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Rekrutis

Stāsts no Hendrika Conzcience

I

Ziedoņa saule pilnā krāšņumā staroja pie zilās

debess velves, itkā dievības cēlais vaigs, kurš smai-

došiem skatiem uzsauc visai radībai: „Mostaties!
mostaties! Ziema ir beigusies, mostaties uz jaunu

dzīvi un līgsmojaties mana vaiga priekšā!" — tikpat
maigi un mīlīgi viņa savu burvīgo spožumu pārplu-

dināja pār druvām un klajumiem, un slapjā izmirkusē

zeme kūpēja un garoja viņas liesmojošos staros.

Bet tikai mazumiņš stādu bija paklausījis daiļās

pasaules draudzenes saucienam: tikai vizbuļu sudra-

botās galviņas šūpojās ežās, kārkli raisīja vaļā savus

mīkstos pūpolīšus un mežu vijoles pirmās lapiņas

uzplauka biezumos; turpretī putniņi jau it jautri lē-

kāja siltajā saulgozī un skaļām balsīm dziedāja mū-

žīgi jauno dziesmu par tuvo mīlestības un laimības

laiku.

Netāļu no Cerselbošas atradās it tuvu kopā di-

vas no māliem celtas mājiņas, gluži vientulīgas un

no pasaules atstātas. Pirmajā dzīvoja kāda nabaga
atraitne ar savu meitu; visa viņas bagātība bija

viena vienīga gotiņa. Ari otrā mājiņā dzīvoja kāda

atraitne ar savu veco tēvu un diviem dēliem, no ku-

riem viens jau bija sasniedzis puiša gadus; bet šie

bija daudz bagātāki, nekā viņu kaimiņi, jo viņu īpa-
šums sastāvēja iz vērša un govs un viņi bij ari izno-

mājuši daudz vairāk zemes. Un tomēr abu būdu ap-

dzīvotāji — jo patiesībā tās nebij nekas cits, kā bū-

das, jau ilgus gadus dzīvoja gluži kā viena tēva

bērni, tie mīlējās savstarpīgi un palīdzēja viens
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otram, kur vien spēdami un varēdami. Jānis apstrā-

dāja ar savu vērsi nabagās atraitnes lauciņu, un

Trīna atkal deva vērsim barību, ganīja ari savu kai-

miņu govi un palīdzēja tiem pļaušanā un citos darbos,

bez kā šiem ļautiņiem jebkad būtu prātā nācis, ap-

rēķināt, kurš no viņiem gan priekš otra vairāk laba

darījis un pastrādājis.

Viņi dzīvoja gluži mierīgi, savā vientulībā nekā

nezinādami no visa tā, kas notiekas ārā, trokšņainā

pasaulē, un bija pieticīgi ar gabaliņu ikdienišķās

melnās maizītes, ko Dievs tiem bija piešķīris. Viņu

pasaulei, ko tie pazina, bija šauras robežas: vienā

pusē ciema mazā, vienkāršā baznīciņa, un otrā ne-

izmērojamais zāļu klajums un neaprobežotā debess.

Un tomēr tikai jautri smiekli un priecīgas dzie-

smiņas atskanēja ap vientulīgajiem dzīvokļiem;

prieks un laime bija nometusies tanīs kā pastāvīgi
viesi un neviens no šiem' nabadzīgajiem ļautiņiem

nebūtu pārmainījis savu tagadējo dzīvi ar citu, kura
pēc pasaules domām izliktos labāka.

Mīlestība bij ari šeitan vientulību ar savu zizli

daiļojusi un tai devusi jaunu dzīvību. — Jānis un

Trīne mīlējās, bez kā abi to zināja, ar neizteicama-

jām, kautrajām jūtām, kuras saceļ sirds pukstēšanu
aiz visniecīgākā iemesla, pārklāj vaigus ar kaunības

sārtumu pie visnevainīgākā vārda un pārvērš dzīvi

par. ilgu, jauku sapni, par zilu plašu debesi, pilnu
mirdzošu laimes zvaigžņu, itkā kad cilvēka sirdij
būtu jāpaliek mūžīgi tādai, par kādu to pirmā mīle-

stības nopūta darījusi.

Nožēlojamie ļautiņi! Tie ne domāt nedomāja
uz visiem tiem pienākumiem, kuri tiem izpildāmi pret

tēviju un valsti; tā kā tie nevienam nekā neprasīja,
tad tiem izlikās pats no sevis saprotams, ka nevie-

nam ari nav tiesības, no viņiem kaut ko prasīt, un

dzīvoja tāpēc jo projām bez bēdām savās vientie-

sīgas domās un parastā, mīļā nabadzībā. Bet piepeši
atnāca valdības ierēdņi un noprasīja ari mālu būdi-

ņām savu pienākumu. Vienīgajam tur dzīvojošam
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jauneklim — vienīgajam, kam bija diezgan spēka

caur saviem sviedriem nepateicīgo zemi darīt auglī-

gu, bij jāvelk lozes — un jātop par zaldātu, ja viņa

trīcošā roka varbūt izvilka par daudz zemu numuru;

tam bij jāatvadās varbūt uz visu mūžu no savas

dzimtenes, savas mātes un draudzenes un jāvārgst

ar vātīm, kurām trakā kareivju dzīve ievainoja viņa

šķīsto, dievbijīgo dvēseli.

Skumju pilna marta diena 1833. gada, no Tnnes

kalendārā atzīmēta ar melnu krustu, bija pienākusi.

Jānis bij ar kādiem desmit biedriem devies uz

Brechtu lozes vilkt.

Abas mātes un mazais zēns sēdēja būdiņā svētās

Marijas bildes priekšā un paceltām rokām lūdza

Dievu. Sirmais vectēvs staigāja ārā nedrošiem so-

liem šurp un turp, apstājās tad pēdīgi durvju priekšā,

atspiedās ar roku pret vīnogu lapeni un skatījās,
galvu noliecis, uz zemi, itkā kad lūkotos kādā kapā.

Meitene atkal stāvēja kūtī pie savas govs, ska-

tījās lopiņam stīvi un bēdīgi acīs un glaudīja tai mī-

līgi galvu, taisni kā kad gribētu to mierināt par tuvo

nelaimi.

Abas mājiņas valdīja dziļš neomulīgs klusums,

kuru tikai brīžiem vērša dobjā baurošana traucēja.

Bet drīz vien Trīna, ne vārda nesacījusi, pie-

gāja pie vectēva un uzskatīja to kādu brīdi, itkā jau-

tādama, asaru pilnām acīm.

Sirmgalvis uztrūkās no nepatīkamajam domam,

paķēra smago ceļa spieķi un sacīja uz meiteni:

„Neesi tik mazsirdīga, Trin', gan Dievs mums

palīdzēs šaīs grūtās bēdās. Nāc, ir laiks ka ejam
nabaga rekrūšiem pretī."

Trīna sekoja vectēvam pakaļ pa celiņu, kurš gar

mājiņu apkārt locīdamies, aizveda uz ciemu. Kaur

gan karstākā nepacietība to dzina steigties, tomēr

viņa gāja tikai lēniem soļiem uz priekšu. Sirmgal-
vis apgriezās apkārt un ieraudzīja, ka tā nodurtu

galvu un bāla kā krīts nāca viņam pakaļ. No līdz-
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cietības pārņemts, viņš saķēra viegli tas roku un sa-

cīja :
~Nabaga bērns, var redzēt, cik mīļš tev musu

Jānis. Viņš nav nei tavs brālis un tomēr tu esi bē-

dīgāka par mums visiem. Saņem dūšu, mīļo Trīniņ';
tu jau vēl nezini, ko Dievs nospriedis."

„Man tādas bailes!" meitene nopūtās, drebēda-

ma kā apšu lapa un tuvo birzi savām acīm vai caur-

urbdama.

„Bailes?" vecītis atkārtoja, pūlēdamies Trīnes

baiļu cēloni ieraudzīt.

„Ja, ja," viņa čukstēja, acis ar priekšautu ap-

klādama; „es paredzu visu, mēs esam nelaimīgi;

viņš ir izvilcis zemu numuru."

„Bet kā tad tu to vari zināt? Tu dari ir manu

sirdi bailīgu," vectēvs satrūcies sacīja.

Bet meitene rādīja ar pirkstu tālu pāri kokiem

un atbildēja:
„Tur viņš nāk, aiz birzes ... klau!"

„Es gan nekā nedzirdu. Nāč, pasteigsimies la-

bāk; tie būs rekrūši. Tad jo labāki."

„Ak Dievs!" Trīna iesaucās — „kādu ērmotu

balsi es dzirdu... tik žēlu, tik bēdīgu: kā grūta no-

pūta tā spiežas manās ausīs."

Vectēvs kādu brīdi it bailīgi uzlūkoja jaunavu,
kura, kā likās, klausījās uz kādu tāļu vaimanāšanu.

Ari viņš pūlējās ar savu vājo dzirdēšanas spēku uz

klusā lauka kaut kādu troksni saklausīt. Piepeši mī-

līgs smaids pārlaidās pār viņa vaigu un viņš sacīja:

„Muļķīte! Tas jau vējš, kurš kokos šņāc."
„Nē, nē," — meitene atbildēja — „tas ir tālāku,

aiz kokiem. Vai tad jūs to nedzirdat?"

Kādu brīdi uzmanīgi klausījies, sirmgalvis at-

teica:

„Nu es saprotu, kas tas ir. Tas jau rentnieka

Klēsa sunis, kas miroņa dēļ kauc; rentniece nomirusi

izgājušā naktī ar diloni. Dievs lai mielo viņas dvē-

seli!"

Jaunava, kura tuvo kaukšanu neizprazdama, to
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bij uzskatījusi par kādas draudošas nelaimes paslu-

dināšanu, atzina, ka maldījusies.
Ne vārda vairs nesacīdama un tikai nerimstoši

plūstošās asaras slaucīdama, viņa gāja sirmgalvim

pakal, kamēr šis pēdīgi sacīja:
„Bet Trīna, ja tu jau tik bēdīga esi, ko tad lai

mēs, viņa piederīgie, darām, kas to esam sūri grūti

uzaudzinājuši un sargājuši kā savu acu ābolu? Ta-

gad esam tapuši veci un nespēcīgi, un viņam vaja-
dzētu priekš mums strādāt un par mums gādāt mūsu

vecuma dienās ... bet ja Dievs nebūs sūtījis savu

eņģeli, kas vadītu viņa roku, lozi velkot, tad viņam

jātop par zaldātu un jāatstāj sava sirmā māte un

vectēvs lielākajās bēdās ..."

Šie vārdi izspieda meičas acīm asaras.

„Tas nebūtu vēl nekas, tētiņ," viņa pretojās,

„esmu jau diezgan stipra, un kad jūs vairs nespēsat,
tad apstrādāšu jūsu lauku un padarīšu ari visus citus

grūtos darbus viena pati. Bet kā viņam, nabadzi-

ņam, zaldātos klāsies! Tur viņš nedzirdēs nekā cita,
kā lamāšanos un lāstus; tur viņu pat sitīs, bāzīs cie-

tumā un mērdēs badā, tā kā nabadziņš aiz erastībām

dabūs diloni, tāpat kā nelaimīgais Pauvs Stuikens,
ko viņi jau pēc četri nedēļām kapā iebāza. Un ne-

vienu viņš no tiem vairs neredzēs, kas viņu šeitan

mīlējuši, nei jūs, nei savu māti, nei... neviena cil-

vēka vairāk, kā tikai nekrietnos, ļaunos zaldātus."

„Nerunā jel tā, Trīna," — vecītis bēdīgi sacīja.
„Tavi vārdi man dara sāpes. Tu jau vaimanā un

drebi, skaidri kā kad tu paredzētu viņa nelaimi;

man turpretī ir cerība, ka viņš izvilks augstu nu-

muru; es paļaujos uz Dieva žēlastību."

Trīna it negribot pie sevis pasmaidīja, kaut gan

asaras tai vēl arvien ritēja pār vaigiem; bet viņa ne-

atbildēja vairs nekā un abi devās klusuciezdami uz

priekšu, kamēr sasniedza tuvāko ciemu.

Ciema iedzīvotāji bija salasījušies mazos pulci-
ņos uz ceļa, pa kuru rekrūšiem bij jānāk atpakaļ no

Brechtas, un visi gaidīja nepacietīgi uz kādu ziņu

par ložu vilkšanas iznākumu. It viegli varēja pazīt
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tos, kuru dēli, brāli vai brūtgāni bija nogājuši uz

Brechtu; tur stāvēja daža māte, acis ar priekšautu

apklājusi, dažs tēvs, kurš tikai ar pūlēm savas bailes

apslēpa, un ari daža meitene staigāja bāliem vai-

giem un nedrošiem soļiem no viena pulciņa pie otra,
itkā kad slepens nemiers to dzenātu.

Turpretī daži citi, kurus tikai prasta ziņkārība
te bija sapulcinājusi, izturējās gluži jautri. Vecais

kalējs, kurš bija dienējis Napoleona dragūnos, sla-

vēja zaldātu dzīvi lieliskā mērā, pie kam viņam kāda

meldera piedzērušais dēls palīdzēja, kas pats bija
vienpadsmit mēnešus dienējis un pēc tam visu savu

vecāku mantu izšķērdējis un nodzēris. Kalējs to

gan nedarīja ar ļaunu nolūku, bet gribēja tikai savus

noskumušos draugus drusku uzjautrināt un sauca

tāpēc bez mitēšanās:

~Zaldātam tik ir dzīve! Katru dienu tas dabū
labu ēdienu, gaļu, alu, daudz naudas, visi skuķi to

mīlē un vienmēr tas var dancot, lēkāt un kauties, ka

put vien; tā tik ir dzīve! Ja, to jūs nepazīstat, es

jums saku, to jūs nepazīstat!"
Bet viņa vārdi darīja pavisam citādu iespaidu;

jo daža māte sāka vēl stiprāki raudāt un dažs labs

tevs paskatījās it dusmīgi uz bezbēdīgo pļāpu.
Trīna nevarēja vairs ilgāki savaldīties; paceltu

roku viņa pieskrēja kalējam klāt un sauca:

«Kaunaties jel, vieglprātīgais cilvēks! Tad vi-

ņiem jāpaliek par tādiem pat žūpām, kādi jūs esat —

un par tādiem pat neģēļiem, kāds šis palaidnis, kurš
zaldātos būdams nekā vairāk nav mācījies, kā ne-

krietni dzīvot un savus vecākos bez laika kapā
ievadīt."

Meldera dēls palika par to ļoti pikts un gribēja
drošajai meitenei patlaban sacīt rupjības, bet šai

acumirklī ceļa otrā pusē kāds iesaucās:

„Tur jau viņi nāk! Tur viņi nāk!"

Un patiesi rekrūši parādījās tāļumā uz ceļa un

tuvojas gavilēdami un dziedādami, itkā kad pat-
laban būtu piedzīvojuši kādu lielu prieku. Daži pat
meta cepures gaisā un lēkāja kā negudri, caur ko tie
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stipri līdzinājās pūlim piedzērušo, kas pārnāk no

kroga. Bet kuri no viņiem dziedāja un bija priecīgi

un kuri turpretī cieta klusu un bija noskumuši, to

vēl nevarēja izšķirt.
Tiklīdz kā rekrūši bija pamanīti, te jau ari viņu

radi un draugi steidzās tiem no visām pusēm pretīm.
Vecītis nevarēja vairs tik ātri paiet, kaut gan Trīna

to vilka aiz rokas sev līdzi. Beidzot meitene tomēr

nevarēja vairs ilgāki paciesties, redzot, kā mātes un

jaunas meitenes ar skaļām gavilēm dažiem rekrū-

šiem krita ap kaklu; viņa palaida vectēva roku vaļā

un skrēja, cik ātri vien varēja, uz priekšu; bet

piepeši, itkā no neredzamas varas apturēta, tā apstā-

jās pašā ceļa vidū. Pilnīgi satriekta viņa pastrei-

puļoja sānis, atspieda galvu pret roku un sāka

raudāt.

Sirmgalvis piegāja tai klāt un prasīja:

„Vai tad Jānis nav pārnācis, ka tu tik piepeši

palieci stāvot un raudi?"

„Ak Dievs, ak Dievs! to es nepārcietīšu!" mei-

tene vaimanāja. — „Redzat jel, tēt, tur viņš nāk pats

pēdīgais ar nokārtu galvu un bālu vaigu ... viņš jau

izskatās kā pusmiris; ak tu nabadziņš!"
„Viņš varbūt tāds palicis aiz lieliem priekiem,

mīļo Trīniņ."
„Cik jūs laimīgi, tēt!" viņa iesaucās, — „ka vairs

labi neredzat!"

Pa to starpu Jānis bija pienācis klāt un tuvojās
lēniem soļiem savam vectēvam.

Trīna nesteidzās vis tam pretī, bet paslēpa galvu
aiz koka un šņukstēja, kā kad tai sirds patlaban gri-
bētu pušu plīst.

Jauneklis saķēra vecīša roku, parādīja tam kādu

numuru un sacīja aizsmakušā balsī:

„Tēt, es esmu nodots."

Tad viņš piegāja pie meitenes, asaras sāka ritēt

ari pār viņa vaigiem un viņš nopūtās :

„Trīna! Trīna!"
ķ

Vairāk viņš nespēja nekā izteikt, jo balss tam

aizrāvās.
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Vectēvs bija tā satriekts, ka nevarēja vairs nei

vārdiņu izrunāt, nei ari kaut ko skaidri domāt; klusu-

ciezdams viņš pacēla acis uz augšu un uzskatīja de-

besi asarām aptumšotiem skatiem.

Kādu brīdi bija viņu starpā viss klusu; bet pēdīgi
Jānis, no izsamišanas pārņemts, iesaucās:

„Ak, mana māte, mana nabaga māte!"

Pēc šiem vārdiem pie Trīnas bija manāma piepe-
ša pārvēršanās. Viņa bija krietna un dūšīga sieviete.

Viņa raudāja gan, kamēr nelaime vēl nebija droša un

viņas sirds baiļojās, bet kad tā vairs nebija novēr-

šama, tad viņas sirds ar' jutās diežgan spēcīga, to

panest. Viņa pacēla galvu uz augšu, noslaucīja asa-

ras un sacīja gluži mierīgi:

„Jāni, mīļais draugs, Dievs to tā nospriedis; vai

mums pieklājas par viņa nolēmumiem kurnēt? Tu

jau paliksi vēl gadu šeitan, kas zin, vai pa to laiku

tev neizdodas atsvabināties. Tagad iešu un aizne-

sīšu šo vēsti ari tavai mātei. Ja viņa to varbūt caur

kādu citu dabūtu zināt, tad viņa to nepanestu ..."

To sacījusi, viņa ātri nogriezās no ceļa, stei-

dzās uz mežiņu un drīz vien tanī pazuda.
Sirmgalvis un nelaimīgais jauneklis gāja atpakaļ

pa veco ierasto ceļu. Gan viņi dzirdēja aiz sevis

dziedam, kliedzam un gavilējam, bet abi bija no

piepeši uzbrukušajām bēdām tā pārņemti, ka šo

troksni nemaz neievēroja.

Kad abi tuvojās nabadzīgajām būdiņām, tad

Trīna, abas sievas un mazais brālītis, nāca raudā-

dami tiem pretī.

Jānis uzskatīja savu draudzeni pateicības pilnu

sirdi, jo savas mātes sejā tas lasīja, ka krietnā mei-

ča bija pratusi to cik necik apmierināt un viņas no-

skumušajai dvēselei dot jaunu cerību.

To redzēdams, viņš pārspēja ari savas sāpes, un

apkampa sirsnīgi savu mīļoto māti.

Sākumā nabadziņu sirdis gan vēl grūti cieta un

viņu acis vēl nobirdināja dažu asaru, bet drīz vien

liela izsamisēšanās mitējās un miers atkal pamazīti-

ņam atgriezās abu atraitņu būdiņās.
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ii

Šķiršanās brīdis ir klāt! Jauns skaists vīrietis

ar ceļa spieķi rokā un somiņu plecos stāv būdiņu

priekšā. Viņš pārskata vēl reiz visu apkārtni tik

rāmu un mierīgu seju, kā kad lielākais sirdsmiers

valdītu viņa krūtīs, un tomēr viņa sirds stipri puskt
un krūtis cilājas kā aukā viļņojoša jūra.

Viņa māte tura cieti tā roku un mēģina tam šķir-
šanos saldināt siltākajiem mīlestības vārdiem; na-

badzīte gan neraud, bet viņas vaigi raustās, atturot

sāpes, kuras ar varu tīko to pārņemt. Viņa pat uz-

smaida savam dēlam, lai tas tikai neko nejustu no

viņas mokām un tā pats vēl jo vairāk nenoskumtu;
bet šie nedabīgie un rūgtie smaidi griezās sirdī daudz

sāpīgāki, nekā žēlākās vaimanas to darītu.

Otra atraitne lūko puisēnu apmierināt un tam

iestāstīt, ka Jānis drīz atkal pārnākšot, bet mazais

liekas jau no savu vecāku veselu gadu ilgās bēdāša-

nās nopratis, ka šī šķiršanās ir kaut kāda briesmīga

nelaime, — un neļaujas tāpēc apklusināties, bet brēc

vienmēr jo skaļāki.
Vectēvs ar Trīnu vēl palikuši iekšā un sagatavo

visu vajadzīgo priekš ceļa; patlaban virji iegriež

apaļā maizes kukulī lielu caurumu un piepilda to ar

sviestu; tad abi iznāk ar to ārā un nostājas jauneklim
līdzās.

Iz vaļējās kūts vērsis skumji noskatās uz savu

kungu un brīžiem lēni un dobji iebaurojas; skaidri

jādomā, ka pat nepraša lopiņš zinātu, kas notiek.

Tagad viss ir sagatavots un Jānim jādodas ceļā.
Patlaban jau viņš savas mātes roku sirsnīgi paspie-
dis un paspēris soli uz priekšu; bet vēl reiz viņš ap-

skatās visapkārt, vēl reiz viņa acis mīļi noraugās

uz vienkāršo būdiņu, kur viņa šūpulis stāvējis, uz

klajumu un birzi, kur savus bērnības gadus pavadījis
un pēdīgi uz neauglīgo druvu, kuru apstrādājot tik

bieži laistījis savus sviedrus. Tad viņš vēl reiz ie-

skatās acīs visiem tiem, kurus mīlējis ... apklāj seju
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ar roku, lai citi neredzētu asaru, kura norit pār viņa

vaigu, un grūti nopūšas:
«Dzīvojat veseli!"

Bet nu viņš atkal paceļ galvu, atbīda pierē sa-

brukušos matus atpakaļ un dodas stingriem soļiem
uz priekšu.

Visi citi iet viņam pakaļ, jo tie grib viņu kādu

gabaliņu pavadīt. Uz ciema pusi pie paša krusta ceļa
atrodas veca liepa ar Dievmātes bildi, kuru Trina

pie tās kādā jaukā ziedoņa vakarā uzkārusi un zem

kuras Jānis uztaisījis solu priekš ceļos nomešanās.

Šai svētajā vietā, kur ikdienas viņš bija Dievu pielū-

dzis, viņi grib no viņa pēdējo reizi atvadīties ...

Tālumā jau redzama kuplā liepa; šoreiz tā ir ro-

bežas stabs, kur sāksies viņu lielākās sāpes. Jau-

neklis iet lēniem soļiem uz priekšu un klausās uz sa-

vas mātes vārdiem.

„Jāni, mans dēls," viņa saka, «nepiemirsti ma-

nus vārdus: Turi Dievu vienmēs priekš acīm un pie-
lūdzi to katru vakaru gulēt iedams. Ja tu to darīsi,
tad tava sirds ari paliks šķīsta; bet ja to reiz esi pie-

mirsis, tad domā nākošā dienā uz savu māti, un viss

būs atkal labi; jo kas domā uz Dievu un uz savu

māti, tam, mīļais bērns, nekāds ļaunums nevar uz-

brukt."

„Kur vien bušu, tur ari domāšu uz tevi, mana

mīļā māmuliņa" — jauneklis klusu nopūtās — „un

ja reiz būšu noskumis un zaudējis visu dūšu, tad do-

mas uz tevi mani iepriecinās un dos man jaunus spē-

kus — jo es jūtu, ka kļūšu nelaimīgs."
„Un to vēl tev gribu teikt — nelādi un nezaimo

nekad, bet runā vienmēr taisni un godīgi. Ej jo bieži

baznīcā un laid mums, kad vien tev iespējams, ziņu,

vai esi vesels, jo tev jāzina, ka pat niecīgā vēsts, ko

māte dabon no sava bērna, iespēj to neizsakāmi ap-

laimot. Un es, mans dēls, lūgšu ikdienas tavu sarg-

eņģeli, lai tevi neatstāj."
Mātes sirsnīgie vārdi jaunekli tā aizgrābj, ka tas

neuzdrošinās ieskatīties viņas šai svētajā brīdī tik

dedzīgi spīguļojošās acīs, bet klausās nokārtu galvu
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uz viņas vārdiem. Viņa vienīgā atbilde uz tiem ir

brīžiem stiprāks rokas paspiediens vai grūta nopūta

ar izsaucienu: „Māte, mana mīļā māte!"

