prāta, ne piespiests. —

Gaigala. Tie nāk! Tie nāk!

Līdaks. Labi. Nogaidīsim. Būsim modri»

Mani zobi vienmēr stāv gatavi.

Zutis. Mums jāizliekas laipniem.
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Sams. Mums viņa jāsaņem ar godu kā vie~

se. Nostāsim aiz viņām durvīm. Patlaban ari

saule pie mums nolaižas. Viņi nāk pa tiem pašiem
vārtiem kā vakara saule.

2. skats.

Zaltis un Ziednese.

Liela saules ripa ieveļas pa priekšu iekšā un lēni veldamās

izripo telpai cauri otrā pusē. Zaltis un Ziednese seko.

Ziednese (rokas izstiepusi saulei pakaļ).

Nu es tumšā, melnā tumsā!

Mīļā saulīt' pazudusi —

Pēdējā no zemes gaismas!
Nu es visu šausmu varā,

Nonākusi nāves alā.

Zaltis.

Tagad esi manā pilī,
Te būs tava māju vieta.

Skaties apkārt savā valstī,
Vēl tev acis apžilbušas.

Ziednese.

Zvīļo, zvīgo, mirdz un laistas,
Krāsas kliedz, un stari urbjas
Acīs man kā asi kalti,
Vai te pati nāve skatās?

Zaltis.

Te ir pašas dzīves sākums,
Spožās gaismas pirmdzimtība.
Zvaigžņu graudi krītot apsēj
Tumsas izvagotos laukus.

Nakts un diena ir tik daļas
Viena paša lielā laika!

Ziednese.

Saule, saule, dod man sauli!

Laid uz zemi atpakaļ!
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Za 11 is.

Saulē vienmēr nevar dzīvot,

Jāmij gredzeni ar nakti.

Ziednese.

Še es nobeigšos bez saules!

Zaltis.

Saule pati pie mums nokāpj
Zemes tvaika aptumšota,
Lai to spodrinām no jauna.
Visas miesas, ko tā audzē,
Nonāk atpakaļ zem zemes,

Lai no jauna veidos celtos.

Ziednese.

Kas man daļas! Vēl es dzīva,
Še man miesa sastingst ledū.

Elpa iet kā veļu vējiņš,
Mūža durvis virinādams.

Te es mūžam pazudīšu.
Te vairs mani neieraudzīs

Pat i zvaigžņu septiņacis.

Zaltis.

Kas tev zvaigznes, zvaigznei pašail
Nakti debess savas zvaigznes
Aizņemas no tavām acīm,

Dienu dod tev atpakaļ.

Ziednese.

Tveru, tveru — miglu tveru!

(Rauga staigāt.)

Eju, eju — grimstu dziļāk —

Ai jūs tālie, augstie kalni!

Ai jūs dzidrie padebeši!

Zaltis.

Kalns ikvienam uzkāpt ļaujas,
Lai pa muguru tam bradā!

Bet kas grimis viļņu skavās,
Tas vairs mūžam nenāks augšā.
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Ziednese.

Nebūs man pat sava kapa.
Nebūs puķes, nebūs ziedu!

Zaltis.

Ne tev mirt, bet dzīvot manim.
Abi kopā puķes plūksim,
Vijolītes veļu pļavās.

Ziednese.

Riebj man tavas veļu puķes!
Es tās neplūkšu ar tevi:

Saulgait'! Saulgait', kur tu esi?

Vai tu nespēj paglābt mani?

Zaltis.

Tagad tikai es tavs glābējs.
Ziednese.

Nenāc, nenāc manās acīs!

Riebj man visas tavas mājas,
Pats tu man visvairāk riebies!

Zaltis.

Jā, es riebīgāks par visu!

Acis ledū sastingušas,
Siltas asaras man svešas.

Ziednese.

Raudāt! Ak kaut raudāt spētu.

Zaltis.

Tavas as'ras kļūs par pērlēm!
Ziednese.

Cilvēks dzimu, cilvēks esmu,

Ļauj man mirt kā cilvēkam.

Vēl tik redzēt mīļo sauli!

Vēlreiz dzirdēt cilvēkbalsis,
Met tad mani, sastingušu,
Tavā melnā mūža naktī!

Zaltis.

Kas tev cilvēks! Zemes kuston's.
Vai tas mērogs visām lietām?

Vai tev plašāk netver redze?

Vai tev dziļāk nesniedz ilgas?
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Ari es reiz cilvēks biju,
Pirms kā nonācu še dzelme,

Pirms kā vērtos citā veida.

Ziednese.

Cilvēks tu?
— vai ticēt varu!

Un tu spēj kaut mirkli elpot
Riebu mītnē, riebu miesā!

Zaltis.

Pati zemes sirds še elpo.
Tu man debess, tu man saule.

Tavas acis — debess zilgme.
Vēju bērns un saules meita,

Nolaidusies zaļiem spārniem
Manās krēslas pusnakts pļavās.
Tavu as'ru kalnu upes,
Tavu lūpu pussaliņas
Mācīs mani smieties, raudāt,
Tavu dzīslu sarkans asins

ledegs liesmas manā ledū.

Mēs viens otru papildīsim,
Kopā būsim vienots visums.

Ziednese.

Rādies manim zemes veidā,
Tu jau teicies cilvēks esot.

Zaltis.

Cilvēks kļūdams mazāks būšu,
Zems un vājš un ievainojams.
Lēmums lemts: man jāmirst būtu

Ja es vēlreiz cilvēks kļūtu.
Ziednese.

Jāmirst tev, ja cilvēks kļūtu,

Jāmirst man — ja zvērā vērstos.

Še mēs divas pretējības,
Kas nav mūžam vienojamas,
Viens mēs otru iznīcinām.

Zaltis.

Abus mūs lai mīla vieno

Divu miesu mezglojumā,
Divu dvēs'ļu sakusumā.
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Sāksim svinēt tūdaļ kāzas.

Tavi jaunie pavalstnieki
Stāv aiz vārtiem, sen tie gaida
Apsveikt savu pavēlnieci.

Ziednese (atslīd sēdeklī).

Miršu, miršu — tad es miršu.

Zaltis.

lekšā, visi mani bērni,
Sveiciet savu karalieni!

3. skats.

(Sakrien ar joni no visām pusēm ezera iemītnieki: zaļas var-

des, zelta foreles, sarkani vēži, vizuļainas čūskas, zilas spāres,
rudas ūdenspīles un balti-melnas gaigalas. Visi čalo cits

caur citu un apstāj Ziednesi.)

Ziednese.

Dīvi, dēki nāk vēl lūkot,

Upurim lai izrotātu.

Labāk sedzu acis cieti,
Lai nekā vairs neredzētu.

(Atšļūk sēdeklī pusģībonī.)

"V cl r d 6 s

Kvak! Kvak! Kvak!

Kāda viņa? — Ak! Ak! Ak!

Nepakust ne drusku, sak!

Mēs tik lecam plak! Plak! Plak!

Pīles.

Brins! Brīns! Brīns!

Mums tik uznāk smīns:

Karājas divas zelta bizas,
Vaļīgas drēbes kā augļu mizas.

Mums pieaudzis klāt ik zvīns!

Brīns! Brīns! Brīns!

Gaigalas.
Kādas sudrabsmalkas rokas!

Katrs pirkstiņš kā meldrs lokās —
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Āda par viļņiem maigāka!
Abpus galvai divi gliemežu kausi,
Tos cilvēku valodā sauc par ausi.

Spārītes.
Švir! Švir! Švir!

Zilas, zilas acis ir,

Tās no zvaigznēm neizšķir!

Zaltis.

Nu diezgan jums viņu apbrīnot,
Lai dod ikviens, kas tam ko dot!

Pirmā.

Še zilais safirs tek pretim zilst,
Kas līdz ar mēnesi aug un dilst.

Otrā.

Te melni sarkans rubins, raug,
Kas ik pa tūkstoš gadiem aug.
Tik tad tas no dzelmes paceļas,
Kad saule ar mēnesi sastopas.

Trešā.

Dzeļ dzeltens topazs kā čūskas skats

Ceturtā.

Te tirkiss pērlēs kā raudoša acs.

Piektā.

Te zibsnošs almadins dos tev drosmi,

Sestā.

Te zaļais krizolits darbos rosmi.

Septītā.
Te sardoniks — noslēpumu pilns,
Kā mūžam šalcošas jūras viln's.

Astotā.

Te dimants visās krāsās mirdz,
Kā mīļa degoša cilvēksirds.

Devītā.

Te ametists, heliotrops, hiacints,
Kas lauzti no nemirstības klints.
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Gaigala.
Te vainags — baltas gulbju spalvas,
Tās gulbju jaunavai bij uz galvas,
Kad mirstot tā dziesmu dziedāja
Par mīlu, kas dzīvē nav rodama.

Zaltis.

Nu beidziet! Izrotāta tā gan.
Lai tagad dzelmes muziķa skan,
Un dējiet valdniecei priekšā dejas!

(Muziķa atskan: visas apstājas lokā dejot. Te ar sparu tiek

atgrūstas durvis un iekšā drāžas Sams, Līdaks, Zutis.)

4. skats.

Zaltis, Ziednese, Sams, Līdaks, Zutis.

Līdaks. Mēs, karali, nākam pie tevis ar sū-

dzībām.

Zaltis. Man šodien gan nav tiesasdiena, bet

gribu uzklausīties. Par ko jūs sūdzaties?

Līdaks. Par tevi pašu, karali.

Zaltis. Rau, rau! Ko es tev nodarījis? Vai

kādu zivtiņu norijis, ko tu sev biji izraudzījis gar-
dam kumosam?

Līdaks. Ne man vien, karali. Visi tavi pa-
valstnieki sūdzas par tevi. Viss ezers ir uztrau-

kumā, kamēr tu še mierīgi līksmojies.

Zaltis. Redzu, redzu, ka esat te sanākuši

kā zivju cilts priekšstāvji. Tu un Zutis un pat
vecais tēvocis Sams, kas simtu vai divsimts gadu
bij mierīgi nogulējis, kamēr visa mugura ar sū-

nām apaugusi.

Sams. Ne labprāt esmu piecēlies, dēls, bet

lieta tiešām nopietna, un tev jādod vismaz izskaid-

rojums, lai mēs pavalstniekus varētu apmierināt.

Saki, kādēļ tu ezerā esi ievedis cilvēka bērnu?
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Zaltis. Vai nepareizi esmu dariļis, ka esmu

ievadijis svaigas strāvas, lai nemiers sa-

viļņotu jūsu kūtro mieru un mūsu ezers lai ne-

Ī>ārvērstos par purvu un nesāktu trūdēt zem zaļās
apu segas, vai neizgarotu pa lāsītei saulē.

Sams. Mierā ir dziļums.
Zaltis. Un tu, tēvoci, vai tev mugura nav

gluži apsūnojusi no gadsimtu ilgas gulēšanas?
Sams. Es vēlētos, lai nekad nebūtu atmo-

dies, tad man nebūtu jāpieredz, ko tagad piere-
dzu.

Zaltis. Ko es tik ļaunu būtu nodarijis?
Sams. Tu pats, likumdevējs, esi pārkāpis

likumus.

Līdaks. Jā, karal', tu esi likumu pārkāpis.
Zutis. Es to pašu saku.

Zaltis. Nu tad es izdodu jaunus likumus.

Līdaks. Ar pavalstniekiem nevar rotaļā-
ties, tie kurn. Dzirdi! dzirdi!

(Ārpusē troksnis un balsis.)

Balsis (spiežas iekšā). Nost! Nost! Nost! Mēs

negribam cilvēka bērnu, met to ārā! Kur kara-

lis?!

Balsis. Mēs negribam jaunu likumu.

Sams. Ko gribi pārlabot, kur viss labi!

Zaltis. Kļūsiet! Vai man jums jāatbild! Vai

es neesmu karalis no čūsku cilts un vai man nav

galva rotāta ar nemirstības zīmogu. Vai es ne-

esmu jūs pašus uz lielumu vedis un atvēris jums
okeāna durvis? Vai man nav noslēpums, kā iz-

veidot brīnišķos kristālus un izrobot apakšzemes
skanošās alas? Vai man nav atslēgas no dzīvības

akām, ar kuru ūdeni dzirdinām visas saknes? Vai

neesmu uzveicis ugunspūķi un saistijis pie zemes

stabiem?

Balsis. Jā, jā, tu esi mums daudz laba da-

rījis.
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Zaltis. Un vai var būt ļauni, ja gribu sais-

tīt virszemi ar apakšzemi un pārvērst par kopēju
valsti? Kādas briesmas jums var nākt no šī daiļā
radijuma, kas maigāks par ūdensrozi un lūzenāks

par meldru?

Visi. Rādi mums viņu! Rādi! Rādi! (Apstāj

Ziednesi.)

Ziednese (iekliedzas). Zvēri! Zvēri! Zvēri!

Zaltis (sedz viņu, aizstājies priekšā). Tev nav

ko bīties, es tevi sargu.

Ziednese. Pats briesmīgākais nu tagad
mans sargs!

Balss. Nevienai zivij tā nav līdzīga! Nav!

Nav!

Cita balss. Mēs negribam tādu maske-

radi!

Sams. Nost! Ko baidāt viņu. Mums neklā-

jas viņu ne tirdīt, ne smiet. Še, cilvēka bērns, es

tev došu nēzdodziņu, ko noslaucīt asaras! Še viena

spura no manāmkrūtīm.

Zaltis. Tā labi, tēvoci, ka tu nāc man pa-
līgā.

Sams. Vai nu esmu par velti uzcēlies?

Zaltis. Un jums visiem es saku: Ar šo cil-
vēkbērnu es esmu atvedis jaunu gadskārtu: „Zie-
doni!" Līdz šim cilvēki tur augšā bij sev piesavi-
nājušies visu saules spēku un siltas asinis, kamēr
jus apakša gulējāt ziemas miegu. Jūs dzīvojāt
pusi no dzīvības, tagad dzīvosiet visu.

Balsis. Slava! Slava karalim!

Līdaks. Bet kā mēs to sev piesavināsi-
mies? Es vēl nesaprotu!

Zutis. Lai saka Sams. Viņš gudrs.
Zaltis. Ari es tevi uzaicinu, tēvoci, spried,

izlīdzini un samierini.
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Sams (tronī uzkāpdams). Ja man, kā vecākam,
šoreiz jāizšķir un abas puses jāsamierina, tad

mans spriedums ir sekošais: karalim jāsavienojas

tūdaļ laulībā ar atvesto jaunavu un jārada bērni.

Bērni no abiem dzimumiem ienesīs mums siltas

asinis un ziedoni. Ar to mēs izbeidzam visus strī-

dus un svinam labāk kāzas.

Visi. Slava gudrajam Samam! Slava! Slava!

Kāzas! Svinēsim tūdaļ kāzas!

Zaltis. Ari es zemojos tavā priekšā un pie-
ņemu tavu spriedumu. (Uz sapulcētiem.) Heijā!
Svinam kāzas. Muziķu un dejas: lai saceļas visi

viļņi torņa augstumā! Lai līgojas pērļu grīda!
Lai sakrīt glāžu sienas! Lai aizpeld dzintara

jumts!

Visi. Heijā! Heijā!

Zaltis. Lai negaisi dun, lai pūš vējš fleites

uz alu caurumiem! Lai zibšņi spēlē vijoles!

Visi. Heijā! Heijā!

Zaltis. Nāras, taisiet laulu gultu: klājiet za-

ļas segas uz sniega spilveniem! Lieciet saules pa-

galvi uz ledus veļu! Kaisiet puķes uz apsarmotiem

palagiem.

(Sākas traka deja, tā ka sakrīt ledus sienas, grīda satinas un

pārvēršas par zaļu pļavu, ugunspūķis sāk spīdēt kā saule.)

Zaltis (satver pusģībušo Ziedi un nes to uz blakus

telpu). Ziede, mana līgava. Mēs iesvētām ziedoni,

ziedu zvaigžņotā.

Zutis (nes tiem pakaļ garu zivs asti). TJn es vi-

ņai kā kāzu dāvanu iedāvināšu šo zivs asti, ar to

viņa tiks daudz tālāk nekā ar cilvēka kājām.

(Priekškars.)
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IV aina

Starp 3. un 4. ainu pagājuši daži gadi. Ezera dzelmē tāpat

kā 3. ainā.

i. skats.

Zaltis, Ziednese.

Zaltis.

Vēl tu valkā sēru drēbes,
Kurās tērpies viņā rītā,
Kad no kāzu gultas cēlies!

Vai nekad tās nenovilksi?

Ziednese.

Ko līdz gaišas prieka drēbes,
Kad man sēra dvēselīte.

Zaltis.

Ilgi gadi pagājuši. —

Ziednese.

Ilgi gadi pagājuši,
Kopš es smoku verdzība. —

Zaltis.

Vai es tevi vergos lieku?

Visi mani pavalstnieki
Tevi sveic kā valdinieci.
Visi vēji tevim lokās,
Visi viļņi metas ceļos.
Tev ir karalienes kronis!

Ziednese.

Es nekad to nevalkāšu.

Bail man sēdēt ledus tronī,

Ka es ledū nesasalstu.

Zaltis.

Pilnas gaida dzintarurnas

Retu pērļu, dārgakmeņu,
Tu i acu nepameti.
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Ziednese.

Aukstas, mēmas tavas pērles,
Nav tām dzīves siltumiņa!
Visur ledus, kur vien skaros!

Zaltis.

Vai tev neplūst siltums rokās

Ziedu sēklas sijājot
Cauri saules zelta sietam?

Vai tev sārtums neriet vaigos
Puķu ziedus krāsojot?

Ziednese.

Ziedi nepaliek še lejā,
Visas puķes augšup stiepjas.

Zaltis.

Mēs še turam viņu saknes. —

Ziednese.

Tad i saknes še ir važās!

Zaltis.

Viss, kas augšā zied un zaļo,
Še papriekšu izveidojas.
Smadzenes ir zemei — saknes:

Vasara ir — ziemas sapnis.
Puķes neaugtu i saulē.

Ja ar dzīvā ūdens malkiem
Mēs tām saknes nedzirdītu.

Vai tavs darbs še nedzīvs bija?

Ziednese.

Darbs bij dzīvs un dzīvi radošs

Tik es pati nedzīvoju.
Zaltis.

Vai tev nava rokās dotas

Visas straumju atslēdziņas?

Ziednese.

Straumes, manis vaļā laistas,
Izlēca no ledus gūsta,
Visas projām aiztecēja,
Atstāja še mani vienu. —
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Zaltis.

Vēl bez straumēm citi darbi

Bij tev: dzirdīt mākoņgovis,
Lielos melnos pērkonvēršus,
Sudrabbaltos aveniņus.

Ziednese.

Mākoņi uz augšu cēlās,
Es paliku apakšā.

Zaltis.

Visus valdīt bij tev vara.

Visus laist vai paturēt.
Tavā rokā bija dota
Pati kapu atslēdziņa,
Izlaist dārgās dvēselītes

Zemes smaržas paelpot.
Ziednese.

Visiem devu, visus laidu,

Kurp vien katrs aizlidojis,
Paliku tik viena pati
Še kā kapā apbedīta.

Zaltis.

Ziede, Ziede, ko vēl prasi?
Visu esmu tev jau devis.

Tu jo dienas bālāk vīsti

Pati ziedu atnesēja!
Dzīvā ūdens akā mērkti

Atplaukst nokaltuši zari,
Plaucē viņā pati sevi,
lemērc savus

zelta matus,
Plauks kā dzeltens puķu dārzs!

Ziednese.

Velti, Zalti, tavi vārdi,

Viss, ko tu man laba soli,
Tikai sāpes atmodina,
Tikai ilgas iededzina

Augšā tikt uz zemes dzīvi.

Zaltis.

Tev tik skaista zemes dzīve?

Kādēļ asaru tik daudz,
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Tur virs zemes saraudātu

Še kā lietus zemē līst?

Ņem šīs karstās zemes as'ras,

leslēdz aukstos gliemežvākos,
Vērs tad dzīvo stingumā.

Ziednese.

Karstākas man pašai as'ras

Deg caur acu plakstiņiem,
Tās par pērlēm nevērtīsies,

Tās vēl mana dzīvā daļa,
Karsti tās tev virsū birs.

Zaltis.

Redzu, Ziede, viss par velti!

Mūžam tevis neiegūšu!
Visus viļņus valdīt varu,

Tavu sirdi vien tik ne.

Lai tad naids mūs izšķir abus

Slēgšu tevi tumšās alās,
Kur vairs gaismas neredzēsi.

Ziednese.

Tur es brīvāk uzelpošu!
Nebūs tava riebu tēla

Vairs, kas acīs rēgojas!

Zaltis.

Lai cik riebīgs es tev bijis,
Tomēr vīrs un sieva esam.

Un vēl ciešāk sien mūs saite:

Tie ir mūsu abu bērni,
Viņā pirmā mīlas naktī

Tie mūs abus vienojuši.

Ziednese.

Negribu tos acīs redzēt!
Tie

man mūžam atgādina
Tavus riebu apskāvienus,
Tavas leknās piepju lūpas.
Ja tu teicies pārveidojies
Un reiz cilvēks esot bijis,
Būtu viņā šausmu naktī
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Atkal vērties cilvēksejā,
Ari bērni būtu tādi,
Tagad zvēri tie un riebļi.

Zaltis.

Manas ģints ir mani bērni.

Tev ne mātes mīlas nava.

Ziednese.

Nava, nava! Ko lai mīlu,
Ne es sieva, ne es māte.

Mana mīla zemes virsū.

Ja es to vairs neredzēšu,
Slēdz vien mani tumsas alās,
Atdod nezvēriem par ēsmu,

Lai man ašāk elpa stātos,
Nekā lēni novārgt mokās.

Zaltis.

Pirms kā tevi alās slēdzu,

Ļaušu tev vēl atvadīties.

Kad pie tevis šurpu nācu,

Nesu tevim prieka vēsti,
Tiecos tevi samierināt,
Bet tu visu projām raidi.

Zini, nāks tev lieli viesi

Lejā šurp no augšpasaules.

Ziednese,

Ko tu saki? — augšpasaules?
Ko tu velti mani māni?

Zaltis.

Liku atvest tavu māti,
Kā jau toreiz apsolijos,
Kad es tevi projām vedu.

Ziednese.

Manu māti! neaptveru -
Prāti jūk un galva griežas.
Šķitu sevi nomirušu,
Nu man asins augšā ceļas,
Skrej kā aizšauta pa dzīslām,
Ausīs zvana tūkstoš zvanu. —
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Zaltis.

Māte gaida jau lai ielaiž.

Pats es tagad projām eju,
Atstāju jūs abas vienas,

Ilgi nav jums laika tikties:

Vakarmiglas kāps uz augšu,
Ezervārti cieti vērsies.

(Noiet.)

2. skats.

Ziednese, Auglone.

Auglone (ienāk, apžilbuši, liek roku pie acīm)

Kur tie mani ieveduši?

Meitiņ, Ziedīt, — kur tu esi?