Klusuciezdami viņi tuvojas krusta ceļam. Vec-

tēvs saķer jaunekļa roku no otras puses un saka uz

viņu nopietnā balsī:

„Jāni, mans dēls, tagad tu darīsi savu pienāku-

mu bez pretošanās un no laba prāta; paklausīsi sa-

viem priekšniekiem un pacietīsi mierīgā garā, ja tie

tev kādu reizi dara pārestību: būsi padevīgs un iz-

tapīgs un izpildīsi visu, kas tev uzdots, ātri un uz

mata; tad ari Dievs tev palīdzēs un tavi priekšnieki
un tavi biedri tevi mīlēs ..."

Trīna, tās māte un mazais zēns patlaban nome-

tušies ceļos zem liepas, līdzās solam, un lūdz Dievu.

Jānim vairs neatliek vaļas, kaut ko atbildēt uz

vectēva pamācībām. Māte to pievada pie sola, uz

kura tagad visi nometas ceļos un lūdz Dievu pacel-
tām rokām.

Vējiņš lēni šalc caur eglēm, ziedoņa saule mai-

giem stariem noraugās uz smiltaino ceļu un putniņi
dzied gaisos priecīgas dziesmas, un tomēr visapkārt
izliekas tik klusu kā baznīcā, tā ka Dieva lūdzēju
čukstošie vārdi it skaidri sadzirdami.

Dievu pielūguši visi pieceļas, bet tagad iz visu

acīm asaras plūst straumēm. Māte apkampj savu

dēlu žēli vaimanādama; gan ari citi to gaida izstiep-
tām rokām, lai varētu atvadītiem, bet viņa nelaiž

savu pirmdzimto vaļā, skūpsta tam asaras no vai-

giem un runā nesaprotamus vārdus.

Pēdīgi viņa itkā bez samaņas atkrīt uz sola.

Jānis ātri apkampj savu vectēvu un Trīnas māti,

atsvabinājās lēni no mazā brālīša, kurš brēkdams

pieķēries pie viņa kājām, pieskrien vēl reiz pie savas

mātes, apķeras tai apkārt, noskūpsta viņas pieri,

sauc trīcošā balsī: «Dzīvojat veseli," un aiziet tad,
vairs nei atpakaļ nepaskatīdamies uz ciema pusi.
Drīz vien viņš jau aiz mežiņa stūra savu piederīgo
acīm pazudis.
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Trīna, kurai maizes kukulis vēl rokā, tikai ar

pūlēm iespēj to panākt.

Brītiņu abi jaunie iet klusuciezdami viens otram

blakus, viņu sirdis pukst stipri un vaigus pārklāj
tumšs kauna sārtums; tie neuzdrošinājās pat nei

acis pacelt. Abi jūt, ka šai svarīgā brīdī viņu dār-

gais noslēpums it nevilšus kļūs zināms.

Jānis bailīgi saķer Trīnas roku, bet palaiž to

atkal trīcēdams vaļā, tasni kā kad būtu nodarījis
kādu grēku vai sakampis uguni.

Bet pēc neilga laiciņa viņš saķer no jauna tās

roku un nopūšas pavisam savādā balsī:

„Trīna, vai tu manis neaizmirsīsi?"

Asaras ir jaunavas vienīgā atbilde.

„Vai tu gaidīsi, kamēr Jānis pārnāks no zaldā-

tiem?" viņš prasa no jauna. „Vai man vismazāk at-

ļausi to cerēt, lai pavisam neizsamistu savās bēdās?"

Meiča paceļ uz viņu savas platās, zilās acis un

uzskata to tik mīļi un sāpīgi, ka neizsakāma laimība

piepilda viņa dvēseli.

Itkā bez samaņas viņš apstājas un uzspiež savas

karstās lūpas uz jaunavas pieri; viņš pats nezin, kā

tas noticis. Satrūcies viņš atraujas atpakaļ un ap-

liek roku ap jaunu ozoliņu. Savā priekšā viņš redz

jaunavas daiļo seju, kura aiz kautrības un prieka
tumši nosarkusi; viņš uzliek roku uz sirdi, jo tā draud

viņa krūtīs vai pušu plīst ar savu stipro pukstēšanu
— un tomēr priecīgi smaidi apklāj viņa vaigu, vīri-

šķīga dedzība spulgo viņa acīs un viņš paceļ galvu

lepni uz augšu; viens vienīgs skats iz līgaviņas acīm,
kā liekas, to pildījis ar milzu spēku un milzu dūšu.

Bet aiz mežiņa atskan pazīstama balss, kura
dzied jautru dziesmiņu ...

Dziedātājs ir Platu saimnieka dēls Kārlis, ku-

ram ari jāiet zaldātos un kurš tāpēc patlaban dodas

uz ciemu.

Trīna ir ļoti satrūkusies, bet mēģina to apslēpt,
lai svešais nekā nemanītu. Nejaušais pārsteigums
tai aizdzinis visus jaukos sapņus, kuros patlaban bija
nogrimusi; viņa skubina savu draugu, iet projām, lai
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Kārlis to nepanāktu un nemanītu, kas viņu starpa

noticis.

Bet Kārlis iet tik atri, ka nav iespējams tam iz-

bēgt. Trīna, to redzēdama, saka steidzošā balsī:

„Mīļais Jāni, tu vari aiziet mierīgu prātu, jo par

tavu māti, vectēvu un brālīti es gādāšu; es darīšu

visu, kas vien būs vajadzīgs, aparšu zemi un lūkošu

ari, ka tavam vērsim nekas netrūktu. Esmu diezgan

stipra un veselīga un tā tad pratīšu visu tā_iegrozīt,
ka atpakaļ pārnācis to atrodi tādā pašā kārtībā, kāda

tagad tik rūgti šķiroties būsi atstājis."

„Vai visu?" — jauneklis atkārto, viņai dziļi acis

ieskatīdamies — itin visu?"

„Ja, visu — un neiešu ari nekad vairs uz krogu

diet, jo bez tevis man tur tomēr nebūs nekāda prieka.

Bet... apsolies man ari, ka nedarīsi to, ko kalējs
teica: nedzersi un nelakstosies ap citām meitenēm;

jo kad es to dabūtu zināt, tad drīz vien dusētu kap-
sētā ..."

Šai acumirkli Kārlis uzsit ar savu smago roku

Jānim uz pleca un jokodamies dzied:

„Ar Dievu, ligaviņ', nu kara iešu!

Sirds tikai krūtis teic, ko šķiroties ciešu.

Ar Dievu tad, — un nepiemirsti man'!"

Jaunava nosarkst aiz kauna. Jānis, kurš to pa-

manījis, atbild uz sava biedra jokiem it vienaldzīgus

vārdus un saķer tā roku, lai varētu reizā ar viņu iet

uz ciemu. Trīna seko abiem klusuciezdama.

Beidzot tie sasniedz ciemu. Kroga priekšā stāv

vēl trīs jauni puiši ar somām plecos, kuri gaida uz

Jāni un Kārli.

Ikkatrs nobučo savus vecākos un draugus. Ti-

kai Trīnas neviens nebučo; bet slepenajā saskatī-

šanā, kura notiek starp abiem, kad tā Jānim atdod

līdz paņemto maizes kukuli, atrodas vesela dvēseļu
saruna.

Rekrūši dodas projām uz pilsētu.
Ciemu atstādama Trma gan vairs neraud, bet

aiz mežiņa sāpes viņu atkal pārņem; acis ar priekš-



autu aizklājusi viņa atgriežas atpakaļ uz savu bū-

diņu, — kur nu viss būs tik tukšs, ja atminas nespēs

aizpildīt tukšumu, kurš tanī cēlies caur dēla un mīļā

drauga aiziešanu.
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Bija skaidra un gaiša diena augusta mēnesī.

Trīna patlaban jautru prātu atstāja ciemu un atgrie-

zās uz mājām; viņas sejā bija manāmi priecīgi smaidi

un savāda nepacietība; viegli kā cielaviņa viņa aiz-

steidzās pa smilšaino ceļu un viņas elsojošās krūtis

lāgu lāgiem izdvesa dažas nesaprotamas skaņas, kā

kad tā pati ar sevi sarunātos.

Vienā rokā viņa turēja divas lielas lapas rak-

stāma papīra, otrā izgrieztu zosu spalvu un pudelīti
tintes, ko ķesteris tai bija dāvinājis.

Pusceļā viņa sastapās ar koka kurpju taisītāja
meitu Kētiņu, kura ar āboliņa nastu uz galvas dzie-

dādamanāca pa kādu sāņu celiņu un savu draudzeni

ieraudzījusi, tai tūlīņ uzprasīja:

„E, Trīn, kur tad tu skriesi ar papīru rokā? Vai

jau deg? — Bet nu saki man, kā jūsu Jānim iet?"

„Ja, mūsu Jānim" — Trīna atbildēja — „kā vi-

ņam iet, to lai Dievs zin, mīļā Kētiņ. Pa visu to

laiku, kamēr viņš projām, tikai trīs reiz esmu dabū-

jusi ziņu, ka viņš vesels. Nu jau pusgads pagājis,
kur ne vārda no viņa neesam dzirdējuši, nei ari zi-

nām, kur viņš atrodas. Viņš laikam tagad stāvēs

Mastrichtā, un no turienes tikai reti kāds pazīstams
atnāk uz šo pusi."

„Vai tad viņš neprot rakstīt?"

„Viņš prata gan; jo kad abi bijām mazi un gā-

jām reizā pie ķestera skolā, tad viņš pat dabūja
goda algu par rakstīšanu. Bet viņš laikam būs visu

aizmirsis, tāpat kā es."

„Ko tad tu darīsi ar papīru?"
„Ja, redzi, Kētiņ, priekš divi mēnešiem es uz-

meklēju atkal savu veco rakstāmo grāmatu un sāku

no jauna mācīties. Tagad pamēģināšu, vai nespēšu
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sarakstīt vēstuli. Bet vai izdosies, to vēl nezinu;

vai tu jau reiz esi rakstījusi kādu vēstuli?"

„To gan ne, bet esmu ļoti bieži dzirdējusi, kad

vēstules lasa; jo mans brālis Dūzs, kurš dzīvo pilsētā,
raksta mums gandrīz ik mēnesi."

„Bet kā tad tāda vēstule izskatās? Un kas tanī

stāv iekšā? Vai varbūt kādu uzrunā?"

„Ej nu! Tas tik būtu jauki! Nē, vēstules vien-

mēr piepildītas ar visādiem komplimentiem un smal-

kiem vārdiem, kurus tu gandrīz nemaz nevarētu sa-

prast."

„Ak, Kētio, ko tad lai es zinu rakstīt? Bet ja es

par piemēru rakstītu tā: — Jāni, mēs visi esam ļoti

bēdīgi, jo nezinām, vai tu esi vesels, vai ne; raksti

mums tādēļ, cik drīz tev vien iespējams, jo citādi

tava māte aiz sirdsēstiem paliks slima un tā tālāk;—

es domāju, to viņš taču saprastu?"
„Bet, mīļā sirsniņ, kas tad tā būs par vēstuli!

Tā jau visi cilvēki runā, tiklab mācīti, kā nemācīti.

Paga! Dūzs vienmēr, lūk, iesāk tā: — Augsti cienī-

jamie vecākie, drebēdams es ņemu spalvu rokā un

gribu — gribu — ja, tagad vairs nevaru atminēties."

„Un gribu jums rakstīt.

„Lūk, tu to zini labāki, nekā es. Tu mani turi

par muļķa skuķi. Tas nav labi no tevis darīts, mīļā
Trīn."

„Bet Ketiņ, kas tev'iekrīt prata? Ja kads ņem

spalvu rokā, tad viņš ar to taču vis negribēs maizi

smērēt, bet tikai rakstīt. Man par tevi jāsmejas.
Es nemaz nesaprotu, kādēļ tavs brālis Dūzs vienmēr

dreb, kad tas ņem spalvu rokā. Viņam laikam iet

grūti ar rakstīšanu? Bet tas nav labi, ka viņš dreb,
jo tad viņam rakstīšana top vēl grūtāka."

„Nē, tā nemaz nav; bet Dūzs izdod pilsētā dzī-

vodams ļoti daudz naudas un tādēļ katrā vēstulē

lūdz, lai sūta naudu; tēvs par to atkal dusmojas un

tapec viņš dreb. Bet saki man, kā tad jūsu govij
klājas?"

„Nu nekas, iet gluži labi. Bet nabadzītei bija

gan daudz jācieš. Tagad jau viņa atkal gandrīz pil-
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nīgi uz kājām. Telēnu pārdevām kādam zemniekam

Vechel-ter-Zandā. Bija gluži raibs... bet tāds

smuks, mīļš lopiņš ..."
Pa tam abas meitenes jau bija pagājušas kādu

gabaliņu katra uz savu pusi.
„Nu, sveicini mājās, Trin!" Kētiņa aiziedama

sauca. „Un uzraksti labi smuku vēstuli... bet tā kā

tu Jāni ari no manis sveicini!"

«Svētdien baznīcā satiksimies; tad pastāstīšu, kā

vēstule būs izdevusies. Sveicini māsu ..."

Kētiņas balss jau atskanēja mežiņā, kur tā it

jautri un skaļi dziedāja pazīstamo dziesmiņu:

„Kad maija mēnesī

Visapkārt atskan dejas,
Kad visi jaunekļi
Tik priecājas un smejas,
Tad mēs ar', meičiņas,
Lai esam priecīgas.
Jo tas, kam jaunums vīst,

Vairs prieka nepazīst."

Trīna klausījās dziļās domās nogrimusi, kamēr

viņas draudzenes jaukā balss aiz mežiņa apklusa.
Tad viņa, jautri lēkādama, aizsteidzās projām pa pu-

tekļaino ceļu un drīz vien sasniedza savu mājokli.
Abas atraitnes sēdēja iekšā pie galda un ar ne-

pacietību gaidīja uz Trīnu. Vectēvs, kurš bija sa-

saldējies, gulēja gultā un pabāza galvu laukā iz

priekškariem, lai vismazāk paša acīm pārliecinātos.,
kā izdosies lielais darbs, uz kuru patlaban rīkojās.

Tiklīdz meitene parādījās uz sliegšņa, abas sie-

vas tūlīņ sagrāba visas uz galda atrodošās lietas

kopā un noslaucīja galdu pašu ar saviem priekš-
autiem.

„Nāc šurp, Trin," — Jāņa māte sacīja, — ap-

sēdies še uz vectēva krēsla, uz tā ērtāka sēdēšana."

Jaunava klusuciezdama apsēdās pie galda, sa-

kārtoja papīru un domās iebāza spalvas galu mutē...

Abas sievas un vectēvs ziņkārīgi uzlūkoja do-

mās nogrimušo meiteni. Mazais zēns bij ar abām
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rokām uzlicies uz galda un stīvi raudzījās Trīnas

acīs un mutē, gribēdams izdibināt, ko tā gan ar

spalvu darīs.

Bet tāpat klusuciezdama Trīna atkal uzcēlās,
paņēma kafijas tasi no plaukta, salēja tanī tinti iz

pudelītes un piesēdās pie galda, kur tā papīru vai

desmit reiz šurp un turp grozīja.

Beidzot tā iemērca spalvu tintē un sagatavojās

uz rakstīšanu. Pēc brītiņa viņa pacēla galvu uz

augšu un prasīja:

„Sakat nu, ko lai rakstu?"

Abas atraitnes itkā jautādamas paskatījās viena

uz otru un paskatījās tāpat ari uz slimo vectēvu,

kurš bija galvu iz priekškariem laukā pastiepis un

stīvi noskatījās uz Trīnas roku.

„Nu raksti, ka mēs visi veseli," — sirmgalvis
klepodams sacīja — „tā jau vēstules mēdz iesākt."

Meitene pavīpsnādama atbildēja:

„Tas būtu gan jauki! Es lai rakstu, ka visi ve-

seli, un tu jau veselas četrpadsmit dienas guli slims."

„Nu, to jau tu vari pašās beigās pieminēt."

_„Vai zini, bērns, kas tev jādara?" — Jāņa māte

sacīja. — „Prasi vispirms, vai viņš pats vesels. Un

ja to būsi uzrakstījusi, tad vēl šo to pieliksim klāt."

„Nē, bērns," — otra atraitne teica — „raksti vis-

pirms, ka tu ņemi spalvu rokā, gribēdama apvaicā-

ties, kā viņam klājas. Tā ari Tistu Jāņa vēstule

iesākas, kuru vakar vakarā pie meldera dzirdēju

lasām."

„Ja, to jau kurpnieku Kētiņa ari sacīja; bet man

tas nepatīk, jo tas izklausās par daudz bērnišķīgi,"—
meitene nepacietīgi atbildēja. — „Jānis pats zin, ka

spalva jāņem rokā, jo ar kāju taču nevar rakstīt."

„Uzraksti vispirms viņa vārdu pašā augšā uz

lapas," — vectēvs piezīmēja.
„Kuru vārdu? Vai Brēmsu?"

„Nē jau: Jāni!"

„Tev taisnība, tētiņ," — jaunava atteica. — „Ej

prom, Pauht, neliec rokas uz galdu. — Un tu, mā-
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muliņ, paej drusku taļak, jo citādi aizkustināsi man

roku." —

Viņa uzlika spalvu uz papīra un meklēja vietu,
kur vislabāki varētu rakstīt, pie tam sava drauga
vārdu klusu apakš sevis burtodama.

Bet Jāņa māte piepeši uzcēlās, saķēra meitenes

roku un sacīja:

„Pagaidi drusku, mans bērns. Vai tev ar' ne-

izliekas, ka Jānis vien skan par daudz īsi? Vai ne-

vajadzētu vēl pielikt: Mīļais dēls jeb mīļais bērns?"

Šos vārdus Trīna gandrīz nemaz nedzirdēja;
viņa nolaizīja patlaban uz papīra uzkritušo tintes

traipekli — un tādēļ it dusmīgi iesaucās:

„Te nu bij! Tā iet, kad neklausa, ko saka.

Skatāties, uz papīra nu ir liels tintes plankums un

visa laizīšana ar' nekā vairs nepalīdz; laukā izdabūt

to vairs nevar. — Nu man jāņem cits papīrs."

„Nu, Trin, ko tu saki? Vai mīļais dēls neizklau-

sīsies smukāki?"

„Nē, un to ari nerakstīšu," — Trīna dusmīgi at-

teica. — „Vai tad esmu viņa māte, ka tā varu rak-

stīt?"

„Bet ko tad rakstīsi?"

Meitene nosarkdama atbildēja:
„Es rakstīšu: mīļais draugs. Vai ne, tas izklau-

sīsies vissmukāki?"

„Nē, tas man nepatīk," māte sacīja, „tad raksti

jau labāk Jāni vien, un vairāk neko."

„Es rakstīšu: Mīļais Jāni," meitene sacīja.

„Ja, zināms, zināms," — visi citi reizā iesaucās,

it priecīgi, ka beidzot izdevies uzminēt šo grūto
miklu.

„Bet nenākat neviens galda tuvumā, neviens

pats," — Trina iesaucās — „un pieturat Paulīti, lai

neaizkustina man roku."

Viņa iesāka strādāt. Drīz vien jau lielas sviedru

lāses tai parādījās uz pieres, viņa aizturēja elpu un

vaigi tai dedza kā uguns. Pēc brīža viņa nopūtās,
ka kad patlaban būtu atsvabinājusies no kādas grū-
tas nastas, un tad it priecīgi iesaucās:



27

„Ak, M taču ir un paliek visgrūtākais burts! Bet

nu viņš tomēr gatavs ar abiem diviem ragiem!"

Abas sievas uzcēlās un brīnodamās uzskatīja

burtu, kurš gandrīz puspirksta garumā lepojās uz

papīra.

„Cik brangi!" — Jāņa māte iesaucās — „tas jau
izskatās kā vabu sēta un tas nozīmē: Mīļais Jāni!

Cik brangi, kad prot rakstīt; gandrīz jādomā, ka tā

burvība!"

„Laujat tikai man vaļu," — Trīna dūšīgi sacīja
— „gan jau to nu pati tā uzrakstīšu, kā labāki nemaz

vairs nevarēs. — Kad tikai spalva tā netašķītu!"

Trīna turpināja savu darbu stenēdama. Vec-

tēvs elsa un klepoja. Abas sievas cieta klusu un ne-

uzdrīkstējās ne pakustēties; mazais zēns atkal mēr-

cēja pirkstus tintē un nosmērēja savas rokas vispār

ar melniem plankumiem.
Pēc kāda brīža bija pirmā rinda ar lieliem bur-

tiem pilna un meitene uz acumirkli apstājās.

„Nu, Trin', cik tāļu jau esi?" — Jāņa māte pra-

sīja. — Lasi mums priekšā, ko tu tur esi uzrakstī-

jusi."

„Neesat jel tik karsti!" — Trina iesaucas —

vēl jau nekā vairāk neesmu uzrakstījusi, kā mīļais
Jāni. Bet nekas, gan ies labi. Redzat tikai, kā man

sviedri plūst. Es labāk mēžu cauru dienu mēslus,
nekā rakstu vienu pašu rindiņu; jūs laikam domājat,

ka rakstīšana nav darbs? — Paulīt, laid tinti mierā,
tu to apgāzīsi un tad būs viss beigts."

„Nu, raksti vien, mans bērns!" — vectēvs teica

— „bet pasteidzies drusku, jo citādi jau vēstule līdz

nākošai nedēļai netiks gatava."

„Ja, to es zinu gan," — Trīna atbildēja — „bet
sakāt, ko tad nu lai rakstu?"

„Prasi viņam vispirms, kā viņam klājas un vai

viņš. vesels."

Viņa rakstīja atkal kādu brītiņu, izberzēja divi

vai trīs nepareizus burtus tāpat ar pirkstu, mocījās
ilgi, kamēr izdabūja laukā spalvas griezumā iegā-
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jušo matu, rājās uz ķesteri, ka iedevis tik biezu tinti

un lasīja tad pēdīgiskaļā balsī:

„Mīļais Jāni, kā tev klajas un vai tu esi vesels?"

„Labi," — māte sacīja — „tagad raksti, ka visi

esam veseli, tiklab paši, kā mūsu lopiņi, un ka sakām

viņam daudz labu dienu."

Trīna pārdomāja kādu brītiņu un rakstīja tad

tāļāk. Gatava tikusi tā lasīja priekšā:

„Mēs, paldies Dievam, visi vēl esam veseli,_ tā-

pat ari vērsis un govs ar, izņemot tikai vectēvu,

kurš tagad saslimis, un tādēļ vēlam tev visi daudz

labas dienas."

„Dievs Kungs debesīs!" — viņas māte iesaucās

— „Bet saki jel, bērns, kur tad to esi mācījusies?
Kesters, es zinu ..."

„Netraucē mani," — meitene viņu pārtrauca —

~citādi vēl kaut ko piemirsīšu. — Nu es zinu, ka ies

itin labi."

Kadu pusstundu tagad istaba valdīja dziļš klu-

sums. Darbs, kā likās, gāja sekmīgāki uz priekšu,
jo Trīna lāgu lāgiem rakstīdama pavīpsnāja. Tikai

mazais Paulītis to vienmēr traucēja un patlaban ie-

bāza visu roku tintē, tā ka pirksti palika gluži melni.

Jau vai desmit reiz viņa bija tasi aizstūmusi galda
otrā pusē, bet zēns tikpat neatlaidās un stiepās vien-

mēr tintei pakaļ.
Un tomēr abas pirmās lapu puses jau bija pie-

rakstītas līdz malām. Visi bija kārīgi, dabūt zināt,

kas uzrakstīts, un lūdza tādēļ Trīnu, lai lasot priekšā.
To viņa ari darīja, galvu lepni pacēlusi. Raksts ska-

nēja:

„Mīļais Jāni!

Kā tev klājas un vai esi vesels? Mēs, paldies
Dievam, visi vēl esam veseli, tāpat ari vērsis un

govs ar, izņemot tikai vectēvu, kurš tagad sasli-

mis, un tādēļ vēlam tev visi daudz labas dienas.