Es nekā še nesaredzu.

Ziednese (strauji apkampj māti).

Māte! Māte!

Auglone.
Ziedīt mana!

Ak tu dieviņ! — Manas acis!

Vai es tavu vaigu taustu?

Vai tu esi vēl tā pati?
Ziednese.

Esmu, esmu vēl tā pati,
Ilgās, sērās — vēl tā pati,
Atmiņas tik mana dzīve.

Auglone.
Un tu dzīva? — Man jau šķita,
Ka vairs tevi neredzēšu.

Ik vakarus ezermalā

Stundām cauri nosēdēju,
Ezers bija man tavs kapiņš
Mīkstiem viļņu velēniem,
Puķes virsū — ūdensrozes.

Ķīvīte te sēri kliedza,
Tā bij tava dvēselīte,
Bet

nu redzu — tu vēl dzīva.
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Ziednese.

Dzīva, dzīva! — Kas par dzīvi,
Nomirusi apkārt eju,
Garā biju pie jums augšā,
Es tā sērā ķīvitīte.

Auglone.
Mēs jau visi mājās tevi

Ikdieniņas minējām
Katrā vārda galiņā.

Ziednese.

Saulgait's, Saulgait's! Ko viņš dara?

Aizmirsis jau mani būs?

Auglone.
Nava, nava; viņš arvienu

Vēl kā miris apkārt staigā.
Melnu naidu vāra krūtīs;
Graužas atriebē uz Zalti,
Cerē vēl to kādreiz tvert.

Ziednese.

Velti! Zaltim liela vara.

Tas vairs mani neizlaidīs —

Mūžam turēs mani gūstā.

Auglone.
Vai man, meitiņ! Ko tu saki!

Ziednese.

Beigts ir beigts, ak māmulīte!

Nerunāsim — brīži skrien —

Stāsti man par augšpasauli:
Kā tur siltie, zilie vēji
Maigi šūpo zaļos zarus,

Dienu saule zeltu kaisa,
Nakti mēness sudrabiņu.
Saldā smaržā līgodamas
Visur puķes tagad zied.

Auglone.
Nezied! Nezied! Kopš tu projām,
Liesa saule, īsi stari,

Skrien kā putns vasariņa,
Barga ziema zemi valda,
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Vētra lapas zemē plosa.
Vilki kauc pa garām naktīm,
Badā zemi kašņādami.

Ziednese.

Putniņi — vai tie vēl dzīvi?

"Vai vēl sēri dzied pa zariem,

Manim pakaļ raudādami?

Auglone.
Visi projām aizbēguši,
Žubītes, no salas tvertas,

Beigtas krīt no kokiem zemē.

Tava stirniņa, ko kopi,
Žēl man sacīt — viņu rītu

Atradām to nosalušu.

Ziednese.

Un mans kaķīt's, pelēcītis,
Kas man visur līdzi nāca?

Auglone.
Tagad staigā manim līdzi,
Abi sēžam ezermalā,
Abi žēli noraudam.

Nakti guļ viņš tavā gultā
Kājgalītī sarausies.

Ziednese.

Ak, es to vairs neizturu!

Elsas plēš man krūtis pušu.

Auglone.
Pašā mājā ar' nav labi:

Sienas melnas apvilkušās,
Logi raud ar rasu pilni,
Durvis čīkst kā aizvainotas,

Puķes nokalst logu priekšā,
Ļaudis īgst un vienmēr baras.

Nedzird vairs ne mīļa vārda,
Un vai dusmās, vai aiz ķildām
Gluži veci palikuši.

Ziednese.

Kā es mīļus vārdus teiktu,
Kā es visus mierinātu!
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Auglone.
Meitiņ, vai tu neiespētu
Nākt man līdzi atpakaļ?

Ziednese.

Nevar, nevar, mīļā māmiņ!
Tiks man īsā laimes brīža,
Ko tu manim šurpu nesi:

Meža šalkas tavās drēbēs,
Puķu smaržu tavos matos,
Sauli acīs paturēšu
Grimstot dziļāk mūža tumsā.

Auglone.
Kā es pati tikšu mājās?

Ziednese.

Sargi tevi šurpu veda,
Vedīs atkal atpakaļ.
Mani grābtu viņi ciet.

(Viegla čabēšana, durvis paveras, ienāk Gaigala

3. skats.

Ziednese, Auglone, Gaigala.

Gaigala.

Nāku, mīļā karaliene,
Zaltis lika atvest bērnus,
Lai tos mātei parādītu!

Auglone.
Ved vien šurpu! — tavi bērni?

Ziedīt, tu man nesacīji!

4. skats.

Tās pašas, bērni: Ģints un Ģinta.

Ziednese.

Slēpu kaunu, nesaciju,
Tavu sirdi skumdināt:

Piedzima man zvēra bērni.

(Novēršas, aizklāj acis. Gaigala ieved bērnus.)
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Gaigala.
Eita klātu, mīļie bērni,

Svešo māti apsveiciet!

Auglone.
Ir nu gan! — Bet ko lai saka,
Visi Dieva radībiņas,
Acīm vien tik jāpierod.
Vai es pati kāda bilde

Zelta rāmī ieliekama.

Skat', jums vaigi gluži zaļi,
Vai tos nevar nomazgāt?

Ģints.
Mūsu tētiņš ari zaļš,
Muti gan viņš nemazgā.

Ģ i n t a.

Baltu saka māmuliņu,
Neesam to redzējuši.

Auglone.
Ak jūs Dieva kukainīši,
Savēlušies pinkulīši,
Te gan mātei būtu darbs!

Ziednese.

Vai man, kur lai acis lieku?

Sedzu acis, dzirdu balsis,
Lai tie nenāk manim klāt!

Gaigala.
Rimsties, mīļā! Es tev priekšā
Savus spārnus aizpletīšu.

Auglone.
Bērni, turieties pie manis!
Labāk manim pastāstiet
Ko jums māca? Kāds jums darbs?

Ģ i n t a.

Mācos zaļu zīdu aust

Zirneklīša austavās.

Auglone.
Saki, puisīt, ko tu dari?
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Pūšu putu burbulīšus

Cauri meldru stiebriņiem.

Auglone.
Klau nu, Ziedīt, nav tik baigi.
Tikai drusku jāapron.
Ko jūs abi protat vēl?

Ģints.
Zivju, putnu valodiņu,
To mēs aši iemākam —

Krupīt's māca grāmatā.
Grūtāk nācās cilvēkmēle,
Bet nu protam pasacīt
Dažus labus, mīļus vārdus,
Kas mums pašiem ļoti tīk.

Auglone.
Kuri vārdi jums tā tīk?

Ģints.
Mīļā māmiņ, pieņem mūs,

Esam zalši, bārenīši!

Ģ i n t a.

To mēs abi reizē sakām.

Ziednese.

Ak kaut spētu projām tikt!

Aukstā, slapjā dūņu grīda
Man zem kājām deg kā guns.

(Dunoņa.)

Gaigala (uz Augloni).

Laiks man tevi projām vest,

Maigā zemes iemītniece,

Miglas kalni sāk jau velties.

Daudz tu atnesi mums prieka
Lūk, i bērni tevi mīl

Tā kā savu māmuliņu.

(Pabīda bērnus nomaļā.)

Tagad, bērni, stāviet še,
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Gaidiet mani atnākam.

Netraucējiet karalieni!

Bērni (aptupjas bailīgi kaktiņā un sabāž galviņa?

kopā. Ģints grib slēpu paskatīties uz Ziednesi, bet

Ģinta pakrata ar pirkstiņu, viņu aprādama).

Ziednese.

Māte, māte, nu es viena!

Nu pavisam viena būšu!

Nē, es ilgāk neizturu!

Gaigaliņa, mīļā, labā,
Tu pret mani vienmēr laipna,
Palīdz' manim projām tikt!

Auglone.

Meitiņ mana, ak to prieku,
Pārvest tevi atkal mājās
Pēc tik ilgiem bēdu laikiem!

Gaigala.
Vēl bez sargiem niknais Līdaks

Neierauga karalieni,

Dzeltenzaļām naida acīm

Uzglūn tai uz katra soļa.

Ziednese.

Labāk beigties briesmu ceļā,
Nekā ilgāk palikt dzelmē!

Gaigala.

Pēkšņi man vēl padoms radās:

Lūk, mums glabājas še spārni,
Gulbju jaunavas tie bija,
Kas aiz žēlām nomirusi.

Lieli, plati, balti spārni!
Apliec tos sev, karaliene,
levelc viņos dziļi vaigu!
Sargi viltus nenomanīs,
Laidīs garām netraucēti.

Ziednese (apkampj viņu).

Ak, cik laba tu man esi!
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Gaigala.
Tūdaļ viņus atnesīšu.

(Aizsteidzas.)

Auglone.
Redz', kā palīgs bēdās nāca.

Nu tu manim būsi glābta.
Ziednese.

Projām, projām tikai ašāk!

Krūtīs sirds kā putniņš lēkā,
Sen bij cerēt aizmirsusi.

Auglone.
Nu mums jauna dzīve sāksies!

Gaigala (atnes divus lielus, baltus gulbju spār-

nus):

Apliec nu tos, karaliene!

Zini: spārni pilni mīlas,
Pilni saldu, žēlu ilgu,
Velti izsapņotu sapņu.
"Nobeidzās to valkātāja
Velti Zalti mīlēdama.

Auglone (aptausta).

Ak cik maigi! Ak cik balti!

Smagi, as'ru pieraudāti. —

Ziednese.

Brīvē spārni viegli celsies!

Gaigala.
Nu mums tūdaļ jāsteidzas!

Ziednese.

Projām, projām, i ne skatu

Nemetīšu atpakaļ.
(Aizsteidzas.)

5. skats.

Ģints un Ģinta.

Ģinta.
Nu mēs vieni palikuši!
Ko mēs tagad darīsim?
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Ģints.
Ņemsim uzpūst burbulīšus!

Ģinta.
Uzpūt, uzpūt, tie man tīk!

Ģints (pūš caur salmu stiebriņu sakultas putas, kas

paceļas gaisā un lido pār skatuvi).

Ģinta (sit plaukstās lēkādama).

Ak cik skaisti! Zili, zaļi!

Ģints.
Klusāk, netrauc burbulīšus!

Viņi ļoti sabīsies,
Tūdaļ pušu pārplīsīs.

Ģinta.
Vai tad tie tik ļoti bīstas?

Teic, kā gadās burbulīši?

Ģints.
Tās ir bērnu dvēselītes.

Ģinta.
Bet kur paši bērni ir?

Ģints.
Bērni paši nomiruši,
Gaisā lido dvēselītes. —

Ģinta.
Kā tad ir, kad nomiruši?

Ģints.
Zemē guļ un nekustas.

Ģinta.
Tad es būšu nomirusi,

Uzpūt manu dvēselīti.

(Nogulstas blakus Ģintam.)

Ģ i.n t s (uzpūš).

Guli mierā, kam tu kusti?

Ģinta.
Es tik drusku palūkošu,
Kāda mana dvēselīte,
Kad tā projām aizlidos.

(Ārā troksnis.)
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6. skats.

Auglone (ieskrej viena lielā izmisumā).

Vai man, vai man! Viss pagalam!
Ziedīti tie saķēruši!
Ved ar varu atpakaļ!
Kliedz un brēc ar balsu balsīm —

Ak, kāds negants zvēru pūlis!

Ģints (pienāk ar Ģintu).

Ko tu bēdā, ciema māte?

Auglone.
Ak jūs bērni, nabadziņi,
Nu bez mātes paliksiet!
Kā vēl mani nesagrāba,
Laida mierā mājā iet?

Kādu mieru nu es gūšu,
Kad meitiņa pazudusi!

Ģinta.

Kur tu iesi? Ņem mūs līdzi.

Auglone.
Vai man dieniņ, klau kāds troksnis!

Jāsteidz aši projām iet.

Ģinta (raud un ķeras drēbēs):

Ņem mūs līdzi, man tik bail!

Auglone.

Ak, kāds padoms! . . .
Ņemt man bērnus?

Dieviņš pats man prātu dod:

Tie man meitu nolaupi ja,
Es tiem bērnus ņemšu nost,

Ķīlām viņus paturēšu.
Ņāciet, bērni, manim līdz!

Ģints, Ģinta (priecīgi).

lesim! lesim, mīļā māte!

(Projām.)
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7. skats.

Līdaks, Zutis, Sams un citi ved Ziednc s i.

Līdaks.

Vediet viņu iekšā, šurpu,
Cieši mēs to piesiesim,
Otrreiz tā vairs neizbēgs.

Zutis.

Es jau tūdaļ pamanīju,
Ka tā garām aizšāvās:

Tāda sveša gulbju meita.

Līdaks.

Visi jūs bez manis nieki,
Protat tikai slaistīties!
Es

— uz vietas cieti tveru,
Virves šurp, lai piesienam!

Sams.

Pagaid', pagaid'! Ne tik strauji,
Lai pats karal's nāk un redz.

Līdaks.

Prāts tev — kamēr karal's nāk,
Tā no jauna izbēgt var!

Visi (kliedz).

Sienam, sienam, labāk tā!

Līdaks.

Virves nesiet, stipras, jaunas,
Vīsim apkārt sešām kārtām,
Siesim še pie staba klātu!

Sams.

Es tik saku, netīk man!

Viņa mūsu karaliene.

Zutis.

Karaliene nav, kas bēg.
Visi (žēlodami).

Nava! NavaF Nava vairs!

Sams.

Ak tu maigā zemes meita,

Kā nu tagad tevim būs?
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Līdaks.

Būtu tūdaļ aprijama,
Ja pēc mana prāta ietu.

Zutis.

Karal's nak, nu spriedis pats.

8. skats.

Tie paši. Zaltis.

Zaltis.

Kas par troksni izcēlies?

Ko še visi drūzmējas?
Zutis.

Nāc vien skaties, karal', pats!
Karaliene dzīrās bēgt.

Līdaks.

Bij jau projām aizbēgusi,
Mēs tik viņu notvērām.

Zutis.

Aplikusi gulbju spārnus,

Gribēja mūs visus vilt.

Līdaks.

Sodu! Sodu! Turi tiesu!

Sams.

Ko nu sodīt! Cik tā grēka!
Gribēja tik jokus dzīt.

Līdaks pats, bez tavas ziņas,
Karalieni nosodijis.
Viņas maigo, balto miesu

Cietām virvēm sagrauzdams.
Sodāms še ir tikai viņš,
Atlaid vaļā karalieni!

Zaltis (uz Līdaku).

Ko bez manis iedrīksties!

Ko jūs visi pulcējaties?
Vai jūs tiesā saucis es?

Projām visi! Kas jums daļas!
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Pats es tiesu izspriedīšu,

Nevajag man padomnieku.
(Visi lēnām atvelkas.)

Līdaks.

Kaut tik sods vien butu brangs!

9. skats.

Zaltis, Ziednese.

Zaltis.

Ziednese, tu projām bēdzi?

Ziednese.

Te jau esmu atkal rokā.

Savā grēkā atzīstos,

Sodi vien, kā tevim liek!

Zaltis.

Pats es lieku, ko man liek,

I ne tu man nolikt vari.

Ziednese.

Ja tev šķiet par mazu sods,
Ko šis trakais pūlis prasa,

Ņem tad vēl to pavairo!
Sešām virvēm esmu sieta,
Laiks, ko sieta pavadiju,
Seši mēneši man šķita,
Sien vēl otras sešas klāt!

Zaltis (atraisa virves).

Noraisu tev visas virves,
Neba es tās esmu sējis.

Ziednese.

Virves ņem — ko vietā liec?

Zaltis.

Tu no visām esi brīva,
Ko līdz šim par važām sauci.

Ziednese.
Kā man tulkot tavus vārdus?
Teic vismaz, lai nojēgt spētu.
Ko ar manim darīt gribi!
Visu jau es iepriekš zinu.
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Zaltis.

Visu liecies iepriekš zinot,
Tik to vienu nezināji,
Kas ap tevi, kas vistuvāk:

Visu manu lielo mīlu.

Ziednese.

Nav
par mīlu runāt vietā,

Kur nupat man sodu lem.

Zaltis.

Vairāk kā jebkad ir vietā

Visu rādīt, visu saprast,
Visu raisīt, visu noslēgt,
Nākt pie lielā gala mērķa.

Ziednese.

Zinu jau, tas iet uz nāvi,
Ko vēl ilgāk mani tirdi?

Noliecu tev savu kaklu.

Zaltis.

Nāve ir tik viena puse,

Tā, kas saucas lielais slēgums,
Viņa otrā puse dzīve,
Abas kopā — piepildījums.
Tu pie virspuses vēl turies,

Ņem tad viņu: esi brīva!

Ziednese.

Vai tu atbrīvo no soda?

Jeb varbūt no pašas dzīves?

Vēl es tevi neaptveru.
Zaltis.

Brīva tu no manas dzīves,
Ko tu sajuti kā trimdu.

Lieluma tu neredzēji!
Atgriezies uz virspasauli,
Visi ceļi tev ir vaļā,

Ej uz sīko zemes dzīvi!

Ziednese.

Zalti, Zalti, ko tu saki?
Ko tu moci? Ko tu tirdi?
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Atlaid žņaugus, savelc atkal!

Karsti lūdzos, ceļos krītu:

Teic, ka visam būtu gals!

Zaltis.

Negul' ceļos, slejies augšā,
Cel nu lepni atkal galvu!
Tu no visa esi brīva,
Brīva ar' — no manas mīlas.

Ziednese.

Ko tu teic?
—

Tā vēsi, tāli,
Sveši dzirdas tavi vārdi.

Zaltis.

Tev tie brīves prieka zvani.

Ziednese.

Tu vairs mani nekalpini?
Zaltis.

i\ē, es tev vairs nekalpoju.
Nu uz mūžu būsim šķirti —

Es nu savs un tu nu sava!

Še, es nomaucu no pirksta
Gredzenu, ko tevim ņēmu!
Simbols bij viņš apvienībai
Virszemes ar zempasauli,
Tagad paliek abas šķirtas.
Sāpēs viena otru meklēs,
Meklēs un vairs neradīs.

Ziednese.
Smagi skan man tavi vārdi,
Noslāpē man gaviļzvanus,
Neļauj uznirt brīves jūtām.
Nespēju i tevi aptvert,
Tu man rādies citā gaismā,
Cēlums dveš no tevis pretim.

Zaltis.
Šinī brīdī, kas mūs šķir,
Man vēl tevim jāizpilda,
Ko tu allaž vēlējusies:
Pārvērtīšos atkal veidos:



Cilvēks tapšu, kāds reiz bijis.
Lai, kad mani atminēsi,
Neuznāktu tevim riebās,

Ka reiz dusēji man rokās.

Bet tu uzliec savas rotas,

Tagad tev nu prieka diena!

Eju sevi pārveidot.
(leiet blakustelpā.)

10. skats.

Ziednese viena

Ziednese.

Kā tas bij ? — Kā migla jaucas,
Nu es brīva — es kā putns
Ceļu notirpušos spārnus.
Neprotu ar tiem vēl laisties.

Nav vēl īsta, skaļa prieka —

Ak, pardaudz es tumsā mitu!

Nu no gaismas acis žilbst.

Aplikšu sev greznās rotas,

Tad es sākšu priecāties.
(Izņem no urnām pērles un diadēmu.)

11. skats.

Ziednese, Zaltis (skaists jauneklis, klasiskā tērpā, ap

galvu spožs aploks).

Zaltis.

Še es esmu — kādu vēlies.

Ziednese (pārsteigta).

Tu tas? Zalti?

Zaltis.

Es tas pats.
Vai tik tagad mani redzi?

Ziednese.

Es tev pāri nodariju

197
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Zaltis.

Viss, kas bijis, tā vairs nav.

Ziednese.

Tu tik daudz man mīlas devi,
Redzu tagad tavu mīlu.

Zaltis.

Nu tu redzi — kur vairs nava,

Sveši esam nu viens otram —

Ej tu savu zemes ceļu!
Ziednese.

Vai tad mīlas nav virs zemes?

Zaltis.

Tā par smalku zemes smagnei,
Izgaist gaisā netverama —

Pretstatos kā stars tā laužas,
Mūžam meklē — mūžam kļūdas
Tie, kas viens priekš otra lemti,

Saplūst kopā — tikai nāvē.

Ziednese.

Vai tev nāvē vien ir mīla?

Zaltis.

Dzīvē mani gaida nāve. —

Ziednese.

Mīla dzīvē — mīla nāve?

Kā tas saistās — kā tas šķiras?
Viss kā mulsums neaptverams. -

Zaltis.

Esi sveika! Laiks tev iet.

Ziednese.
Eju, eju — māte gaida.

Zaltis.

Saulgait's vēl jo vairāk gaida,
Viņam tevi nolaupīju.

Ziednese.

Es vairs tevi neredzēšu?

Zaltis.

Esi sveika, piemin' mani

Tā, kā piemin nomirušu.
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Ziednese.
Durvis veras, kāju speru. —

Zaltis.

Pārkāp pagājības slieksni!

Ziednese.

Nezinu, vai prieks vai bēdas,

Zalti, Zalti, piemin' mani!

Zaltis (māj atturīgi).

(Priekškars.)

V aina

Istaba. Visur sēru noskaņas. Gleznas pie sienas apsegtas ar

sēru drēbi. Logi aizsaluši. Puķes podos novītušas. Laiks ap

marta vidu.

1. skats.

Graudiņš, Skara.

Skara (rīkojas pa istabu).

To es saku, tā nav dzīve!

let uz leju dien' no dienas

Visa māja, visi lopi.
Govis kūtīs nedod piena.
Ko lai dod, nav ēdamā!

Vistas ari negrib dēt,

Vistām kājas nosalušas

No tā niknā ziemas sala.

Ak tu dieniņ! Kas nu būs?

Graudiņš (omulīgi).

Gan jau! Gan jau pienāks gals!
Skara.

Pienāks gals! Bet kam? Vai mums?

Tu jau sala nebēdā,

Pīpī uguns vienmēr karsts.

Graudiņš.
Ko tad šī tik ilgi dara,
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Kā var aizmirst visu maju?
Nebēdā, vai mums ko ēst.

Skara.

Tev tik bēdas vēders dara,
Cilvēka tu nebēdā;
Parāvis to Zaltis būs,
Kā jau meitu nolaupīja.

Graudiņš.
Kas var zināt! Es tik saku:

Kad reiz jāmirst, zin' kur aprakts,

Aizej kapu apmeklēt,
Asariņu nobirdini,
Savu pīpi izsmēķē.
Bet tur upē nez' kur paliek?
Prāts bij ar' tai saimniecei!

Kad jau meita aizgājusi,
Šī vēl viņai pakaļ skrej!

Skara.

Redz' kā ir, kur sievas trūkst?

Nevar atsvērt visi vīri,
Cik jau kopā saņemami!

Graudiņš.
Saulgait's taču ar' vēl ir!

Tas nu māju valdinieks.

Skara.

Kas šis tāds par valdinieku,
Nevar sevi novaldīt!