Nu jau seši mēneši, kamēr nekā no Tevis neesam

dzirdējuši. Raksti mums, vai vēl esi dzīvs. Tas

nav labi, ka mus piemirsti, jo mēs Tevi tā mīlē-
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jam, ka tava māte cauru dienu tikai no Tevis vien

runā un ka es naktīs vienmēr no Tevis sapņoju, ka

esi nelaimīgs, un es dzirdu miegā vienumēr Tavu

balsi, kura sauc: Trīna, Trīna! tā kā brīžiem uz-

trūkstos un izlecu no gultas. — Un vērsis naba-

dziņš vienumēr skatās no kūts laukā un nopūšas, tā

ka Tev pašam to dzirdot būtu jāraud. Un mums

lielas bēdas, ka no Tevis itnekā nezinām; tādēļ

Tev gan būtu jāapžēlojas; jo māte citādi vēl pa-

liks gluži slima. Tiklīdz viņa Tavu vārdu dzird,

viņa sāk raudāt, tā ka nabadzītei reizām sirds

draud vai pušu plīst..."

Klausītāju acis bija pamazām piepildījušās asa-

rām; bet pie pēdējiem, skumjā balsī lasītiem, vār-

diem neviens vairs nespēja novaldīties; aizgrābtība

pārņēma visus tik stipri, ka tie piepeši iesāka dikti

šņukstēt un skaļā balsī raudāt. Trīna pacēla acis

uz augšu un skatījās visapkārt. Vectēvs bija nolicis

galvu uz gultas malu un nevarēja vairs asaras no-

valdīt, un Jāņa māte bija tik dziļi aizgrābta, ka ne-

spēja ne vārdiņa izrunāt; klusu ciezdama viņa uz-

lēca no sava sēdekļa un apkampa jaunavu, kura par

šādu sava raksta panākumu ļoti brīnījās.
Trina!" — otra atraitne iesaucās, — „kur

tad tu šādus vārdus ņem? — Kā nazis tie griežas

man sirdī, un skan tomēr tik jauki!"
„Ak, tā jau tīrā patiesība," — Jāņa māte nopū-

tās, — „reiz viņam taču jādabū zināt, ko mana sirds

cietusi. Lasi vien tāļāk, mīļā Trīniņ! man tīri brī-

nums, ka tu tā proti rakstīt, to nebiju domājusi; tavas

rokas, bērns, nemaz nav radītas, dien'par dienu tikai

govis slaukt un zemi apstrādāt; bet ko tur daudz ru-

nāt — kādu likteni Dievs katram cilvēkam nosprie-
dis, ar tādu tam ari jābūt mierā."

Par šo uzslavējumu priecādamās, meitene it

lepni pavīpsnāja.

„Tā ir," — viņa sacīja. — „Rakstīšanā es uz-

ņemos sacensties ar dažu labu skrīveri. Tagad es

zinu, ka vēstulei jāizskatās. Bet klausāties, vēl nav

beigas:



30

„Ak, Jāni, kad Tu to visu zinātu, tad Tu drīz

vienjnums laistu kādu zinu.

Āboliņš mums šogad viss aizgājis bojā caur

slikto sēklu un turklāt vēl nosalis; bet timotejs aug

tik smuki, ka tīri prieks skatīties. Aiz lielā sau-

suma ari labība nemaz nav augusi, bet tai vietā

mū\ mīļais Dieviņš svētījis ar griķiem un lēcām.

Un Šampīters ir patlaban apprecējies, viņš paņēma
kādu meiteni no Pulderbosas, kura gan šķielē, bet

tai daudz naudas. — Un Zusu Jānis, Tu zini, tas,

kurš izmācījās par miesnieku, krita no brūvera

jumta un uzkrita mūsu kalējam virsū un kalējs ta-

gad pavisam slims."

Meitene apklusa.
„Vai tas bija viss?" — māte saīgusi prasīja. —

Vai tad viņam nerakstīsi, ka mūsu gotiņai jauns te-

lēns?"

„Ak ja, to biju piemirsusi... Luk, te jau ir ..."

„Mūsu raibuļai bij jauns telēns; bet citādi viss

nogāja labi un telēnu ar' jau pārdevām."

„Vai par mūsu trusīšiem nekā nepieminēsi,
Trin?" vectēvs prasīja.

Uzrakstījusi, meitene lasīja priekšā:

„Vectēvs ietaisīja kūtī midzeni trusīšiem:

viņi visi jau tapuši tik trekni kā āpši, bet vecāka-

jam tēviņam jāpaliek dzīvam, kamēr tu pārnāksi
mājās; tad noturēsim krietnu maltīti."

Visi iesāka sirsnīgi smieties; mazais puika, kurš
visus redzēja tik priecīgus un pats ari jutās aizgrābts
no apsolītās maltītes, sasita plaukstas kopā. Bet par
nelaimi viņštrāpīja ar roku tik stipri pa kafijas tasi,
ka ta apgāzās apkārt un visa tinte it kā melns strau-

tiņš pārplūda pār smuko vēstuli.

Piepeši visi nostāja smieties; iztrūkušies tie uz-

skatīja viens otru un klusu ciezdami pacēla rokas

pret debesim, kamēr mazais Paulītis, kam bija bailes

no pēriena, jau iepriekš kliedza tik stipri, ka vai ausis

bij jabaž cieti.
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Mazais dabūja stipru rājienu par savu neuzma-

nību. Pēdīgi visas pārmešanas un vaimanas par no-

tikušo nelaimi nobeidzās ar jautājumu:

„Ja, ko tad nu lai iesāk?"

„Nekaiš nekā," — Trīna dūšīgi sacīja, — „ne-

laime nemaz nav tik liela; es jau tā kā tā gribēju

vēstuli otrreiz norakstīt, jo no iesākuma negāja īsti

labi, burti bija par daudz lieli un raksts šķībs. Tagad

esmu uz ceļa un zinu daudz labāki, kā jādara. Es

aizskriešu labi žigli uz ciemu pēc papīra un tintes un

likšu ari spalvu no jauna izgriezt, jo tā jau palikusi

par daudz mīksta."

„Nu tad pasteidzies, bērns," — atbilde skanēja —

„še tev piecu franku gabals, ko dabūjām par teļu.
Liec to ķesterim apmainīt, jo Jānim jau ar' būs jā-
sūta kāds mazumiņš. — Paulīt, ej tu laukā, ka nepa-

dari atkal kādu nedarbu."

Trīna bez kavēšanās devās laukā un jautriem
smaidiem apskaidrotu vaigu aizsteidzās uz ciemu.

Pārliecināšanās, ka turpmāk varēs Jānim rakstīt, kad

vien gribēs, un lepnums par savu izveicību pildīja
viņas sirdi ar saldu prieku.

Pie liepas uz krusta ceļa nonākusi, Trīna ierau-

dzīja tālumā vēstuļu iznēsātāju, kurš devās taisni uz

viņas pusi. To redzot viņa apstājās un sirds tai ie-

saka stipri pukstēt; jo tā kā pa šo ceļu varēja aiziet

vienīgi uz mālu būdiņām un neapdzīvoto klajumu, tad

nebij jāšaubās, ka iznēsātājs nāk pie viņiem, un nes

varbūt kādu ziņu no Jāņa.
Un tā ari bija. Viņas tuvumā nonācis, tas iz-

ņēma vēstuli no savas somas un smiedamies sacīja:

„Trīna, še būs vēstule priekš jums no Venlo'as;
bet tā maksā trīsdesmit un pieci santi."

„Trīsdesmit pieci santi?" — Trīna runāja pa-

klusu apakš sevis. yiņa paņēma vēstuli trīcošām ro-

kam un lūkojās domīgi tās uzrakstā.

„Ja gan," — vēstuļu iznēsātājs sacīja, — „lūk, uz

adreses jau ari stāv uzrakstīts, cik jāmaksā. Vai nu

es tada nieka deļ iešu jus krāpt."
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„Vai varat izmainīt?" Trina prasīja, tam piecu
franku gabalu iedodama.

Vēstuļu iznēsātājs apmainīja iedoto naudas ga-

balu un atrēķināja no tā viņam pienākošo daļu. Tad

viņš gauži laipni atsveicinājās no meitenes un at-

griezās atpakaļ uz ciemu.

Aiz prieka gavilēdama Trīna steidzās uz mājām,

Bet viņas nepacietība bija tik liela, ka tā nespēja

vairs ne tik ilgi gaidīt un uzplēsa vēstuli jau ceļā.

Viņai bija lielu lielie brīnumi redzot, ka no kuvēra

izkrita vēl otra vēstule. Viņa apstājās un pacēla to

no zemes. Kauna sārtums pārklāja tai pieri un vai-

gus, laimīgi smaidi parādījās uz viņas lūpām un vi-

ņas acis žibēja aiz liela prieka. Uz otras vēstules

bij ar lieliem burtiem uzrakstīts: „Priekš Trīnas vie-

nas pašas." — Priekš Trīnas! Jāņa dvēsele atradās

šai papīrā; viņa balss sarunājās tanī ar viņu, ar viņu
vienu pašu! Tur bija noslēpums starp Jāni un

viņu.

Viņa stāvēja kādu brīdi ļoti aizgrābta un pār-

steigta, vaigu uz zemi noliekusi; dažādas domas tai

šaudījās pa galvu; pēdīgi viņas ausīs atskanēja vērša

tāļā baurošana un atgādināja tai, ka nedara pareizi,

ja ceļā tik ilgi uzkavējas. Vina naslēna otru vēstuli

azotē un steidzās atpakaļ uz būdiņu, kur tā gaidītā-
jiem it priecīgi uzsauca: „Man ir vēstule no Jāņa!"

Tāda ziņa abas atraitnes ļoti pārsteidza. Viņas

nezināja aiz priekiem, kur dēties. Vectēvs atkal, gri-
bēdams labāk redzēt, paliecās tik tāļu uz priekšu, ka

gandrīz izkrita iz gultas.

Steigšus meitene nu izstāstīja, ka pusceļā uz

ciemu sastapusi vēstuļu iznēsātāju, kurš tai prasījis
trīsdesmit piecus santus; bet abas sievas pārtrauca

to, bez mitēšanās saukdamas:

„Lasi to mums priekšā, Trin'! Lasi to priekšā!"

Trīna apsēdās pie galda un sāka vēstuli skaļā
balsi izburtot._ Raksts nebija diezgan skaidrs un tā-

dēļ tai vajadzēja dažus vārdus atkārtot, kamēr iz-

dabūja kautko saprotamu. Viņa lasīja:
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„Miļie vecākie!

„Ņemu spalvu rokā, gribēdams apvaicāties,_kā
jums tagad klājas un vai esat visi veseli un sutu

jums visiem daudz labas dienas; man pašam ir

vājas acis un atrodos tāpēc slimnicā. Un man lie-

las bēdas un raizes, mīļie vecāki, jo no šīs sērgas

te jau daudz zaldāti palikuši akli."

Trīna nespēja vairs tālāk lasīt, viņa nokāra galvu
uz nelaimīgo vēstuli un sāka stipri šņukstēt; ari abas

atraitnes un vectēvs izlēja rūgtas asaras, un vaima-

nāja skaļā balsī par lielo nelaimi.

„Ak Dievs! ak Dievs! Mans nabaga bērns,
mans nabaga bērns, mans nabaga bērns!" tā māte

sauca, rokas pret debesīm pacēlusi un izsamisusi pa

istabu apkārt skraidīdama. „Viņš ir akls! viņš ir

akls!"

Meitene pacēla galvu uz augšu un sacīja, kamēr

asaras tai ritēja pār vaigiem:

„No Dieva puses, nepataisāt nelaimi lielāku, nekā

tā patiesībā ir. Es lasīšu tāļāk, varbūt, ka sērga ne-

maz nav tik briesmīga, kā mēs domājam.
;
Esat gluži

mierīgi un uzklausāties:

„Bet sakāt mātei, lai viņa nebēdājas, jo man

iet atkal daudz labāki un ceru, ka ar Dieva palīgu
drīz bušu vesels._ Bet gauži grūti mums iet ar

ēdienu; jo slimnicā dabonam tikai pusi no citkār-

tējās daļas. Maizi un gaļu, ko mums dod priekš
visas dienas, mēs varam it viegli uz reižu iebāzt

mutē, bez tam vēl dabonam tikai lāsīti ratatulas*)
bez sāls un pipariem, un tas ir viss. Lai nu cilvēks

no tam dzīvo, kam sirds vesela! Sūtat man tādēļ,
mīļie vecāki, kadu drusciņu naudas, ja tik varat

vien. Mums klājas šeitan gaužām grūti un jāsēž
cauru dienu tumsā, jo gaismu nevaram panest.
Sutu daudz labas dienas ari Trīnai un vectēvam

*) Ratatula, valloņu valoda — kada savada zupa jeb ari

gaļas atlieku virums.
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un viņas mātei un mazajam brālītim un veļu jums
visiem labu veselību un ilgu mūžu.

Tistja Kobis ir iecelts par kaprāli. Žurkas iz-

kodušas manai somai lielu caurumu —un viņi lika

uz manu rēķinu uztaisīt jaunu somu, kura maksā

septiņus frankus un septiņdesmit santimu. Citādi

man nav nekādu parādu. Visi mani priekšnieki
tura uz mani labu prātu, un ari seržants mani lab-

prāt ieredz.

Šo vēstuli raksta Platu saimnieka Kārlis,
kurš ari slimnicā ar vājām acīm; bet nesakāt to

viņa tēvam, jo viņš jau atkal gandrīz izveseļojies.
Visi citi mani draugi no mūsu puses vēl, paldies

Dievam, sveiki un veseli. Un sveicinām jūs, mīļi
vecāki, beidzot visi kopā ar visu sirdi un dvēseli.

Jūsu paklausīgais dēls."

Trīna piespieda priekšauta stūri pie acīm, lai citi

neredzētu viņas lielās sāpes; vectēvs bija pazudis
aiz gultas priekškariem; un abas atraitnes raudāja

klusu pie sevis.

Nepatīkams klusums valdīja ilgu laiku istabā.

Pēdīgi Trīna uzcēlās, paņēma cirpi no sienas, piegāja
pie durvīm un sacīja:

„Aiz lielajām bēdām gandrīz būtu piemirsusi
musu raibaļu. lešu uz lauku un sagriezīšu tai drusku

barības. Pa to laiku saņemat drusku dūšu un pārdo-
mājat, ko lai tagad darām."

Neviens tai neatbildēja. Durvju priekšā meitene

paņēma ķerru un aizbrauca ar to projām gar istabu.

Aiz žoga viņa apstājās un ansēdās uz ķerras. Še
viņu no mājiņas vairs nevarēja ieraudzīt, jo žogs un

aiz ja atrodošie krūmi to pilnīgi apslēpa. Trīcošām
rokam viņa atraisīja savu krūšu lakatu un izņēma
vēstuli laukā. To atplēsusi, viņa, asarām aptumšo-
tiem skatiem un lāgu lāgiem gandrīz samaņu zaudē-

dama, izburtoja sekošos vārdus:

„Šo_vēstuli ar' Kārlis rakstīja; bet es viņam teicu

katru vardu priekšā, ko lai raksta."
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„Mīlo Trīniņ!

Mātei es neuzdrošinājos to rakstīt, tādēļ ka šī

vēsts par daudz briesmīga. Tad zini, Trīniņ, es

esmu akls, akls uz visu mūžu. Manas abas acis ir

iztecējušas. Par to, ka savu acu spožumu esmu

zaudējis, vēl tikdaudz nebēdātos, ja tik' mani ne-

mocītu briesmīgās domas, ka jūs nekad vairs ne-

redzēšu, nei savu māti, nei vectēvu, nei kādu citu

no tiem, kas mani mīlē, — es jūtu, ka šīs domas

mani nonāvēs.

Mīļo Trīniņ, no tā laika, kamēr esmu palicis
akls, tikai Tu ik brīdi parādies manu acu priekšā,
un tas ir vienīgais, kas mani vēl pie dzīvības uz-

tur; bet uz to vairs negribu domāt, un Tu ar' ne-

drīksti to darīt. Ej nu atkal uz dančiem, kā senāk,
un neatraujies no tiem manis dēļ, lai ari zini, ka

jaunībā esi baudījusi kādu prieku. Un zini, ka do-

mas, ka Tu manis dēļ ciet, mani jo drīzāk ievadīs

kapā.
Mīļo Trīniņ, to es tikai Tev vienai pašai rak-

stu, lai mātei to ar laiku pamazītiņām dari zināmu.

Bet tā kā tikai viņai nenotiek nekāda nelaime, to

Tev vēl no visas sirds lūdzu.

Tavs nelaimīgais Jānis līdz nāvei."

Tikko meitene bija pēdējos vārdus ar sevišķu
rūpību izlasījusi, te piepeši līķa bālums pārklāja vi-

ņas vaigu, rokas nokārās gar sāniem, kā pārlauztas,
acis aizvērās ciet un galva lēnām nolaidās pret
setu...

Samaņa tai bij zudusi un dziļš ģībonis bija pār-

ņēmis viņas prātus.
Siltas vēsmiņas pludoja pār klajumu un, šalk-

damas caur ozola zariem, viegli šūooja lapu ēnu šurp

un turpu uz jaunavas balto pieri; bitītes skraidīja tai

visapkārt un dūca it tuvu pie viņas ausīm; cīruļi pa-
cēlās augstu dzidrajā gaisā un dziedāja savas jautrās

dziesmas; siseņu vienmuļīgā žūžināšana atskanēja
tālumā... un tomēr viss bija_ tik klusu, klusu kā

Dieva nams ... Jaunava gulēja it kā nāves miegā
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un neviena dvēselīte nerādījās, kas to būtu pamodi-
nājusi.

Saule slīdēja pastāvīgi uz priekšu savā gaitā, ka-

mēr kāds no viņas karstajiem stariem izlauzās caur

lapu starpu un apspīdēja meitenes bālo vaigu.

Nelaimīgā gausi atvēra acis un asinis sāka no

jauna ritēt viņas dzīslās. Viņa pacēla galvu uz

augšu, gluži kā tāds, kas pamostas no ilga miega, un

brīnodamās skatījās visapkārt; tā nevarēja sākumā

saprast, kas ar viņu noticis.

Bet zemē gulošā, vaļējā vēstule drīz vien viņai

atgādināja briesmīgo nelaimi. Viņa salocīja papīru

kopā, iebāza to azotē, nolieca galvu uz zemi un no-

grima dziļās domās.

Pēc kāda laiciņa viņa atkal uzcēlās un aizbrauca

ātri uz mazo lauciņu, kur tā barību priekš māju lo-

piem pa daļai sagrieza ar cirpi un pa daļai saplūca
tāpat rokām. Acumirklī ķerra bija pilna. Tāpat ar

lielu steigšanos viņa pārstūma to mājās, pabaroja
govi, iegāja tad istabā un sacīja uz savu māti:

„Rīt' agri, dienai austot, es iešu pie Jāņa!"
„Bet, bērns," — viņas māte iesaucās, — „ap-

domā jel, cik tas tālu! Kas tā par aplamu iedomu!

Tu jau vesela gada laikā nevarēsi turp nokļūt!"

~Es iešu pie Jāņa, to jau teicu un tas notiks," —

meitene dūšīgi atteica. — „Gan es viņu atradīšu, un

kaut viņš ar' atrastos simtu jūdžu no šejienes. Skrī-

vers man pateiks, pa kuru ceļu man jāiet."

Jāņa māte piegāja tai klāt, salika rokas kopā, uz-

skatīja to pateicības pilnām acīm un nopūtās:

„Trīniņ, mīļais, labais bērns, vai tu to tiešām da-

rīsi? Par šo darbu es tevi vēl uz nāves gultas svē-

tītu!"

„Vai to darīšu?" — Trīna iesaucās, — „zināms,
ka darīšu! Pats ķēniņš mani no tam neatturētu; es

uzmeklēšu Jāni un lūkošu to iepriecināt viņa grūtās
bēdas, jeb aiziešu pati bojā."

„Pateicos tev tūkstošu reiz, mans mīļais, labais

bērns!" — Jāņa māte iesaucās un apkampa meiteni

abam rokam.
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IV

Pulkstens vēl nav septiņi no rīta un tomēr kar-

stums jau ļoti liels, jo saule stāv labi augstu pie skai-

drās, tumši zilās debess.

Raug', tur pa lielceļu, netālu no Mās upes, kāda

zemnieku meitene dūšīgi solo uz priekšu. No viņas

apģērba redzams, ka tā šai pusē sveša. Jo tādas

aubes ar špicēm un tādas salmu cepures limbuģietes

nemēdz valkāt. Viņa paņēmusi kurpes rokā un iet

basām kājām. Sviedri plūst lielās lāsēs no viņas pie-

res. Viņa jūtas gan jau stipri nogurusi, bet nebēdā

nekā daudz par to un raugās ar neizsakāmu ziņkā-
rību uz baznīcu torņiem, kuri patlaban tālumā pa-

rādās. Tā ir Venlo'a, viņas garā ceļa mērķis.

Nabaga Trīna! jau četras dienas viņa atradās

ceļā. Reti viņa bij uz īsu laiciņu kaut kur iegriezu-

sies, drusku atpūsties un kādu kumosu iebaudīt; bet

Dievs un pašas stiprā daba palīdzēja viņai pārciest
visus grūtumus... Un pēdīgi viņa nu tomēr pēc il-

gas meklēšanas bij atradusi to vietu, kur viņas ne-

laimīgais draugs, tālumā no visiem mīļiem savējiem,

miesīgi un garīgi vārga. Visas skumjas tagad zuda;

viņas sirds stipri pukstēja aiz prieka un nepacietības
un lūpas gribēja skaļi uzgavilēt. Viņa vēlējās sev

spārnus, ka varētu zibeņa ātrumā aizlaisties uz tāla-

jiem torņiem, kuri visi krāšņajos saules staros zelta

spožumā mirdzēja un laistījās ...
Jaunā meitene tagad jo čakli devās uz priekšu,

kamēr sasniedza Venlo'as ārējos apcietinājumus. Tur

viņa apsēdās ceļmalā, apvilka ātri savas kurpes, no-

purināja lielākos putekļus, sakārtoja cik necik savas

drēbes un iegāja tad it dūšīgi cietoksnī iekšā.

Necik tāļu aiz ārējiem vaļņiem viņa ieraudzīja
zaldātu, kurš ar plinti plecos kādas vakts būdiņas
priekšā šurp un turp staigāja. Jau no tālienes viņa
zaldātam it laipni uzsmaidīja, bet šis uzskatīja viņu

it_ vienaldzīgi un neievēroja to nemaz. Tomēr viņa
nāca droši tuvāk un prasīja mīlīgi smaidīdama:

„Mīļais draugs, vai nevarat man pateikt, kur
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Jānis Brēms tagad atrodas? Viņš ari zaldāts un še

pilsētā."
Zaldāts bija valonis no Litichas puses un tadeļ

neprata viņas valodu.

„Es nesaprotu," — viņš atrūca un, apkārt ap-

griezies, pasauca kaprāli.

Šis iznāca tūlīņ no vakts nama un tuvojās mei-

tenei loti laionu vaigu; tā palocījās pieklājīgi pret

viņu un prasīja:

„Virsnieka kungs, vai nevarat būt tik laipni un

man pateikt, kur Jānis Brēms tagad ir?"

Kaprālis savieba ģīmi, kā jau daždien tāds, kas

redz, ka savās domās alojies; bet tomēr viņš tūlīņ
pagriezās pret vaktsnamu un sauca Henegavas iz-

loksnē;
„E, flāmiet, panāc drusku šurp! Te varēsi no-

pelnīt kannu alus."

Jauns zaldāts nolēca no lāvas un iznāca ārā,

miegainās acis berzēdams; bet jaunavu ieraudzījis,
viņš uz reižu tapa gluži spirgts.

„Nu, meičiņ," — viņš prasīja, — „ko vēlaties?"

„Es gribēju tikai Jāni Brēmsu apmeklēt; vai va-

rat man pateikt, kur viņš atrodams?"

„Jānis Brēms? Tādu es nepazīstu."

„Bet viņš jau zaldāts, tāpat kā jūs."
„Nu ja, bet vai viņš dien kavalerijā, vai infante-

rijā?"
„Ko tas nozīme?"

„Vai viņš dien jātniekos, vai kājniekos?"

„To es nezinu; bet man teica, ka viņš esot za-

ļajos strēlniekos. Vai tie nav teitan pilsētā?"

„Tad nu gan nebrīnos, ka viņu nepazīstu; mēs

piederam pie devītā pulka."
Pa šo sarunu bez kaprāļa un vakts zaldāta vēl

kadi_ trīs vai četri zaldāti bija pienākuši klāt un

apstājušies meitenei visapkārt. Trīna nemaz neva-

rēja izprast, kādēļ tie tik savādi lūkojās viņai acīs un

pie tam pavaloniski zobojās un smējās. Viņa sakau-

nējās un lūdza tāpēc flāmietim:
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„Mīļais draugs, pasakāt, kur man jāiet, man nav

vaļas."
Zaldāts ari bez kavēšanās to darīja.
„lzejat vispirms cauri pa vārtiem," — viņš sa-

cīja — „tad iegriežaties pa labo roku, tad pa kreiso,
tad vēl reiz pa kreiso un tad atkal pa labo, kamēr

nonākat pie mazas baznīciņas; to atstājat pa kreisi

un paši nogriežaties pa labi, taisni aiz lielās mājas,

kurā atrodas preču pārdotava; ja tad, drusku uz

priekšu pagājuši, iegriežaties atkal pa kreisi, tad no-

nāksat uz tirgus. Nu, un prasāt tur tikai pēc otrā

strēlnieku pulka kazarmas; katrs bērns jums to pa-

rādīs."

Trina bij pilnīgi sajukusi; veltīgi viņa bija mēģi-

nājusi paturēt, cik bieži jāiegriežas pa labi un cik pa

kreisi; bet tas viņai nebija iespējams, un lai viņai ari

diezin ko darītu. Viņa gribēja patlaban lūgt, lai

jaunais zaldāts savu aprakstu vēl reiz atkārtotu, kad

vaktnieks piepeši pilnā kaklā iekliedzās:

„Aux armes!"

Visi skrēja juku jukām uz vakts namu pēc iero-

čiem un zaldāts, ar kuru Trīne bija runājusi, vēl

steigdamies tai uzsauca:

„Ejat projām! ejat projām! Skrejat, cik ātri

vien jums iespējams, jo citādi visi dabūsim arestu.

Cietokšņa komandants nāk!"

Meitene ari nekavējās to darīt, jo caur pilsētas
vārtiem patlaban iegāja oficiers ar lielām ūsām, kurš
pēc viņas domām bija ģērbies tikpat grezni kā ķē-
niņš. Sadusmots par to, ka atradis vakts zaldātus

sarunā ar kādu meiteni, viņš uzskatīja nabaga iz-

biedēto skuķi ar tādām acīm, kā kad gribētu to uz

vietas apēst; tomēr viņš pagāja tai garām, bez kā

butu viņu uzrunājis; bet vēl tāļu jo tāļu viņa dzir-

dēja, kā viņš skarbā balsī rāja zaldātus. Par to viņa
tā bija satrūkusies, ka drebēja kā apšu lapa, kaut gan

ta_nevarēja izprast, kas īsti bargo oficieri tā aizkaiti-

nājis.

Viņa iegāja pilsētā un nonāca pēdīgi ari uz tir-

gus. Še viņa gan pamanīja zaldātus dažādos ap-
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ģērbos, bet atgadījums pie vārtiem bijaviņu tik stipri

sabaidījis, ka neuzdrošinājās tos uzrunāt. Viņa grie-

zās pie kādas pilsētnieces un prasīja tai:

„Krustmāt, vai jūs protat pa flāmiski?"

„Ja."

„Vai nebusat tik laipni, man pateikt, kur strēl-

nieku kazarma?"

„Kāpēc ne. Jums jāapgriežas turpat ap stūri un

jāiet, kamēr iela beidzas. Tur jūs strēlnieku kazarmi

paši it viegli atradīsat."

„Paldies jums simtu reiz," Trīna sacīja un devās

projām pa ierādīto ceļu.
Pie kazarmas nonākusi, viņa to uz vietas pazina,

jo pie visiem logiem bija zaldāti redzami un no iek-

šas atskanēja bungu troksnis un skalas pavēles.

Viņa pasmējās aiz liela prieka un gribēja pat-

laban iet taisni kazarmā iekšā; bet vakts zaldāts tai

skarbi uzsauca:

„Kur jūs iesat! Atpakaļ! Te neviens svešs ne-

drīkst ieiet!"

Trina gan tūliņ nepaklausīja un paspēra vel soli

uz priekšu; bet zaldāts atstūma to ar varu atpakaļ.

„Bet mīļais draugs!" — Trīna lūdzās, — „es lab-

prāt gribētu ar kādu pazīstamu zaldātu runāt. Sakāt,

kā lai pie tam tieku?"

„Pie kura pulka un pie kuras rotas tad viņš pie-
der?" — zaldāts prasīja.

„Ak, to jau es nezinu," — viņa saīgusi atteica.

„Tad uzgaidāt kādu pusstundu," — zaldāts

teica, — „tūlīņ dos zīmi priekš ēšanas un neilgi pēc
tam visus sasauks kopā uz munsturēšanu. Tad va-

rēsiet visus zaldātus redzēt, un kad jums labas acis,
tad it viegli atradīsat savu pazīstamo. — Ejat pa tam

šepat blakus pie „Vanaga" un iedzerat kādu glāzi
alus — bet laižat mani mierā, jo atjutants jau glūn
uz mums."

Zaldāts atgrieza Trīnai muguru, piesita spēcīgi
ar labo roku pie plintes vaiga, atmeta galvu atpakaļ,
un staigāja kā lepns kareivis dimdošiem soļiem šurp
un turp, jauno zemnieci nemaz vairs neievērodams.
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Trīna stāvēja kādu brīdi turpat uz vietas, dziļas
domās nogrimusi. Viņa nevarēja un nevarēja sa-

prast, ka tas kāds grēks, ja kādam svešniekam pa-

rāda pareizu ceļu. Viņas dvēsele jutās gauži sāpīgi

aizķerta par tādu nelaipnību. Kaut gan viņas nepa-

cietība caur nupat piedzīvoto atraidījumu bija sasnie-

gusi augstāko pakāpienu, tomēr viņa bija pilnīgi ar

mieru, pusstundu uzgaidīt. Viņa nodomāja visu to

laiku uzturēties kazarmas vārtu tuvumā, lai strēlnie-

kiem uz munsturi ejot, viņu starpā tūlīņ ieraudzītu

savu mīļoto Jāni. Bet piepeši viņas seja pieņēma it

bēdīgu izskatu; viņai iešāvās prātā, ka akls taču ne-

var citiem uz munsturi iet līdz. — Bet ko viņa no tam

saprata? — Viss, ko viņa te redzēja un dzirdēja, tai

izlikās tik ērmots un nesaprotams. — Tā šaubīda-

mās viņa paklausīja vakts zaldāta padomu un lēniem

soļiem aizgāja uz
„
Vanaga" viesnicu.

Viesnicā nonākusi, Trīna izprasīja glāzi alus un

nokaunējusies apsēdās kādā kaktā pie galda.
Viesu istabā atradās kādi astoņi vai desmit zal-

dāti, kuri bija nostājušies ap bufeti un skaļā balsī

trieca par dažādiem atgadījumiem iz pašu sadzīves.

Meitenei ienākot, tie visi kā uz komandu ap-

griezās apkārt un sāka savā starpā par to zoboties.

Bet Trīna viņu sarunas tomēr nesaprata, jo tie ru-

nāja vai nu pa franciski, vai pa valoniski, un viņai
šīs abas valodas bija svešas. Tā likās ari nekā neiz-

taisot, ka zaldāti viņu tā drusku savādi uzskatīja, pa-

smaidīja un sacīja it laipnā balsī:

„Labdien visapkārt, mūļie draugi!"

Viņai izlikās, ka šie zaldāti visai krietni cilvēki,

izņemot tikai vienu, kurš bija vecāks par citiem un

izturējās gluži, kā kad būtu viņu pavēlnieks. Rokās

viņam bija balti somu ādas cimdi; viņa svārku po-

gas mirdzēja kā īsts zelts ; cepure bij uzlikta uz kreiso

ausi; lielās ūsas ar melnu vasku piesmērētas un uz

augšu sagrieztas; un pats viņš stāvēja galvu lepni uz

augšu pacēlis un rokas sānos iespiedis, kā kad gri-
bētu visu pasauli izaicināt uz cīniņu.

Bet nevis viņa izskata un izturēšanās pēc Trīna
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par viņu tik nelabi domāja; tas notika tāpēc, ka viņš

uzskatīja to vienumēr tik bezkaunīgi, ka tai bij acis

jānolaiž uz zemi, un ari, kā likās, par to visvairāk

zobojās; tas viņu stipri kaitināja. Savu īgnumu viņa

ari nebūt neslēpa un staltais strēlnieks varēja viņas

sejā lasīt, ka nav vis izpelnījies jaunavas labpatik-
šanu.

Pa to starpu, kamēr viņi viens otru šādi uzska-

tīja, viesnicniece bij atnesusi glāzi alus un nolikusi

meitenei priekšā. Kāds jauns zaldāts, patīkamu

vaigu un laipnām acīm, pienāca tai klāt, sniedza tai

savu glāzi pretī un sacīja Ķempu zemes izloksnē:

„Vāi nesašķindināsim glāzes? Jūs laikam esat

no Antverpu puses?"
«Nē, draugs, esmu no Sildās jeb Magenhallas

puses."

„Un es esmu no Vechel-ter-Zandas; tad jau

esam tuvi kaimiņi."
To dzirdot meitene tapa gluži priecīga un uz-

skatīja jauno zaldātu tik mīli, kā kad viņā būtu atra-

dusi savu brāli.

Pa tam ari citi strēlnieki bija pienākuši klāt un

apsēdušies ap galdu; zaldāts ar uzgrieztajām ūsām

bija piesēdies Trīnai tik tuvu klāt, ka gandrīz aiz-

skāra viņas sānus.

Trīna loti sabijās par šādu uzbāšanos un negri-
bēja to ciest. Viņa saķēra sava līdztautieša roku un

sacīja uz to:

„Mīlais draugs, esat tik laipni un apsēžaties še

pie manis, man no šā lielā valoņa gluži bailes. Ko
tad viņš īsti no manis domā?"

«Nebaidāties nekā!" — jaunais zaldāts atteica,—

«viņš tikai tāds liels izliekas, bet nav patiesībā vai-

rāk nekas, kā īsts vējagrābslis. — Lai viņš tik uz-

drošinās jūs aiztikt, tad sadzīšu viņa spicās ūsas

viņam degunā iekšā, tā ka vairs pats nezinās, cik

viņš vecs!"

Caur šiem vārdiem apmierināta, Trīna pagriezās
pret lielo zobgali un droši sacīja:

«Lūdzami, esat tik labi un paejat drusku tālāk.
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Ko tad jus īsti no manis domājat? Vai laikam mani

turat par kādu palaidnieci?"

Zaldāts skali iesmējās, bet tomēr pastūma savu

krēslu drusku atpakaļ, pie tam visādi jokodams, mei-

tene par laimi to nesaprata.

„Sakat, draugs," — Trīna prasīja savam aiz-

stāvim, — „kā jūsu vārds, esat tik laipni."
„Mans vārds Zuzs Ķērs."

„Zuzs Ķērs? Skat nu, priekš četrpadsmit die-

nām pārdevām jūsu tēvam smuku, raibu telēnu.

Nauda, ko par viņu dabūjām, man vēl tagad kabatā."

„Un kā manam tēvam klājas? Vai viņš ve-

sels?"

„Gluži vesels! Virs ka ozols — ja, un tagad man

ar' iekrīt prātā: viņš jau sacīja, ka jūs nodoti zaldā-

tos. — Bet sakāt, vai mūsu Jāni nepazīstat?"

„Kā viņa uzvārds?"

„Brēms."

„Tu mīļais Dievs, kā nu Jāni Brēmsu nepazīšu!
Mēs jau dienam abi vienā rotā un izgājām vienmēr

kopā uz lauku, iekam viņš nebija palicis slims ar

acīm."

Dziļi aizgrābtā meitene saķēra viņa abas rokas

un nopūtās:

„Redzat, draugs, tagad nespēju mīļam Dievinām

diezgan pateikties par to, ka ienācu šinī viesnicā.

Jūs man pateiksiet, kā pie Jāņa varu tikt, vai ne. to

jūs darīsat? Mūsu puses cilvēkiem vienumēr mēdz

būt laba sirds un tie nekad negrib savu tuvāko ap-

bēdināt."

„Zināms! Es novedīšu jūs uz slimnicu. Jūs jau

zināt, ka viņš akls?"

„Ja, diemžēl," Trīna nopūtās, — „bet kas no-

ticis, to vairs nevar grozīt. Esam visi jau par šo

nelaimi diezgan asaru laistījuši..."
Zaldātiem bija skaudība, ka Ķemņiets ar jauno

meiteni īsā laikā tik lieliski iedraudzējies. Sevišķi
zaldāts ar uzgrieztajām ūsām nevarēja vairs no-

valdīt savas dusmas par to, mētājās šurp un turp pa
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savu krēslu un savieba ģīmi. Viņš bija pa tam atkal

pienācis Trīnai it tuvu klāt un pieķēra viņai pie

smakra, taisni tai brīdī, kad viņa it nemaz vairs to

neievēroja.
Flāmietis uzšāvās stāvus un sāka uz viņu lamā-

ties, bet Trīna,- kuras vaigs bij palicis gluži sarkans

aiz dusmām, pacēlās no sava krēsla un iesita pār-

drošajam zaldātam ar plaukstu tik stipri pa ģīmi, ka

tam galva sāka vai riņķī griezties.

No sitiena atžirbis, zaldāts saķēra kādu alus

kannu un gribēja ar to meitenei pāršķelt galvu; bet

jaunais Ķempietis bija stiprāks par viņu; tas sagrāba
viņam aiz rīkles un izrāva kannu no rokām. Citi

zaldāti pieskrēja klāt un izšķīra abus, pie tam sauk-

dami, ka zaldātiem nepieklājas kauties ar dūrēm, bet

ka ķildas jāizšķir ar zobeniem.

Kamēr Trīna vēl no lielām izbailēm pārņemta

drebēja kā apšu lapa, zaldāti lamādamies šurp un

turp skraidīja un viesnicniece kliedza, ka sūtīšot pēc

patruļas, piepeši no kazarmas puses atskanēja stipra

bungošana.

„Uz pusdienu! uz pusdienu!" tie iesaucās, kuri
pie ķildas nebija piedalījušies, — viņi atstāja citus

turpat, lai dara ko grib, un devās no viesnicas laukā.

Bezkaunīgais zaldāts izgrūda vēl dažus lāstu

vārdus un aizgāja tad ari projām, pie tam Ķempietim
uzsaukdams:

„A ching heures sol terraing! edj vindrai vos

quērrie!" (Pa valoniski: „Pulksten piecos būs div-

kauja; es atnākšu jums pakal.")

„Ir jau labi, lielais balamute!" uzaicinātais jau-
neklis pasmiedamies sacīja.

„Ak, mīļais Zuzi, kādas bailes es pārcietu," mei-

tene nopūtās, kad visi bij aizgājuši un viņa ar savu

aizstāvi atradās viena pati istabā. — „Vai nu bei-

gas?"

„Beigas? Šovakar mums būs divkauja uz zo-

beniem."

„Dievs Kungs! Un tas notiek manis dēļ!" —

meitene nobālēdama iesaucās.
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„Par to jums nemaz nav jābaidās, mīļais bērns,

tur jau nekas neiznāks. Beigās laikam abi kopā sa-

dzersim, tas būs viss; tā jau viņš arvien mēdz darīt,
lai dabūtu dzert, kad uzvarējis. Iknedēļas tas atga-
dās divi reiz un ir jau vispārīgi pazīstama lieta.

Nākat, es aizvedīšu jūs uz slimnicu, kur Jānis Brēms

atrodas."

Trīna aizmaksāja par savu alu un aizgāja zaldā-

tam līdz. Viņš pavadīja viņu šo to triekdams caur

dažām ielām un pēdīgi sacīja:

„Vai redzat zaldātu tur uz sola pie lielā nama

durvīm? Lūk, tā ir slimnicā. Runājat ar zaldātu,
viņš ielaidīs jūs iekšā, ja varēs. Novēlu jums laimīgu

ceļu, un sakāt, mājās pārnākuši, manam tēvam daudz

labu dienu no manis, ja to sastopat."

„Paldies jums tūkstošu reiz, mīļais!" Trīna at-

bildēja, atvadījās no viņa un aizgāja uz slimnicu.

Viena palikusi, Trīna atkal no jauna gluži no-

skuma, viņa neiedomājās pat, uzrunāt zaldātu, kurš
uz sola sēdēja. Bet cik priecīga viņa atkal palika,
kad bija piegājusi pie pašas slimnicas! Viņai taisni

tā izlikās, kā kad pazītu tās priekšā sēdošo zaldātu.

Un patiesi, tas jau bija Tistju Kobis, no kura paaug-

stināšanas par kaprāli Jānis tai bij rakstījis.
Meiteni pamanījis, viņš gavilēdams uzšāvās

stāvus, skrēja tai pretī un brīnēdamies iesaucās:
„Ko, Trīna, jūs patiesi tā esat? — Ak, kāds

prieks! Kā tad visiem pazīstamiem ciemā klājas?
Vai mana māte atkal vesela? Kā nu stāv ar Verbetu

Lokenu? Vai mājās zin, ka esmu iecelts par kaprāli?
Un ko Lokena teica, kad to dabūja dzirdēt?"

„Visiem klājas itin labi," Trīna atbildēja. „Jūsu
māte izgājušo svētdien jau bija baznīcā; viņa tagad
atkal pilnīgi vesela, un nemaz nevar domāt, ka bijusi
reiz slima — tik labi viņa izskatās. — Lokenai pati

garām ejot pastāstīju, ka esat iecelti par virsnieku."

„Nu, un vai viņa par to nesmējās?"
„Nē, viņa nosarka līdz pat ausīm, bet bija tomēr

tik priecīga, ka nevarēja vairs nekā izrunāt, viņas

acis es to visu lasīju."
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Kaprals Kobis lēnām nokāra galvu un skatījās
uz zemi; viņa seja bija piepeši pārvērtusies; viņš

juta, ka kauna sārtums pārklāja viņa vaigus un viņa

sirds stiprāki pukstēja. Dzimtenes ciems ar plaša-

jiem klajumiem un laukiem, līgaviņas spulgošās acti-

ņas, mātes mīlīgie smaidi, svētdienas prieki, pēc

beigtā darba, jautrā dziedāšana zem kuplās liepas,
sētas suņa skaļā riešana, egļu lēnā čalošana... Viss

parādījās it dzīvi un skaidri priekš viņa gara acīm,

viss skanēja tik jauki viņa ausīs un tēloja tam priekšā

burvīgo dzīvi, pēc kuras viņš tik loti kāroja un il-

gojās
.._.

„Ka tas nak, ka mani vardi jus tik dziļi apbēdi-
nāja?" Trīna klusu sacīja.

„Ak, mīļo Trīniņ," — atbilde skanēja — „to pats

nezinu; mūsu dzimtenes ciems parādījās man tik

skaidri acu priekšā, ka redzēju pat saules starus uz

baznīcas torņa mirdzam. Mans tēvs patlaban druvā

izrakņāja rugājus un māte stāvēja viņam klāt un

es dzirdēju, kā abi par mani runāja. Es biju gandrīz
bez samaņas, bet nu viss ir beigts."

..Nākat, Kobi," — Trīna sacīja — „vedat mani

žigli pie Jāņa; viņš tik ļoti priecāsies, mani ierau-

dzīdams!"

„Tad jūs zināt, kāda nelaime viņam notikusi?"

„Ak ja, es jau ari tikai atnācu, ar viņu parunāties

un,viņu drusku iepriecināt. Neuzkavējat mani tik

ilgi, bet vedat mani tūlīņ pie viņa."

_„Mīļo Trīniņ, man gauži žēl." — Kobis skumji
nopūtās.

„Un kāpēc?" Trīna iesaucās. — „Ak, Kobi, ne-

skumdinājat mani veltīgi!"

„Nelaimīgā Trīna!" — Kobis sacīja — „mēs ne-

drīkstam pie aklajiem un citiem acu slimniekiem ne-

vienu svešnieku ielaist; tas mums cieti noliegts."
Meitene sāpīgi iekliedzās, apklāja acis ar priekš-

autu un sāka skaļi raudāt.

„Ak Dievs, ak Dievs!" — viņa vaimanāja —

„veselas četras dienas esmu skraidījusi apkārt un

līdz nāvei nomocījusies, un nu nedabūju viņu pat ne
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redzēt! Dzīva no šejienes tad projām vairs ne-

aiziešu, uz tam varat palaisties!"
„Trīna, uz ielas jūs nedrīkstat tik dikti vaima-

nāt," — Kobis sacīja — „citādi ļaudis saskries kopā,
domādami, ka te notikusi kāda nelaime. Paliekat

tādēļ klusu."

Jaunava noslaucīja asaras un izmisusi iesaucās:

„Un ja ari man ka zaglim būtu šinī namā jāielau-

zās, ja ari zobens manu sirdi caururbtu, tad tomēr

gribu viņu redzēt un ar viņu runāt — lai viņi pa-

mēģina mani no tam atturēt, ja tie to var!"

„Klausies, Trīna," — Kobis klusu sacīja — „es

varbūt caur tam pazaudēšu savu činu, bet tomēr lū-

košu jums palīdzēt. Stāvat rāmi un izliekaties, kā

kad nekā nezinātu. Seržants tūlīņ nesīs raportu pie

cietokšņa komandanta; dakters jau ir šeitan bijis,

un direktors nav vesels, tas nenāks slimnieku ista-

bās. Kad seržants būs aizgājis, tad ievedīšu jūs pie

aklajiem. Bet Trīna, ja par to dabonu cietumu un

pazaudēju savu činu, tad sakāt manai mātei un ari

Lokenai, ka to esmu darījis aiz draudzības un līdz-

cietības."

„ralaižaties uz tam," — Trīna atbildēja ar asaru

pilnām acīm — „ka būšu jums par to pateicīga, ka-

mēr vien dzīvošu; ļaujat tik man vaļu, un tikiīdz

būšu pārgājusi mājās, tad Lokena jums atrakstīs tik

smuku vēstuli, kādu vēl nekad nebūsat dabūjuši."

„Lokena jau neprot rakstīt!" — kaprals nopūtās.

„Bet es protu," — jaunava atteica — „un tādēļ
rakstīšu viņas vietā; es ielikšu tur iekšā tik smukas

lietiņas, ka tās lasīdami aiz prieka palēksaties gaisā."
~Redzat, Trīn, es stāvu še uz vakts, un man nav

brīv ar svešiem sarunāties. Bet nākat, apsēžaties
uz sola un neliekaties nekā zinot, kamēr seržants

aiziet; es teikšu viņam, ka esat mana māsa, citādi

viņš mums vēl visu izjauks. Patrieksimies pa tam

par mūsu mīļajiem dzimtenē. Vai brūvers Nēls jau
apprecējies ar rentnieka Dīriksa kalponi? Un vai

kumeļš, kuru pārdevām ciema krodzniekam, jau iz-

audzis liels?"
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Viņi apsēdās" labi patālu viens no otra uz sola

un sāka šo to pārrunāt.
Slimnicā bija ietaisīta sevišķa istaba priekš

aklajiem, kuras logi bij aizklāti ar zaļa papīra priekš-
kariem, lai neviens saules stariņš nevarētu iesprau-

sties iekšā. Cilvēkam ar veselām acīm šī istaba bija
neizsakāmi riebīga, jo katra lieta tam bija pārklāta

ar tumši zaļu krēslu, kura tam ieejot izlikās daudz

tumšāka, nekā stiprākais melnums, un katra aplū-
kotāja sirdi piepildīja ar bailēm un briesmām. Pa-

tiesībā tur nebija nei tumsa, nei gaisma, bet acīm

vajadzēja vispirms apradināties ar nejauko zaļo
krēslu, iekam spēja kādu lietu izšķirt. Un kaut gan

tur atradās cilvēki, kuri cieta neaprakstāmas mokas,
tomēr tant valdīja dzīļš klusums, kā kapā, tikai re-

tums caur kādu dobju vaimanu par slimo acu sāpīgo
sūrstēšanu traucēts.

Aklie sēdēja visapkārt gar sienām uz koka so-

liem, tik mēmi un nekustoši kā spoki dziļajā tumsībā.

Katram bija aizlikts priekšā zaļš acusargs, kurš pieri

un vaigu gandrīz pilnīgi apsedza, tā ka no tā it nekā

nevarēja ieraudzīt.