Pirms kā uguns izsprauslo,
Tad kā pelni kopā krīt!

Vai tam rūpes saimniecībā?

Vienmēr vēl tās Ziedes gauž.
Vai nav diezgan brašu meitu?

Dedzikle ap viņu apkārt
Vijas kā ap nazi medus.

Izlec priekšā, pakaļā!

Graudiņš.
Lai jau katrs prec ko grib!
Tevi jau vairs neprecēs.
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Skara.

Ko tu blēņas sarunā!

Rādi, cik tu noadiji?
(Apskatās.)

Neiet vis tev adīšana.

Še, ņem labāk zeķes lāpīt!
Nestāvi kā saulē sviests,

Vēl pavisam izkusīsi!

Graudiņš (nopūšas).

Vai man! Tavu grūtu mūžu!

(leskrien Virpule, nes kulīti ar skrotīm. Viņai

pakaļ Vanadziņš ar šauteni.)

2. skats.

Tie paši, Virpule, Vanadziņž.

Vanadziņš (uz Virpuli).

Stāv' uz vietas, tūdaļ šaušu!

Skara.

Uja! Uja! Kas tad šiem?

Vanadziņš.
Ja tu kustēsies, tad būs!

Virpule.
Un ja nekustos būs ari?

Skara.

Ko tad jūs tā ņematies?
Visus ļaudis izbiedē!

Vanadziņš.
Protu tagad mērķī šaul:

Kur es lieku — tūdaļ krīt!

Graudiņš.
Traks! Man pīpi nesašaujl
Kur tu šaut'nes sadabūji?

Vanadziņš.
Saimnieks pats tās manim deva.
Lika viņas pielādēt.
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Virpule.
Nē, tev likts tik spodrināt.

Vanadziņš.
Melo! Nu es tūdaj šaušu!

Skara.

Rimsties, ņems vēl apšaus mūs!

Kam tās šaut'nes, kas tad lēcies?

Vanadziņš.
Esot atkal manīts Zaltis:

Nu mēs visi vīri kājās!
Tagad droši nošausim.

Virpule.
Ko tad šis bez lodēm šaus!

Lūk, tās lodes rokā man!

Vanadziņš.
Ak tu — neiekrita prātā!

Virpule.
Tev tās šaut'nes — man tās lodes,
Tev tā galva — man tas prāts!

(Prom abi.)

3. skats.

Skara, Graudiņš, Saulgaitis.

Saulgaitis.
Graudiņ, Graudiņ, kur tu esi!

Aši visi vīri kājās!
Ledus sprāgst un ezers viļņo,
lesim visi ezermalā

Gaidīt, kas nu notiksies.

Skara.
Vai tik nenāks saimniece?

Ziednesīti pārvedīs.

Saulgaitis.
Ziednesīte — ak par velti!

Nepiemini viņas vārdu,
Sirds no jauna gauži sāp.
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Skara.

Mēs jau visi gaužām līdzi.

Kaut jel māte nāktu mājā,
Tā mums ziņas pārnesis.

Saulgaitis.
lesim pretim viņu gaidīt!
Un ja Zaltis parādās,
Raidīsim tam lodes virsū,

Graudiņ, paņem šaut'ni, nāc!

Graudiņš.
Tā vien šķiet, ka šoreiz ari

Velti pīpi dzisināt.

(Abi noiet.)

Skara (pie loga).

Nu jau visi aizskrien turpu,
Kaimiņļaudis ari līdzi.

Kaut jel reiz nu izdotos

Sagūstīt to briesmu Zalti,
Kas mūs vienu rauj pēc otras,
Gan ir mani apēdīs!
Ko tad Graudiņš darīs viens!

Kas to kops, kas aplāpīs?
Kas tam galvu izsukās!

Gultā paliks tukša vieta,

Nebūs sānu sildītāja.

4. skats.

Skara, Auglone, Ģints, Ģinta.

Auglone (nāk no otras puses ar bērniem).

Nāciet, mani grunduliņi,
Nāciet, te jums mājas būs.

Skara (atgriežas no loga, izbīstas un iekliedzas)

Ah!!
— Dievs žēlīgs! Tfu, tu! Tfu!

Tu tā esi, saimniece?

Auglone.
Es tā esmu, nekliedz, Skara,
Tu man bērnus izbiedēsi!
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Ģints (ar Ģintu piespiežas viņai).

Māte, māte, mums ir bail!

Auglone.
Nebīstieties svešās mātes,

Viņa ari bērnus mīl.

Skara.

Bērni, kas tad tie par bērniem?

Zaļas galvas, meldru mati,
Kur tie tādi radušies?

Auglone.
Tie jau mūsu Ziedes bērni.

Skara.

Ziedes bērni! Ko tu saki?

Tie nemaz nav cilvēkbērni!

Auglone.
Tā nu ir! Tiem Zaltis tēvs,
Bērni tēvā iedzimušies,
Bet no mātes reizē tiem:

Zemes
—

silta asintiņa,
Zemes — gaužas asariņas,
Sirsniņas aiz bailēm lec,
Gribas mīļi apglaudāmi.

Skara.

Bet kur Ziede? Māte pati?
Vai vēl dzīva? Kā tai iet?

Auglone.
Dzīva. Zalša gūstā vēl.

Skara.

Vai vēl apēdis nav Zaltis?

Vai tas viņu labi tura?

Vai nav jāmaļ čūsku milti

Ezervidū uz akmeņa,

Dzirnavpuse mugurā?

Auglone.
Klājas labi, dzelmes pilī
Ziede sēd kā valdiniece,
Zelts un sudrabs visos kaktos.

Man i balvas deva līdz.
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Bet es labāk ņemu bērnus,
Būs no Ziedes mīļa miņa.

Skara.

Vai tā pati nenāks vairs?

Nu, kad tur tik daudz tā laba.

Ko lai nāk! Es mierā ari,
Ka i mani parauj Zaltis.

Auglone.
Gūsts ir gūsts, lai cik tā laba!

Ziede nāca, viņu tvēra,
Raudot veda atpakaļ,
Dieviņš zin', kā nu tai ies!

Bet es ķīlām turu bērnus.

Tos es Zaltim nolaupīju.
Pati es tos iemīlēju,
Man bērniņu gauži žēl. —

Skara.

Ko nu mūsu ļaudis sacīs?

Auglone.
Bērni

— nava ļaužu dēļ,
Bērni — mātes mīlas dēļ.

Skara.

Ņemsim viņus labi kopt,
Mutes baltas nomazgāsim,
Pinku matus izsukāsim.

Auglone.
Nezin', vai tas līdzēt var,

Labākus nav Dieviņš devis.

Skara.

Nedod Dieviņš, dosim mēs!

Tīru kreklu mugurā,
Nost tos zaļos plundurīšus!
Še tev dvielis, suseklītis!

lešu ienest sārma kublu,

Zaļo ziepju labi daudz,
Ņemsim krietni nomazgāt!

(Iziet pakaļ.)
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Ģints.
Ko mums darīs? Vai, mums bail!

Auglone.
Nebīstieties, mīlulīši,

Spīdēs vaidziņš kā zivtiņa
Saules pusē uznirusi,
Putu krekliņš mugurā!

Skara (ienes sārma trauku).

Ņemsim nu tos vaigus berzt,
Kamēr zaļums noiet nost.

Balti būs kā pūpēdīši!

Ģinta.
Vai, man sāp! Ak, nedar' tā!

Māte, māte, neļauj plēst!

Skara.

Berz cik gribi, neiet nost!

Zaļš kas zaļš, kā kāpostiņš!
Kur nu, saimniec, tādus liksi,
Dieva nepieņemamos?

Auglone.
Lai nu! Būs ir viņiem vieta,
Ja ne Dieva aizkrāsnē,
Tad māmiņas azotē!

5. skats.

Tie paši, Saulgaitis.

Saulgaitis.
Māte! Mājās? Ak to prieku,
Šķita jau, ka nepārnāksi.
Kur nu Ziede?

(lerauga bērnus.)

Kas tad tas!?

Kas šie tadi zaļie ķēmi?
Rupuči vai citi zvēri?

Reizē ar' kā cilvēkbērni?

Kur tu, māte, tādus ņēmi?
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Auglone.
Saulgait', tie ir Zalša bērni,
Mūsu lielā ienaidnieka.

Saulgaitis.
Ko tad tādus šurpu vedi?

Tūdaļ apskrējās ap dūšu!

Auglone.
Tie ir ari — Ziedes bērni —

Saulgaitis.
Ziedes!! ah! Es nesajēdzu
Ziedes, manas Ziedes bērni?

Pārāk smaga man šī doma. —

(Sten, galvu saņēmis.)

Auglone.
Saulgait', tu vēl nesaproti?
Tie nu viņu abu bērni.

Saulgaitis.
Pati sirds še ceļas pretim,
Dvēs'le kliedz no krūtīm ārā:

Ziedes bērni? — Nava! Nava!

Auglone.
Glīti nava, to es saku,
Acīm vien tik neparasti.

Saulgaitis.
Ziede! Kur ir mana Ziede?

Vai tu viņu neredzēji?
Kur tā mīt? Kam nepārvedi?
Zināt gribu, tomēr bailes.

Auglone.
Ari to tu pats jau zini:

Zalša gūstā — nelaiž laukā.

Saulgaitis.
Nelaiž! Nelaiž! Es vēl dzīvs!
Kā man gurdi nolaist rokas?

Šķēpa asmens, ložu uguns,
Lai man vēlreiz ceļu šķir!



208

Auglone.
Ko te uguns līdz, ko asmens

Pretim vēsai viļņu varai?

Mēs nekad to neuzveiksim,
Ziede mums ir pazudusi!

Saulgaitis.
Pazudusi?! — Un ne miņas?
Un nekas vairs pāri nava?

I ne dvašas, i ne vēsmas!

I ne zelta matsprodziņas!

Auglone.
Ira — Saulgait' — viņas bērni

Saulgaitis.
Māte, māte, ko tu saki!

Sāpes, ja vēl panesamas,

Sāpēm atmiņas vēl paliek:
Atmiņas ver tūkstoš ainas:

Katrs celiņš gaišāk atspīd,
Kur mēs kopā staigājuši,
Katrs vārdiņš mīļāk dzirdas,
Ko mēs kopā runājuši,
Novītušu rožu dvaša

Lēni dziedē slimo sirdi
—

Tikai vienu, māte, dzirdi,
Vienu es tik nepanesu,
Kaunu, ko man nodarīji,
Vezdama man Zalša bērnus.

Auglone.
Ko nu bērni! Žēlo viņus!
Redz', kā tie aiz bailēm trīc.

Saulgaitis (uz Augloni).

Tu i atmiņas man ņēmi!
Vai tad Ziede vairs tā pati,
Zalša gultā dusējusi,
Dzemdējusi izdzimumus!

Ē! Kā riebj man visa dzīve!
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Auglone.
Saulgait', pārvari pats sevi!

(Mudina bērnus.)

Eita bērni, krītiet ceļos!
Svešais tēvs jūs apžēlos. —

Ģints, Ģinta.
Svešais tēti, žēlo, žēlo!

Saulgaitis (atgrūž tos).

Nost no manis, riebu tēli!

(Uz Augloni.)

Sāpes, miņas tu man ņēmi,
Citu tu man vietā dod.

Atriebe man tagad rokās!

Auglone.
Saulgait', rimsties! Kas tev prātā?
Ārprāts zvēro tavās acīs,
Tu vairs nevaldi par sevi!

Saulgaitis.
Kur ir bērni? Nāciet šurp!

Auglone.
Ko ar bērniem gribi darīt?

Saulgaitis.
Tu jau viņus manim vedi!

Tagad es tos pieņemt gribu.

Auglone.
Kas tās tev par tumšām runām?

Kas tie tev par ļauniem smiekliem?

Saulgaitis.
Drīz tu gaiši saredzēsi:

Ļauni smiekli — labi darbi:

Zemi atpestīt es gribu
No šiem riebu izdzimumiem.

Auglone.
Laid tad atpakaļ tos dzelmē!

Žēl man gan! Tie Ziedes vietā

Būtu manim uzauguši.
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Saulgaitis.
Mūdžu pūzni izperināt!
Izskaust cilvēkus no dzīves,
Zemi pārvērst zvēru mītnē!

Neies vis pēc tavas gribas:
Es šos mošķus izdeldēšu:

Zalša vietā ņemšu viņus!

Auglone (iekliedzas).

Saulgait', tu tos gribi nokaut?!

Saulgaitis.
Vai tas nebij tūdaļ darāms?

Auglone.
Nē, ne mūžam! Saulgait', briesmon

Es nekad to nepieļaušu!

Saulgaitis.
Ļauj vai neļauj, es tos ņemu:

(Saķer bērnus.)

Nebūs dzīvot izdzimteņiem,
Zvēriem baidīt ļaužu dzimtu!

Ģints, Ģinta.
Māte, māte, glāb mūs, glābi!

Auglone (grib atraut bērnus).

Tu tas zvērs, ne vārgie bērni!

Ko tie tevim darijuši?
Nevainīgus bērnus kauji!
Ari tiem ir krūtīs sirdis,

Gaužas, siltas asariņas!
Dreb kā putniņš zara galā —

Tu kā vanags krīt' tiem virsū,

Ak tu neģēl's, kauns par tevi!

Saulgaitis.
Kauns par tevi pašu, māte,
Zvēru bērnu audzētāja!
Zaltis apbūris i tevi,

Tu man tagad ienaidniece,
Es pār tevi pāri eju:
Šurpu, riebļi, veltas klaigas!
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Ģints, Ģinta.

Žēlo, tētīt, žēlo, žēlo!

Laidi atpakaļ mūs dzelmē,
Tur mums tēvs un māmuliņa!

Auglone.
Nost

no bērniem, asinsdzērējs!
Ta reiz atgrieztos vēl Ziede,
Kā tu spētu apskaut viņu
Savām asiņainām rokām?

Vai tev ceļi nesaģībtu?
Vai tev rokas nedrebētu?

Saulgaitis.
Ziede nenāks, velti cerēt!

Gribu miņas viņu skatīt

Daiļu, baltu, apskaidrotu,
Notīrīt tās gaišo tēlu

No šiem riebu atkritumiem.

Ko vairs ilgāk klausīt brēkas,
Drīzāk beigt, tad gaiss būs tīrs!

(Paķer šauteni un rauj kliedzošos bērnus

prom.)

Auglone.

Saulgait', nezvērs! Pagaid', pagaid
Skriešu pakaļ, nepieļaušu!

(Paķer lakatu, dodas pakaļ.)

6. skats.

(Brīdis klusuma, tad ienāk Skara.)

Skara.

Kur nu visi palikuši?
Kaut nu reiz pie miera nāktu!

Skraidot nevar atgūt elpas,
Visas kājas notirpušas.

(Atlaižas krēslā.)
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Vanadziņš (izskrej cauri istabai).

Nāciet, ļaudis! Kas tur notiek!

Ezers viss kā kūsāt kūsol

Kāpj uz augšu mutuļodams!
(Prom.)

Skara.

Kas tur uzkāpj? Ko tu teic'?

Ak tu nebēd's, aizskrien projām!

Virpule.

Skrejiet, skrejiet visi pretī!
Kāpi no pašas dzelmes laukā,
Nu būs šurpu! Nu būs šurpu!

(Prom.)

Skara.

Kas būs šurpu? Kas tas nācējs?
Ak tu dieniņ, visi aizskrien,
Es vairs nevaru no vietas!

Vai nu cits, tas būs pats Zaltis,
Nāks sev atkal sievas laupīt.
Kurai tagad būs tā reize?

Vai tik nebūs tā man pašai?
Šausmas sagrābj iedomājot.
Bet ko darīt? Jāiet vien,

Tur no zelta, sudrabiņa
Visi kakti mirdzēt mirdz.

Graudiņš (ienāk).

Ak tu brīnums! Brīnīdamies

Visu pīpi pazaudēju,
Nezin', kur to esmu licis!

(Meklē.)

Skara.

Nāc nu, Graudiņ, apskauj mani.

Nu uz mūžu jāšķiras!

Graudiņš.
Vai tu ari sāksi muldēt,

Nāc, man palīdz' pīpi meklēt!
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Skara.

Tagad gan tu meklē pīpi,
Drīz tu sievu nomeklēsi,
Bet nekur vairs neatrasi!

Graudiņš.
Kādos ciemos tu nu brauksi?

Skara.

Tumšā, dziļā, aukstā dzelmē —

Zaltis mani aizvedīs.

Vai tu nedzird', viņš jau nākot.

Graudiņš.
Kas tev nāk? Ej labāk skaties:

Sniegi kūst un upes plūdo,
Zaļa zāle dīgst no zemes,

Lopi kūtīs mauj un bauro,
Saodušies ziedoņsmaku,
Durvis gāž no svārstēm laukā!

Virpule (ieskrej).

Ziede nāk! Ziede nāk!

Ziede mājās pārnākusi!

Skara.

Ziede tā, kas nāk? Ne Zaltis?

Eju pati skatīties!

(Noiet.)

?. skats.

Tie paši, Ziednese, Zelmenis, Dedzikle,

Vanadziņš.

Vanadziņš.
Heisā! Heisā! Nu var dejot!

Virpule.
Ak tu Dieviņ! Ziednesīte!

Ak tu zelta mākonīti

Zelmenis.

Nu tu atkal mūs' māsiņa,
Nu vairs projām nelaidīsim,
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Glāžu skapi ieliksim

Ar deviņām atslēdziņām.

Graudiņš.
Ir nu gan! Un vēl ta pati!
Atradās ar pīpi reizē,

Jāuzvelk nu kupls dums.

Ziednese.

Ak jūs mīļie majuļaudis,
Vēl tie paši visi kopa!

Istabiņa ar' tā pati!
Galdi, krēsli, mazais soliņš,
Visi it kā pretim sveic.

Virpule.
Visi esam vēl tie paši!
Un tu ari mūsu vidū

Kā rozīte rāceņos!

Zelmenis.

Kur tas Saulgait's? Kur šis paliek!
Skriešu tūdaļ sameklēt.

(Prom.)

Graudiņš.
lesim ļaudis kopā saukt.

Vanadziņš.
Aizskriešu uz kaimiņmājām,
Lai tie redz, kāds brīnums še.

(Prom.)

Skara (abas ar Dedzikli drēbes aptaustīdamas)

Celiet krēslu apsēsties!
Ko tik ilgi brīnāties!

Dedzikle.

Tādas drēbes, tādas rotas!

Tad jau gan var skaista būt!

Kur lai tādas ņemam mēs!

Skara.

Tie tik tādi plēderīši,
lesi viņos virtuvē,

Ķers nagliņa aiz rociņas,
Sviestiņš liptin klātu lips,
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Uzlēks virsu uguntiņa
Ar tām sprikstu kājiņām!

Dedzikle.

Velc vien labāk drēbes nost,

Dod man rotas aplikties,
īsu brīdi pavalkāt!

Virpule.
Dod man kurpes padejot!
Vai var viņās augsti lēkt
Kā tas putu burbulīt's?

Ziednese.

Došu, došu, visiem došu!
Daudz vēl citu dārgu mantu

Līdzi esmu atvedusi.

Glāžu traukos retas sēklas

Dārzus, laukus izpušķot.
Skara.

Es ar' tevi appušķošu:
Velc svārciņus pašu austus,

Še tev sarkans ņieburīt's.
Jaunas vaska pastaliņas
Ar sudraba aukliņām.

Ziednese (paņem pastalas, glauda tās).

Aušu kājās, iešu atkal

Vecās pēdas iestaigāt,
Senas miņas atminēt,
Kas tik svešas palikušas!
Kas tik tālu aizgājušas!

Dedzikle.

Pati tu jau aizgājusi,
Sveši mēs tev, ne tu mums!

8. skats.

Tās pašas, Saulgaitis, Graudiņš

Graudiņš.
Ej, ko vairies, skaties pats,
Ja vēl mums tu neticējies!
Ziede mājāsl Lūk, kur ir!
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Saulgaitis.
Ziede! — Ziedīt! Acis vij! —

Tas tik atkal sapnis vien,
Kā jau dažkārt izsapņots!

Ziednese.

Saulgait', sapnis nav, es pati,
Es no dzelmes iznākusi!

Saulgaitis.
Tava balss! Tu pati, Ziede?

Kā to laimi panesīšu,
Ka es tevi atkal redzu!

Graudiņš.
Svinēsim nu otrreiz kāzas,
Šoreiz ciešāk pielaulās!

Skara.

Klusi! Ļauj tiem apsveikties
Pēc tik ilgiem bēdu gadiem.
Atstāsim tos labāk vienus.

(Abi prom.)

9. skats.

Ziednese, Saulgaitis.

Saulgaitis.
Vai tie bija ilgi gadi?
Vai tik viena pati diena?

Sakrīt visas laika sienas,

Tā kā jostas salocītas.

Sniedz man atkal tavu roku!

Lai es viņu cieši turu;
Ak, cik aukstas tās, kā ledus —

Arā silti vēji pūš. —

Ziednese.

Ledus laukos puķes sēju. —

Saulgaitis.
Ak, cik vēsi tavi vārdi!

Ziednese.

Tālos vējos klausijos. —
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Saulgaitis.
Ziedi plaukst pa tavām pēdām,
Tik tu pati, ziednesēja,
Vēl kā dziļā ziemas miegā
Apledota vijolīte.

Ziednese.

Ilgi, Saulgait', projām biju,
Ļauj man pirms vēl atrasties. —

Saulgaitis.
Vēl tev acīs gūsta šausmas,
Ko tev nezvērs nodarijis!

Ziednese.

Saulgait', Zaltis nezvērs nav. —

Saulgaitis.
Kā nu nav! Ko saudzēt gribi!
Labāk teic, kā vaļā tiki?

Kā tev aizbēgt izdevās?

Ziednese.

Aizbēgt? Nē, es neaizbēgu —

Pats viņš mani vaļā laida

Atgriezties uz zemes dzīvi.

Saulgaitis.
Laida?! Es vis nebrīnos:

Beidzot bailes māca viņu,
Ka tā valsts var nobeigties.

Ziednese.

Saulgait', — Zaltis cēls un varens

Apakšzemes valdinieks:

Dziļu sakņu audzētājs,
Slēpu spēku raisītājs,
Niecīgs tu priekš viņa esi,
Niecīga šī sīkā zeme!

Saulgaitis.
Ziede, Ziede, kā tu runā!

Krīt kā ledus tavi vārdi!

Aptumšoti tavi prāti,
Zaltis nobūris būs tevi,

Tava dvēs'le apledota. —
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Ziednese.

Saulgait', dvēsele man karsta,
Visa zemes uguns viņā!

Saulgaitis.
Nevērsies no manis projām,
Es tev sirdi atkausēšu,
Es tev lūpas sasildīšu

Saviem karstiem mīlas skūpstiem!
(Izstiepj rokas, Ziede gausi virzas uz viņu.)

Nāc, tu mana laimes diena!

10. skats.

Tie paši, Auglone.