Jānis sēdēja nokārtu galvu kādā istabas kaktā

un domāja nu no visām lietām, kuras tam bij mīļas

un kuras nekad vairs nedabūs redzēt. Viņa dvē-

sele atradās tālumā pie saviem vecākiem un drau-

giem. Lēns smaids parādījās uz viņa vaiga zem

zaļā acusarga un viņa lūpas kustējās, kā kad saru-

nātos ar neredzamām būtnēm. Patlaban viņš bija

savas mīļās draudzenes tēlu atmiņā no jauna atbū-

ris sava gara acu priekšā un to piespiedis, kautro at-

zīšanos, ka viņu mīlē, atkal iečukstēt viņa ausīs, kad

gandrīz nedzirdams troksnis atskanēja no trepju pu-

ses. Viņam taisni tā likās, kā kad kāds būtu saucis

viņa vardu. It kā no neredzamas rokas aizskārts

viņš trīcēdams uzšāvās stāvus un viņa krūts gan-
drīz pret paša gribu izdvesa saucienu: „Trīna!
Trīna!"

Durvis atdarījās un meitene līdz ar kaprāli pa-

rādījās uz istabas sliegšņa. Trīna stipri sabijās, kad
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ieskatījās tumšajās telpās un ieraudzīja zaļās ēnas

visapkārt gar sienām sēžam. Skali iekliegdamās
viņa atrāvās atpakaļ, bet Jānis Brēms bija viras

balsi pazinis un gāja, ar izstieptām rokām visapkārt
taustīdamies, taisni uz viņu. Vina pazina savu ne-

laimīgo draugu, piesteidzās raudādama tam klāt un

apķērās ar abām rokām viņam ap kaklu.

lesākumā dzirdēja tikai izsaucienus: „Trīna!"—
„Jāni!" Meitene raudādama pieslējās pie jaunekļa
krūts un bija tā aizgrābta, ka gandrīz zaudēja sa-

maņu, jo viņas galva nolaidās uz zemi un viņas ro-

kas kā bez dzīvības nokārās gar nelaimīgā Jāņa sā-

niem.

Pa to starpu ari citi aklie bija pienākuši klāt,
apstājušies jaunavai visapkārt un aptaustīja to ar

savām rokām, kā kad gribētu pārliecināties, vai viņi

to nepazīst. Tas pamodināja Trīnu no viņas ģīboņa.
Viņa paveda Jāni sāņus un bailīgi sacīja:

„Ak Dievs, Jāni, kas tad te īsti ir? Saki, lai

viņi laiž mani mierā, citādi es nevaru vairs teitan

palikt."

„Nebaidies vis, Trin," — Jānis atbildēja —, „tas

nav nekas ļauns. Aklie redz ar saviem pirkstiem.
Viņi aptausta tavas drēbes, lai noprastu, no kuras

puses tu esi. Viņi nedarīs tev nekā ļauna."

„Nabadziņi tādi!" — Trīna nopūtās — „ja tā ir,
tad labprāt viņiem piedodu; bet patikt man tas to-

mēr nepatīk. Apsēdīsimies labāk tur viņā tumšajā
kaktā uz sola, man ir daudz kas tev sakāms."

To sacījusi viņa aizveda savu draugu uz solu un

apsēdās viņam līdzās, viņa rokas savējās saņem-

dama.

Saruna, kura tagad sākās, bija laikam gluži aiz-

grābjoša, kaut gan no tās nekā nevarēja dzirdēt; jo
Trīnas sejā parādījās smaidi un asaras, sāpes un žē-

labas, un brīžiem viņa sirsnīgi saspieda Jāņa rokas.
Droši vien viņa nopūlējās nelaimīgā sirdi cik necik

apmierināt; jo viņas balss skanēja tik jauki un mīlīgi,
kā daiļākās mīlestības daiņas saldās skaņas. Jānis

bija savu acusargu pastūmis drusku uz augšu, un
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viņa sejā bija redzama savāda sapņaina uzmanība

kopā ar dziļām sāpēm un izsamišanu, kas mēdz pa-

rādīties pie katra, kas iz tumšā ciešanu bezdibeņa
uzklausās uz maigajiem vārdiem, kuri gan nespēj

pavisam remdēt viņa mokas, bet tomēr uz acumirkli

viņa sirdi piepilda ar īsu prieku.
Aklie klusuciezdami stāvēja tiem visapkārt. Ari

viņi uzmanīgi klausījās, lai dzirdētu, ko abi runāja
un mīlīgie vārdi iepriecinātu ir viņu sirdis.

Kaprālis bija palicis aiz durvīm un staigāja gar

tām šurp un turp, lāgu lāgiem galvu aklajo istaba

iebāzdams, lai pārliecinātos, vai Trīna vēl neies pro-

jām. Piepeši viņš palika gluži bāls un sejā parādījās
lielākās bailes un satrūkšanās.

Viņš ieraudzīja seržantu pa trepēm augšā nā-

kam. Ne vārda nesacīdams, viņš ļāva tam ieiet aklajo
istabā un gāja viņam pakaļ nokārtu galvu, kā ļaun-

daris, kas mierīgu prātu sagaida savu spriedumu.
Seržants palika ļoti pikts, kad ieraudzīja mei-

teni; viņš sāka stipri rāties un sacīja beidzot uz

kaprāli:

„Ko, jūs te esat ielaiduši svešu sievieti! Es da-

rīšu to tūlīņ komandantam zināmu un prasīšu, lai liek

jūs uz četrpadsmit dienām arestā. Un ja tad vēl

savu kaprāļa činu paturat, tad tā droši vien nebūs

mana vaina!"

Trina tuhņ uzceļas un lūdzas;

„Ak, virsnieka kungs, esat jel žēlsirdīgi. Es

vien esmu vainīga, jo manas asaras viņu piespieda
mani še ielaist. Nedarāt viņam nekā ļauna, viņš ir

tik labs ..."

Galvu nepacietīgi kratīdams un lupas nicīgi sa-

vilcis, viņš to pārtrauca:

„Tā, kas tad tas par joku? Es zinu savu die-

nastu, un zinu ari, kas man darāms
...

un jūs, mei-

tēn, ejat tūlīņ laukā! Es saku, tūlīņ!"
Šada negaidīta pavēle meiteni it sāpīgi pārstei-

dza;_ bet viņa annoprata, ka seržants nejoko; viņa

piegāja tādēļ trīcēdama tam klāt un lūdzās:

„Ludzami, atļaujat man tikai vel vienu pusstun-
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diņu še palikt! Es skaitīšu septiņas teva reizes par

jums un skūpstīšu jūsu roku aiz prieka..."
„Nākat laukā un beidzat reiz savus muļķīgos jo-

kus!" — seržants tai uzbrēca. — „Es neatļauju jums

vairs ne minūtes te palikt!"

„Bet apžēlojaties, mīļais kungs," — Trīna nosku-

musi iesaucās — „es atnācu tik tāļu ceļu, gribēdama
mūsu nelaimīgo Jāni drusku apmierināt, un jūs mani

dzenat projām!" —

„Vai jūs tagad iesat, vai nē?" — seržants klie-

dza, tik rupjiem vārdiem draudēdams, ka meitene

sāka drebēt.

Asaras plūda par viņas vaigiem, viņa pacēla sa-

liktās rokas pret seržantu un šņukstēja:
„Dieva dēļ, mīļais draugs, atļaujat tikai vēl

vienu ceturtdaļstundas. Nenonāvējat mani! Apžē-

lojaties jel par nabagu, aklu jaunekli; tas jau jums ar

kādureiz var atgadīties! — Vai jūsu sirds to varētu

paciest, ja tad jūsu māti vai māsu aizdzītu projām
kā kādu suni? Ak, virsnieka kungs, apžēlojaties jel
par mums; es jūs par to mīlēšu, kamēr vien dzī-

vošu!"

Jānis un citi aklie ļoti sadusmojās par seržanta

bardzību un pretojās viņa pavēlei. Istabā sacēlās

liels troksnis un nemiers un taisni tā izlikās, kā kad

aklie sadumpotos pret savu cieto priekšnieku. Bet

šis sapiktojās par to vēl vairāk, draudēja visus likt

pie ūdeņa un maizes un piepeši saķēra Trīnai aiz

rokas, lai varētu to ar varu izvest no istabas; bet

viņa noprata tā nolūku, atrāvās no tā vaļā, pieskrēja
raudādama Jānim klāt un apkampa viņu, skaļi vai-

manādama. Jānis bija tiknat dziļi noskumis, kā viņa,
bet būdams pārliecināts, ka šķiršanās nenovēršama,

viņš gribēja meiteni apmierināt un pasacīja tai ātru-

mā šo to, ko pirmāk visā klusajā sarunā bija pie-
mirsuši.

Bet seržants bija bez kavēšanās steidzies tai

pakaļ un sagrāba viņu no jauna. Viņš gribēja viņas
rokas no Jāņa vaļa atraut, bet Trīna bija tās tik cieti

aplikusi ap savu nelaimīgo draugu, ka pat spēcīgais
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seržants nespēja tas atsvabināt. Viņš uzsauca tadel

Kobim, kurš baiļu pilns bija palicis pie durvīm:

„Kapral! Ko jūs tur stāvat? Nākat šurp! Es

jums pavēlu, ka šo skuķi paši izsviežat laukā, citādi

vēl savu vieglprātību grūti nožēlosat. Pasteidza-

ties!"

Kobis piegāja meitenei klat, saķēra tai aiz rokas

un sacīja:

„Mīļā Trin, man gaužām žēl, bet es nevaru jums

nekā palīdzēt. Paklausāt un ejat mierīgi projām;
citādi viņi jūs nosviedīs pa trepēm zemē. Seržants

nevar citādi darīt, viņam jāpaklausa sava virsnieka

pavēlei."
Trīna atlaidās no sava drauga, pacēla lepni gal-

vu uz augšu, kaut gan asaras vēl arvien ritēja pār

viņas vaigiem, piegāja pie seržanta un sacīja:

„Virsnieka kungs, es paklausīšu jums un iešu

projām, bet piedodat man un piedodat ari Kobim:

Dievs jums to atlīdzinās, jo tas ir labs un viņam pa-

tīkams darbs. Jums jau ari sirds krūtīs un visi cil-

vēki ir brāļi. Vai ne, seržanta kungs, jūs būsat tik

labi un aizmirsīsat visu? Es pieminēšu jūs par to

ik dienas savās Dieva lūgšanās."

Seržants, redzēdams, ka viņa pavēlēm tik pa-

zemīgi padodas, drīz vien apmierinājās; meičas jau-
kā balss un mīlīgās, zilās actiņas bij atmīkstinājušas

viņa sirdi, un viņš atbildēja tādēļ it laipni:
„Nu jau ir labi, bet ejat ātri projām — un ja nu-

pat notikušais pārkāpums netop zināms, tad es ari

cietīšu par to klusu un mēģināšu to aizmirst; to es

daru vienīgi aiz līdzcietības uz jums."

„Ak, jūs labais, mīļais cilvēks!" — Trina iesau-

cas. — „Es zināju, ka to darīsat, jo jūs jau ari ru-

nājat pa flamiski, tāpat kā es; es iešu uz pēdām pro-

jām, un gribu tikai vispirms no sava drauga atva-

dīties."

Viņa apkampa vēl reiz nelaimīgo Jāni, kurš
klusuciezdams saņēma viņas atvadīšanās skūostī-

jienu, iečukstēja viņam dažus mīļus vārdus ausī un

gāja raudādama un šņukstēdama uz durvju pusi. Pie
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tām nonākusi, viņa pagrieza galvu atpakaļ un skali

iekliedzās; viņa gribēja atkal steigties pie Jaņa_un
cīnījās tādēļ ar seržantu, kurš to šoreiz ar visu speķu

saturēja ciet, — viņa redzēja, ka tās nelaimīgais

draugs bija kādā istabas kaktā pakritis gar zemi un

itkā bez dzīvības gulēja uz grīdas. Šis skats viņu

tik stipri aizgrāba, ka tā ar bailēm un sāpēm iesāka

vispāri drebēt un cīnījās kā ārprātīga ar seržantu,

gribēdama no tā atsvabināties. Bet tas izstūma viņu
laukā un aiztaisīja durvis ciet.

Izmišana un sāpes bija tai noņēmušas visus spē-

kus, tā kā kaprālis un seržants, kuri bija saķērušies

viņas padusēs, tikai ar pūlēm varēja to noturēt, lai

nepakristu gar zemi. Gandrīz nekā vairs nejaudā-
dama un ne vārda nesacīdama, viņa ļāvās novilkties

pa trepēm lejā un iestumties vaļējā pagalmā; tikai

klusas asaras, kuras nerimstoši plūda pār viņas vai-

giem, rādīja, cik grūti viņas sirds cieta.

Grezni ģērbusies kundze, laipnu un mīlīgu vaigu,

stāvēja kādās durvīs, pa kurām varēja iziet uz pa-

galmu. Viņa noskatījās no tālienes uz raudošo mei-

teni un bija, kā likās, it kārīga dabūt zināt, kas tur

noticis. Jo tuvāk tā viņai nāca, jo dziļāka līdzcie-

tība parādījās viņas daiļajā vaigā.
Trīna to pamanīja; jautrs cerības stariņš atspī-

dēja viņas noskumušajā dvēselē. Kobis, to redzē-

dams, iečukstēja tai ausī:

„Ta ir slimnicas priekšnieka laulāta draudzene,
kad jūs zinātu, cik viņa laba un mīļa kundze!"

Jaunava steidzās žiglāki uz priekšu un gribēja,
kā likās, tagad pati drīzāk tikt laukā; bet grezni ģēr-

bušās kundzes tuvumā nonākusi, viņa piepeši izrā-

vās no saviem pavadoņiem, pieskrēja iekliegdamās
tai klāt, nometās viņas priekšā ceļos un, rokas uz

augšu pacēlusi, lūdzās:

„Ak, cienīga kundze! palīdzat, apžēlojaties par

nabagu aklu jaunekli!"

Kundze, kā likās, bija pārsteigta un satrūkusies

par šādu negaidītu atgadījumu; kādu brīdi viņa klu-
suciezdama uzskatīja jauno zemnieci, kuras daiļās,
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zilās actiņas itkā sirsnīgi lūgdamās bija pret viņu

pagriezusi un kuras asarāmpārplūstošie vaigi cerības

pilni smaidīja, kā kad tā jau iepriekš pateiktos par

lūgto palīdzību. Viņa saķēra Trinas abas rokas, pa-

cēla to uz augšu un laipni uz to sacīja:

„Nabaga bērns! Nac še pie manis iekša un iz-

stāsti man visu, kas tevi tik loti apbēdinājis?"

Viņa nemaz neievēroja seržantu, kurš godbijīgi
roku bija pielicis pie pieres, bet tūlīņ ieveda jaunavu

savā dzīvoklī un padeva tai krēslu, kur apsēsties.
Istabā atradās strēlnieku oficiers, kurš stāvēja

pie pultes un rakstīja; ziņkārīgs viņš pacēla acis uz

augšu un līdzcietīgi uzskatīja raudošo meiteni, bet

viņš tomēr vēl nekā nesacīja un gluži mierīgi gaidīja,
lai ienācējas pašas izskaidrotu, kas noticis.

Oficiera laulāta draudzene — jo ta minēta kun-

dze bija — no jauna saķēra meitenes roku un sacīja:

„Apsēdies, mans bērns, un nebīsties nekā; tev

nenotiks nekas ļauns. Izteic man visu, kas noticis;

ja būs iespējams, tad tev tūlīņ palīdzēšu."
„Ak, cienītā kundze!" — Trīna nopūtās, savas

labdares roku skūpstīdama — „Dievs jums atmaksās

par jūsu labu sirdi! Es esmu nabaga zemju meitene

no Kempenes puses. Mūsu Jānim bij jāvelk lozes

un jātop par zaldātu. Priekš četrām dienām viņš

atrakstīja savai mātei, ka saslimis ar acīm, bet man

viņš slepus rakstīja, ka esot palicis pilnīgi akls. Par

šo ziņu es tā sabijos, ka gandrīz divi stundas kā no-

mirusi sagulēju pie ozola mūsu lauka malā; bet viņa

mātei es to nesacīju, jo tā šo briesmīgo vēsti ne-

būtu pārcietusi. Otrā dienā it agri no rīta es basām

kājām izgāju no mūsu ciema un, pat ne ceļa nezinā-

dama, devos šurp uz Venlo'ū; es prasīju visur pēc
ceļa, nomaldījos tomēr it bieži, pārcietu daudz kauna

un apsmiekla, gāju dienu un nakti un gandrīz ne ku-

mosa nebaudījusi un ne lāsītes nedzērusi, kamēr

vairs nejaudāju ne kājās nostāvēt. Un tā pēc trīs

dienu_ ilgam mokām es nonācu še; kāds pazīstams

no musu puses, kurš pie strēlniekiem par kaprāli,
mani pielaida pie Jāņa; es redzēju viņa slimās izte-
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cējušās acis un mēģināju viņu cik necik apmierināt—

te piepeši seržants ienāk un dzen mani projām. Un

tagad vairs Jāni nedabūšu ne redzēt; tagad man

viņš jāatstāj bez iepriecināšanas un palīdzības; ak,
cienītā kundze, to jūs jel neatlausat. Apdomājat jel,
ko es visu esmu pārcietusi, kamēr atnācu uz šejieni,

un apžēlojaties ari par nabaga nelaimīgo jaunekli,
kas tur slimnicā tumsā grūtās sāpēs un izsamišanā

nobeidzas!"

„Vai viņš jūsu brālis?" oficiers aiz pultes pra-

sīja.
Jaunava nokāra galvu, gribēdama apslēpt kauna

sārtumu, kurš tagad piepeši apklāja viņas vaigus.

Pēc kāda brītiņa viņa atkal pacēla acis uz augšu

un sacīja:

„Kungs! es neesmu vis viņa māsa; bet jau bērni

būdami mēs dzīvojām zem viena jumta; viņa vecā-

kie ir ari manējie; viņš mīlē manu māti; viņa vectēvs

ir mani nēsājis uz rokām, kad vēl nemācēju iet; jau

no pašas jaunības mēs esam dalījušies visā, tiklab

darbos, kā peļņā, tiklab priekos, kā bēdās."

Viņa cieta atkal kādu brīdi klusu, acis uz zemi

nolaidusi, un sacīja tad klusākā balsī:

„No tā brīža, kad viņam uzbruka briesmīgā ne-

laime, ir es jutu, ka neesmu viņa māsa..."

Caur meitenes vārdiem stipri kustināts, oficiers

bija atgājis nost no pults un lēniem soļiem tuvojās

Trīnai.

„Nabaga bērns!" — kundze nopūtās. — „Šādas
domas tev pilnīgi jāatmet, jo aklu cilvēku tu vairs

nedrīksti mīlēt!"

Trīna nodrebēja.

„Es lai viņu tagad atstāju" — viņa iesaucās —

„tagad, kur viņš uz visu mūžu palicis akls un nelai-

mīgs! Ak, cienīgā kundze, esat tik labi un nesakāt

to vairs; kā ass nazis tas griež manu sirdi!"

Asaras atkal no jauna sāka plūst pār viņas vai-

giem.
Oficiers sarunājās kādu brīdi ar savu laulātu

draudzeni pa franciski. Viņš sacīja tai, ka patlaban
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atnākusi pavēle no ministrijas, kura palkavniekiem
atļaujot, aklos zaldātus uz nenoteiktu laiku laist uz

mājām, lai tie tur nogaidītu, kamēr galīgi tiek atlaisti

no dienesta. Šī pavēle gan tikai pēc kādām nedēļām
nākšot spēkā, bet viņš gribot pamēģināt, vai priekš
meitenes nelaimīgā drauga tūlīņ no palkavnieka ne-

varēšot izdabūt atvaļinājumu uz mājām. Vina lau-

lātā draudzene skubināja to, Cik ātri vien iespējams,
šo nodomu izdarīt. Trīna gan nesaprata, ko abi ru-

nāja, bet viņai tomēr tā izlikās, kā kad viņas labdare

lūgtu savu vīru, lai viņai palīdz; pa pusei jau apmie-

rināta viņa palocīja galvu, it kā viņu uz šo līdzcie-

tības darbu vēl pamudinādama.
Oficiers pagriezās pret viņu un prasīja:

_

„Vai jūs ari priecātos, kad jūsu draugs tūlīņ ietu

jums līdz?"

Trīnas seja pieņēma pie šiem vārdiem tik savādu

izskatu, ka gluži neiespējami to aprakstīt; drīz

prieks, drīz bailes parādījās viņas vaigā; viņas lie-

lās, zilās acis bij it plaši atvērušās un lūkojās stīvi

uz oficiera lūpām, kā kad gribētu no tām izvilināt

vēl kādus vārdus, kas viņas šaubīšanos izgaisinātu.

Pēdīgi viņa iesaucās:

„Vai es par to priecātos! Man jau prāti zūd,

kad to iedomājos vien; ak kungs, nedodat man ce-

rību, kura varbūt nemaz nepiepildās! Bet ja tas to-

mēr notiktu, tad es nomestos jūsu priekšā pīšļos un

skūpstītu jūsu kājas aiz pateicības!"
Oficiers ātri paķēra savu cepuri, apjozās zobenu

un aizgāja projām, sacīdams:

„Esat itin droša, mīļā meitiņ, varbūt ka man iz-

dosies. Bet ja ari ne, tad vismazāk par to gādāšu,
ka ritu vēl ar Jāni dabonat runāt."

Trina gribēja oficieram pateikties, bet viņas
vardi bija no iesākuma nesaprotami. Kad oficiers

bija aizgājis, Trīna iesāka savai labdarei jo sirsnīgi
pateikties, bet šī viņai neatļāva visas jūtas, kuras
viņas sirdi bija pārņēmušas, vārdos izteikt. Viņa
žigli ieskrēja ķēķī un pasauca kalponi, kura Trīnas

priekša nolika mazu galdiņu un uz tā sakrāva gaļu,
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maizi un alu, pēc kam kundze uzaicināja Trinu, it

droši ķerties klāt un iebaudīt, cik vien viņas sirds

vēlas.

„Ed un dzer, mīļais bērns," — vina sacīja, —

„tas tevi atspirdzinās un dos tev atkal jaunus spe-

ķus."

„To es zinu, cienīgā kundze," — Trīna nopūtas
— „bet caur ko to gan esmu pelnījusi? Man taisni ta

izliekas, kā kad jūs būtu mana māte. Lai Dievs

jums to atmaksā!"

„Tu laikam gan ilgi neka neesi baudījusi?"
kundze prasīja.

„Visu cauru dienu vēl nekā neesmu ēdusi," —

Trīna atbildēja, it kārīgi pēc ēdiena ķerdama; „ve-

selas septiņas stundas no vietas esmu gājusi un jau

gluži piekususi, bet nu es pateicos žēlīgam Dievam,

ka viņš jums, cienīgā kundze, devis tik labu sirdi."

Ilgu laiku Trīna nevarēja beigt viņai pateikties,
un ilgu laiku vēl žēlsirdīgā kundze to mierināja it

mīļiem un laipniem vārdiem, jo gandrīz divas stun-

das pagāja, kamēr oficiers atnāca atpakaļ. Trīna

bija visu savu dzīves gājienu izstāstījusi, un mīlestī-

bas pilnu sirdi runājusi no savas jaukās dzimtenes,
kur cilvēka miesa un gars tikpat šķīsti, kā smiltainā

klajuma dzidrais gaiss, kur katru dvēseles jūsmu pie-

pilda vienkāršības un krietnības dzesma, kas pat at-

spirdzina, kā puķaino pļavu saldā smarša, kura rīta

saules staros saceļas pret skaidro, zilo debesi.'..

Jaunajai kundzei ļoti patika vienkāršā zemnieku

meitene, kuras valodā it skaidri parādījās viņas at-

tapīgais prāts un bagātīgi apdāvinātā sirds. Trīnas

sirsnīgie vārdi bija viņu dziļi aizgrābuši, tā kā lielas

asaru lāses brīžiem spulgoja viņas acīs.

Kamēr abas tā kopā sēdēdamas pārrunāja zemju

dzīvi, oficiers bij aizgājis projām un seržantu līdz

paņemdams, iegājis aklo istabā. Pēc kāda laiciņa
viņš iznāca atkal laukā un nokāpa pa trepēm zemē.

Jānis nāca viņam pakaļ ar somiņu plecos un ceļa
spieķi rokā; seržants to aizvadīja līdz oficiera dzī-
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vokla durvīm. Te pēdējais pats saķēra Jāņa roku

un sacīja uz to:

„Trma atrodas tur iekša; viņa gaida uz jums."
To sacījis, viņš atvēra durvis.

Jānis izvilka no krūšu kabatas kadu papīru, pa-
cēla to augstu gaisā un priecīgi iesaucās:

„Trma, mīļa Trina, es varu iet tev līdz uz mā-

jām! Nu es vairs neesmu zaldāts; te ir mana ār-

stavka!"

„Tas ir taisnība, ko viņš saka" — oficiers pie-

zīmēja, redzēdams, ka Trīna neuzdrošinājās to ticēt.

Pa tam Jānis izstieptām rokām bij ienācis istabā,
bet Trīna nesteidzās vis tam pretī. Dziļi kustināta

viņa noslīdēja no krēsla un nometās ceļos pie savas

labdares, kura netālu no tās zofajā sēdēja. Rokas uz

augšu pacēlusi, asarām pārplūdušiem vaigiem un pa-

teicīgi viņai acīs skatīdamās, meitene skaļi iesaucās:

„Ak, cienīgā kundze, kad jūs netiekat debesīs, tad

neviens vairs neiemantos mūžīgu dzīvošanu! Man

pietrūkst vārdu! Ak, sirds draud vai pušu plīst —

šis prieks mani nogalinās. — Paldies! paldies!"

Un tiešām Trīnas galva it kā bez dzīvības no-

laidās uz jaunās kundzes klēpi. Bet piepeši viņa pa-

modās no dziļās aizgrābtības, uzšāvās no grīdas un,

skaļi Jāņa vārdu saukdama, apķērās nelaimīgajam
jauneklim ap kaklu.

Saviem labdariem sirsnīgāko pateicību izsacī-

juši, Jānis un Trīna devās uz mājām, pie kam ofi-

ciers un viņa laulātā draudzene mīļiem laimes vēlē-

jumiem tos pavadīja līdz slimnicas vārtiem.

Bija tiešām reti piedzīvots skats, kad ziedošā

zemniece, aklo zaldātu pie rokas vezdama, gāja pa

Venlo'as ielām. Katrs garāmgājējs apstājās un brī-

nodamies noskatījās tiem pakal; tomēr viņu ziņkā-
rību iik daudz vis nemodināja nelaimīgais jauneklis,
kurš ar somiņu plecos un zaļo acusargu uz pieres,
meitenei līdzas tecēja, kā neaprakstāmais prieks un
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lepnums, kas jaunavas vaigu tik daili pušķoja un

brīnišķīgi apskaidroja.
Trīna bija neizsakāmi laimīga un lepna, ka viņas

pašuzupurēšanai un drošsirdībai bijušas tik krietnas

sekmes, un gāja tādēļ stalti paceltu galvu un smai-

došu seju pa ielām, nekā nebēdādama par Venlo'as

pilsoņu ziņkārību.

Viņa gribēja, cik ātri vien iespējams, tikt no pil-
sētas laukā, un skubināja tādēļ ir Jāni pasteigties.

Negaidītais panākums bija to gluži pārsteidzis. Pat

tagad viņa neuzdrošinājās ticēt, ka tā pilnīga pa-

tiesība, un brīžiem viņas sirdi vēl pārņēma bailes,
ka savu nelaimīgo draugu atkal nepazaudētu.

Pēdīgi viņi nonāca pie pilsētas vārtiem; tāļumā
pie apvāršņa viņa ieraudzīja klajo lauku, pa kuru
ceļš noveda uz viņu dzimtenes ciemu. Tikai tagad
viņa uzdrošinājās skaļi uzgavilēt. Viņa pacēla acis

pret debesi, pārmeta krustu un priecīgi iesaucās;

„Jāni, tagad mēs esam brīvi un svabadi!"

V

Karstums bija vēl ļoti liels, kaut gan saule pat-
laban taisījās uz noiešanu; grūts, spiedīgs gaiss gu-

lēja virs druvām un pļavām; pat ne lēnākā vēsmiņa

nekustināja koku lapas; putni elzdami un klusuciez-

dami tupēja rāmajos zaros; visapkārt bija kluss kā

kapsētā; cik tāļu vien klajumu varēja pārredzēt,
nekur neparādījās nedz cilvēki, nedz kustoņi; pa-

saule, kā likās, bij iesnaudusies aiz noguruma.

Kāds zaldāts gulēja vientulīgā ceļmalā, jauno
ozolu ēnā, galvu uz somiņu atslējis un cieti iemidzis.

Viņa kājas bija basas; kurpes atradās tam blakus.
Jaunā zemniece sēdēja viņam līdzās un noskatīja

viņu rūpju pilnām acīm, it klusu ar lapainu bērza rīk-

stīti mušas no viņa ģīmja un kājām aizdzīdama.

Zaldāts gulēja ziedošu puķu vidu, kuras visap-
kārt izplatīja savu saldo smaršu.

Viņš bij laikam jau ļoti ilgi gulējis, jo viņa bie-

drene palika nemierīga un saka skatīties uz sauli, it
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kā kad vina pēc tās augstuma gribētu aprēķināt,

kura stunda patlaban varētu būt. Varbūt ar', ka

viņas rūpes cēlās aiz cita iemesla. Un tiešām viņa

ļoti noskuma, pamanīdama, ka saule patlaban ap-
slīdusi ap ozolu mežiņa stūri un saviem karstajiem
stariem sāka apspīdēt gulētāja galvu. Viņas rūpes

pastāvīgi vairojās; viņa uzcēlās un skatījās visap-
kārt. Sākumā viņa gribēja jauno ozolu zarus sa-

locīt un sasiet kopā, lai saules karstums vairs ne-

traucētu zaldāta dusu, bet mēģinājums to izdarīt bija

gluži veltīgs, jo saule jau spīdēja taisni uz ceļmalu.
It klusi un lēniem soļiem viņa ielīda krūmos un

ar nazi nogrieza divus garus, taisnus zarus, nostā-

jās zaldāta priekšā, uzlūkoja sauli, kā kad gribētu
tās ceļu aprēķināt, un iesprauda abus zarus viņam

līdzās zemē. Tad viņa atraisīja savu jostu un aiz-

kāra savu priekšautu gulētāja vaigam priekšā; pēc
tam viņa gluži mierīgu prātu atkal apsēdās viņam
blakus.

Ilgu laiku tā vēl klausījās uz viņa elpošanu, kā

kad gribētu viņa sirds pukstienus izskaitīt. Viņa acis

tā nevarēja redzēt, jo zaļais acusargs tās apklāja.
Beidzot zaldāts pakustējās, taustīja visapkārt, iz-

stiepa rokas un baigā balsī iesaucās:

„Trīna, Trina, kur tu esi?"

Meitene saķēra viņa roku un teica:

_~Miļais Jani, te es esmu. Apmierinājies jel!
Kāpēc tu tā trīci? Kas tev noticis?"

„Ak, es sapņoju, ka tu mani atstāji" — jauneklis
atbildēja, sēdus pieceldamies. — „Kā_ds grūts sap-

nis! Tagad man vēl auksti sviedri plūst no pieres."

_

„Kas tās par aplamām iedomām!" — jaunava

rajas. — „Bet tas ir tomēr gluži labi, ka tu tā sap-

ņoji; ta ir skaidra zīme, ka tevi nekad neatstāšu; jo
vienmēr mēdz iznākt otrādi, nekā cilvēks sapņojis."

„Tev taisnība, mīļā sirsniņ," — zaldāts sacīja,

viņas roku spiezdams. — „Dievs tev debesīs to visu

atmaksas!"

Pa to starpu Trīna bija somiņu attaisījusi vaļa
un no tas izņēmusi maizi un gabalu gaļas. Viņa sa-
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grieza maizi plānas šķēles, sakravā tas zale un ap-

lika tad ar gaļu.

To darīdama vina sacīja mīļa balsi:

„Vai tev tagad labāki ap sirdi? Vai tu ari krietni

izgulējies? Vai miegs tevi drusku atspirdzināja?"

„Noguris vis neesmu, mīļā Trīniņ," — atbilde

skanēja — „bet esmu vēl gluži noskumis par savu

nejauko sapni."

„Nekas, gan jau pāries; sapņi, tu zini, nav nekas

vairāk, kā māņi. — Bet galds nu ir klāts. Vai tev

gribas ēst?"

„Ja, man ļoti stipri gribas est."

Meitene iedeva viņam ar gaļu apliktās maizes

šķēles vienu pēc otras rokā. Kamēr Jānis klusuciez-

dams ēda, viņa nopietni aplūkoja tā vaigu un pama-

nīja, ka tanī parādījās savāda bezdūšība un skumjas.
Bet domādama, ka vienīgi grūtais sapnis šo skumju

cēlons, viņa ari nemēģināja Jāņa prātu drusku uz-

jautrināt. Kad pēdējā maizes šķēle bij anēsta, viņa
ātri apāva tam zeķes un kurpes. Uzcēlies, zaldāts

gribēja atkal somiņu ņemt uz pleciem, bet jaunava to

neatļāva.

„Nē, Trīna, atļauj tagad man to nest," — viņš
lūdza — „tu būsi piekususi. Bez tam ari neklājas,
ka meitene nes somu uz muguras; tā ka jau laikam

izskatās diezgan ērmoti, kad zemniece ved zaldātu

pa ceļu, it kā kad tas pats nemācētu iet. Ko lai gan

ļaudis no tam domā?"

„Kas mums par daļu gar ļaudīm, Jāni! Tu jau
nevari redzēt un tādēļ piekāsti daudz vairāk, nekā

es; tu jau pats nezini, kur kāju spert. Un soma ari

nebūt nav smaga."

Viņa paņēma atkal somu uz pleciem un ieveda

zaldātu ceļa vidū, kur tā viņam iedeva kādu spieķi
rokā un otru galu turēja sev aiz muguras, lai Jānis

varētu taisni iet viņai pakaļ. Aizejot viņa sacīja:

„Ja es varbūt eju par atru, tad saki man to, un

iedami pļāpāsim šo to, tā mums nebūs garš laiks."

_

Jānis uz tam neka neatbildēja. Viņa pagriezās
tādēļ pret to un, vienmēr uz priekšu iedama, sacīja:
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„Jani, nenokar jel ta galvu, jo tas apgrūtina tev

krūtis."

Neredzīgais klusuciezdams pacēla galvu uz

augšu, bet pāris solu pagājis, nolaida to atkal uz

zemi. Acīmredzot vinu mocīja kādas nepatīkamas

domas; to laikam ari Trīna bija pamanījusi, jo ne-

ievērodama savu pašas noskumšanu, viņa sacīja

jautri skanošā balsī:

„Rītvakar jau būsim mājās! Tas tik būs prieks!
Tava māte domā, ka tu vēl vārgsti slimnicā. Cik

laimīga viņa būs par tavu pārnākšanu un kā viņa

tevi skūpstīs aiz prieka... Un Paulīts, kas tik gauži

raudāja, kad bija jāiet zaldātos! Kā viņš tagad smie-

sies tevi ieraudzīdams — un kur tad vēl mana māte

un vectēvs! Garā jau redzu, kā viņi skrien tev pretī

vaļējām rokām... un vērsis, nabaga lopiņš, priecā-
sies it kā cilvēks, tavu balsi dzirdēdams; ikdienas

no viņa acīm esmu varējusi noprast, ka viņš tevi

nebūt nav piemirsis... un tad vectēvs labi žigli no-

kaus treknāko trusīti, un noturēsim maltīti kā liel-

kungi. Ak, es tikai vēlos, ka jau sēdētum pie galda!"

Tā triekdama meitene bieži pagriezās pret ne-

redzīgo — kurš pie spieķa turēdamies nāca tai pakal,
gribēdama redzēt, kādu iespaidu viņas vārdi uz to

dara. Bet tikai rūgti smaidi parādījās viņa vaigā.

Tomēr ir tie meitenei deva jaunu dūšu, un, atbildes

nenogaidīdama, viņa tādēļ turpināja:

„Un kad būsim mājās, mīļais Jāni, tad palikšu
vienmēr pie tevis un neatstāšu tevi nekad. Es no-

pirkšos visādas dziesmas un iemācīšos tās, lai va-

karos pēc beigta dienas darba varu tev kautko uz-

dziedat priekšā; kad iešu uz lauku strādāt, tad tev

bus janak man līdz; tur varēsim šo to pļāpāt un ko

pats nevarēsi redzēt, to likšu tev ar rokām aptau-

stīt:_ tad tu zināsi tikpat labi kā es, vai sēkla kā va-

jadzigs_ iedēstīta. Svētdienu rītos tevi aizvedīšu
baznīca un jakaros ar tevi dzeršu kādu kannu alus

kroga, lai dabon ari reiz ar saviem draugiem
izrunāties. Es tev saku, tu nemaz nejutīsi, ka esi ne-
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redzīgs! Ko tu no tam doma? Ta jau ies gluži
labi!"

Spoža asara noritēja par Jana vaigu un nopilēja
eela smiltīs. Viņš atbildēja it dobjā balsī:

„Mīļā Trīniņ, tavi vārdi skan tik saldi, un tomēr

rūgtums pārņem manu sirdi. Kad dzirdu tevi ta ru-

nājam, tad domāju, kā kad it skaidri tevi varētu re-

dzēt; tev ir eņģeļa spārni un tavs vaidziņš mirdz

saules spožumā. Dievs laikam man grib rādīt, kādu

algu vēlāk dabūsi par savu mīļo, labo sirdi."

„Ak, Jāni, nerunā jel tik ērmoti," — jaunava at-

teica, — „Vienīgā alga, ko par savām pūlēm gribu

panākt, ir tā, ka neesi vairs tik bēdīgs. Vakar tu

biji daudz jautrāks."

Neredzīgais taustījās gar spieķi, kamēr saķēra
meitenes roku, nostājās viņai līdzās un sacīja:

„Trīna, vakar es biju priecīgs par to, ka drīk-

stēju atgriezties uz mājām. Bet šorīt tur ceļmalā
gulēdams pārliecinājos, kā lieta patiesībā sastāv;

tagad manu sirdi kaut kas grauž, ko ir tev negribu

slēpt. Dievs mani sodītu, ja tavu mīlestību izlietotu

sev par labu!"

„Bet Jāni, kas tev gan iekritis prātā? Tu pa-

dari mani caur saviem vaidiem tik skumīgu, ka ne-

varu vairs ne soli uz priekšu paspert. Saki man

droši, kas tavu sirdi spiež; nebūs laikam nekas cits,

kā kāds aplams iedoms."

„Pārrunāsim to gluži mierīgu prātu, Trīniņ," —

jauneklis nedrošu balsi atteica. — „Tu esi skaista,

stipra un labsirdīga, nekāds darbs tev nav par

grūtu, tā tad tev būs visa jaunība jāpavada darbos

un pūlēs nelaimīga, akla zaldāta dēļ. Un kad mūsu

vecāki dusēs kapsētā,_tad tu būsi veca, viena un at-

stāta — un tas viss būs noticis manis dēļ."

_Meitene_ rūgti raudāja, jo viņa skumjā balss tai

sapigigriezas sirdi; Jānis to nemanīja un tādēļ ru-

nāja talak:

„Tnna, pat uz nāves gultas nepiemirsīšu to acu-

mirkli, kad toreiz šķīrāmies; es sapratu, kas tavās

mīlas zilas actiņas kvēloja, un tas mani aplaimoja
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pat grūtākajās ciešanās. Kad dakters manas acis ar

stiprām zālēm smērēja, kuras kā dzīva uguns dedza,
tā ka man sāpēs bij jāievaidas, tad tu stāvēji manā

priekšā, tāpat nosarkušu vaigu, kā toreiz mežinā,

un es jutu tavu roku manējā trīcam. Ak, kad jel

visužēlīgais Dievs man būtu atstājis vienu vienīgu

aci, ka varētu nopelnīt mūsu dienišķo maizi, tad ce-

ļos mezdamies tevi lūgtu, lai savienojies ar mani uz

visu mūžu, un es būtu saviem pēdīgiem spēkiem strā-

dājis, lai tev tikai cik necik atlīdzinātu to labu, ko

man esi darījusi. Tagad tas vairs nevar notikt..

„Bet, Jāni, apžēlojies!" — jaunava izmisusi ie-

saucās — „ko tu te runā? Vai tu to dari, gribēdams
mani mocīt? Es tevis nebūt nesaprotu. Kas tad

lai tev stāvētu līdzās pasaulē, ja es to nedarītu?"

„Sirdsesti... un beidzot nave!" — jauneklis no-

pūtās.

„Nāve!" meitene rūgti sacīja. — „Tu laikam

domā, ka ļaušu tev nomirt? Ko tad tu īsti domā?

Runā jel saprotamāki: tava neskaidrā valoda grauž

manu sirdi! Tagad neiešu vairs tālāk; Apsēdies
drusku šepat, lai nejaukās iedomas iziet tev no

prāta."

Vina aizveda neredzīgo uz ceļmalu, nosēdas vi-

ņam blakus īsajā zālē, nolika somu zemē un sacīja:

„Un tagad, Jani, teic taisni lauka, ko tu īsti

domā?"

„Ak, mīļā Trīniņ, tu pati to it labi saproti," —

zaldāts atbildēja. — „Tu gribi savu jaunību manis

dēļ sabojāt. Vai gan drīkstu atļaut, ka, man labu

darīdama, samaitā visu savu dzīvi? To iedomājo-
ties vien jau skumjas pārņem manu sirdi. Ja patiesi

gribi, lai apmierinos un topu atkal jautrs, tad apsoli

man, ka turpmāk negribēsi man būt nekas vairāk,
kā tikai māsa; ka iesi atkal uz krogu diet, kā senāk,
un būsi laipna pret citiem puišiem..."

Karstas asaras raudādama, jaunava viņu pār-

trauca :

„Jani, Jani, kas to varēja domāt, ka tu tik Jauns!
Tu jau sagraizi manu sirdi kā ar nažiem. Tad tā ir



65

ta alga par manu labsirdību: ,Ej un meklē citus pui-

šus!' Ko tad esmu noziegusies, ka mani šitā sodi?"

Jānis taustīja pec meitenes rokas un, to saķēris,

viņš skumjā balsī sacīja:

„Ak, Trina, un tu negribi manus vārdus saprast.

Ja man būtu vēl vai sešas acis, tad visas tās atdotu,

lai varētu tevi mīlēt, bez kā tev caur tam darītu sā-

pes. Un tomēr neredzība ir ciešana, kuras grūtumus

neviens pats nevar iedomāties, kamēr vēl viņa acis

dienas gaismu redz. Bet Dievs mani bez šaubīšanās

nosodītu, ja tevi piespiestu, tavu jauno mūžu manis

dēļ pavadīt sirdsēstos un grūtībās."

„Un ja es nu tavam aplamam padomam paklau-
sītu, tad tu mani laikam drīz vien aizmirstu, vai ne?"

„Aizmirstu!" — neredzīgais nopūtās — „tumša

nakts ir vienumēr ap mani, un tā tad man viss mūžs

jāpavada klusās domās un dziļos sapņos. No kā es

nu gan varētu domāt, no kā sapņot? Tikai no tevis,

un no tavas labās sirds un no tā, ko tavas actiņas

man šķiroties sacīja."

„Un tu Trinu pat ir tad mīlētu, ja viņa tavu ve-

lēšanos izpildītu?"
„Visu mūžu, līdz pat nāvei!"

Meitene nožāvēja savas asaras. Viņas seja bij

pieņēmusi pavisam citādu izskatu, un tā it jautri

un dūšīgi atbildēja:
„Tad es lai tevi atstātu! Es lai ietu ar citiem

puišiem diet, kamēr tu nedēļām sēdētu savas istabas

kaktiņā, sērotos un uz mani domātu? Jāni, es nemaz

nesaprotu, kā to varēji iedomāties! Ja kāds cits to

butudarījis, tad it no tiesas par to sadusmotos. Vai

domā, ka man sirds nemaz nav, kad es varētu at-

ļaut, lai tu savas mūža dienas nobeidz sērās un

'skumjībā? Nē, nē, es zinu, cik ļoti tu mani mīlēji,
kamēr vēl tavas tumšās actiņas nebija izbojātas; tā-

dēļ es ari tevi tomēr vēl mīlēšu, kaut gan savu acu

spožumu esi zaudējis! Nerunā vairs no citiem pui-
šiem ;_tāda valoda man dara gaužas sāpes; jo tas iz-

klausās taisni tā, kā kad tu par mani nekā daudz
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nebēdātu.... To iedomājoties vien man jau asaras

spiežas acīs."

Jānis cieta klusu un tikai it cieti spieda jaunavas

roku. Pēc kāda brīža viņš nopūzdamies sacīja:

„Trīna, tu esi kā Dieva eņģelis, jo vienīgi tu

spēji darīt, ka aizmirsti to, ko visuvarenais man ņē-

mis; bet tomēr es nedrīkstu pieņemt, ko man apsoli."

„Ja," — vina atteica — „es saprotu itin labi; tu

gribi, lai iestājos sv. Annas sabiedrībā un lai palieku

par vecu meitu. Bet tā nenotiks, es došos laulībā

un apprecēšos, iekam vēl ziemas labība būs izsēta,

lūk, to es darīšu!"

„Tu precēsies!" — zaldāts skumju sirdi nopūtās

— „ak Trīna, tas pilnīgi apmierina manu prātu. Lai

Dievs dotu, ka tavs vīrs tevi mīlētu un aplaimotu,
kā to esi pelnījusi. Tad tu gribi precēties? Ar ko?

Vai es vinu pazīstu? Vai viņš dzīvo mūsu ciemā?"

„Jāni, tu laikam esi prātu zaudējis!" — jaunava
tik dikti iesaucās, ka egļu mežinā atbalss it spēcīgi

atskanēja. — „Es precēšos. Tu prasi, ko es precēšu?
Tevi es precēšu!"

„Ak Dievs! Mani? Neredzīgu nabagu?"

„Ja, tevi! Es precēšu to, kas labprāt atdotu se-

šas acis, lai tikai drīkstētu mani mīlēt."

„Paldies, paldies par tavu bezgalīgu labsirdību!

Lai Dievs tev atmaksā tavu mīlestību, bet..."
Trīna uzlika roku viņam uz muti, apslāpēja pre-

tīgo bet un sacīja:

„Ciet klusu; tu runāji tik nopietni un es klau-

sījos uz taviem vārdiem, kaut gan sirds man gribēja
jau pušu plīst; tādēļ ļauj tagad ir man runāt. — Ja

Trina būtu caur kādu nelaimi palikusi neredzīga, vai

tad tu vinu atstumtu no sevis? Un ja vina tomēr

nebeigtu tevi mīlēt, vai tad tu viņai varētu padarīt
nāvīgas sāpes, ka ielaidies ar citām meitenēm? Nu,
atbildi, ko tu darītu?"

„Es nedrīkstu atbildēt."
„Tev jāatbild un jāsaka tavas domas taisni

laukā!"

„Ak, Trina, es jau darītu to pašu, ko tu tagad
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dari; bet tomēr tas nedrīkst notikt. Ko gan ļaudis
no manis sacītu?"

„Tam jānotiek!" — jaunava cieti sacīja — „dod
man savu roku un apsolies, ka drīz vien stāsimies

pie altāra, apsolies to man šeit Visuvarenā priekšā,
lai savu solījumu nekad vairs nevari pārkāpt."

Zaldāts, to dzirdēdams, apklāja vaigu ar abām

rokām un lēnām nolaida galvu uz meitenes krūts;

viņš bija loti aizgrābts, ka gandrīz zaudēja samaņu

un nevarēja vairs ne vārda izteikt, kamēr Trīna pē-

dīgi iesaucās:

„Ko ļaudis par to sacīs! Kas taisnīgi dara, tam

no neviena nav jākaunās! Un kad tev līdzās iešu

baznīcā un svētā altāra priekšā tev došu savu ja

vārdu, tad lepni pacelšu galvu uz augšu, pārliecināta,
ka tikai Dievs tur augšā zin, kas labs un kas ļauns.

Ļauj tik man vaļu, gan es visiem parādīšu, ko sie-

viete iespēj, kurai spēks sirdī un rokās. Tev it nekas

netrūks, mīļais Jāni; Trīna par to gādās; viņa paliks
pie tevis un tevi mierinās, mīlēs un kops, kamēr

nāve mūs abus šķirs. Un tā mēs dzīvosim kopā ar

savām māmiņām, vectēvu un Paulīti joprojām īstā

laimībā, mierā un pieticībā, kā senāk. Vai tā nebūs

labi?"