Auglone (melnā sēru lakatā, uz rokas tai rudens

mētru vainagi, viņa metas starpā).

Neskar viņu, vēl nav laiks!

Saulgaitis.

Māte, ko tu starpā stājies?
Nu tā atkal pieder mums!

Auglone.
Ziede pieder citur vēl. —

Saulgaitis.
Ko tu sienas cel starp mums?

Auglone.
Sienas pašas aug no zemes,

Augstas, melnas nāves sienas.

Vai tu drīksti Ziedi skaut!

Čūskas lokās tev ap rokām

Melnas, asiņainām mēlēm.

Nez' vai ūdens radīsies

Tev kur rokas nomazgāt!

Ziednese.

Māte, māte, nesaprotu,
Kādas šausmas? Ko tu teic?
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Saulgaitis.
Ziedīt mana, neklaus' viņu!
Tikko esam atradušies,
Tā mūs atkal izšķirt grib!
Ļauna māte viņa mums!

Auglone.
Ziedei pašai izšķirt būs,
Kur tas ļaunais meklējams.

Saulgaitis.
Es to esmu atpestijis,
Sarāvis tai visas saites,
Kas vēl sēja to ar Zalti.

Notīrīti visi mošķi,
Ziedei brīvs nu atkal ceļš.

Auglone.
Vienu ceļu aizkrustoji. —

Saulgaitis.
Ziedīt, ceļš tev manās rokās!

Nāc, tad zudīs visi baigi!

Auglone (satver Ziedneses roku).

Pirms nāks Ziede manim līdz!

(Priekškars.)
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VI aina

Aina tā pati kā pirmā; trūkst tikai zaļuma un kupluma;

pārvalda pelēkie toņi un visai ainavai piemīt drūma nokrāsa.

Pakrēslis. Priekšā divi zemi uzbērumi no tikko izraktām

zemēm. Pie katra no tiem piesprausts balts kociņš. Apkārt

lūžņi.

1. skats.

Auglone, Ziednese.

Ziednese.

Māte, kurp tu mani vedi?

Visu laiku drūmi klusē?

Savāds baigums mani pārņem. —

Auglone.
Ko man sacīti Prieka skaļums
Lec kā dzirkstele no lūpām,
Liktens vārds kā lietus lāse

Smagi nosveras pie lapām.

Ziednese.

Liktens?
—

Sirds man paredz ļaunu!
Vēl es nezinu, kurp ejam?

Auglone.
Te mēs esam ceļa galā,
Tev šī vieta pazīstama?

Ziednese.

Pļavas stūrīt's ezermalā,
Mana senā, mīļā vieta,
Kur reiz jautri rotaļājos.
Kam še svaiga zeme bērta?

Kas še samētājis lūžņus?



221

Te tik skaistas puķes auga,

Tagad te kā kurmju rakums.

Auglone.
Kurmju rakums

— kapu rakums

Vai tu nojaut, kas še aprakts?
Dzirdi tad to smago vārdu:

Kas te guļ, ir — tavi bērni. —

Ziednese.

Mani bērni? Kādi bērni?

Auglone.
Tavas miesas atvasītes.

Ziednese.

Mani bērni dzelmes pilī.
Kopš es šurpu atnākusi,
Viss aiz manis aizmirsts, aprakts
Ko vairs veltas miņas minēt,
Svešus kapus uzskatot!

Auglone.
Māte bērnus nevar aizmirst,
Lai ar' cik tos atmetusi!

Un še kapos neguļ sveši,
Tie ir tavas pašas bērni.

Ziednese (apmulsusi).

Šausmas uznāk — mani bērni?

Un tie beigti? Zemē rakti?

Kā tie šurpu atnākuši?

Auglone.
Kad tu viņus negribēji,
Es tos paņēmu sev līdzi,
Man tie bija tavi bērni,

Zariņš zaļš no tava koka.

Ziednese.

Negribēju — tiesa, tiesa,

Negribēju — nu pagalam —

Nu nekad tos neredzēšu —

Nu ne vārda nedzirdēšu —

Negribēju — rieba manim,

Māte, kā var tādus mīlēt?
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Auglone.
Mātes mīlai neriebj bērniņš,
Lai tas kropls, tizls, akls,
Lai ar' apklāts strutu trumiem,
Sērgu saēsts — ļaužu izstumts,

Kuru katrs bēg iztālēm,
Kam pie pūcēm drupās mājas!
Māte uzmeklē to visur,

Mātes acu laipnie skati

Pārklāj to ar baltu segu —

Mātes skūpsti visu riebu

Apbirdina kā ar zvaigznēm —

Mātes asaras kā balzams

Sadziedina visas brūces,
Aizdzen projām visu baigu.

Ziednese.

Māte, māte, ak, pagalam!
Un man nebij tādas mīlas!

Aizdariju savas ausis,
Sīkas balstiņas kad sauca.

Novēršos ar riebām nostu,
Solīšus kad sadzirdēju,
Kas pie manim attecēja
Kā pie peles pelēniņi!

Auglone.

Bija lielā mīla tevī,
Sirds tik nebij pamodusies,
Riebās tevim bērnu tēva,
Tas tev sirdi aizdarīja.
Nu šī biedēkļa vairs nava,
Nu tu skaties citā gaismā!

Ziednese (starpā).

Nava! Nava! Viss pagalam!
Nav ko riebties, nav ko mīlēt!

Viss par vēlu! citā gaismā...
Tādu redzēju es viņu,
Daiļu, cildenu un lielu,
Kam nav līdzīga virs zemes.
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Auglone.
Kas tas bij? Par ko tu runā?

Ziednese.

Zaltis. Šķiroties no manim

Parādījās cilvēkveidā.

Pēkšņi uzausa man gaisma:
Miesa mainas tūkstoš veidos,
Paliekošs tik gara skaistums.

Auglone.
Zaltis — cilvēks? Ko tu saki?

Nu es ari noģist sāku,
Šķita man, ka acis vīla:
Ari bērni — tanī brīdī,
Briesmu brīdī nāves acīs,
Pārvērtās par cilvēkbērniem —

Es to turēju par murgiem.

Ziednese.

Bērni, bērni, mani bērni,
Es tos ņemtu sev uz rokām,
Es tos viņam pretī nestu

—

Kādēļ nav man manu bērnu?

Kādēļ te tie zemē rakti?

Auglone.
Ai, kā man to tevim sacīt!

Vārdi negrib nākt pār lūpām,
Saulgait's

Ziednese.

Ko še Saulgait's?

Auglone.
Saulgait's bērnus nomaitāja. —

Ziednese (iekliedzas, sabrūk uz kapiem).

Ā! par daudz, par daudz — viņš

_

spēja
Paņemt, nokaut — auksta prata? —

Auglone.
Karstā atriebē viņš dega,
Bērni bij tam Zalša vietā.
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Ziednese.

Tā — bez sirds, tik nežēlīgi —

Nokaut sīkus, mazus bērnus,
Kam no visiem mazāk vainas,
Kas tie vājākie no visiem!

Nosist, aprakt klajā laukā,
Tā kā apsit vilka bērnus!

Auglone.

Negribēja aprakt zvērus

Kapos līdz ar cilvēkdzimtu,
Bedri raka še uz lauka,
Zemi piemina ar kāju,
Gludu vietu padarija,
Lai vairs nebūtu i miņas,
Kas še guldīts apakšā.

Ziednese.

Vai, ak vai! Nu vairs ne miņas!
Zāle aizaugs, vēji pūtīs,
I ne putniņš neizpaudīs.
Vai nav mātes balss tik spēja,
Izsaukt jūs no kapa laukā?

Ņemt uz rokām, glāstīt, auklēt,
Kaut tik actiņas vēl vērtos —

Zāle iečabas, kad glāstu,
Noskan akmentiņš, kad sviežu,

Jūs tik klusu — vairs ne dvašas!

Auglone.
Meitiņ mana, stājies raudāt,
Neļauj sāpēm sevi nomākt,
Mirušos vairs neuzcelsi.

2. skats.

Tās pašas, Saulgaitis.

Saulgaitis.
Kur tu paliec, Ziednesīte?

Kurp tā tevi aizvedusi?
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Auglone.
Vedu bērnus apraudāt.

Saulgaitis.
Kas par bērniem! Tādus murgus!
Celies augšā, Ziednesīte,
Ko tu saļimusi zemē!

Ziednese.

Neskar, neliec klāt man rokas!

Saulgaitis.
Vai še mūžam palikt gribi?

Ziednese.

Rociet kapu man še līdzās,
Blakām bērniem gribu dusēt,
Nāvē viņus izauklēšu,
Ko es dzīvē nepaspēju.

Saulgaitis.
Kas tev prātu aptumšojis?
Ko pie zvēriem lipi klātu?

Guli aukstā, mitrā zemē,

Kur tev vieta brūtes gultā?
Reiz šie mošķi nost no kā jām,
Gribu aizmirst rūgtos gadus,
Pavadītus kaunā, sāpēs!
Tu vēl tīkama man esi,

Celies, nāc man līdz uz mājām!
Es jau ļaudis kopā saucu,

Mums no jauna svinēt kāzas.

Ziednese (uzlec, iekaisusi).

Es tev līdz? Tu aizmirst gribi!
Prasi, vai ir es to gribu?

(Uz Augloni.)

Māte, saki, vai tā bija?
Viņš man bērnus nomaitājis?

Saulgaitis.
Nerunā nu vairs par bērniem!

Nesakarsē manas dusmas!

Vai tu mūdžus sauc par bērniem?
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Tiesa! Es tos nomaitāju,
Es tos saminu kā tārpus.
Tā es tevi atpestiju.

Ziednese.

Slepkava! tu bērnu kāvējs,
Asins līp pie tavām rokām,

Nenāc, nenāc vairs man tuvu!

Saulgaitis.
Haha! Haha! Zvēru asins!

Pūķu kāvējs, tas es esmu.

Nenotvēru Zalti pašu,
Tvēru tomēr viņa sugu!

Auglone.
Nebij Zalša vien tie bērni,
Tie bij ari mātes bērni,
Vai tie mirstot nepārvērtās
Cilvēkbērnos tev priekš acīm?

Mīļš un maigs bij mazais puisīt's,
Tā kā bērziņš pavasarī!
Meitiņa kā jauna liepa —

Ziedes zelta matu cirtās.

Kā tie žēlām balsīm lūdza,
Lai tu atstātu tos dzīvus. —

Ziednese.

Vai, ak vai! Tu neklausi ji.

Saulgaitis.
Atstāt dzīvus, lai priekš acīm

Mūžam stātos mūsu starpā,
Mūžam acis riebinātu!

Un ja mūdžu dzimums reizē

Vērsties var par cilvēkbērniem,
Tad te valda burvju varas!

Vai tad ari Ziede pati
Nesmok vēl šo burvju varā?

Vai tā ari nevar vērsties

Vai par zvēriem, vai par zalšiem?

Ļaudis sāks tad viņu vajāt,
Vajās tie ar' mani līdzi.
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Auglone.

Saulgait', Saulgait', ko tu runā!

Pieņemt gribēji vēl Ziedi,
Abi kopā ciestu sāpes,
Abi sāktu jaunu dzīvi.

Nu no sevis attālini!

Ziednese.

Saulgait', ja var būt tev cilvēks

Nežēlīgāks vēl
par zvēru,

Tad es labāk zvērā vēršos,

Sargāšu še savus bērnus,
Tā kā zvēru māte savus;

Lai neviens te netuvotos.

Saulgaitis.
Es tos kājām izspārdīšu,
Akmeņus še velšu virsū,

Mēslu kaudzes, atkritumus,
Lai neviens tos nepazītu.

Ziednese.

Mātes mīla ceļu rādīs!

Saulgaitis.

Ja vairs nesajēdz, ko runā,

Tad es varu izlietošu,
Atraušu no kapa nost.

Ziednese (kliedz).

Nost no kapa! Nost no bērniem!

Es vairs tevi nepazīstu,
Asins upes starpā veļas,
Šķirti esam mēs uz mūžu.

Saulgaitis.
Burve esi! Ļauna burve!

Auglone.
Bērni, rimstiet, ak to briesmu!

Savā starpā saplosīsies.
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3. skats.

Tie paši, ļaudis, Skara, Zelmenis, Virpule.

Vanadziņš, Graudiņš un pulks citu.

Skar a.

Kas tur bija? Kas tur kliedza?

Kā mūs visus pārbaidija!

Vanadziņš.
Zaltis, Zaltis, tas būs Zaltis!

Ļaudis.
Zaltis, Zaltis! — Kur tas Zaltis?

Virpule.
Nezin', kur viņš krūmos slēpjas?

Dedzikle.

Nava Zaltis. Redz', kas notiek!

Zelmenis.

Saulgait', saki, kas te notiek?

Ko tu sagrābis tā Ziedi?

Ko tik cieši viņu turi?

Vai to atkal Zaltis laupa?

Saulgaitis.
Zalša nava — pati Zalte,
Te ir niknā zvēra dzimta!

Zelmenis.
Ko tu runā? Nesaprotu!
Kas par dzimtu? Kur tā ira?

Graudiņš.
Skatos — nezin', kas še notiek!

Skara (spiežas klāt).

Laid, es ari redzēt gribu.

Auglone (bīda prom).

Nav ko redzēt, ejiet, ļaudis!
Te tik ķilda izcēlusies,

Eita mājās, gan būs labi!

Saulgaitis.
Nē, lai paliek! Nāciet, ļaudis,
Skatiet visi, kādas briesmas:
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Zaltis apburis ir Ziedi,
Pārvērtis to līdz par Zalti!

Auglone.
Nava! Nava! Murgus redzi!

Mana meita nava burve,
Tā ir tava saderētā.

Saulgaitis.
Hahaha! Tā Zalša sieva!

Pati viņa atzinušies,

Bēg no ļaudīm, guļ še laukā

Uzmetusies slapjai bedrei,
Kur tas mūdžu dzimums aprakts,
Šos tā sauc par saviem bērniem.

Ļaudis.
Vai manu dieniņ! Šausmas! Šausmasl
Burve mūsu pašu ļaudīs!

Auglone.
Neticiet jel, mīļie ļaudis,
Zalši tāpat cilvēkbērni!

Saulgaitis.
Klusi! Apburs ari tevi!

Ļaudis.
Apburs! Apburs! Visus apbursi
Mūsu mājas, laukus, lopus!

Auglone.
Ļaudis, vai jūs neredzējāt,
Ka tā auga jūsu starpā?

Skara.

Kas to būtu iedomājis?
Paši kopām, audzinājām!

Virpule.
Mūsu mīļā Ziednesīte!

Visi kopā puķes plūcām,
Kopā gājām rotaļās!

Vanadziņš.
Mēs to abi sargāsim,
Neļausim, ka to kāds skar!

(Nostājas abi Ziednesei blakām.)
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Dedzikle.

Nav jau brīnums, ka tā burve!

Savādniece vienmēr bija.
Uz ezeru vienmēr gāja
Nezin ko tur runādama.

Visi.

Burve! Burve! Tveriet viņu!

Auglone.
Ak jūs ļaudis! Ak jūs ļaudis!
Klausiet māti! Nost no viņas.

Saulgaitis.
Ko vēl ilgāk! Pati klusē.

Atraut viņu nost no kapa!
Vediet mājā, turiet cieti,

Gan tad visu izzināsim!

Un šo bedri, burvju pūzni,
Metiet iekšā ezerā,

Zaltim atdodiet par balvu!

Ziednese.

Nost no manis! Jūs tie zvēri!

Saplosīt jūs mani gribat.
Bērnus es jums neatdošu.

Ja es burve, sargieties!
Tad es apburšu jūs visus!

Ļaudis.
Vai! Vai! Bēdziet, sitiet, tveriet!

Tā mūs apburs, sitiet nostu!

Citi.

Lieciet labāk ugunsprove!
Ugunsprovē! Ugunsprovē!

Saulgaitis.
Laidiet tagad! Pirms lai tiesā!

Tā man pieder. Tiesa spriedīs,
Vai tai iet caur ugunsprovi.

Visi.

Uguns! Uguns! Burvei uguns!

(Priekškars.)
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VII aina

Tas pats laukumiņš uz pļavas ezermalā kā i. ainā. Pļavas
vidū liels, plakans akmens. Tam apkārt kuras uguns. Ak-

mens jau nokarsēts liesmaini balts. Divi kūrēji uztur uguni,

allaž ogles pierausdami ar gariem kāšiem.

1. skats.

Abi kūrēji.

1. kūrējs (ņurd kaut ko un nospļaujas).

Tfi, ka tevi!
...

2. kūrējs.
Ko?

1. kūrējs.
Nekā.

2. kūrējs.
Vai tu teici ko?

1. kūrējs.
Es nē.

2. kūrējs.
Vai tu gribi teikt?

1. kūrējs.
Ko tu?

2. kūrējs.
Vai tu būtu teicis ko?

1. kūrējs.
Ko nu! Nav vēl sacīts vārds,
Te jau tevi apburt var!

2. kūrējs.
Vai tu tici, ka tā burve?

1. kūrējs.
Ko es ticu! Ko es zinu!

Gan jau šodien izspriedīs!
2. kūrējs.

Bet ja viņa pāriet sveikā?

1. kūrējs.
Tad jau labi! Tad būs miers.
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2. skats.

Saulgaitis, Zelmenis, Vanadziņš uznāk apbruņo-

jušies ar nūjām un šautenēm, tikai Vanadziņš bešā.

Saulgaitis.
Viss jau gatavs, brangi, brangi!
Akmens diezgan karsēts sarkans.

Zelmenis.

Pietiks viņai pāriet vien,

Atpakaļ jau neies vairs.

Žēl gan būtu daiļās Ziedes,
Bet ir tevis, Saulgait', žēl.

Saulgaitis.
Kaut vien ātrāk galā tikt!

Turies, Zelmen', manā pusē,
Tu man vienmēr bijis draugs,
Palīdz' kaunu izdeldēt!

Zelmenis.

Es tev visur eju līdzi!

Saulgaitis.
Nostāsim tur viņā malā!

Kad tie viņu tiesāt sāks,
Var jau notikt burvju mākslas,
Var pats Zaltis atkal nākt.

Turamies tad gatavībā,
Lai mūs šoreiz nepārsteigtu
Nebruņotus, kailām rokām!

Zelmenis.

Šoreiz lodēm saņemsim!
Šaut'ne asi pielādēta.

(Apskata šauteni.)

Saulgaitis.
Mani mērķi tāli sniedz.

Ņēmu vairāk ložu līdz.

(Uz Vanadziņu.)

Puika, nes še ložu kuli!

Nāc mums abiem nopakaļi!
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Vanadziņš.
Nenesīšu jūsu kuli,
Sviežu zemē atpakaļ!
Labi nav, ko darīt gribat,
Mūsu mīļo Ziedi šaut.

Es tām lodēm starpā skriešu.

(Nomet kuli un aizskrien.)

Zelmenis.

Vai tu redz', kāds pretinieks,
Gan es tevi pamācīšu!

Saulgaitis.
Būs i puiku apbūrusi!
Kur tas Graudiņš? Pasauc to!

(Zelmenis noiet.)

3. skats.

Saulgaitis, Auglone.

Auglone.
Saulgait', Saulgait', vēl es nāku,
Vēl es tevi gauži lūdzos:

Novērs, kas vēl novēršams!

Saulgaitis.
Liktens valda še, ne es.

Tas var ļaunu labā vērst.

Auglone.
Ko nu aplinkiem tu runā!

Kas še ļauns un kas še labs?

Vai tu vari iedomāties

Ļaunu mūsu Ziednesīti?

Saulgaitis.
Nava mana! Viņa burve.

Auglone.
Ļaudis teic to nejēgdami,
Vai tu gribi līdzi kliegt?
Nu tev dusmas pārgājušas.
Tu vēl spētu viņu glābt.
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Saulgaitis.
Man nekas vairs sakāms nav.

Šodien sanāks tiesa kopā,
Tā par viņu izspriedīs.

Auglone.
Teic, ka esi pārsteidzies,
Kad pret viņu liecināji,
To par burvi dēvēdams!

Saulgaitis.
Vai tā nava saaugusi
Cieši jau ar zvēru ģinti?
Mūdžu bērnus sauc par saviem!

Netaupa pat sevi pašu
Viņu kapus sargādama.

Auglone.
Saulgait', Saulgait', ko tu gribi?
Putniņš žēlo sava bērna,
Kad tas izkritis no ligzdas,
Brēkdams skraida tam visapkārt,
Sedz to pats ar dzīvībiņu.
Un tu zini Ziednesīti:

Cik tā maiga, cik tā laba,
Kā tā visa iežēlojas!

Saulgaitis.
Visa viņa iežēlojas,
Žēlo savus mūdža bērnus,
Manis vien tā nežēlo ja,
Asu šķēpu manim svieda,
Sauca mani noziedznieku.

Auglone.
Tu jau bērnus nomaitāji.
Abi stāvat vienlīdzīgi.
Negaiss negaisam iet pretim:
Zibsnis zibsnī, sperts pret spertu!
Lai nāk pakaļ varavīksna,
Kas jūs atkal kopā sien!

Saulgaitis.
Vai tā viņa, kas to saka?

Vai tik runā tava mute?
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Auglone.
Kā lai viņa sacīt spētu,
Kad to cieši sietu tura?

Māti klātu nepielaida.
Bet ja brīva atkal kļūtu,
Visu to tev pati teiktu,
Klāt vēl mīļi nolūgdama,
Saldiem vārdiem apbērdama,
Kā ar klēpi rožu lapu.

Saulgaitis.
Hahaha! Tu Ziedes māte

Nepazīsti savu meitu!

Viņas lepnums nelocīsies,
Mūžam tā man netuvosies.

Šķirti esam, šķirti būsim!

Brīva viņa kļūs bez manis.

Gaiša kļūs tās nevainība,
Kad tā pāries kailām kājām
Nokveldētam akmensklonam

Sveika, brūces neguvusi.

Auglone (uzskata akmeni, iekliedzas).

Šausmas! — Akmens deg kā liesma!

Kailām kājām! Saulgait', Saulgait',
Tāds nav dzimis, kas to spētu!
Viņas kājas, tās tik smalkas —

Baltu rožu ziedlapiņas!
Kad Ziedīte maza bija,
Azotē tās sasildiju,
Maigi dvašu virsū pūtu.

Saulgaitis.
Tā tev meita bij! Kas man?

Auglone.

Saulgait', vai šīs pašas kājas
Ar' uz tevi netecēja,
Kā uz upi avotiņš?
Vai tev nevijās ap kaklu

Smalku roku stīdzenītis?

Vai tie mīkstie zelta mati
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Neiegula tava klēpī
Kā saulītē kviešu lauks?

Saulgaitis.
Beidz, ak beidz! kam man to dzirdēt?

Aizdarīšu ausis ciet!

Auglone.

Ja tu ausis aizdarīsi,
Acis tomēr ieraudzīs,
Kā šīs pašas baltās kājas
Sagruzdēs par melnu ogli. —

Vēl tu visu novērst spētu,
Ja tu sodam priekšā stātos,

Kājas tecēs tad uz tevi,
Ne uz nāves akmensklonu.

Saulgaitis.
Karstāks akmens sirds man krūtīs,
Grūtāk pārkāpt tai pār viņu,
Pati tā to sakūrusi.

Diezgan! Dzirdu ļaudis nākam,
Ļaudīm jāredz taisna tiesa!

Visi viņu tur par burvi,
Ko es viens vairs izdarītu?

(Noiet sānis.)

Auglone.
Ak, pagalam! Ko man iesākt?

lešu, skriešu ļaudīm pretim,
Lūkošu vēl apturēt!

(Prom.)

4. skats.

Graudiņš, Skara.

Graudiņš.

Pagaid', pagaid', ko tā steidzies?

Netieku es tevim līdzi,

Visiem priekšā aizskrējusi!
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Skara.

Jāsteidz, jāredz, kas te darāms:
Vai vēl novērst neiespētu,
Vai ar stipriem burvju vārdiem

Ugunspuķi nevaldītu?

Graudiņš.
Labāk valdi savu mēli,
Ka vēl līdzi neizcepi!
Sies jūs abas burves kopā.

Skara.

Kas nu Ziede ir par burvi!

Būtu vaļā atbūrusies,
Saites pašas ristu nostu,
Durvis pašas vērtos vaļā!
Maza viņas zināšana,

Man i tuvu nepienāk!

Graudiņš.
Ko nu lielies? Vai tu gribi
Tīšā prātā postā skriet?

Ļaudis tagad satrakoti.

Skara.

Grib tie pašu māju bērnu

Kā zivtiņu cepināt!
Saki, vai to pieļaut varu?

Graudiņš.
Ko tu te vairs izdarīsi?

Nāc vien, stāvi nomaļā,
Bars jau kliedzot tuvojas!

5. skats.

Tie paši, ļaudis.

Ļaudis (cits caur citu).

Nāk jau! Nāk jau! — Palaid mani!

Nestāv' priekšā! — Ko tu grūsties?

1. sieva.

Ko šī saka? Ko šī dara?
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2. s i c v a.

Tā jau zin', kas viņu gaida.
Ugunsprovē — karsēts akmens!

Visi t>** tuvāk, apskata).

Vai, cik briesmīgs! Kā tas gailē!
Vai tā pāries viņam pāri?

1. sieva.

Un kad pāriet? Paliek sveika?

3. sieva.

Cilvēks to vien neiespētu,

ja tam ļaunais nepalīdz.
1. sieva.

Tas jau skaidrs, ka tā burve!

2. s i c v a.

Un kad nespēj sveika pāriet?
1. sieva.

Nu — tad viņa ar' ir burve. —

3. sieva.

Un kad vairas? Un kad neiet?

2. sieva.

Tad jau tikai īsti burve.

Ļaudis.
Burve! Burve! Mēs jau zinām.

1. sieva.

Ir gan tiesa, skaidri redzams:

Ir jau likstas uzbūrusi:

Šorīt neriet govs kā neriet,

Spiežu, nenāk piens, bet asins!

3. sieva.

Kā vēl manam puikam klājās:
Miegā krīt no gultas laukā,
Izsit trijus zobus priekšā!

2. sieva.

Cits tev burve, kad tavs puika
Cietu miegu guļ kā sivēns!

Visi (cits caur citu).

Nava! Nava! Ira! Ira!

Nava! Ira! Nava! Ira!
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Skara (no puļa).

Klausiet, ļaudis, ko es saku!

Graudiņš.
Stāvi klusu! To es saku!

Skara.

Ja tā būtu —

Graudiņš.
Tad tu būtu —

(Aizvelk prom.)

(Atskan taure.)

Visi.

Klusu! Klusu! To jau ved!

(Ļaudis atvelkas gar malām.)

6. skats.

Tiesnesis, pavadīts no dažām amata personām. Aiz tiem

Ziednese, vesta no diviem sargiem. Aiz viņiem Auglone, klu-

sās sāpēs rokas lauzīdama. Iznāk ari Saulgaitis, Zel-

menis, Vanadziņš, Virpule, Dedzikle.

Tiesnesis (l idz ar pavadoņiem ieņem vietas).

Šodien nākam visi kopā,
Māva viegls mums šis solis!

—

Še no mūsu pašu vidus

Jaunava stāv mūsu priekšā, —

Smagi viņa apvainota —

Jātur mums par viņu tiesa. —

Turēsim to lēnā garā:
Ļaužu tiesu — Dieva tiesu,
lēvu tēvu nolikumu.

Lūk, še nolikts proves akmens

Pārbaudīt tās nevainību:

Ja tā sveika pāriet spētu,
Tad no soda viņa brīva!

Atkal var starp ļaudīm dzīvot!

Tagad nu pēc kārtas prasām,
Kas ceļ pirmais apsūdzību?
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Ļaudis.
Visi! Visi! Nē

— ne visi!

Soģis.
Lai pa vienam — teic tu pirmais!

(Rāda uz kaut kuru.)

Pirmais.

Ko es viens? Es tā kā visi!

Soģis.
Teic tu otrais!

Otrais.

Kādēļ es?

Soģis.
Trešais, ceturtais un piektais!

Ļaudis.
Es kā citi! Es kā visi!

Soģis.
Jums pa vienam balsa nava,

Nav i pret neviena grēka.
Kas tad vaino apsūdzēto?

Ļaudis.
Burve, burve, apburs visus!

Tiesāt! Tiesāt! — Ugunsprovi!

Soģis (uz Ziednesi).

Runā pati, apsūdzētā,
Raugi sevi attaisnot!

Dzirdi kliedzam lielo baru!
—

Ko tu pacel savas acis,
Dzidras, rāmas, tā kā zvaigznes,
Visam pāri skatīdamās?

Runā! Saki! — Visi gaida!
Ziednese.

Zvaigznes klusē, kad tām prasa,

Viņām gana, ka tās spīd. —

Soģis.
Tumsas spēks ir izdzēst zvaigznes
Tava grēka melnā ēna

Izaug liela viena priekšā,
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Kam tu rūgti nodariji.
Saulgait', nāc! Tu atsver visus!

(Saulgaitis stājas priekšā.)

Nostājiet še viens pret otru,

Sūdzētājs pret apsūdzēto,
Acs pret aci — sirds pret sirdi.

(Ziednese un Saulgaitis nostādīti priekšā.)

Es še satveru šo zizli,
(Paņem baltu spieķi.)

Turu viņu augsti gaisā!
Gaida tas kā pacelts zobens:

4

a es viņu projām sviežu —

Tad — viss dzēsts un izlīdzināts.

Ja es viņu pušu laužu:

Tad ir smagais spriedums kritis,

Ugunsprovē tad nāk spēkā.
Saulgait', runā — saki visu!

Saulgaitis.
Ko lai saku? — Viss jau zināms.

Sāpes rauj man balsi pušu,
Vārdi salūst neizteikti:

Mana bij tā izredzēta,
Es to mīlas staros tērpu
Tā kā saule ziedu zemi!

Bijām viens un nešķirami
Kopā sapņos, kopā darbos.

Zaltis ņēma — jūs to zināt,
Nezināt tik manas sāpes,
Dzīves nebij vairs bez viņas!
Tad tā nāca — sagaidīju
To kā pusnakts saules lēktu

Jaunā radīšanas dienā!

no jauna — divkārt briesmas

divkārt mani pušu plēsa
Ziede pati — mana Ziede!

Pušu rāva mūsu saites,

Mani atgrūda no sevis,

Sauca mani ļaunā vārdā!
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Ziednese.

Saucu tevi — kas tu biji —

Manu bērnu nokāvējs!

Soģis.
Tālāk, Saulgait' — teic, kas teicams!

Saulgaitis.
Viņas bērni — jūs jau dzirdat.

Kas tai vairs gar mani daļas!
Cilvēks dzemdē zvēra bērnus,
Cilvēks saaudzis ar zvēru,

Viņa pati pārvērtusies. —

Ļaudis.
Burve! Burve! Zvēru dzimums.

Ko vēl prasa? Tiesāt! Tiesāt!

Soģis.
Pierādīts un visiem redzams.
Zalša dzimums nes mums ļaunu,
Tas nav ciešams ļaužu vidū.

Lai tad spriedums krīt pēc tiesas!

(Taisās zizli lauzt.)

Auglone (nokrīt ceļos).

Žēlo, žēlo, bargais soģi!
Kāda grēka manai meitai?
Māte bij kā katra māte,
Savu bērnu iežēloja,
Žēlo soģi viņu pašu!

(Uz ļaudīm.)

Ak jūs ļaudis, tumšie prāti,
Ko mans bērns jums nodarija?
Bija mīļa, bija laba

Ziede, visu Ziednesīte!

Ļaudis.

Bija! — Nava! — Tiesu! — Žēlo!

Soģis.
Spriedums nav vēl nāves spriedums:
Tava meita, ja bez vainas,
Sveika ies pār liesmām pāri,
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Ļaudis visi viņai ticēs,

Vēl jo augstāk turēs cieņā.
Lai tad krīt pēc tiesas lēmums:

Laužu pušu liktens zizli!

(Pārlauž spieķi.)

Auglone.
Ak tu Dieviņ! Ak tu Dieviņ!
Nav vairs ļaudīs žēlastības!

(Streipuļo nomalis.)

Ziednese.

Rimsties, mīļā māmulīte,
Ne es ļauna darijusi,
Rupja vara plosa mani.

Soģis (māj).

Nosēdiniet viņu solā,

Kājas kailas noauniet!

(Piesteidzas kalpi.)

Auglone (piesteidzas, atgrūž viņus).

Nost no viņas! Neaizskariet

Viņas glezno balto miesu

Varmācīgām rupjām rokām!

Pati aušu viņas kā jas,
Kā es toreiz viņas āvu,
Kad to šūplī ieguldiju!
Meitiņ, vai tu dusēt iesi?

Migsi dziļi miedziņā? —

Vai tu maz vairs atmodīsies?

Ziednese.

Māte, māte, nu man jāiet —

Virpule.
Māsiņ mīļā, Ziednesīte,
Še mans galvaslakatiņš,
Klāju tev zem kājām viņu,
Ticu, ka tu pāri iesi

Balta kā šis lakatiņš!

Vanadziņš (tura cepurē ūdeni).

Atnesu no meža strauta
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Pašu zemes ūdentiņu:
Dzisīs uguns tev zem kājām.
Sveika visam pāri iesi!

Ziednese.

Ak tu mīļā jaunā audze,

Dārgais dzīves mantojums,
Audz un ziedi manās pēdās!

St
•

ogis.

Ceļu brīvu! Stājiet rindās!

Skatiet bijās Dieva tiesu! —

Tagad staigā, notiesātā!

£Kad Ziednese sāk iet uz soda vietu, atskan ragu pūtiens, un

lā otrā ainā tuvojas sudraba laiva, un viņā zalšu karalis ar

pavadoņiem. Viņš parādās tagad cilvēka tēlā kā 4. ainā,

Ziedei aizejot. Zaļa sudraba gaisma pārklāj, viņam nākot,

visu apkārtni. Ļaudis izbīstas, iekliedzas.)

?. skats.

Tie paši, Zaltis.

Zaltis.

Stājiet, bendes, savā darbā!

Dziesti, svilinošā liesma!

Ziedīt, glābt es nācis tevi,

Vai nu gribi nākt man līdzi?

Vai še palikt zemes mājās?
Brīvi vari izvēlēties!

(Uz tiesnesi un ļaudīm.)

Un jums nebūs tiesāt viņu!
Nav tā zvēros pārvērtusies
Manā mājā dzīvodama.

Lūk, es cilvēks, jums es līdzīgs!
Parādos jums zemes veidā,
Kaut man tālāks ceļš ir vaļā,
Noliekot šo miesas tērpu,
Pāriet atkal elementos,
Nemirstības jaunā kāpē.
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Auglone.
Ak tu brīnums, cēlais brīnums!

Saulgaitis (izšauj uz Zalti).

Nu tad mirsti, nemirstīgais!

Zaltis (ķerts streipuļo uz ezera pusi).

Cilvēks kļuvis — otrreiz mirstu,

Lai no jauna otrreiz celtos —

Sveika, Ziedīt, zemes saulīt!

Spīdi, ziedi tumšai zemei!

(lekrīt ezerā, ūdens paliek asinsarkans, vi-

sur sarkans atspīdums.)

Ļaudis.
Nu pagalam! Nu pagalam!
Ezers sarkans! Pilns no as'nīm.

Auglone.
Vai, ak vai! Ak Zalti, Ziedīti

Saulgaitis.
Nu reiz visas briesmas beigtas!
Nu ir veikts tas mūža naidnieks!

Ziedīt, tu no soda vaļā,
Sarautas tās burvju važas,
Kas ap tevi murgos vijās,
Zemei atkal dota esi,

Tagad būsi mūžam mana!

Ziednese (lielā trauksmē).

Ne es zemes, ne es tava!

Zalti, tu mans mīļais, dārgais,
Eju līdzi tavā nāvē,

Līdzi celšos jaunā dzīvē!

Tukša zeme, aukstas sirdis,
Vairāk tumsas nekā gaismas;
Vairāk naida nekā mīlas;
Ari jums no jauna vērsties!

(Izstiepj rokas uz māti.)

Māmiņ mana! — Mātes mīla,

Pēdējā no visām liesmām,
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Neizdziest! tu šai zemei!

Neatstāj to gluži tumsā!

(lelec ezerā, atkal zaļa gaisma.)

Auglone.

Meitiņ, meitiņ! Aiziet viņa!
Tā kā mīļā zelta saule,
Tā kā ziedu vasariņa!

(Priekškars.)
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Epilogs

Laiks pagājis. Tas pats ezers. Ezera vidū plats akmens, ar

ūdenszālēm un ziediem apaudzis. Uz akmens pusguļu Zied-

nese, plīvuros un puķu vītnēs tinusies. Balstās uz vienas

rokas. Ar otru roku kaisa puķes, kas tai blakus ziedu trau-

kos. Tā pati pļava priekšpusē. Uz bērnu kapuvietas aug

jauns bērzs un jauna liepa. Jauka pavasara diena. Abos

kociņos kūko skaļi dzeguze.

Ziednese.

Kūko, zelta dzeguzīte,
Pavasara zvanītāja,
Saules durvju atslēdzēja!
Vēstī manu atnākšanu:

Nāku pušķot bērnu kapus,
Visu zemi pušķodama.
Nāku saldā elpojumā
Dzīvu sulu rietējumā
Pumpurīšu segas raisu,
Ziedu acis vaļā veru

Visu dzīvu dzīvinot!

Bērziņ, kapa pagalvītī,
Baltais zemes puisēniņ!
Zelta liepa, meitenīte,

Saules medus glabātāja!

Nesiet visiem saldus sapņus,
Nesiet spožus vēlējumus;
Vijiet sirdis ar sirsniņām,
Kā zariņus savijot! —

Kūko, zelta dzeguzīte,
Atlaizdamās, aizlaizdamās,
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Lai zied tavi spārnu gali
Katru jaunu pavasari!
Kuko, mana dvēselīte,
Kūko! Kūko!

(Dzeguzei kūkojot krīt priekškarB.)



Saulains stūrītis

Liriska biografija

I

Moto :

Mazais putniņ Lididi,

Mazā zivtiņ Brididi.

Noved mani Biminī.

Heiae.
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Priekšvārds

Klajā laižot šo dzejoju krājumu, man jāaiz-
rāda, ka te ir dota tikai daļa no kāda lielāka dar-

ba, kurš, kā„liriska biografij a", šinī sev

īpatnīgā formā grib ietvert veselu dzīves gājumu
viņa dažādos pakāpienos. Šīs grāmatiņas ietilpu-
mā, pēc īsa vispārēja atskata par visu dzīvi, kon-

centrēti spilgtākie un raksturīgākie bērnības ie-

spaidi un pāreja pirmajā jaunībā, sniedzoties —

apmēram līdz 16. dzīvības gadam. Šādam satu-

ram esmu mēģinājusi piemērot arī dzejas situā-

ciju, pantu architektonisko izbūvi, koloritu un

ritmisko noskaņojumu, izvairīdamās no asākām

kontūrām un spilgtākiem krāsu toņiem un turē-

damās mīkstinātās skaņās un viegli plūstošās pār-

ejās. Tomēr, man reizē jāiebilst, ka esmu vietām

pārkāpusi sev pašai spraustās robežas un ka sa-

turs pārlauzis aplikto rāmi, kā, piemēram, dabas

dzejoļos. Te man varētu arī pārmest, ka es uz

dabu esmu skatijusies ar Raiņa acīm un ar zvaig-
znēm runājusi viņa valodā, bet kurš gan mūsu

tautas simbolikas laikmetā būtu varējis izvairī-

ties no viņa iespaida?
Bet tagad es atstāju reālo jautājumu un dzī-

ves īstenības cietzemi aiz sevis un dodos tālā ce-

ļojumā uz savu „Bimini". Melnie negaisi patla-
ban guļ ierāvušies apvāršņa malā, debess smaida

noskaidrojusies, un labvēlīgs vējiņš pūš mana pa-

saku kuģīša baltajās burās. Un tur, zilajā tālu-

mā, uznirst manas Bimini saulainie krasti...

Sirds man sāk stiprāk pukstēt. . .

acis aizplīvuro
valgana migla ...

Vai es tur atradīšu tos, kurus

es meklēju? Tos, kurus esmu pazinusi bērnībā
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un pirmajā jaunībā? Savas skolas biedrenes,
kuru mīļie vārdi, neminēti tepat lido virs melna-

jiem burtiem kā baltas kaijas ...
vai es viņus

visus vēl atradīšu? Un ja es vēl dažus atradīšu,
vai viņi mani vairs jel maz atminēsies? Vai viņi
mani, kuru dzīve izšķēlusi laukā no toreizējās
kopējās saskaņas, aiznesdama tālu prom pa ci-

tiem ceļiem un ieraudama savos ekstrēmos un

pretrunās, jau sen neskaita kā pazudušu? Vai

viņi, šie mierīgie laimīgie, vienmēr ar dzīvi sa-

skaņā esošie, dzimtenes saules sildītie, man, mū-

žīgi apkārt klejotājai un meklētājai, novēlēs

vienu kaktiņu zem savas līdzjūtības siltās uguns?
Vai tie atradīs manis labā kaut vienu labu vār-

du?.. Asaras, — rimstieties jūs, neprātīgās asa-

ras. Es neļaušu jums aptumšot savu gaišo ce-

rību ainu! Un ja viņu ari būtu tik maz, tik pā-
rāk maz, kas par mani uzglabājuši labvēlīgu at-

miņu, tad jau man pietiek! Pāri par laiku un

telpu un par visu, kas mūs šķir, es viņiem snie-

dzu roku sirsnīgā pateicībā. Viņiem sevišķi ari

ir rakstīta šī manu jaunības atmiņu grāmatiņa.
Ja viņi to lasot mani sapratīs un — varbūt ari

drusku mīlēs, tad tā būs mana mūža saldākā

alga.
Aspazija.

1909. g. 16. novembrī.

Vēlreiz par "Saulaino stūrīti"

Pēc vairākiem gadiem, kad «Saulainais stū-

rītis" publikā iespīdējis tik daudzās sirdīs, pat
dažās labās, kur valdija krēsla, man gan maz par
to būtu kas sakāms. Vai runāt par to, ka man „tas

melnais sāpju mūrītis" no tā laika audzis lielāks

un lielāks? Nē! Gar to gan nevienam nebūs in-

tereses. Te spīd tikai saule un atkal saule ar
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skumju salduma piemaisu. Vienīgais, kas vēl

būtu paskaidrojams, ir tikai psicholoģiskas da-

bas. Tas pirmā priekšvārdā nebij sacīts. Te es

pirmo reizi ņēmu iespaidus tieši no dabas un sa-

vērpu tos kopā ar bērnības atmiņām, jo man jūtu

atmiņa ir ārkārtēji dzīva. Esmu pagātnes cil-

vēks, kamēr Rainis dzīvoja nākotnē, kaut ari tā

viņu vīla. Bet par to tagad nerunāt, vēsture no-

skaidros reiz visu īsto seju.

Bija jauki rīti Kastaņolā, Luganas ārpilsētā.
Mēs ar Raini staigājām pa tādām taciņām, pa

kā-

dām parastie lielo viesnīcu apmeklētāji neiet.

Tiem ir arvien viens vadonis, kas tos visā steigā
izvadā pa parastiem ceļiem, lai tikai ātrāk tiktu

uz visiem pieciem ēdieniem, kam jāizēdas cauri

kā Leiputrijā.
Bet mums, nabaga trimdiniekiem, piederēja

laiks, saule un brīve. Kas mums bēdas par ēšanu,

vai tā bija, vai nebija. Ari citi piederumi, piem.,
tualete nebija svarīga. Tā bija jau vairākkārt

lāpīta un apkārt griezta gan uz vienu, gan atkal

uz otru pusi. Un mazā istabiņa, kurā abi dzī-

vojām, kā tagadējie bezdarbnieki, tai uz sliekšņa
sēdēja Pasaciņa, kas runāja zvaigžņu valodā un

smējās dievu smieklus. Pasaciņa ari bija torei-

zējais pavasaris: janvāra beigās silta saulīte, un

mūru spraugās ziedēja pirmās dzeltenās atslēdzi-

ņas. Rainis man ik rītu tās pārnesa. Vēlāk viņš
mani veda pa gruvekliņiem un akmeņiem, kur

ziedēja pirmās vijolītes. Vēlāk nāca narcises, un

tad mēs kāpām gan pa stāvu kalnu nokārēm, gan

dziļām gravu plaisām. Rainis man visur bīsta-

mās vietās nemaz neļāva kāpt līdzi, bet nosēdi-

nāja mani zālē kā bērnu un teica: „Sēdi klusi

un gaidi, kamēr es tev atnesīšu narcišu un maij-
puķīšu pilnu klēpi." Sēdēju ari. Sapņoju un aiz-

sapņojos tālā bērnībā, jo — kā jau teicu: esmu

pagātnes cilvēks. Nejauši pavēru acis un ierau-

dzīju sev pie kājām mazu zāļu čumuriņu, kas

neizsakāmi spoži mirdzēja visās varavīksnes krā-
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sās. Ilgi es viņā noraudzijos un nodomāju: „Tik

maziņš tu esi kā maza sirsniņa, un tomēr sevī

spēji ik šķiedriņā uzņemt visas debesu krāsas!"