Neredzīgais zaldāts šņukstēdams skūpstīja vi-

ņas rokas. Gan viņš vēl gribēja kautkā pretoties un

atraidīt viņas sirsnīgo piedāvājumu, bet viņa sacīja

pavēlošā balsī:

„Jāni, te mēs nevaram mūžīgi sēdēt; mums jā-
dodas atkal ceļā. Tā kā tā jau paliks tumšs, līdz no-

tiksim pie ciemāta, kurā priekš četrām dienām nakti

pārgulēju. Celies augšā, esi jautrs un dosimies tālāk.
No šis lietas nekā vairs negribu dzirdēt, kas sacīts,
tas sacīts. Runāsim tagad no kā cita."

Viņa paņēma atkal somu uz pleciem, pasniedza
Janimspieķi un abi devās uz priekšu; viņi gan vairs

nerunāja ne vārda, bet viņu sirdis tagad bija jautras

un prieka pilnas.
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Otrā rītā, dienai austot, Trīna un Jānis jau atkal

bija ceļā; viņa gāja, tāpat kā dienu priekš tam, ar

somu plecos pa priekšu, kamēr neredzīgais zaldāts

pie spieķa turēdamies tai sekoja.

Rasainā zāle ceļmalā un puķītes klajumā mir-

dzēja un laistījās pirmajos saules staros, kā neskai-

tāmām dārgakmeņu pērlēm apkaisītas; mitrās egļu
ciesas likās spožām sudraba zvaigznītēm izrotātas;

austrumos debess lepojās daiļās purpura un zelta

krāsās; tāļumā no krūmiem vēl balta migla pacēlās
uz augšu un no lēnas rīta vēsmiņas iekustināta viļ-
ņojās šurp un turp. Putni bija pamodušies un pildīja
gaisu savām skaļajām dziesmām; čaklās bitītes dūk-

damas lidoja ap lauka puķu ziediem; vaboles, tau-

riņi un siseņi jautri skraidīja apkārt; visi priecājās

par jauko rītu; visi saņēma grezno dienas karalieni

priecīgām gavilēm.
Ari Trīna priecājās līdzi visai radībai. Lāgu

lāgiem viņa garā aizgrābta sāka dziedāt kādu jautru

dziesmiņu, vai ari skaļi uzgavilēja. Jānis ilgu laiku

klusuciezdams soļoja uz priekšu; pēdīgi viņš sacīja:

„Mīļā Trīniņ, cik priecīga tu esi! Laikam tādēļ,
ka būs ļoti jauka diena? Es gan nekā no tam ne-

redzu, bet tomēr dzirdu, kā putniņi daiļo rītu ap-

sveicina un bitītes ap manām kājām jautri dūc."

„Nē
1

Jāni, tādēļ nu gan ne," — meitene atbildēja
— „panāc jel tuvāk;'es tev kaut ko pastāstīšu. Tas
ir tikai sapnis un gandrīz to jau biju aizmirsusi; bet

jautra tapusi, to atkal pilnīgi atminējos. Sapņot ir

patīkami, vai ne, Jāni?"

„Kā nu kuru reizi."

„Nu ja, es jau ar' domāju, ja sapņi smuki. Es

vel nekad neesmu bijusi tik laimīga, kā izgājušā

naktij kamēr gulēju, un es neatdotu savu sapni ne

par divdesmit dukātiem, un tā nav vis nieka nauda.

Tikai tas nav labi, ka sapņi nav vairāk nekas, kā

maņi."
„Ko tad tu sapņoji, Trīna?"

„Un par tevi es ar' sapņoju, Jāni, to tu vari do-

māties. Ak, kas tas bija par smuku sapni. Bet uz-
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klausies. — Rentniece — lai Dievs viņai to atmaksa

— bij ievedusi mani mazajā istabiņā gulēt. Viena

palikusi, es nometos ceļos un pielūdzu_ svēto Diev-

māti, kuras bilde atradās istabas stūri. Neatminu

vairs, cik ilgs laiks tā bija pagājis, bet kad uzcēlos,
tad galva man sāka griezties riņķī un es gandrīz

pazaudēju samaņu; tā mazākais man pāšai izlikās.

Mēnesis pa tam bij uzlēcis un spīdēja tik gaiši caur

mazo lodziņu, ka visa mana istaba izskatījās gluži

spoža un svešāda. Es piespiedu pieri pie rūtīm,

gribēdama galvu drusku atvēsināt, un atgūlos tad

nenoģērbusies uz gultu, lai rītu atkal labi agri varētu

piecelties. Bet gulēt tomēr nevarēju, jo mēnesis

spīdēja taisni man acīs un it negribošai man vienu-

mēr bij jāpaskatās pēc vīra ar žagaru nastiņu, kurš,
kā teika stāsta, atrodoties mēnesī. Vai beidzot tomēr

biju aizmigusi, to nemāku teikt; bet laikam tā gan

būs bijis, jo, uzklausies vien, ko tur redzēju. — Mē-

nesim piepeši ieradās mute un brīnum smukas zilas

acis un viņš pats palika gluži sarkans, kā ābols, un

uzsmaidīja man tik mīļi, ka man visa sirds nodre-

bēja aiz prieka. Nekad vēl savā mūžā neesmu re-

dzējusi tik smuku un mīlīgu sievieti, jo kad tāda būtu

pasaulē, tad visi cilvēki mestos tās priekšā ceļos un

to pielūgtu. To es droši ticu, bet uzklausies vien, —

Pamazām mēnesim izauga kājas un rokas un viņš

ietērpās garos, lielām zelta puķēm rotātos svārkos;
virs galvas tam stāvēja sudraba kronis no septiņām

mirdzošām zvaigznēm. Un piepeši es redzēju, ka tā

bija sieva, ar mazu bērniņu uz rokām, kurš izskatījās
daudz skaistāks, nekā eņģelīši debesīs. Un ko domā,
Jāni, tā bija mūsu mīļā Dievmāte ar Dieva dēlu uz

rokām, kurš man it mīļi un cēli uzsmaidīja... Bet

nu būs vēl smukāki. Kā viņa bij ienākusi manā istabā,
to nezinu, bet_viņa sēdēja uz krēsla it tuvu pie loga
un tu ar' redzēji svēto Dievmāti, jo mēs abi nokritām

ceļos un izstiepām rokas pret logu. Tad viņa viegli,
viegli nolidinājās no sava krēsla un tuvojās mums

abiem. Viņa pasacīja kaut ko savam bērniņam Jē-

zum un bērniņš ar pirkstu aizskāra tavas acis un tu
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prieka pārņemts iesaucies: ,Es redzu! es redzu'/

Tas mani tā aizgrāba, ka miegā uzšāvos stāvus un

izkritu no gultas... un nekas nebija taisnība. Es

biju tikai sapņojusi; jo mēnesis spīdēja pie debess un

Dievmātes bilde it mierīgi stāvēja istabas stūri...

Vai tas nav smuks sapnis?"

Viņa cieta klusu un gaidīja uz atbildi. Pēc kāda

brīža jauneklis sacīja:

„Trīna, tu proti tik smuki stāstīt. Mana sirds

aiz prieka stiprāki pukstēja, kamēr tu runāji; man

taisni tā izlikās, kā kad pats visu to redzētu, un_kad
tu sacīji, ka mūsu Kungs Jēzus manas acis aizskāris,

tad sajutu kaut ko, kas nemaz nav izteicams; un es

redzēju svēto Dievmāti tik skaidri, ka varētu smiltīs

uzzīmēt zelta puķes, kuras viņas drēbēs laistījās."

„Kādas puķes tad tu uz tām redzēji, Jāni?"

„Lielās rozes."

„Es ar'; tas ir brīnišķīgi."

„Un lilijas, tasni tādas pašas, kādas pērnajā gadā

auga brūvera dārzā."

„Un es ar' redzēju rozes un lilijas. Bet vai tas

maz varētu būt? To es nevaru saprast."

„Nenododies veltīgām cerībām, mīlā," — Jānis

nopūtās. — „Paruna saka, ka sapņi ir māņi; tas vai-

rāk nekas, kā iepriecinājums, ko Dievs pats mums

piesūta, lai ceļa grūtības vieglāki pārciešam."
„Un vai tad tas nav nekas!" — meitene prie-

cīgi iesaucās — „man šķiet, ka no izgājušās nakts

Dievmāte man daudz mīļāka, nekā senāk... un mā-

jās pārgājusi tūlīņ paprasīšu ķestera Marijanai su-

draba papīru, no kura bildei zem liepas uztaisīšu

tādu pat kroni ar septiņām zvaigznēm, un ja vēlāk

iespēsim, tad mūsu bildei ar' pataisīsim drēbes ar

zelta puķēm. Bet nu iesim žiglāki uz priekšu, iekam

karstums top par daudz liels, un ņem spieķi rokā,

jo ceļš te ļoti šaurs un nelīdzens. Man liekas, ka

pļāpādami esam nomaldījušies."

„Raugļes labi rūpīgi uz ceļu, mīļā Trīniņ; jo

man jau kājas sak nogurt; šodien laikam vis neva-

rēšu desmit stundas iet."
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„Esi bez bēdām, Jāni!" — viņa atbildēja, lēnām

uz priekšu iedama — „uz tik līdzena klajuma, kāds

šis, nemaz nevar nomaldīties, un tur jau ari tālumā
redzu divus torņus; tās būs Molla un Belena, no ku-

rām mums šorīt stāstīja!"
„Cik tāļu tā gan varētu būt, Trīna?"

„Kādas pusotras jūdzes. Vai tik tāļu vēl varēsi

noiet?"

„Ja, kad brīžiem drusku atpūšamies."

„Un saki tikai droši, ja esi piekusis._ Bet ne-

runāsim tagad nekā vairs, citādi tu vēl ātrāki pie-
kusīsi..."

Saule pa tam bij patecējusi labā gabalā un viņas

stari kvēlot kvēloja uz līdzenā klajuma, kurā neva-

rēja atrast nekādas ēnas. Karstums bija tik Hels,
ka abi ceļnieki jau elstin elsa un lielas sviedru lāses

tiem noritēja pār vaigiem. Jānis tomēr nesūdzējās

par noguršanu un dūšīgi soļoja savai vadonei pakaļ.
Viņš nebija visu laiku nekā vairāk runājis, kā tikai

reiz ieteicies, ka acis tam stipri sāpot, kuras laikam

caur karstajiem saules stariem iekaisušas.

Kad abi bija kādu stundu gājuši, meitene piepeši
apstājās, bet nesacīja savam biedrim nekā. Šis par

to brīnodamies prasīja:

„Trīna, kas tad noticis, ka tu tik piepeši ap-

stājies?"

„Ja," — Trīna noskumusi atbildēja — „nu esmu

gan padarījusi. Diezin cik ilgi jau esam nomaldīju-
šies no ceļa, un tagad mums priekšā atrodas plata

upe, kura tek šķērsām caur visu klajumu, kā lai pār

to tiekam pāri, jo tilts nekur nav redzams?"

„Nepatīkama būšana," — Jānis nopūtās, — „es

jau tā kā tā esmu piekusis. Vai upe dziļa?"

„Ak nē; viņa tikai ļoti plata; dibenu it skaidri

varu redzēt; brienot ūdens nesniegsies augstāk, kā

līdz ceļiem."

„Nu, pamēģināsim, Trīne, tad mums nebūs jā-
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taisa nekāds līkums, bet varēsim iet taisni uz

priekšu."

„Ja, bet tas nebūs iespējams, jo krasti loti stāvi;

tu nevarēsi tikt ne lejā, ne augšā. — Nāc šurp, es

lūkošu to citādi izdarīt."

Viņa pieveda neredzīgo pie upes malas, pār-
svieda somu pāri un nokāpa no krasta ūdenī; Jānis,
to dzirdēdams, prasīja;

„Ko tu darīsi, Trīna?"

Apliec rokas man ap kaklu un turies ciet," —

meitene atbildēja, zaldātu ar roku pie sevis vilk-

dama; viņš gan pretojās viņas laipnajai pavēlei, bet

viņa nelikās mierā, kamēr tam pēdīgi bij jāpaklausa.
Tad viņa aiznesa savu smago nastu līdz upes

otram krastam un sacīja:

„Jāni, tur augšā uz krasta stāv kārklu krūms;

pieķēries pie tā un mēģini tikt augšā, es tev piepalī-
dzēšu."

Viņš darīja to un uzkāpa bez kaut kādām lie-

lām pūlēm augšā. Trīna nāca drīz vien tam pakaļ
un izpurināja ūdeni no savām drēbēm.

„Ak Trīna," neredzīgais uz viņu sacīja, „tu esi

pati īstā mīlestība un labsirdība. Man tikai sirds

sāp, ka to nekad tev nespēju atlīdzināt."

„Kas tā nu par lielu lietu," — meitene viņu pār-
trauca — „ka pārnesu tevi pār upi. Gan jau saule

manas drēbes drīz vien atkal izžāvēs. Nāc, iesim

tagad lēnām uz priekšu; pēc kādas pusstundas sa-

sniegsim pirmo torni, kurš tur redzams; tā būs

Molla; tur drusku atpūtīsimies."
„Vai upes ūdens tīrs?" — viņš prasīja.

„Tīrs kā sudrabs," — jaunava atbildēja — „vai
tev slāpst? Pagaidi, slapjāka tā kā tā vairs nevaru

palikt, es tev padošu kādu malku ko nodzerties.

Tā runādama viņa bija no somas atraisījusi

mazo katliņu, kurš pie tās bija piesiets; bet zaldāts

sacīja:

„Nē, Trīna, dzert gan man negribas. Bet manas

acis ļoti surkst; apslapini ūdenī kādu lakatiņu, ka

varu tās izmazgāt, tas mani atspirdzinās."
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Vina nokāpa atkal lejā no krasta, piesmēla mazo

katliņu pilnu ar tīrāko ūdeni, pienesa to Jānim klāt,
izvilka baltu linu dvielīti no azotes un sacīja uz

viņu:

„Apsēdies, es izmazgāšu tavas acis, tu pats to

darīdams apliesi savas drēbes."

Zaldāts paklausīja un apsēdās zālē ar muguru

pret sauli. Trīna noņēma zaļo acusargu no viņa pie-

res un mazgāja viņa acis ar slapjo drēbi. Jānis pa

tam sacīja, ka mazgāšana viņu ļoti atspirdzinot, un

tādēļ Trīna nemitējās viņam pieri un vaigu apslacīt
ar ūdeni, kamēr viņš pēdīgi saķēra tās roku un

sacīja:

„Diezgan, Trin, diezgan."
Tiklīdz kā viņa bija pagājusi drusku sānis pēc

zemē nokritušā acusarga, te neredzīgais piepeši it

savādi iekliegdamies uzlēca augšā un, rokas pret
meiteni izstiepis, trīcēdams palika stāvot, kamēr

viņa lūpas runāja nesaprotamus vārdus.

„Bet, Jāni, kas tev kaiš?" — jaunava sabijusies
iesaucās un piesteidzās tam klāt.

Bet it kā sajucis, viņš to lēnām atstūma atpakaļ
un lūdzās:

„Trīna, ej atpakaļ uz to pašu vietu, kur tu biji,
dari to!"

Trma, kura nemaz nesaprata viņa ērmoto iz-

turēšanos un neaprakstāmo prieku, kas parādījās
viņa vaigā, viņam paklausīja un pagāļa atkal kādus

soļus sānis. Viņš atvēra savas slimās acis un ie-

saucās izstieptām rokām:

„Ak Dievs! Trīna, es tevi redzēju! Mana kreisā

acs vēl nav pavisam iztecējusi!"

„It kā no zibeņa trāpīta, viņai trīcēja visas mie-

sas
L

nedrošiem soļiem viņa piegāja pie Jāņa un

sacīja:
„Nē, nē, Jāni, tas nevar būt! Tu būsi alojies."

„Es_tevi redzēju" — zaldāts iesaucās gandrīz
ka ārprātā aiz prieka — „tumsā it kā ēnu. Mana

kreisa acs vel nav beigta, tici man, ka tev saku. Ak

Trīna, tas ir tavs izgājušās nakts sapnis."
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Trīna iekliedzās tik skali, it kā kad negantākās

sāpes plosītos viņas krūtīs, nometās trīcēdama pa-
celtām rokām ceļos un sūtīja klusu sirsnīgu lūgumu

pret debesi. Zaldāts to redzēja, kaut gan neskaidri

un it kā tumšā ēnā ietērptu, un nometās ceļos mei-

tenei līdzās.

Šī to visu, karstajā Dieva lūgšanā nogrimusi,

nemaz nemanīja un palika kādu brīdi nekustēdamās

uz vietas. Pēdīgi puslīdz apmierināta, vina pagrieza
galvu sānis un iesaucās:

„Ak Dievs! Tad tu redzēji, ko es darīju?"

„Ja, es redzēju!" — Jānis gavilēja.
„Ak, svētā Dievmāte!" — Trīna nopūtās, kamēr

asaras straumēm sāka plūst pār viņas vaigiem —

„tas ir Tavs darbs! Bet es ari to nekad nepiemir-
sīšu un ikgadus basām kājām Tev par godu izdarīšu

svētceļojumu uz Šerpenheimelu."
Pēc šī sirsnīgā izsauciena viņas spēki likās zū-

dot; viņa aplika roku ap Jāņa kaklu un klusu rau-

dāja, galvu pie viņa krūts pieslējusi. Ari jauneklis

bija tikpat dziļi aizgrābts; ari viņam pietrūka vārdu,
kuros varētu izteikt, ko viņa sirds sajuta. Viņa gara

acīm parādījās nākamība tik burvīgā daiļumā, ka

varēs savai biedrenei atmaksāt visu to mīlestību un

labu, ko tā viņam bija parādījusi, ka viņa krūtis pie-

pildījās neizsakāmām laimības jūsmām.
Pēdīgi Trīna uzcēlās un uzsēja Jānim atkal acu-

sargu uz pieres; viņa paņēma somiņu uz pleciem un

jauneklim aiz rokas un abi devās viegliem soliem uz

priekšu, pie kam jaunava runāja:
„Ak, Jāni, es nevaru izteikt, kā man ap sirdi,

es labprāt dietu un lēkātu aiz'prieka; tagad es

varētu noiet vai divdesmit jūdzes no vietas, un to-

mēr nepiekustu."

„Man ar' tāpat ap sirdi" — Jānis atbildēja —

„man ir tik viegli, ka varētu vai pa gaisu laisties!
Ak Dievs, ja mana kreisā acs taptu vesela, kas tā

butu par laimi! To iedomājoties vien, man jau sirdī

sit it ka ar āmuru."

„Vai tu tapsi vesels? Zināms, ka tapsi vesels!
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Gan jau svētā Dievmāte pati par to gādās. Vai tad

nejūti, ka Dievs to tā grib? ledomājies tik manu

izgājušās nakts sapni!"

„Ak, Trīna, Trīna!" — jauneklis iesaucās un

trīcēdams spieda viņ_as roku — „ja tas notiktu, cik

jauka tad vēl būtu mūsu dzīve virs zemes! Tad mēs

darīto to, uz ko pirmāk tik sirdīgi pastāvēji, mēs

precētumies. Es strādātu, ko vien jaudātu, jo tad

man priekš tam būtu dūša un spēks; tev, manai

mīlai sieviņai, tad it nekā nevajadzētu strādāt..."

„Nē jel, Jāni," — vina smiedamās to pārtrauca
— „vai tad tu domā, ka es varētu visu mūžu nostā-

vēt dīkā. To nu gan tu nepiedzīvotu."
„Vienalga." — jauneklis atteica — „Tu darītu

tikai to, kas pašai patiktos un vairāk it nekā. Mūsu

vecāki tad līdz pat mūža galam nekā nezinātu no

rūpēm un sirdsēstiem. Es noplēstu sienu starp

mūsu būdiņu un iztaisītu no tām vienu māju, lai visi

varam dzīvot kopā. Tad mūsu mājoklis būtu kā

īstā paradize!"

„Ja, tas būs loti labi" — viņa nopūtās — „siena

tūlīņ jānoplēš, tiklīdz kā būsim mājās; un tad mēs

dzīvosim visi: vectēvs, mūsu mātes, Paulīts, tu un

es vienmēr kopā. Tā tik būs dzīve!"

Trīna aiz prieka sasita rokas kopā kā mazs

bērns.

„Un tad," — Jānis turpināja — „mums par maz

zemes; tā vien mēs netiksim uz priekšu. Tādēļ
sākšu tirgoties ar egļu čiekuriem, malku un žaga-
riem. Jo jāgādā taču, lai būtu kas iekrāts."

„Jāni, es esmu tik laimīga, ka varu vēl prātu pa-

zaudēt', ja nebeigsi stāstīt, kādi prieki mums virs ze-

mes stāv priekšā."
„Un es, Trīna, nespēju klusu ciest; mana sirds

pārplūst. Ļauj jel man runāt un saki tu ar' ko. Tā

mēs it nezinot nonāksim pie Mollas, kur varēsim at-

pūsties."
Jānis iesāka no jauna nākamību meitenei iz-

tēlot jo burvīgās krāsās un abi baudīja jau iepriekš
tuvo dzīves laimību.
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Pēdīgi viņi sasniedza Mollu. Trina atdeva

somu Jānim un abi roku rokā iegāja ciemā.

VI

Vēlā pavakarē Trīna ar savu draugu atradās

ne tālu aiz Kasterlejas, kur tie patlaban bija pār-

gājuši pār Netas upi. Abi cieta klusu un bija no-

skumuši, bet tie viens otram savas skumjas negri-

bēja rādīt; viņi lūkoja vārdos, kurus šad un tad ru-

nāja, izlikties vēl jautri un priecīgi.

Un tomēr viņu sirdis pildīja rūgtas, žēlas sāpes.

Ejot Trīna jau vai piecas vai sešas reizas bija
mazgājusi Jāņa acis; pie kuras upes vien tie bija pie-

gājuši, tur viņa bij izmēģinājusi, vai tai nepiemīt tik-

pat brīnišķīgi labdarīgs spēks, kā pirmajai. Bet vi-

ņas rūpība bija tiklab viņai pašai, kā ari Jānim at-

nesusi nelabus augļus.
Vai nu Jānis bij alojies, kad pirmāk bij iedo-

mājies, ka savu biedreni redzējis, jeb vai ari caur

auksto ūdeni un bēršanu acu sakaišana bija vairo-

jusies, bet tagad viņš, kaut gan visādi nopūlējās,
tomēr nekā vairs nevarēja ieraudzīt. Tagad viņš
vairs pat gaismu nevarēja panest un katru reizi sū-

dzēdamies par gaužām sāpēm, aiztaisīja acis, kad

Trīna acusargu viņam no pieres noņēma.
Tā ar laiku abos nodibinājās pārliecināšanās,

ka pirmāk tikai alojušies un neredzība neizdziedēja-
ma. Gan vēl cerība kā spoža zvaigznīte bija pali-
kusi viņu sirdīs, bet tā tikai retumis spēja kādu gaišu

stariņu iesūtīt tumšajā izsamišanas naktī un darīja
caur priecīgo satricināšanu viņu sāpes tikai lielākas.

Bet viņu noskumšanai bij ari vēl kāds cits cē-

lonis. Viņi bija šodien jau veselas astoņas jūdzes no-

gājuši un tādēļ ļoti noguruši, sevišķi Jānis nespēja
vairs ne kaju pacelt, jo bieži viņš iedams bij uzkāpjs
uz akmeņiem un gružiem un tā pēdas sāpīgi sagrū-
dis. Gandrīz nekā vairs nejaudādams un it kā bez

samaņas viņš streipuļoja savai draudzenei pakal, uz

priekšu salicis, drebošiem locekļiem, it kā bez dzī-
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vības. Viņa kāju apakšas bij jēlas, un ja samaņa

tam nebūtu pilnīgi zudusi, tad viņš būtu sajutis, ka

siltas asiņu lāses noritēja viņa labajā kurpē, kuras

iztecēja no pārdurtā papēža.
Ari Trīna bija loti piekususi; bet viņa gāja uz

priekšu ne vārda nesacīdama, ja, pat ne atpakaļ ne-

skatīdamās, ko Jānis dara. Nabadzīte neuzdrošinā-

jās ne runāt. Viņai nebija vairs nekāda prieka, vi-

ņas cerība bij zudusi un laimes atspīdums, kurš tai

tik sārti parādījās, atkal izdzisis. Pirmītējais prieks,
kad nākamība tik spožā veidā atvērās viņas gara

acīm, bija viņas sirdi gluži pārņēmis, bet taisni tāpēc

alošanās viņu pilnīgi apbēdināja, lai gan tā citādi tik

viegli nezaudēja dūšu. Ar kādiem vārdiem viņa gan

spēja mazināt sava drauga izsamišanu? Vai lai

viņa runātu no viņa acīm un pret pašas apziņu to ap-

melotu? To viņa nevarēja; jo tas ķertos abiem pie

sirds.