Tas neapzinīgi darīja uz mani iespaidu, un kad

pārnāeām mājās, neatlaidīgi meklēju pēc formas

un iekšējās izteiksmes. Otrā rītā man, kas agri
mostas un gultā klusi sarecē savus darbus, rodas

jau pirmais dzejolis: „Kad meklē dvēseli, tad

agri ej no rīta." Tas ari bija domāts pirmā iz-

devuma priekšgalā, tikai nezinu, kādēļ visos iz-

devumos tas pārcelts tālāk. Viņam nav ari ko-

pīgs noskaņojums ar citiem dzejoļiem. Sacerēts

tas tika starp janvāri un februāri un tad vēlāk

nosūtīts Birzniekam-Upītim apgādei. Tagad šis

dzejolis ievietots kā otrais. Birzniekam-Upītim
nākas ari dziļi izjusta pateicība, jo tas pirmais

interesējās, kā mums klājas, un izdeva mūsu pir-
mos darbus, ārzemēs sarakstītus. Vēlāk ari iera-

dās Ansis Gulbis, kas izdeva tālāk Raiņa darbus,

un Jesens — „Jaunības tekās" manējos.
Atgriežoties vēl pie Kastaņolas, man dzīvi

stāv acu priekšā lielā ziedu jūra, kas pa simtām

terasēm no stāvā Montē Brē veda lejā līdz pat
ezeram. Tā kūsoja vienos rožaino firziķu un ap-

rīkošu un baltos ķiršu ziedos, tā ka zeme nemaz

nebij saredzama. Kur nu vēl lielie mimozu koki,
kurus Rainis sevišķi mīlēja! Kur vasarā lielās

maņolijas! Pēdējo smarža ir tāda, it kā nāktu

no dziļākās jūras dzelmes. Un vēl toreiz tur zie-

dēja viena puķe, kas smaržoja un ziedēja par
visām skaistāk. Šīs burvīgās puķes vārds nekur

katalogos nav apzīmēts, ne ari herbārijos uzgla-
bāts. Viņa ari nelīdzinās tagadnes puķēm, bet

viņas nosaukumu tomēr atminu, tā saucas — mīla.

Varbūt, viņa tur vēl zied. Bet kas viņu grib uz-

meklēt, tam jākāpj uz augsta stāva kalna vai ari

jānolaižas dziļās gravās un nav jābaidās ne no

asiem dzelkņiem, ne no nāvīgām čūskām, kas tur

allaž vijas. Nekad šos ceļus ari nedrīkst uzmek-

lēt viens, bet tikai divatā.
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Diezgan par šo atmiņu tematu! Sāk izbeig-
ties tintes melnā sula, un tā cita bālā, rūgti sājā
sula taču neder ne saulei, ne priekam.

Savā pirmā priekšvārdā esmu sacijusi, ka

dzejoju Raiņa iespaidā, tas domāts tikai jūtu zi-

ņā, īsteni, Rainis dzejoļu krājuma saturu dabūja
zināt tikai, kad tas jau bija gatavs. Tad viņš

pievienoja klāt divus savus dzejoļus, kas sākas:

„Kā nemazgājies mēnesis" (286. 1. p.), „Par

pumpurīti un lapām" (289. 1. p.). Viņam nebija
toreiz tos kur likt, jo viņš nodarbojās ar parti-

jas dzejoļiem, ko prasija laiks. Jo lielāks brī-

nums man bij, ka starp tik daudz atzinumiem,

ne savā laikā rakstītam dzejoļu krājumiņam vis-

vairāk piekrita partija. Man jādomā, ka tas būtu

bijis cīņas gars, kas toreizējos laikos jau bij pa-
modies bērna dvēselē un vispār raksturoja va-

roņu laikmetu.

Bet tas bij tik sen! Vai vēl tagad sau-

lainais stūrītis spēs iespīdēt pa visādām plaisām
un šķiru mūriem — izrādīsies.

Novēlu cien. lasītājiem, lai Kastaņolas saule

spīd pār visiem.

Aspazija.
Dubultos, 1934. g. 12. janvārī.





Atskats

Moto:

Les poētes sont des hommes, qui ont

garde leurs yeux d'enfant.

Dzejnieki ir cilvēki, kuri uzglabājuši

savas bērna acis.

Alphonse Daudet.
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Saulains stūrītis

Ja daudzi ziedi neplauka
Un citus ēnā nomāca

Tas melnais dzīves mūrītis,

Tad zini — viena vietiņa
Tev palika vēl: — bērnība,
Kā mazs un saulains stūrītis.

Gan augļi viņā nenobriest,
Ne sulu var iz ogām spiest,
Ne vīt vēl rožu vītes!

Bet lai tu tukšā nepaliec
Un ērkšķiem vien tik plosīts tiec.

Tad ņem kaut — vijolītes.
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Kad meklē dvēseli

Kad meklē dvēseli, tad agri ej no rīta,

Kad to kā jaunu zvanu tikko lej,
Kad dzīve, hieroglifiem neizvīta,
Tev saldā vientiesībā pretī smej,
Un sirds kā upe, kas vēl nesildīta,
Priekš saules lēkta vēsos viļņos dej.
Tai nav nekas ne apslēpjams, ne sedzams,
Līdz pašai dzelmei dibens cauri redzams.

Tik neej pusdienā, kad versme valda

Un tvaiki maz pa mazam nogulstas,
Kad dvēs'le, piesūkusies kaislēm, malda,
Ne pati sev, ne citiem uzticas; —

Laiks katru pirmatnību drupās skalda,
Nekā nav liela vairs, — tik daļiņas!
Ko tad tev vārdi teiks, tā nebūs tiesa,
Un ko tu apkampsi, tā būs tik — miesa.

Bet krēslai metoties ar' dvēs'li rasi,
Kad tā no ilgā ceļa pārnāca,
Ak, tad tu viņai, pārcietušai, prasi,
Kā tā gan melos īsto atrada,

Jeb viņas apskaidrotā sejā lasi,
Ko vārdos izsacīt vairs nevaj'ga.
No pleciem nomesta tai smagā nasta,
Tā balta pretī māj no otra krasta.

Ne diena vairs — bet tikai dzestra dzēsma

Tev pretī plūst no vēla vakara,
Ne puķe vairs, bet — tikai salda dvēsma

Kā smaržas sapnis pāri palika;
Ne vētra vairs — bet tikai viegla vēsma,
Ne dzīve vairs — bet tikai atmiņa
Virs liesmas spīd kā izdegušas plēnes
Un nāves naktī mirdz kā maigais mēness.



261

Mīļa sejiņa

Iz zaļi lapota lodziņa
Māj mīļa, bāla sejiņa ...

Kas viņa? — neuzminu!

Tā nav man ne rada, ne paziņa,
Ne draudzene, ne māsiņa ...

Es minu un neuzminu —

Vai maz jel to kādreiz redzēju?
Bet tomēr — man ir, ka to mīlētu

Es minu un neuzminu—

Jā, jā, es jūtu, es mīlu to

Ar sāpēm, kā to visdārgāko ...

Ak! — tagad, tagad es zinu!

Tu mīļā, bālā sejiņa,
Iz zaļi lapota lodziņa
Tu māj man — jaunība mana!
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Ilgu zeme

Lai būtu sapni vai nomoda,
Tev nespīd zvaigznes vairs otrreiz tā!

Lai ietu caur visu pasauli,
Tu nerāsi vairs to zemīti:

Tur glāsta zīda vējiņi,
Tur čalo sidraba strautiņi.

Auž smalkus tīklus zirneklīts,
Guļ saulītē izstiepies staipeknīts.

Tur kociņš, tur krūmiņš, tur kopā viss

Kā dzeltens puķu pušķītis!

Tur miti tu tēva mājiņā
Kā puteklītis ziediņā.

Tur juties tu māmiņas mīļā ziņā
Kā diedziņš ievērts adatiņā.

Tur tiki tu viņas mīlēts un skauts,
Kā ziediņa zālīti plūdina strauts.

Kā biedris tavās rotaļās
Mazs kaķīts ar tevi spēlējās.

Un mīļākais ciemiņš, kas atjāja,
Bij sniedziņš uz balta zirdziņa.

Bet viesi vislielākās godībās
Bij ziemsvētki rakstītās kamanās.

Bij viss tavs dzīves gājumiņš
Kā pirkstā uzmaukts gredzentiņš.
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Nu ej tu caur visu pasauli,
Bet nerodi vairs to zemīti, —

Nekur vairs zvaigznes nespīd tā,

Kā tavas jaunības lodziņa!
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Tas laiciņš

Kur viņš gan palicis,
Tas mīļais laiciņš?

Kā baltu zvaigzni ievērpis
To zilgans tvaiciņš.

Kā dziestošs spožumiņš
Mirdz katris brītiņš,

Gan maigi miglots vakariņš,
Gan rasots rītiņš.

Tad laimes dāvana

Bij katris nieciņš,
Un sidrabsmieklos skanēja

Vēl zelta prieciņš.

Bij mierā dvēsele,
Kaut negaiss brieda,

Kā iesnaudusies bitīte

Uz ceriņzieda.

Ne viņš ir aizgājis, ne viņš,
Es pati aizgājusi,

Kopš aizgriezies mans mēnestiņš
Uz tumšo pusi —

Šis laiks, cik svešs man viņš,
Šī dzīve — nasta!

Es esmu izmests dzintariņš
Uz dzīves krasta.

Ne tas vairs jūru zin,
Ne dzelmes cilti,

Tik sāpēs čirkst, kad viņu min

Pa sauso smilti.
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Pagātnes pagalmā

(Māmiņai davats)

Baigs, nepārredzams, svešs

Ap pagātnes galmu plešas mežs.

Neviens vēl tam cauri nav izgājis,
Nedz atpakaļ ceļu atradis.

Laiks rit te garām, — nav kas viņu vēro,

Nedz sit te pulksten's, nedz te stundas mēro.

Šī mūža nakts

Tiek traukta tik no vienmuļīgas takts,
Kur mežakalējs dzenis

Jau senis

Kaļ savā smēdē

Ar smailo āmuru uz priedes lakts.

Turpat tam blakām ari ūpīts dēdē

Uz nokaltuša zara gala
Un aizsmakušā balsī raud un smejas.
Un tālāk

— grūtsirdīgā lakstīgala;
Tā nedzied vairs, tik sapņo savas dzejas.
Pa krūmiem rūc resni dunduri;
Tiem kamzoļi zaļām un zelta strīpām
Visnotaļ nostīpoti kā stīpām;
Tie sapņu princeses bijušie pilskungi, —

Bet tagad pašiem tiem valdnieku slava,

Jo princese aizgāja sen tās vairs nava!

Un te mans pagalmiņš!
Pavisam ar zālēm aizaudzis viņš!
Un zirneklis vārtus tam aizaudis

Un vēl arvienu tālāk auž.

Uz sētas sēd aizsnaudies krauklītis,
Diezin, cik gadu viņš tur jau snauž!
Pat mēnesis rietēt te aizmirsis,
Un bālā puslokā, it kā skumtu,
Vēl gaišā dienā sedz mājiņas jumtu.
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Vēl dārza vidū mazs avotiņš,
Un pāri tam bērzs,

Kā acij pāri plakstieniņš,
Ar zaļām skropstām nokarājas sērs.

Bet ak, šī acs jau izsīkusi!

Tik viena pati asara

Vēl palikusi,
Pār kuru kāda nāriņa
Tur pārklājusi žēlīgi
Savu zaļo zīda plīvuri.

Ari dobīte vēl ir palikusi
Un kuplās puķes uz tieva kāta,
Kas lokās kā jaunas skuķes bez prāta,
Bet tā viskuplākā nolūzusi —

Es zemajā mājiņā ieeju klusi, —

Tur mana vecā māmiņa,
Kā dreboša pavarda guntiņa,
Vēl nava gluži izdzisusi,
Un plivinājās, un kvēl, un kvēl,
Un mani pārnākam gaida vēl,
Lai rociņas manim sasildītu

Un siltās sakšiņās mani tītu,

Kā toreiz, kad lietū un aukā

Biju aizskrējusi tāli laukā.

Ak māmiņ, nav vairs tādas ugunsdegas,
Kas spētu mani vēl sasildīt!

Es nevaru dzīvi nokratīt

Kā lietus lāses no savas segas —

Ak māmiņ, par tālu es aizgāju,
Par ilgu projām es jau mitu!

Pie tevis es pārnākt vairs nespēju,
Es dziļos atvaros iekšā kritu

Un straume, kas mani no tevis šķir,
Arvienu platāk un platāki šķeļas —



267

Ak māmiņ, mīļā māmuliņa,
Tu sirmā bērnības pasaciņa,
Viss un tu pati tik sapnis ir!

Virs viļņiem, kuri melni veļas,
Tik šūpojas maigi vēl atmiņās
Kā balta ūdens lilija
Tava mīļā, sirmā galviņa.
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Agrumā

Vēl zilie un platie debeši

Vaļā nav attīti,
Postoši negaisi, krācošas krusas

Vēl cēlušās nav no dusas;
Vēl dienas, kuras nākotne mums dos,

Guļ ievīstītas mākoņielokos.

Virs atmatas izkaisīts spožumiņš,
Tur staigājis naktī ūdentiņš
Ar kristāla kurpītēm
Pa plānām un plīstošām gālītēm.
No dzestruma vēl apdvests siltumiņš,
Kaist rītam vaigā kaunīgs sārtumiņš.

Nu laiks visiem zemiem krūmiņiem,
Laiks visiem sīkiem stādiņiem.
Kur mūriem vien spraugas,

Puķu actiņas raugās;
Pat ērkšķiem dzeloņgaliņi tik mīksti,
Ka maigi tos ar roku glaudīt drīksti.

Mirdz saulē sīks zālīšu cekulīts,
Viss vienās rasas guntiņās tīts,

Visās krāsās izraibināts,
Kā ar varvīksni apputināts!
Lūk, zilas, baltas ziedu nometnītes,
Kur mājo vijolīšu ģimenītes.

Nu runā, dvēsele, tas ir tavs laiks!

Kad vēlāk celsies karsto dienu tvaiks,
Kļūs troksnis, krāsu raibums spilgtāks, kvēlāks,
Tavs vārds tad skanēs vienmēr klusāks, žēlāks,
Līdz beidzot tu pavisam klusēsi

Tik runās lepnums, likten's, pērkoni.



269

Priekšjūtas

Iz zemes galvu pabāzis,
Ar šaubām vēl skatās krokuss,
Un pirmās, nedrošās lapiņas
Sāk plaukdamas apsegt kokus.

Tās bailīgi čukst: „Kur paliksim?
Nāks sala vēl — visas mēs apsalsim!"

Daudz ari lapu dīgst un nīkst,
Pirms visa birze top zaļa —

Daudz jaunība pieņemt un atmest drīkst,
Par visu dzīvi tai vaļa —

Vēl zari var plēsties šā vai tā:

Augt katrs par sevi vai žuburā!

Bet kad jau lielās līnijas
Ir dzīve novilkusi,
Tad atliek tik divas izejas;
Uz vienu vai otru pusi;
Tad atliek tik — vai nu iz dzīves bēgt,
Vai klusi ar ikdienu līgumu slēgt.
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Ziedoņa dvēsele

Vai to neviens nav redzējis?
Starp plūdiem uz pakalniņa
Sēd sīka, balta meitiņa —

Vienā pašā sarmas krekliņā,
Ar basām kājiņām viņa!

Vēl tikai pārsliņu sedziņa
Uz salstošiem pleciņiem uzmesta.

Vai to neviens nav mīlējis?
Šo balto Psichi bez ziega,
Ar gariem, tumšiem plakstiņiem,
Kas pilni ar asaru pilieniem,
Kā egļu zars kūstoša sniega!

Viss dārgums tai — ledus gredzentiņi!
Mirdz slaikajos pirkstiņos uzmaukti viņi!

Vai to neviens nav turējis?
Neviens vai nemānija,
Kad viņa nāca un aizgāja?
Vai tad tik viņu atrada,
Kad tā jau beigta bija!

Šķēps krūtīs tai iedurts bij — saules stars

Ak! Ātri beidzies pavasar's.
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Zelta sapnīt'!

Zelta stellēs sapnīts auž,
Smalkāk auž par zirneklīti

Plānu, plānu plīvurīti.
Brīnumains un neskatīts,
Viss vēl zilā miglā tīts,

Viegli viļņo plīvurīts.
Zelta sapnīt', aud vien, aud!

Aud kā rīta blāzmojumu:
Laimes tālo atspīdumu,
Sēru maigo miglojumu,
Visus saldos brītiņus
Sien kā zelta mezgliņus.
Sāpju ziņas, prieka miņas,
Augšup, lejup paminiņas;
Ak, cik aši mainas viņas!
Ak, cik agri acis raud!

Zelta sapnīt', aud, vēl aud!

Sapnīt', sapnīt', ko tā steidzi!

Nebeidz, ak, vēl nenobeidzi!

Aud vēl spožas maliņas:
Aud vēl apkārt atmiņas —

Ņem vēl vienu pavedienu,
Vienu zelta saules dienu,
Vienu pašu, tikai vienu!

Ak, cik tumša tumsa draud -

Zelta sapnīt', aud, vēl aud!
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Steigās

Ak, jaunu dienu gājumiņš
Kā kamoliņš šķetinājās;
Rit saules zelta ritumiņš,
Laiks iet un neapstājas —

Tik aši projām steidzas viņš
Kā precinieka kumeliņš,
Kas raidīts prom no mājas —
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Jaunās dienas

Ne nojaustas, ne izjustas,
let tavas jaunās dieniņas,

Vai tev nav žēl pēc viņām?

Tās birst kā zieds, tikko tās skar,

Vējš viņas līdzi aizpūst var

Ar bērza bārbaliņām.

Gan citas dienas nāks un ies

Un kā pa straumi projām skries

Starp kaislībām un dziņām.

Tās kūsos, kāps un sasliesies

Vai ļims un plauks, un dalīsies,
Un guls starp dūņu tiņām.

Un vēl nāks dienas spožākas,
Tās māņu vizmā mirdzošas

Degs raibām uguntiņām.

Un nāks tās visujaukākās ...
Tik ne vairs tās, tik ne vairs tās,

Ne vairs ar pasaciņām!

Ak jaunība, vai nemani?

Nupat tu cauri izgāji
Caur zilām debestiņām!
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Ak, jaunam būt!

Ak, jaunam būt!

Nekas nav grūt'!
Tev, jaunība, nereibst no augstuma
Tu mierīgi staigā virs dzelmeņa,
Tam pārstiepusi kā tiltiņu
Vienu pašu zelta matiņu.

Ak, jaunam būt!

Cik viegli zaudēt, cik viegli gūt!
Kur neaizej pats, tur vējiņu sūt.

Tev gribēt vien jau ir panākums,
Un zieds, ne auglis šķiet ieguvums.

Ak, jaunam būt!

Sirds pilna pašas salduma

Kā medus pilna šūniņa,
Un asaras, jaunības raudātas,
Tūlīt par varvīksni pārvēršas.

Ak, jaunam būt!

Pat sāpes tev atnes tik labumu,
Kā balasts tās notur līdzsvaru,
Lai lidojot gaisos tu neizzustu,
Lai spārni kā Ikaram neizkustu.

Ak, jaunam būt!

Pat mirt nav grūt'!
Tad vecumā neizskan skanošā stīga
Un nespēkā — bet kā bezdelīga
Tu rotādamies pārskrēji
No viena uz otru ziedoni.

Ak, mirt nav grūt'!
Tik jaunam, jaunam būt!



Bimini

Moto:

Mazais putniņ Lididi,

Mazā zivtiņ Brididi!

Noved mani Biminī!

H c i ne.
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Aicinājums

Skaties, kur vistuvāk liecas

Zemei pāri debestiņa,
Ja tev ilgas turpu tiecas,

Nāc! — tur mana istabiņa.

Ērkšķi, kas tev rokās durtu,

Nesastapsi tur nevienu,
Itin kā no burvja burtu

Redz tik apkārt rožu sienu.

Skaties logā — spīd tur iekšā

Zaļa sapņu uguntiņa;
Arā, mājas durvju priekšā,
Sēd uz sliekšņa pasaciņa.

Ja tev nava tālāk ejas,
Paliec, patriecies ar viņu!
Dievu smieklus viņa smejas,
Runā zvaigžņu valodiņu.
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Ziedoņa bērni

Saule pie kreisās!

Saule pie labās!

Kopā ar saulīti

Rotājam abas!

Viena actiņa vaļā,
Viena piemiegta,
Es smejos kā apriļa
Dieniņa!

Mani radi ir — vējš
Un sīkais lietiņš,
Mans brālīts — pie debesīm

Zvaigžņu Sietiņš.

Ar straumi, kas nakti

Atplūdis,
Mums vienāds mūžiņš
Un liktenis:

Zudīsim, gaisīsim
Miglā un tālē

Zelta lāsītes

Paliks vien zālē!

Mēs varam jau aiziet

Rītu vai parīt, —

Kad puķīšu nebūs,
Kas mums vairs ko darīt!
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Kas man tur daudz!

Kas man tur daudz ir jāzina,
Kā augu un kā tapu!
Kas mani dzīvē ienesa

Kā vilnis rožu lapu!

Un kā man turpmāk nodzīvot?

Tam nepielieku svaru!

Kā lakstīgala, laipojot
No zariņa uz zaru!

Kas nāks? kas būs? kur palikšu?
Es nelikšu zīlēt burvim!

Kā zvaigznīte iznācu, ieiešu

Pa zaļajām debesu durvīm.
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Nebēda

Pa laukiem un grāvjiem tik teciņiem!
Suku-juku pinkainiem matiņiem!
Kājiņas basas, bez apaviem!

Gan zirneklītis izaudīs

Priekš manis audumiņu,
Un kurmītis man atnesīs

No samta kažociņu.

Bez diedziņiem, šuvām un āķīšiem
Visu sasienu saules stariņiem,
Visu saspraužu kopā ar dadzīšiem!

Ko bēdāt man, kāds atnāks rīts,

Ko bēdāt vakariņa!
Es karājos kā kukainīts

Pie puķu pakariņa.
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Viešņa

Visapkārt katram zināma

Ar darbiņiem, nedarbiņiem,
Es eju kā mīļa lieldiena

Ar samta pūpoliņiem.

Kā savu māju gliemēzīts
Nes līdz uz muguriņas,
Tā ari nesu visur līdz

Es savas debestiņas.

Ar smiekliem un ar smiekliņiem
Man pilns ik lūpu stūrīts,
It kā ar jauniem baložiem

Zem jumta dūc pilns būrīts.

Kur vien es durvis paveru
Uz ciema istabiņu,
Es iesviežu iekšā prieciņu
Kā sarkanu kamoliņu.

Kā vējiņš iet lapiņas čabināt,
Es eju visus smīdināt.
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Divus vārdiņus

Divus ļoti mīļus vārdiņus
Es iečukstēšu kam ausīs,

Viņš lūkos: — „Kas bija, kas nebija?"
Bet vairāk gan nesaklausīs

Un nodomās: — „Maija vēsmiņa!"
Bet manis vis nenojausīs.

Divus ļoti asus dadzīšus

Es matos kam ielaidīšu,
Bet kamēr viņš būs manijis tos,

Tik ilgi vis negaidīšu —

Un it kā mēnestiņš mākoņos,
Es aši nozudīšu
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Nedarbiņi

Kā kvieši tēva tīrumā,

Vārpa pie vārpas briedumā,
Tā mani tikumiņi

Līkst kupli, zelta vālēm!

Bet aug ari starpā kokaļi
Un spuraini vanagnadziņi:

Tie mani nedarbiņi,
Tos var jau redzēt iztālēm!

Kas tiem tur ziedēt neatļauj,
Tam kvieši līdzi jānopļauj,

Tad kopā visi viņi
Bez laika aizies par zālēm!



284

Tāda es esmu

Tik jautra kā burbuļu avotiņš,
Tik sēra kā pāri tam vītoliņš,
Deg acīs zaļš spītības uguntiņš,
Iz pirkstu galiem skrej zibentiņš —

Jā, tāda es esmu — to zināt!

Nu nākat un manu mīklu minat!

Starp ikdienas rupjiem skārieniem,
Starp pārdzīvotiem uzskatiem

Es esmu kā roze starp rāceņiem,
Kā uguns starp sausiem žagariem —

Jā, tāda es esmu — to zināt!

Nu nākat sev pirkstus apdedzināt!
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Princese

Man stāstīts tik daudz pasaku,
Es neticu vairs viņām, —

Līkst galva man zemāk un zemāku

Kā upes vītoliņam.
Kur atrast pasaku tādu, tik skaistu,
Kas stāstīta tūdaļ neizgaistu?

Es pati gribu ko izdomāt,
Kur viss, kas skaists, ari patiess kļūtu,
Un to visskaistāko vēl turklāt,
Kur pati es tā princese būtu —

Un zelta krēsliņā sēdētu še,
Kā lukturī iedegta svecīte.
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Mēness dziesmas

I

Kā nemazgājies
Mēnesis,
Kā savēlies

Ir iznācis!

Viss vaigs tik pelēks,
Grumbās rauts,

Kā rūpestu
Un bēdu skauts.

Vai nelaikā

No miega celts?

Kā negribot
Spīd bālais zelts.

Vai saulīte

Jau izdzina,
Lai nāk no agra
Vakara.

Uz dusu pati,
Lūk, jau riet,
Lai mēness nakti

Sargāt iet!

Ak, tevi, mīļo,
Miedziņš māc,
Es zinu gan,

Nāc, gulēt nāc!
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Kurš nakti tevi

Raudzīt ies,

Vai tu pie debess

Kavējies?

Tik drusku ašāk

Celies rīt

Un saulei pretī
Agri spīd'!
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Nedrošais tilts

II

Ak, tavu prātu!
Ak, tavu iedomu!

Mēness pār upi
Būvēt grib tiltiņu!

Steigu steidzībā,
Raitā rīcībā,
Līdz mēness dilumam

Jābūt tam gatavam!

Dimanta dēļi,
Zelta grodi,
Spoži spieķīši,
Spulgi spraislīši...

Zibin-zib zāģīši,
Cilājas cirvīši,

Vizuļo vīles

Virs dzidrās dzīles.

Vilnīši veļas,
Āķīši ķeras,

Šķiras un saistās, —

Kā laistas! kā laistas!

Bet, mīļo mēnestiņ,
To es tev pasaku:

Pa tavu tiltiņu
Es nu gan neiešu^
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Par pumpurīti un lapām

Viegli vējiņš
Caur lapām pūš,
Viena otrai klusi

Pie sāniem tās grūž.

Un grozās, un smejas,
Un čukst, un čaukst;
Tām pretim no lejas
Sārts pumpurīts plaukst.

Viņš kaunīgi rokām

Vaigu sev sedz,
Bet drusku caur pirkstiem
Cauri redz.

Un nosarkst sarkdams,
Un sirsniņai grūt',
Bet paslepu slēpu
Kā ilgas, ak, jūt.

Raud nakti cauri,

Cik pērļu tur bērts!

Bet rītu vēl as'rās

Zieds vaļā ir vērts.
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Dusoša Laima

Klus'! Klusi

Es celšos, kamēr vēl Laimiņa dus,
Lai zelta kurpītes kājā autu,
Es zinu, man viņa tās neatļautu —

Tā zemes bērnam tās nenovīd

Un saka: „Top melns, kas pārāk spīd!"
Tā dotu man rupjus zābakus,
Kas panes dubļus un putekļus.

Lai! Lai!

Es ļaušu vēl brītiņu padusēt tai:

Man zīda matiņi jāsukā,
Es gribu būt visskaistākā!

Es pīšu tos sarkanām lentītēm

Kā plīvošām uguns mēlītēm
...

Te atkal tai padomi būtu tik melni:

„Kas deg, tas sadeg, un paliek vien pelni."

KW! Klusi

Vel mana Laimiņa dus ka dus

Un nedomā turēt par mani vakti!

Bet puķe uzplaukst pēkšņi pa nakti,
Pirms saule vēl lec — — tā ari es!

Un nu tik projām ko kājiņas nes!

Es gribu, — ko Laima man nevar lemt,
Es gribu laimi sev pati ņemt!



Skuķīša gudrības grāmata

Moto:

Schweig' stille, dv fragendes Kinderherz

Und drānge die Trānen zuriick!

Uns aile hat es belogen,
Uns aile hat es betrogen,
Das sonnige Mārcben vom Gliick. —

Iz vācu literatūras,
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Mazā Pēnelope

Pa nakti, Pēnelope, ārdiji tu.

Ko dienu saaudi greizi,
Ak mīļā, kas tā par aušanu,
Aust vienmēr to pašu vēl reizi?

Es tā gan nedarīšu!

Man ari gan metas daudz mezgliņu
Un jādzird vēl bārieni klātu, —

Vai tādēļ nu visu audumu

Lai otrreiz es audinātu?

Vispār es neaudīšu!

Un savus preciniekus? — Nu!

Kad tādi sanāks, gan zināšu,
Kā visus aizraidīšu.
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Mazais Caķejs

Ak, ka vēl esmu tik maziņa!
Nedaudz par sēnīti lielāka,
Kā maza caunīte bikla!

Un sirds man tik vārīgi klusa,
Kā zariņš, kam uzmin, trusla —

No klusām asarām seja man vienmēr mikla

Lai saku, ko saku, — lielie smej;
To vienmēr tik dzirdu: „Ej projām, ej" ...

Bet es, es zinu, ko nezina tie!

Ko nezin' paši visgudrākie!
— Nāks brīnums, lūk, to zinu es,

Lai kā un lai no kurienes!

Nāks brīnums vai brīnumdarītājs,
Varbūt, ka nāks pats Pestītājs!
Kā ziedonis nāk ar vēju un sauli,

Viņš nāks un lauzīs stinguma čauli —

Tad tie, kas mani tagad smej,
Būs pirmie, kas viņam pretim skrej.
Bet mani tie klātu tam nelaidīs

Un barā mani zemē mīs;

Es nespēšu skart viņa drēbju vīli

Ar saviem sīciņiem pirkstiņiem,
Ne sacīt: „Tu, lielais, tu visu mīli,
Tu mīli ir mazo no mazākiem!"
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Bet tad, es zinu, es darīšu tā,
Kā citkārt darija Caķejiņš:
Es kāpšu kokā tāpat kā viņš.
Visaugstākā galotnes galiņā,
Un rociņas pretī tam plivināšu,
Un čivināšu, un čivināšu:

»Ņem mani līdz! Ņem mani līdz!

Kaut ari tikvien es tevim deru,
Ka pirmā no rīta actiņas veru,

Ņem mani līdz, ņem mani līdz!

Es būšu tavs laika cīrulīts!"
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Jēkaba trepes

Nupat, nupat es redzēju vēl,.,
Tas nevar būt, ka sapnis vien

Man acu plakstienus kopā vēl sien!

Kā citkārt Jēkabs redzēju es:

Uz debesīm ved kāpienes,
Ik kāpiens zeltā mirdzēja,
Bij jākāpj bez spraišļiem, bez pieturas,
Bet bail man nebija itin nemazi —

Es biju tik laimīga, laimīga!
Jau kājiņa bija uz kāpiena —

Te uztrūkos
... ak, cik man žēl!

Es skriešu rīta nokrēslā:

Varbūt būs trepes vēl pagalmā?
Nupat es taču tās redzēju vēl?

Ak, cik man žēl! ak, cik man žēl!
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Jāzepa sapņi

Tik jaukus sapņus tu stāstīji
Par sauli, zvaigznēm un mēnesi,

Un kā tās zelta vārpiņas
Tev visas priekšā klani jās!

Bet kā tev, Jāzepiņ, izgāja?
Par to tevi bedrē iemeta!

Es ari daudz sapņu sapņoju
Un citu par citu jaukāku!
Gan nakti, gan rītu pa atmiegām,
Gan dienā ar acīm vaļējām —

Bet ja es to ļaudīm stāstītu,

Vai mani ar' bedrē nemestu?

Bet kā to drūzmu man savaldīt

Un visus tos sapņus, kas manī mīt?

To sauli, kas man iz dvēseles spīd,
Zem kādām segām man viņu tīt!

Ja mani ar' bedrē iemestu,
Iz bedres tā ārā vēl spīdētu!
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Spārni

No pīlādžu ogām man kakla rota,
No salmiem pīti gredzeni,
Es staigāju, juzdamās izgreznota,
Kā cielaviņa pa zelmeni:

Es meklēju daiļumā remdināt kāri,
Kas tiecas, kas sniedzas par dzīvi pāri.

Bet pīlādžu ogas jau zemē bira,
Un salmu gredzeni pārtrūka
Nu citas domas man prātā nira:

Ak, spārnus! Man spārni sev jātaisa!
Varbūt iz garkūļiem? — Ak, to prieku,
Kad ērglim vai vanagam līdzi tieku!

Bet paskatos: — ērglis plivu, plivu,
Tepat vien lidinājās virs lejas;
Un vanagamapkārt čivu, čivu

Skrien bezdelīgas bez bēdu un smejas!
Nē! — turpmāk to vien es turēšu omā:

Daudz augstāki spārni man jāizdomā!
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Rotaļa

Es mīlu rotaļu — „mūžību'\
Un pieliekusies es noplūcu
Vienu mazu grietiņas galviņu:

Tai vidū ir zeltaina saulīte

Un balta lapiņu apkārtne,
Kā pati par sevi pasaule.

Tās lapiņas, tās ir planētas
lekš veselas saules sistēmas,
No viena centra pievilktas.

Es plūcu — un viegli sāk lapiņas rist,
Tik viegli vakars ļauj zvaigznītēm krist,
Tik viegli mūžība saulītēm dzist —

lau pēdējā man caur pirkstiem slīd,
ik viegli beigsies ir tu kādu brīd'.

Mūsu puķu lapiņa — pasaulīt !
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Mikrokosms

Es skudriņas priekšauta sagrabu:
Nu brīnieties lielu brīnumu!

Un skatieties, mazās actiņas,
Uz mani augšup pavērstas.

Mans sejs, mani baltie vaidziņi
Jums liekas balti mākoņi!

Un zilie acu atvari

Jums dzidrie debesu dzelmeņi.

Mani zelta mati, kas pāri krīt,
Pār jums kā saules stari spīd.

Kur sārtojas manas lūpiņas,
Tur austra ar rietu jums satiekas.

Un viss mans mazais priekšautiņš
Jums ir kā pasaules visumiņš!

Te augsti es gaisā to šūpoju:
Ak briesmas! ak to negaisu!

Švirrkš!!
— pēkšņi tās zālē izbira

Nu skudriņām šķietas — pastara!
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Dieva pabērnītis

Pa sapņiem tas man bij pasacīts
Un it kā eņģeļu vēstīts:

Es jutos Dieva audzeknīts,

Viņa debesu dārzā dēstīts.

Man vienai pašai sevišķi
Viņš vienu zvaigznīti dedza.

Kad nāca virsū negaisi,
Ar mākonīti sedza.

Pie debesīm kad redzēju
Pusmēneša slaiko loku.

Es jutu to sev apliktu
Kā mīļu, spožu roku.

Caur dzīvi es skrēju kā straume skrien

Pār upes akmentiņiem,
Es bridu kā saule caur rasu brien

Ar zelta zābaciņiem.
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Ak! — sen jau man ziņa citāda,

Un pati es esmu cita —

Es zinu, es esmu tik sēkliņa,
Kas ārpus žoga krita.

Un ciešot no rupjas apkārtnes,
Ar sirdssāpēm un ilgām
Es lēni vīstu bez izredzes

Starp nātrēm un starp smilgām —
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No Promēteja cilts

Nu nāciet vien mani nosodīt!

Es nebijos grēku izdarīt:

Es zagu!
Es gribēju rociņas sasildīt

Pie debesu ugunskura,
Te eņģelis nāk mani projām dzīt

Un mākoni priekšā tura —

Tad pati es paņēmu slepeni
Vienu sarkanu, kvēlošu oglīti»

Es zagu!
Ak Promētej, mans tēvoci,
Tu saproti manu dziņu,
Jo pasauli, auksto pasauli
Es gribu sildīt ar viņu!
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Pusnakts

Jau laktā visi gailīši,
Un izdzisuši skaliņi,
Krāc miegā labie ļautiņi.

Tik vējš gar logu vien klabinājas,
Vai pelīte kaut kur grabinājās.
Ak nē! ne pelīte — skuķīte!
Un es, es pati tā nedarbe,
Kas jūt pēc aizliegtiem augļiem dziņu,
Un slēpu grib lasīt grāmatiņu.

Vaidziņi tvīkst —

Ak vai to drīkst!

Actiņas mirdz!

Krūtīs lec putniņš, ne sirds:

Ak, māte tik stingra un tēvs tik bargs,
Tie nezin', kas manai dvēselei dārgs.
Nu īsos brīžos gribu to gūt:
Kad pusnakts, man vajag jau atpakaļ būt

Tad mostas tēvs un sāk iepīpot,
Un mani tas reizēm mēdz aplūkot.
Drīz ari kūlēji pieceļas,
— Un mana gulta tik tuvu skalam —

Man jāguļ tad klusi uz muguras
Kā kukainim, kas liekas pagalam.



305

...
Nu, aši, klus', zābaciņ, klibu-klabu!

Klus', kažociņ, tavu gribu-grabu!
Šviks! iedegas maza lampiņa,
Tā pati ari vēl nozagta
Kā dieviem uguntiņa!
Nu nāc, mana grāmatiņa!
Manu vēlējumu vēlējums:
Mans brīnums, noslēpums, atradums!

Man liekas, it kā zem katra burta

Būtu maza, sprikstoša guntiņa kurta.

Un domu liesmas iešaujas,
Un mēļu mēlītēs izplešas —

Un visi tie mīļie vārdiņi
Mani pulciņā apstāj kā draudziņi,
Un ved mani rindu pa rindiņai
It kā pa stidziņu stidziņai!

Top zeme mana tāla un tālāka,
Es kļūstu tai sveša un svešāka,
Es ceļos augsta un augstāka,
Grimst lejā ikdiena, nediena —

Ar pirkstiņu zvaigznītes es skaru jau,
Te, klau!

Ar dobju noskaņu dārdot sit:

Div—pad—smit
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Plašums

Ak māmiņa, mīļā māmiņa,
Man krūtīs cita dziņa!

Še jāmīt man šaurā aplokā,
Un priekšā atslēdziņa!

Tu ģērb mani, māmiņ, un baro,
Bet nemiers man actiņās staro —

Ak tētiņ, mīļo tētiņ,
Vairs nelīdz pātadziņa!

Uz ceļiem tu šūpoji meitiņu,
Bet viņa, ak, bet viņa —

Mans tētiņ, tu sirmais auklītis —

Skrej projām tavs jaunais krauklītis

Ak brālīt', mīļo brālīti,
Nu zemā istabiņa,

Ko tu priekš manis būvēji
Uz mūra pamatiņa,

Guļ drupās ... salauztas spāres —

Ak plašums! ak brīvās āres!
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Vēja braucēji

„Ko, meitiņ, klausies tik vērīgi?
Gar māju skrej viesuļa zirdziņi
Ar vēja kamaniņām.

Pār laukiem, pār grāvjiem kā šņāc un krāc
Pār celmiem iet kamanas brīc un brāc,

Ak meitiņ, bīsties no viņām!

Kas viņās iekšā sēsties drīkst,
Tam zils un zaļš gar acīm šķīst,
Cērt vaigā zari un stibas!

Tu atsistos tūdaļ pret akmeni,
No mutes tev izbirtu zobiņi,

Un pušu būtu ribas!

Kas vējam līdzi aizbraucis,
Neviens vairs mājā nav pārnācis,
Ne ziņas vairs, ne miņas!

Tik ķērcot vārnu bari vien

Vēl uz to pusi pakaļ skrien,
Kur aizbrauca kamaniņas —

—"

— „Ak māmiņ, lai ribiņas pārlūztu,
Lai zobiņi visi izbirtu,
Bet skaisti ir kamaniņās!

Ak māmiņ, ja ari braucējs zūd, —

Ak mīļā māmiņ, kā būt'? kā būt'?

Es sēdīšos taču viņās!"





Mākonītis pārlaidās

Moto:

Lilijas līgavai,
Rozes sievai,

Mirušai meitiņai

Lieciet vijolītes —

Še 1 i j s.
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Saites

Septiņas saites man uzmeta,

Septiņos valgos mani sēja
Un straujo dvēseli noturēja —

Sanāca radu radiņi,
Sanāca krustmātes, krusttēvi,
Ikkatrs pa vārdam piemeta,
Ikkatrs ciešāki savi Ika
Uz mani jau uzlikto slegu,
Lai tik nekad vairs neizbēgu!

Es tiku viņa gūstībā
Kā putniņš, kas ieskrējis istabā;
Ar varu tas triecas visām krūtīm

Pret loga rūtīm —

Un bēgdams sitas no sienas pret sienu

Bet tuvāk arvienu

To ķērāji ielenc šaurā lokā —

Līdz beidzot tas nokrīt aizkusis

Un galviņu ievilcis,
Klausās ar izbailēm

Uz rupjām gavilēm:
„Nu viņš mums rokā!"

Es zinu, no dzīves nav izejas,
Tik vienas pašas durvtiņas
Vēl vaļā atstātas tapa,
Vienas zemas, šauras durvtiņas,
Bet tās ved taisni iekš kapa.
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Verdzene

Aiz loga ziedoša ābele,
Un tālāk dārzs un mežmale

—

Kāds burvīgs skatiņš!
Bet visa mana pasaule
Ir tikai patumša aizkrāsne

Un rūcošs ratiņš!

Pa logu izskrēja dūjiņa
Un tālu zilumā pazuda,
Tā bij mana dvēselīte —

Bet izplūkātā kodaļa
Un saraudātā sejiņa —

Tās istabā gan vēl mīt te.

„Skrien, skriemeli, tavu skrējumu,
Par katru ceļu, kur netiku,
Lai dzijā rodas režgas!
Rūc, ratiņ, tavu rūkoņu.
Par katru prieku, man laupītu,
Lai metas mižgas un mežgas!

Lai rodas tik daudz bubuļu,
Cik niknu, kodīgu asaru

Tur virsū sabirušu!

Kas manu verdzības vērpumu
Sev izvēlēsies par tērpumu,
Tam tūdaļ drēbe būs pušu!"
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Likteni!

Neteici, neteici,
Atnāci, paņēmi!
Kā vējš salmiņu
Gaisos aiznesi,

Kā mazam riekstiņam
Sirsniņu pārkodi —

Svešajā malā

īgni mans mūžiņš,
Dzisdams kā guntiņš,
Dūmaini kuras, —

Ik pirkstiņa galiņā
Dzeloņi duras —

Ak tu briesmoni,
Likteni! Likteni!
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Tuksnesī

Kam atvērt dvēseles lodziņu,
Un kas pēc manis prasa!
Mans krūmiņš pilns sīku odziņu,
Kas dzirkst kā rubina rasa.

Bet neviens to tuksnesī nepazīst,
Manas odziņas zemē krīt un vīst,

Nav, kas tās kopā lasa.

Un slepenas sāpes juzdama,
Es spiežu uz krūtīm roku —

Kā nebūtībā zuzdama

Es sarkanā tvaikā ploku.
Uz āru laužoties dvēsele

Kā dzintara sveķu pilīte
Rit lēni lejup gar koku.
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Sāpju klēpītis

Es vārgstu dzīves šaurumā, —

Sirds ciešāk un ciešāk top ietīta

Kā neizprotamā baigā —

To vien tik bīstos un sagaidu,
Ka rupji kāds uzsaukt man varētu:

„Ko tu te apkārt staigā?
Tu sāpju pasaulē ienesi

Vēl savu sāpju klēpīti,
Te tevis īsti gan vaj'ga!"
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Sašauts cīrulītis

Tevis nomocīts,

Sirds, sāpju smagā,
Ne spēju saņemties,
Ne spārnos pacelties —

Kā sašauts cīrulīts

Es valstos vagā!
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Veļu puķīte

Es pašā saulītē

Vairs nesasilšu,
Kā bālais mēnestiņš
Es diltin dilšu.

Ne tīk man še, ne te,
Vīst lēni dvēselīte —

Kā veļu puķīte,
Kā balta asterīte!
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Debesu pelnrušķīte

Nakts, redzi manas ciešanas,
Kad neredzēja tās diena!

Mirdz zvaigznes zil-zaļas un sarkanas
...

— „Ak uzklausiet mani jel viena!"

Cik viņu ari augšā spīd,
— Skats sniedzas līdz pat polam —

Es neiespēju saskatīt

Tās ari man ko solam.

Gan Svērējs sidraba svaru sver,

Bet manas laimes nav viņā —

Un zelta graudi, ko Sietiņš ber,
Man nekrīt priekšautiņā!

Tur sasēdušās kā draudzenes

lekš vieniem debesu ratiem,

Brauc garām Septiņzvaigznītes
Gar maniem miglotiem skatiem.

Un mēnesis, mūžības vientulis,
Ar laimīgu smaidu vaigā,
No zemes acis novērsis,
Pa debesu ielām staigā.

Garš mirdzošs mētel's kā valdniekam

Tam mākonī pakaļ plīvo ...

Ak, kas gan zemes sāpes tam,
Kas lielajā mūžībā dzīvo!
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Tik zāle vien platā stigā kā vāts

Zem soļiem man vaļā darās,
Ik stiebrs lokās kā sāpināts,
Kur manas drēbes skaras.

Un puķes, no miega uztrauktas, mulst

Un skatās kā nesajēdzot,
Un uz lapu spilveniem atpakaļ gulst,
Pamazām plakstienus slēdzot...

Bet tu tur, zvaigznīt, vismazākā,
Kas vistālākā kaktiņā mīti, —

Tu lielajo zvaigžņu noliktā

Par debesu pelnrušķīti.

Ko viņas negrib ieraudzīt,
To modrām acīm tu vēro,
Tu skaiti, cik lapiņu zemē krīt

Un cik nolauztu zariņu sēro!

Kad tauriņam pārdur sirsniņu
Un kad skudriņu samin — tu zini,
Ak māsiņ, ar vienu actiņu
Tik drusciņ man pamirkšķini!
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Raudoša debess

Ko tu raudi, debestiņa?
Vai tev trūka zilumiņa?
Tev ap malām saule vijas,
Cauri stiepjas varvīksniņa!

Ko tu raudi, debestiņa?

Dienu mūžu gājējiņa,
Vai tev sveša atdusiņa?
Vai tev trūka agrā rīta?

Vēla, velga vakariņa?
Ko tu raudi, debestiņa?

Vai tev trūka silta vēja,
Mīļu glāstu atnesēja?
Vēl tev smagas, lielas lāses

Rit no zelta plakstieniņa —

Ko tu raudi, debestiņa?
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Rudens

Ko ta gaisma tik nespoža?
Ko tik bāla un sāpīga?

Aizgāja, aizgāja vasara!

Ejot no pirksta vēl pameta
Saules gredzentiņu.

Ko tās lapas tik sarkanas?

Vai gan bijušas meždegas?

Mežiņā staigā rudenis

Apses pazarā pakāris
Sarkano mētelīti.

Kur tās saldās dziesmiņas?
Skumji skan circeņu vaimanas!

Kur tas spēlētājs palika?
Grāvja malā guļ nomesta

Ganiņa stabulīte —

Kur tas dzīvības uzplūdums?
Kur tas strautiņu straujo jums?

Kurpu steidzies, kur palicis viņš?
Žēli tik pussīcis ūdentiņš
Pelēkām actiņām skatās —

Migla, ne saukta, ne gaidīta,
Migla kā pamāte atnāca —

Zeme, ak mīļā zemīte,
Dienu tev nespīd vairs saulīte,
Nakti i zvaigznīšu nava!
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Dadzītis

Ceļa malā aug dadzītis,

Mīļais Dieviņš tam apvilcis
Adatu kažociņu.

Apkārt tam skraida vējiņi
It kā nerātni puisēni,

Rausta aiz bārdiņas viņu.

Uzzied viņš ziliem ziediņiem,
Locīdamās rozes smejas par tiem.

Tauriņš i pieskrējis vēro.

Tikai viņpus lielceļa
Maza, pelēka smildziņa

Viena ar dadzīti sēro.

Rudens tuvu — — lapiņas
Bailīgi čokuros satinas:

Kā gan lai rādītu spīti?

Viesulis brāžas pār klajumu,
Salauž i pelēko smildziņu,

Dadzīša draudzenīti
—

Barga nāk ziema, bez saules, bez sirds,
Ledus zobus pret dadzīti ņirdz,

Brīnās: „Ko tu vēl te stāvi?"

„Zini, kam dzīvē nava nekā,
„Zini, kam pēdējo paņēma,
«Nebīstas cīņu un nāvi!"
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Bij!

Bij dvēselīte

Saules apspīdēta
Kā galotnīte,

Ak bij!

Bij, — mani sapņi bij
Kā vasaras sīkie putniņi,
Kā raibie kukainīši,

Ak bij!

Nu mana mīļā dvēsele

Kā iesniguši eglīte
Vairs nespēj zarus cilāt;

Vējš sniegu apkārt vij,
Ak bij!
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Varbūt ziedonis —

Varbūt ziedonis, varbūt ziedonis

Mani iepriecinās;
Viņš, kas caur ērkšķiem smiedamies brien

Ar savām zilām acīm vien

Viņš mani izdziedinās.

Varbūt vasara, varbūt vasara

Mani atdzīvinās.

Ar siltu saules rociņu
Kā satinušos lapiņu

Tā mani atritinās.

Varbūt rudenīts, varbūt rudenīts

Radīs līdzeklīti

Un man uz sāpju vietiņu,
Uz pašu slimo sirsniņu,

Liks baltu asterīti.

Ziema vienīgā, veļu māmiņa
Tā man līdzēt zinās,

Un mīkstā, baltā sniedziņā
Kā ābelīti mežmalā

Tā mani ieputinās. —
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Vai liela lieta

Vai mežiņš klusu cieta,
Kad trūka dzeguzītes?
Ar putniņiem pilni zari!

Vai liela lieta,
Kad nav vairs kamenītes?

Dūc tālāk bišu bari!

Tā ies man ari, man ari!

Kad klusi es aiziešu neziņā
Un trūks manis jautrajā pulciņā,
Neviens to nepamanīs;
Tik vien kā tanī dieniņā
Kāds zvanis kapsētā zvanīs.

Bet darbs tik kapiņu aizdarīt,
Virs viņa parīt' vai aizparīt'

Tik puķītes galviņas klanīs.
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Ūdenīte

Ak mīļā meitiņ, Udenīt,
Ak māsiņ, manis rastā!

Tik gaiši, gaiši mēness spīd —

Mēs sēžam abas krastā;
Tu ģērbusies sidraba vilnītī,
Es svārciņā pelēkā, prastā.

Kā svārciņš pelēkā audumā

Mans mūžiņš, mana dzīve;
Tev jūras zaļajā pilsētā
Ir mūžīgs miers un brīve —

Mans svārciņš rupji šūdināts,

Ņem to, zem vilnīša slēpi,
Mans vaidziņš karsts un saraudāts

Ļauj tavu vēso klēpi

Tik gaiši, gaiši mēness spīd,
Ņem mani līdzi, Udenīt!
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Vilnīša stāsts

Zils, atpeldējis vilnītis,
No pašas dzelmes atnācis,
Ar sirmo krastu čalo:

„Es nāku no saviem brālīšiem,
Ar baltiem putu dvielīšiem,
Tie kaut ko skaistu skalo:

Pa straumi kā roze peldēja,
Bet nebij roze — bij meitiņa,
Nu balta tā vidū tiem balo —

Tie skalo nostu asaras,

Kas cietas, sausas, kodīgas
Tai iežuvušas vaigā.

Gan acis plaši tai atplestas,
Bet ne saules, ne mēness tā neskatās,
Nedz veras zvaigžņu zaigā!

Un apkārt tai meldri ievaidas,
Uu burbuļi žēli lūkojas:
„Kas darīts tev, māsiņ, tu maigā?"

Liek gliemēzīts klausoties austiņu
Pie krūtīm viņai, lai dzirdētu

Kaut vienu sirdspukstiņu —

Grib rokas tai sildīt nāriņa
Un aši uz dzintara pavarda
Kur korāļu uguntiņu. j
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Jau bezdibens paver durvtiņas,
Bet pēkšņi tās atkal aizveras:

„Es nevaru paturēt viņu!"

Tā zilais, mazais vilnītis

Vēl čalot nava pabeidzis
Ar sirmo, drūmo krastu;

Te nāk tā brālīši teciņiem
Un nes uz spožajiem pleciņiem
Sev līdzi balto nastu:

„Šās sāpes jūra nesaprot,
Mēs nākam to zemei atpakaļ dot.
Lai mieru dvēsele rastu."

Un lielā mūžības saskaņa,
Kas bij no zemes žēluma

Uz īsu brīdi jaukta,

Tā nemitošā šalkoņa,
Bez gala kā bez sākuma,
Skan tālāk nepārtraukta.
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Jauna nāve

Cik jauki ziedoņa saulītē

Ta klusi atgulties zālē

Un acis vairs neatdarīt

Ne šodien, ne rīt, ne parīt —

Kas man gan kait? ak, neprasāt!
Es gribu pagulēt vien tāpat!

Tā vidū puķīšu aplokā,
Lai zied tās pie galvas un kājgaļa,
Un pulkstenīšu zvani

Lai pārkaras pār mani,

Es redzu tos galviņas lokam:

„Vai nedus tik viņa pa jokam?"

Nāks skatīties raibi kukainīši.
Mani zīdā ieaudīs zirneklīši,
Skries tauriņš šķērsu un krustu,
Bet redzēs, ka nepakustu,
Un ar spārnu galiņiem pieskarsies:
„Ak vai paties'? Ak vai paties'?"

— Ak jā, paties'! — un dienas ies,

Un ari puķītes apgulsies —

Tām atkal no jauna liks ziedonis zelt,
Es vien tik vairs negribu galviņu celt,

Ak ziedon', ko jautā pēc iemesla!

Laid! — man tikai sirsniņa piekusa.
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Klusēt un dusēt!

Klusēt un dusēt!

Dusēt kā vējiņš vakarā

Dus liepu gultiņā
Pēc karstas pusdieniņas!

Dusēt un klusēt!

Klusēt kā tornī aizmirstā

Klus skaņa zvana lējumā —

Un gaidīt lieldieniņas!
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Nāves deja

Nez', ko tik baigas iedomas

Par kapu man allaž uzmācas

Un spiež ar drūmu svaru?

Kā melnas bites tās nolaižas

Uz baltu ziedu zaru!

Bet bites medu paņem vien,

Un ziedu pilna nu augšup skrien

Šī domu nāves deja ...

Ak — visa miršana, nudien,
Ir tikai skaista dzeja!
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Saulītē

Es skatos, kā rasa izgaro
No vijolītes kausa,
Un lēni top man nemanot

No asarām sejiņa sausa,

Un pamazām domas kārtojas
Kā vēja sajauktas lilijas.

Tik silti, silti saulīte spīd,
Kūst sniegs no ābeļu zieda,
Un smagums irst un atraisās,

Kas man tā sirdi spieda.
Eju atkal ar smaidiem uz lūpiņām
Kā mākonīts zeltītām maliņām.
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Cerība

Cerē, ak cerē!

Ar spārniem, silti pārsegtiem,
Kā gulbju māte perē
Vēl ziema virs zemes dīglīšiem.
Bet jau plānās čauliņas šķiļas,
Un kuslie asni iz zemes lien, —

Kā tava dvēsele viena vien,
Lai savās cerībās viļas!

Cels ziedonis puķes galviņu,
Vēl pērnās salnas kostu, —

Kā viņš lai tevi aizmirstu

Ar visu tavu postu?
Viņš novels tev slogu nostu!
Tu neesi viena par sevi, bet viss,
Un visumu tur viņš apjozis
Ar savu varavīksnes jostu.
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Brīnumdaris

Vai dzirdat zaļo vardīti

Ar skaļo sidraba taurīti

Pa apriļa novakari?

Tā vēsta ziedoņa nākšanu

Un aicina visus, lai apsveiktu
Šo lielo brīnumdari.

Viņš nāk un visu sāk pārveidot,
Ar saules pirkstiem noņemot
No zemes nāvi un salu —

Kur vien viņš plaismas un kailumu redz,

Tur garām ejot pāri sedz

Sava zaļā mēteļa malu.

Ko niknais nāvētājs rudenis

Ar sarkanām rokām nokāvis,
Kam ziema aizbēra kapu,
Tos visus ziedonis augšā ceļ,
Pie dzīvības koka atkal zeļ
Simttūkstošām jaunu lapu!

Nāk kopā visi aizmirstie

Un kroplie, un vārgie, un samītie

Iz tumsas un lūžņiem un sārņiem;
Nāk ari pat neglītais kāpuriņš,
Bet ziedoņa aizkārts ceļas viņš
Kā tauriņš zeltītiem spārniem.
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Iz dziļumiem laužas upīte
Kā sajūsmas dzīta dvēsele,
Un kāpj pār krastiem pāri,
Un platiem plūdu palagiem
Kā nokratītiem līķautiem
Tā pārklāj visu āri.

Dīgst augšup zaļie asniņi,
Sprāgst pušu brūnie pumpuri,
Raud priekā sulotie zari.

Ikvienam dots ir solījums,
Mirdz rožains cerību atspīdums
Es nāku ari! Es ari!

Savas rudens sāpes es atnesu —

Un vēl aiz sevis cietēju
Es vedu lielu pulku!
Bet neprotot ziedoņa valodu,
Vienu novītušu zariņu
Es nesu rokā kā tulku.
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Ziedoņa naktis

Šonakt:

Briest augšup visas suliņas,
Plīst pušu smalkās čauliņas,
No zemes asniņi izšķeļas.

Un visu apņem kā rociņa
Jaun-mēness slaidā maliņa.

Šonakt:

Plaukst pirmās zaļ dzeltenās lapiņas,
Top brūnas pumpuru miziņas,
Un nākotnes ziedi aizmetas —

Un visu sevī jūtoša
Pukst kāda jauna sirsniņa
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Briesmās un skaistumā

Klau! Klau!

Ar dimanta cirvi saule grib

Jau ledu pušu skaldīt,

Visapkārt viss raisās, kūst un zib ...
Nekur vairs nu sirsniņu valdīt, —

Tā līdzi grib trausmā un steigumā:
Heisā!

Jau! Jau!
Viss vienās svītrās saskaldīts,
Ar sprādzieniem ledus plaisā,
Un viļņu dēliņš, burbulīts,
Sviež priecīgi cepuri gaisā;
Tā nošķīst zil-zaļi-sarkana!

Heisā!

Baid! Baidi

Ka cikvien tali acis redz.

Visapkārt plūdi lejas,
Un visu blāknumu ūdens sedz,
Nav vairs ne ceļu, ne ejas,
Un tālāk vēl straume skrien šņākdama

Heisā!
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Laid! Laid!

Lai ari ūdeņi joņiem skrien,
Lai izrauti visi tilti,
Vai mājā palikt un gaidīt vien,
Līdz vējš sāk putināt smilti?

Nē! — lekšā briesmās un skaistumā:

Heisā!
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Ziedoņa solijums

No jumtiem skanot krīt ledstekas.
Nu stingumam sirdī jāraisās! ..

Piesarcis mākonīts skrien:

Jauna ziņa! Jauna ziņa!
Nāks! Laime nāks!

Ar siltu vēju tā nāks!

Atbrauks uz zila debestiņa,
Gaisīs sēras kā pasaciņa!
Gaidi vien:

Varbūt jau rīts būs atnesis,

Ko sola sald-bālais mēnesis.

Nudien! Nudien!

Būs tikko nokusis sniegs,
Pa aizmirstu taciņu,
Pa salauztu laipiņu
Klusītēm nāks prieks —

Un nesīs tev balvas.

Dienu no dien',
Kur pieskaras saules pirkstiņi,
Paliek zelta pirkstu spiedumi
Kā dzeltenu puķīšu galvas.
Sataisies! Sataisies!

Drīz visi pumpuri raisīsies,
Ziedu lapas kā baltas bites skries,

Sapnis par dzīvi, dzīve par sapni kļūs
Būs! Būs! Būs!
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Zelta stunda

Mirdz debeši atkal zili!

Ziedonis sagrāvis ledus pili!
Kur niknais laupītājs ziemelis

Bij saules meitu ieslēdzis.

Nu debesu logā tā lūkojas,
Un mati tai lejup nokaras

Kā sarkan-zeltaini stari

Pa ziedoņa novakari.

Virs zemes tad zelta stunda

Kā tāli zvani to junda,
Viss iegrimis rožainā puskrēslā,
Starp dienu un vakaru pusgaismā.

Kā gaidāmas laimes jūta
Tev uzpūš viegla pūta,
Tu gan vēl nedari it nekā,
Bet visi spēki tev apziņā —

Kā jaunambērzam, kam sula krājas,
Uz leju zari nokarājas,
Tā, atlaidies saldā laiskumā,
Tu guli pārspēka nespēkā.

No miglas tev ainas izraisās.

Un parādības parādās
Tev tavas nākotnes gari
Pa ziedoņa novakari



Pielikums
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Priekšpavasaris

Pilns nebēdības aprilis
let lejā uz zemes ciemu.

let saules dēla padēlis,
Lai raudzītu māti, ziemu.

Viņš elsdams pūzdams sauc un trauc

«Šurp, gaidiet pavasari!"
Kam gudrības nava pārāk daudz,
Tas klausa viņam ari.

Kā pirmais strautiņš projām sviež

Savu ledus kažociņu.
Un aši pakaļ urdziņas riež,

Lai panāktu vēl viņu.

Kāds krūmiņš stipri uztraucies

Visus pumpurus vaļā pogā,
Un pārdzeltens ziedos uzposies,
Ar elkoņiem balstās žogā.

Un atstājot kriju gultiņas
Aiz mizu apsedziņiem,
Ari lapiņas plaši aptērpjas
Ar zaļiem lindraciņiem.

Vienu otru zilu pulksteni
Šur tur var ari manīt.
Ar apledotu mēlīti

Tie pavasari steidz zvanīt.
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Bet niknais marts jau bargi rāj
„Kur es savu sniegu lai lieku?

Kam gan tas man bij jāsakrāj
Ar gubām ciku cieku?"

Un māte ziema savu ties'

Ķeras pēc puteņu slotas,
Tad aprilis mākonī satinies

Ar sauli projām protas.
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Sirdslūzīte

Vēl ziema negrib zemi laist

No saviem ledus pirkstiem,
Bet ziedonim karsti seja kaist

No vieniem saules dzirkstiem!

Viņš ledus bultas pār krastiem sviež

Un salto naidnieci atkāpties spiež.

Un tūdaļ kā māsa pie māsiņas
Stāj lapa pie lapiņas blakām,
Un zaļas samta paklājas
Tiek pārsegtas katram takām,
Un sākas klusa zvanīšana:

Zils, apledots puķu zvaniņš zvana.

Un pelēkās austiņas pieglaudis,
Uz viņu pūpolīts klausās,
Bet kažociņu viņš nenovelk vis:

Vēl aukstas ir rīta ausās,

Un ziemelis ar' vēl var pieklauvēt,
Ej tad to nerātni sameklēt!

Gan zilajās acīs debesīm

Vēl asaras nenožuva,

Un vēl ar ledu visnotalīm

Ir pārsegta visa druva,
Tik vienā dārza stūrītī klusi

Viena sirdslūzīte ir uzplaukusi.
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Ziedoņa priekšpulki

Pa priekšu nāk bari putniņu
Kā koklētāji pa līdumu.

Tad dzirdama skaņbalse vardīte:

No ledus nu brīva strautmale!

Skrien aši skrejteee skudriņa,
Tai nasta par pašu daudz lielāka!

Līdz viesture zemes bite ir naska,

Jau pilni kambarīši tai vaska.

Tik zilbārdim Strazdiņam jāiztiek.
Ar tukšu vēderu svilpo vai ciek!

Diezin ko ciltvairis zvirbulis cerē,

Kad pilnu pērkli ar bērniem perē?

Būs viņam diezgan liela baža:

Vai šogad būs liela tārpu raža?

Vecs miermīlīgs dundurs aprādams rūc.

Ar dzeltenām strīpām pilna tam krūts.

Pēc viņa nāk Visvaldis zirneklis.

Kas simtām mušu pērn apsitis.

Tin atkal zīda tītaviņas,
Lai cikreiz ari postītas viņas.

Nāk krustneši, šķēpneši, zobenbrāļi,
Nāk kukaiņi, rāpoņi, tuvi un tāli.
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No circeņiem, zāles lakstīgalām,
Dzird sidrabbalsis no malu malām.

Bet tad no zaļās birzītes

Skan lakstīgalu sacīkstes.

Pret viņām circeņiem cīniņš velts,
Tām slēpu zem mēlītes palikts zelts.
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Maija lietutiņš

Ritu, ritu lāsiņas,
Sīkas, zaļas, apaļas:
Saules meitu asaras

Pirmā maijā raudātas.

Ritu, ritu lietiņš rit,
Lāses nevar saskaitīt,
Blakām klājas citai cif,
Viena otru nēsāsit.

Ritu, ritu piles paukst
Maija lietū, lai cik aukst',
Bērni aug, un zari čaukst;
Tādā lietū akmens plaukst!

Ritu, ritu — kad sāk līt,
Steidzies ārā, sirmmāmīt,
Nomet kruķus, vectētīt:

Visi jauni top tūlīt!

Ritu, ritu nebeidz līt,
Pildi bērza biķerīti,
Putniņus ko padzirdīt,
Izslāpušo vālodzīti,



349

Lēnāk līst un nostājas,
Puķēm spīd jau actiņas,
Kokiem kājas mazgātas,
Slapis tauriņš žāvējas.

Pušu šķeltas lāsītes

Zibsnī vēl no zālītes.

Klusas, senas sirdssāpes
Izgaro no dvēseles.



350

Meitiņa nomira

Meitiņa nomira,
Visas puķes raudāja,
Visi zili zvaniņi
Apkārt zvanija,
Roze kāpa debesīs
Dievam sūdzēt.
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Asaru strautmalē

Nav, kas mani ieceļ saulītē,
Man augot asaru strautmalē

Tepat ir jānobālē.

Es netiku turp, kur saulīte —

Kā nopļauta neaizmirstele

Es palieku guļot zālē,

Un zilās asaru actiņas
Vēl skatās lēni lūzdamas

Tai neaizsniegtajā tālē.
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Bez dusas

Kas iekš manis ir mūžam mošs

Naktī tikpat kā dienā?

Sīkā balsītē tikšinošs

ft kā kukainīts sienā.

Klusu kā vēja pūsmiņa,
Sīku kā ziedu zvanu,

Spindzošu dimanta drumstiņu
Tikko krūtīs es manu.

Izpūsts no salma burbulīts,
Vizēdams varvīksnes zaigā,
Gars mans, nākotnes nojautas dzīts,
Pats savā vieglumā staigā.

Bet tas reizē tvirts un spējš
Manī pēc dzīvības tausta,
It kā modinošs rīta vējš
Kokam aiz lapiņām rausta.

Neļauj kaut kam iekš manis migt,
Pat pa viscietāko miegu
Biedina mani neapsīkt,
Kad es ikdienā stiegu.
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Lielāku vienmēr tas mani pleš
It kā ūdeni tvaikā,
Un kad mirstība pēdas dzēš,
Neļaus man pazust laikā.

Jautru pelītes miedziņu
Nesīs man nāves vakars,
Pieliks man tūkstoš diedziņu,
Kuriem ar visumu sakars.
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Asaru emalja

Man vienmēr bijusi visa sirds —

Kā asaru piliens pie plakstiena mirdz

Mana dzīve vienmēr bij redzama

Kā smalkā, caurspīdīgā trauciņā.

Šis trauciņš ar lūzenu grāciju sliets,
Kā asaru emalja kļuvis ciets.

Tur stiepjas rožainas dzīsliņas
Un loku lokos izvijas.

Un mirgo plūstošā maigumā
Kā bišu spārnu zaigumā.

Ja to ar rupjiem pirkstiem skar,
Uz reizi viss trauciņš saplīst var.
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Pēdējais taurenītis

Kur putniņi palikuši?
Viss kluss, viss kluss!

Un spārniņus ievilkuši

I tauriņi dus.

Nav dzeguzes vairs, kas kūko:

Kukū! kukū!

Nav vairs, iz ligzdām kas lūko,
To pelēko galviņu.

Kur nu „put, put pa lauku!"

Kur irbītes?

Nav sarkano teterīšu,
Nav pelēkās vālodzes!

Nevienas lapsenītes!
Ne kamenes!

Ne circeņa, spēlmanīša,
Uz zāles cīteres.

Kur čaklie zirneklīši?

Diezin! Diezin!
Kas spožās tītaviņas
Lai nu pa saulīti tin?

Tik skumjš un kluss pats kalniņš,
Kā nomīdīts!

Tik vien vēl uz pēdējās puķes
Pats pēdējais taurenīts.
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