Tādēļ viņa gāja klusuciezdama un lēniem so-

ļiem uz priekšu; viņa bija nogrimusi skumjākajās
domās un nemanīja pat ne savu noguršanu.

Kad abi vēl kādu pusstundu tā klusuciezdami

bija gājuši, zaldāts piepeši grūti elpodams apstājās

un sacīja:

„Pagaidi jel, Trīna, es nevaru tāļāk iet!"

„Mani spēki ar' beidzas," — meitene atbildēja,
bet tomēr nepaskatījās uz viņu — „atpūtīsimies
drusku un pārgulēsim tur ciemā pa nakti."

„Ak, paliec jel drusku stāvot!" — neredzīgais
lūdzās.

„Netālu no mums ir muižiņa; paiesim tikai vēl

kādus pāri desmit soļus, Jāni; tur atrodas smuka

gobu birze. Pie tās varēsim ēnā apsēsties."

„Bet Dieva dēļ, ej tad žiglāki."

Viņa saķēra Jānim aiz rokas, aizveda to pie
gobu mežiņa un lika tur viņam zālē apsēsties.

Jauneklis pakrita kā pamiris gar zemi...

Netāļu no tās vietas, kur Jānis ar Trīnu atradās,

mežiņā bij ietaisīta smuka lapene. Tanī sēdēja kāds

vīrs un lasīja grāmatā. Viņš likās būt ļoti vecs, jo
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dziļas grumbas atradās viņa ģīmī un mazumiņš matu,

kas it kā vaiņags vijās ap viņa galvu, bija balts kā

sniegs. Viņš valkāja līdz kaklam aizpogātus svār-

kus un goda zīmi uz krūts, caur ko tas izskatījās kā

atlaists oficiers.

Izdzirdis troksni, kuru abi ceļinieki taisīja, viņš
apgriezās apkārt un ieraudzīja caur kokiem zaldātu

un zemnieci ar somu uz muguras. Par to viņš ie-

sākumā brīnījās, bet pēcāk apdomājās, ka tā laikam

zaldāta māsa, kas to, uz mājām pavadīdama, tam

grūto nastu palīdz nest. Bet tomēr viņš par šādu

mīlestības darbu ļoti priecājās un tādēļ abus uzlūkoja
it laipni smaidīdams.

Pa to starpu Trīna bij apsēdusies Jānim līdzās

un sacīja uz viņu:

„Jāni, tu esi tik kluss un bēdīgs! Kas tev kaiš?

Tu esi piekusis, vai ne? Bet nekas, gan jau tu atkal
drīz atspirgsi!"

Atbildes nedabūjusi, viņa mīlīgā balsī turpināja:

„Esi bez bēdām un apdomā, ka rīt būsim mājās.

No Venlo'as līdz šejienei ir divdesmit jūdzes. Vēl

trīs jūdzes, un mēs būsim mājās. Ja rīt agrāk iz-

ceļamies, tad īso gabaliņu kā nieku noiesim. Mums

ari nebūt nav iemesla noskumt, jo tā jau vien diezgan
liela laime, ka atsvabināju tevi no zaldātiem un pār-
vedu mājās. Un citādi jau es gādāšu, ka tev turp-
māk nekādi sirdsēsti neuzbrūk. Bet kāpēc tu nemaz

nerunā?"

Jauneklis nopūzdamies atbildēja:
„Sirds man pukst tik stipri un acis deg kā

ugunsļauj man drusku atpūsties."
Tā pagāja kāds brīdis, kurā meitene klusumu ne

kaut kadi netraucēja; pēdīgi viņa sāka domāt, ka

viņas draugu būs pārņēmušas vairāk skumjas, nekā
gurdenums. Tāpēc viņa it dūšīgi pārspēja savas sā-

pes un, gribēdama viņu iepriecināt, sacīja gluži
jautra balsī:

Jāni, tu jau droši zini, ka mani redzēji?
Tapec es domāju, ka tava kreisā acs vēl nav gluži
pagalam, lai gan tagad nekā vairs nevari redzēt,
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pie tam vainīgs lielais karstums, kas tavas acis sa-

karsējis. Pacieties tik ilgi, kamēr kļūsim mājās; tad

pārdosim drusku labības un pārvedīsim dakteru no

Vineģemas. Tas tevi izārstēs, jo viņš jau padarījis
daudz brīnišķīgu lietu un uzcēlis pat cilvēkus, kas jau
dažas dienas bijuši nomiruši. Apdomā jel, Jāni, rīt mēs

būsim pie tavas mātes, vectēva un Paulīša, un tad

tevi aizvedīšu pie visiem draugiem, lai ar tiem ap-

sveicinies. Kad būsi atpūties, tad ari tavas acis

vairs tā nesūrstēs, un tu varēsi atkal drusku redzēt.

Tad pielūgsim Dievu zem liepas un pateiksimies svē-

tai Dievmātei par viņas žēlastību; jo par to nešau-

bies, Jāni, ka viņa manu lūgumu paklausījusi un...
Bet kas tas? Asinis tek tev pa zeķi! Ak Dievs!

Un tu ciet kā jēriņš un nesaki man nekā!"

Atri viņa novilka tam kurpi un zeķi un ar savu

balto krūšu lakatu noslaucīja asinis no tā kājas. Pēc

tam viņa gribēja tam pasacīt, ka vaina nav liela, bet

acis uz viņu pacēlusi, tā piepeši iesāka drebēt kā

apšu lapa un bailīgi iesaucās;

„Bet Jāni, kas tev kaiš? Tu esi gluži bāls!"

Jauneklis vājā balsī nopūtās:

„Ak, es nezinu, kas man kaiš; bet sirds man

pukst tik stipri; taisni tā, kā kad būtu jāmirst..."
Viņa locekļi raustījās itkā krampjos, galva no-

slīdēja uz plecu un rokas kā bez dzīvības nokrita

zālē.

lekliegdamās Trīna saķēra viņa nobālušos vai-

gus un gribēja viņa galvu pacelt uz augšu.

„Jāni, Jāni!" viņa pie tam izmisusi iesaucās.

„Ak Dievs! Viņš ir pagalam! Ūdeni, ūdeni! Pa-

līgā, palīgā!"_
Viņa uzlēca atkal augša, skatījās itka ārprāta

visapkārt un skraidīja no vienas puses uz otru, vai

nevarētu kaut kur ūdeni atrast. Piepeši viņa aiz

mežiņa pamanīja vaļējus vārtus, kuri ieveda kādas

nelielas muižiņas pagalmā. To redzēdama, viņa prie-

cīgi iekliedzās un cik ātri vien varēdama steidzās

uz to pusi, gribēdama no muižas iedzīvotājiem iz-

lūgties palīdzību.
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Pa puķu dārza līkumainajiem celiņiem dzīvoja-
mās ēkas ieejai tuvodamās, viņa ieraudzīja divus vī-

rus no tās iznākam un uz viņas pusi steidzamies.

Viens no tiem bija vecs kungs, sniega baltiem

matiem un cienījamu izskatu; otrs, ari jau it vecīgs

vīrietis, izlikās vēl gluži spirgts un spēcīgs. Plata

rēta stiepās pār viņa vaigu no pieres līdz žodam un

deva viņa ģīmim savādu, īgnu izskatu. Viņš nesa

rokās krūzi, pāri pudelītes un gabalu audekla. Kā

likās, tad tas bija vecā kunga sulainis, jo viņš nāca

klusuciezdams kādu gabaliņu tam iepakaļ.
„Ak, mans kungs!" — Trīna izmisusi iesaucās,

— „dodat man jel drusku ūdeņa vai etiķa! Tur pie

mežiņa gul nabags, neredzīgs jauneklis bez samaņas.

Dieva dēļ, kungs, esat tik žēlsirdīgi; nākat man līdz.

Ak, esat jel tik labi!"

Sirmgalvis līdzcietīgi pasmaidīja un, meitenes

roku saķēris, gluži mierīgi atbildēja;
„Apmierinies, mans bērns; nelaime nav nemaz

tik liela. Mēs patlaban steidzamies viņam palīgā.
Nebaidies nemaz, viņš tikai paģībis. Tavs draugs
laikam pārpūlējies. Nāc tikai man līdz un neno-

skumsti daudz."

Trīna gandrīz nesaprata, ko viņš sacīja; viņai
izlikās tik brīnišķīgi, ka palīdzība jau tuvojas, bez
kā uz muižiņu .par nelaimes atgadījumu kāds būtu

aiznesis ziņu; viņa tādēļ domāja, ka svētā Dievmāte

ir šeitan bijusi par vidutāju. Priecīgi pārsteigta,

viņa raudzījās sirmgalvja laipnajā, mīlīgajā vaigā,
kurš tai tik draudzīgi uzsmaidīja. Atri uz priekšu
iedams viņš sacīja uz meiteni:

_„Tu esi krietna meiča, mīļā, ka nabaga zaldātam

paradi tādu mīlestību. No kurienes tad jūs nākat?
Laikam no Venlo'as, vai ne?"

„Ja, no Venlo'as, mans kungs; tā ir ļoti tāļu no

šejienes."
„Un vai visu ceļu tu nesi somu, kura tev vēl uz

muguras?"

„Ak kungs," — jaunava klusu apakš sevis rau-

dādama nopūtās — „viņš ir akls un nevar labi pa-
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iet, tādēļ ka neredz ceļu. Mēs ļoti steidzamies; es

esmu stipra un vesela... Ak, Dievs! Redzat, tur

viņš guļ; bāls kā līķis!"
Gauži raudādama viņa salika rokas un prasīja;

„Viņam taču nebūs jāmirst?"

Sirmgalvis smaidīdams pakratīja galvu un pie-

gāja pie Jāņa. Sulainis nolika pudeles zemē, pacēla

ar vienu roku zaldāta galvu uz augšu un ar otru at-

taisīja viņa kakla autu un svārkus. Pa tam vecais

kungs mazgāja slimā ģīmi un rokas.

Trīna nometās viņam līdzās ceļos un raudādama

noskatījās, cik rūpīgi abi svešie ap viņas nelaimīgo

draugu nodarbojās.
Drīz vien viņa noskārta, ka šie vīri raduši ar

slimniekiem apieties un tādēļ viņa vairs nešaubījās,
ka vecais kungs ir ārsts.

Šīs domas viņu apmierināja un deva tai jaunu

dūšu; pateicība un savādas bailes parādījās viņas

asarām pārplūstajā vaigā. Bet vēl vairāk viņu pār-
steidza sekošie vārdi;

„Majora kungs," — sulainis sacīja .— „tas ir

gluži kā pie Sabijanas dc Albas Spānijā. Man pa-

liek bēdīgi ap dūšu, kad to iedomājos."
„Kur mūsu nabaga draugs, kapteins Stēns, tika

nošauts, vai ne?" — sirmgalvis nopūtās. — „Qībons
ir ļoti liels! Padod man pudelīti!"

„Ja, man taisni tā izliekas, itkā kad viņu vēl re-

dzētu; kapteins ar' tāpat gulēja, pie citronu koka

atspiedies. Tā tik bij kaušanās, duršana, šaušana

un griešana! Cik daudz ievainotiem mēs tanī dienā

gan nesasējām vātis. Es biju asiņains no galvas līdz

kājām un jūs ar', majora kungs!"

„Sirds atkal sāk pukstēt... Viņš drīz nāks pie

samaņas."
Sulainis ar pirkstiem pacēla jaunekļa acu vākus

un sacīja;

„Viņš ir neredzīgs! Tā jau vecu vecā zaldātu

nelaime! To mēs it labi pazīstam. Bet apskatāt
jel viņa kreiso aci, majora kungs! man liekas, ka tā

vēl nav pavisam beigta."
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Meitene piepeši it priecīgi iekliedzās. Viņa bija

pukstošu sirdi redzējusi, kā dzīvība atkal atgriezās

viņas nelaimīgā drauga krūtīs un ka viegls sārtums

lēnām sāka pārklāt viņa bālos vaigus. Tagad viņš
ari drusku pakustējās.

Kad tas drīz pēc tam bija nācis pilnīgi pie sa-

maņas, viņš aptaustīja abu svešo drēbes un bailīgi

nopūtās:

„Kur es esmu? Kas ar mani noticis?"

Un ar roku visapkārt taustīdams viņš iesaucās:

„Trīna, Trīna, kur tu esi?"

Gavilēdama jaunava saķēra viņa rokas un

sacīja:

„Ak Jāni! Paldies Dievam, ka šeitan paģībi.
Tā bij mūsu laime; caur to tu nāci labu cilvēku ro-

kās. Ari viņi saka, ka tava kreisā acs vēl neesot

gluži beigta."

„Kas jūs ari nebūtu, lai Dievs jūs svētī par jūsu

žēlsirdību!" — jauneklis teica.

„Draugs!" — sulainis viņu pārtrauca — pamē-

ģināsim, vai nevaram uzcelties. Esat droši... ies

gluži labi."

Viņš ķēra zaldātam kreisajā padusē, kamēr ve-

cais kungs to no otras puses pabalstīja. Tā abi

beidzot uzcēla neredzīgo kājās.

Domādama, ka abi svešie vairāk nekā nedarīs,
Trīna laipni pasmaidīja un mirdzošām acīm sacīja:

„Kungs, es esmu nabaga zemju meitene un Jā-

nis ar nav bagāts; bet esat pārliecināti, ka visu

mūžu jūs pieminēsim savās Dieva lūgšanās un svē-

tīsim par jūsu labsirdību. Nepūlējaties tagad vairs;
ļaujat, lai viņš atsēžas mīkstajā zālē un drusku at-

pūšas. Es aptīšu lakatus ap viņa kājām. Mums

jāiet uz ciemu, kur varēsim pārgulēt pa nakti. Lai

Dievs jums dod laimi un veselību šeit zemes virsū

un pēcāk mūžīgu dzīvošanu tur debesīs!"

„Nē, nē, mans bērns!" — sirmgalvis atbildēja —

„nākat man līdz. Jūs esat labi cilvēki; es negribu
vis, ka caur pārpūlēšanos aizejat bojā. Jauno zal-

dātu es drīzāk neatlaižu, iekam tas atkal atdabūjis
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savus spēkus. Palūkosim, vai kaut kādi nespēju
tavu uzupurēšanos atlīdzināt."

„Mājās mums vēl dažas pudeles spāniešu vīna,

kas pat miroņus varētu atdzīvināt," — sulainis prie-

cināja. — „Tās ir vienīgās zāles, kuras viņam tagad
vajadzīgas. Pagaidi tikai, mīlā meitiņ, pēc stundas

laika tu viņu vairs nepazīsi."
„Ak, mani kungi," — jaunava stomījās — „da-

rat, uz ko jūsu labā sirds jūs pamudina; visu to re-

dzot, aizgrābtība mani tā pārņem, ka gandrīz nevaru

ne izrunāt. Pateicos jums tūkstošu reiz, jūs mīļie,
labie cilvēki."

Abās pusēs no kunga un sulaiņa saturēts, Jānis

gāja lēniem, nedrošiem soļiem uz priekšu. Kad bija
atkal dārzu sasnieguši, tad meitene piegāja sulainim
klāt un klusu tam prasīja;

„Sakat, draugs, vai jūsu kungs dakters?"

„Dakters," — sulainis atbildēja. — „Viņš bija

ķirurgu majors zem ķeizara Napoleona. Mēs savā

mūžā esam nogriezuši vairāk kāju un roku, nekā

uz šī ceļa varētu sakraut, un tas vis nav mazums."

„Vai viņš ari prot acis ārstēt, mīļais draugs?"

„Zināms, un, es varu teikt, daudz labāki, nekā

tagadējie ķirurgi. No mūsu kara biedriem, kuri

toreiz bija Spānijā, tagad diemžēl palicis ļoti maz,

citādi jūs redzētu daudz, daudz, kuriem par savu

spožumu jāpateicas vienīgi viņam."
„Ak, mīļais draugs, esat tik labi un palūdzat vi-

ņam, lai apskata ari Jāņa acis. Dievs zin, vai viņš
nevarēs tās izdziedēt!"

„Lai paliek, meitiņ, gan jau viņš to tāpat darīs.

Zaldātus viņš mīlē, kā tēvs savus bērnus. Jāni viņš
tik drīz no šejienes neatlaidīs."

„Un ja pie tam ko var palīdzēt, vai ari kādu

labu vārdu priekš viņa ielikt, tad jums par to būšu

ļoti pateicīga."

„To jums no manis nemaz vēl sevišķi nevajaga
lūgt; es darīšu no savas puses, ko vien spēšu. Zal-

dāts — draugs, jau paruna saka. Redzi, iet jau daudz

labāki, man viņš gandrīz nemaz vairs nav jātur."
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Pa tam viņi sasniedza muižiņu un iegāja kādā

glīti ierīkotā istabā. Sirmgalvis pieveda neredzīgo
pie ērta atzveltņa un lika tam nosēsties ar muguru

pret gaismu. Tad viņš paņēma kādu atslēgu un

iedeva to sulainim, kurš ātri izgāja laukā un drīz

vien atnāca atpakaļ ar pudeli un dažām glāzēm.
Garām iedams viņš iečukstēja meitenei ausī:

„Šis ir tas vīns, ar kuru var miroņus uzmodināt;

gan jau tu pati redzēsi."

Trīna lāgā nesaprata, ko viņš ar to gribēja sa-

cīt; ziņkārīgi viņa skatījās uz veco kungu, kurš pat-
laban ar sarkanu šķidrumu pildītu glāzi pielika pie

jaunekļa lūpām un sacīja:

„Izdzerat to, mīļais draugs, tas jūs atspirdzi-
nās."

„Ak Dievs, kas tas!" neredzīgais brīnīdamies

iesaucās pēc tam, kad glāzi bij izdzēris tukšu. „Kā
tas mani silda un atspirdzina. — Paldies, paldies...
Tagad man gribas ēst."

„Lēnām, draugs, ne tik ātri" — vecais kungs
sacīja. — „Tagad sasiesim jūsu kāju un tad apska-
tīsim acis. Nāc, meitiņ, gandrīz es tevi, mīļais bērns,
būtu piemirsis. Apsēdies tur uz krēslu un tu, Kārli,
dod meitenei glāzi vīna."

Kamēr sulainis sarunājās ar Trīnu un tai iesla-

vēja savu spāniešu vīnu, sirmgalvis bija sasējis jau-

nekļa kāju. Pēc tam viņš izmazgāja tā acis un ap-

smērēja tās ar kādu baltu smēri. To padarījis, viņš

piegāja pie loga un nolaida priekškarus, lai istabā

nebūtu tik gaišs. Tad viņš atkal piegāja pie zaldāta

un sacīja:

„Draugs, attaisāt nu acis un lūkojat, vai neva-

rat kaut ko izšķirt."

Jānis atvēra acis un cieta kādu brīdi klusu, kaut

gan sirmgalvis tam vaicāja, ko viņš redzot. Likās,
it ka_ kad viņš ar savām izbojātām acīm kaut ko

meklētu.

Piepeši viņš skaļi iekliedzās, pacēlās un izstiep-
tam rokam gāja taisni uz Trini, kura bija uzlēkusi

no sava sēdekļa un trīcēdama redzēja viņu sev tu-



85

vojamies. Viņa gribēja steigties tam pretī, bet su-

lainis to neatļāva.
Neredzīgais piegāja tai klāt un nedroši taustījās

pēc viņas rokas, pie tam drebošā balsī nopūzdamies:

„Trīna, Trīna, es neesmu akls! Tu redzi, ka

nu vairs par to nav jāšaubās. Tagad man vairs ne-

būs visu mūžu jātaustās pa tumsu. Lūk, es pat redzu,
ka esi apsējusi savu sarkano kakla lakatu."

Jaunava apkampa viņu, nesaprotamus vārdus

saukdama; drīzāk izklausījās, it kā tā vaimanātu,

nekā priecātos par sava drauga laimi.

Bet vecais kungs atvilka viņu nost no neredzīgā

jaunekļa un piespieda to atkal mierīgi nosēsties savā

krēslā. Pēc tam viņš bez kavēšanās Jānim aizsēja

acusargu priekš acīm un prasīja:

„Jūs sacījāt, ka esot redzējuši, ka jūsu draudze-

nei sarkans lakats ap kaklu. To es īsti negribu ti-

cēt, vai tikai paši tā neiedomājāties?"

„Es neredzu neko vairāk, kā tikai pelēku ēnu"
— zaldāts atbildēja — „bet neredzīgs palikdams es

ievēroju, ka sarkana krāsa tumsā daudz melnāka,
nekā citas krāsas, un tādēļ es zinu, ka viņas lakats

sarkans."

„Tā jau es domāju" — vecais kungs piezīmēja—

„iesim tagad ar apdomu pie darba."

Un pret sulaini pagriezies, viņš sacīja:
„Kārli, ieved mūsu jauno draugu ķēķī un dod

viņam drusku gaļas un maizes: pusi no zināmās

zaldāta dajas, vairāk ne! Tad noved viņu dibens

istabiņā, lai viņš tur ieliekas gultā un drusku atpūšas.
Pasaki kalponei, lai viņa ari atnes drusku ēdiena

priekš meitenes."

Tiklīdz sulainis un Jānis bij izgājuši laukā,
Trīna skaļi šņukstēdama nometās sirmgalvim pie

kājām,_ ne vārda nerunādama apkampa tā ceļus un

apslacīja tos ar savām asarām. Viņš gribēja to uz-

celt, bet viņa pretojās un, savas mitrās acis uz viņu
pacēlusi, aizgrābtā balsī iesaucās:

„Ak, kungs! Lai Dievs jums atlīdzina, ka na-

baga zemniekiem darāt tik daudz laba. Es nevaru
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izteikt, ko savā sirdī sajūtu, bet es labprāt nomirtu

desmit gadu agrāk, ja caur to jusu dzīvību varētu pa-

garināt. Un ka Jānim gribat acis izdziedināt ka

īsts Dieva eņģelis, par ko ikdienas jūs pieminēsim
savās Dieva lūgšanās un izdarīsim priekš jums svēt-

ceļojumu!"
Sirmgalvis uzcēla meiteni no grīdas un pieveda

to mierinādams pie galda. Drīz pēc tam kalpone
ienāca un, ēdienu Trīnai priekšā nolikusi, atkal tik-

pat ātri izgāja ārā.

Trīna nevarēja nekā daudz ieēst. Vai nu aiz-

grābtība, vai noguršana pie tam bija vainīga, bet

pēc kāda brītiņa viņa nolika nazi pie malas un pa-

teicības pilnām acīm uzskatīja savu labdari, kurš

bij apsēdies pie viņas un skubināja, lai ēdot droši.

Kad vecais kungs redzēja, ka ta vairāk neēdis,
viņš saķēra tās roku un sacīja:

„Nu pastāsti man, no kurienes tu esi un kā tas

nāk, ka ar neredzīgu zaldātu esi uzņēmusies tik tāļu
ceļu, un vai tavi vecāki vēl dzīvi un kur tie dzīvo."

Vienkāršiem un sirsnīgiem vārdiem jaunava tad

sāka viņam stāstīt no mālu būdiņas, ložu vilkšanas,

sirmās mātes, vectēva, Paulīša un šķiršanās. Kad

viņa pēc tam runāja no mokām, kādas tai bij biju-

šas, kamēr neredzīgo draugu Venlo'ā atradusi, kā

aiz prieka gandrīz zaudējusi samaņu, kad oficiers

tai atļāvis nelaimīgo sev līdzi ņemt uz dzimteni, ka

viņa sapņojusi no svētās Dievmātes un ko abi ceļā
pārrunājuši, tad dziļa aizgrābtība pārņēma sirm-

galvja sirdi un reizām viņš noslaucīja pat līdzcietības

asaras. Meitenes mīlīgā balss viņu ļoti aizgrāba un

viņš apbrīnoja viņas nesaprotamo uzupurēšanos un

mīlestību.

Viņa nebija tam neko slēpusi un it vaļsirdīgi
pastāstījusi visus savus nodomus, ka gribējusi ar

nelaimīgo salaulāties, ko tam apsolījusi, un ko ap-

ņēmusies izdarīt, lai viņa sūro dzīvi cik necik saldi-

nātu; tāpat ari to, ko Jānis viņai apsolījis, ja caur

Dieva žēlastību savu acu spožumu atkal atdabūtu

Viņai stāstot bija pagājis ļoti ilgs laiks un tomēr
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sirmgalvis nebija viņu nekādi pārtraucis, ne ari tai

kaut ko prasījis.

Kad meitene sirsnīgiem pateicības vārdiem bija

nobeigusi savu stāstu un klusuciezdama gaidīja uz

kādu piezīmējumu, sirmgalvis ilgi sēdēja acis uz ze-

mi nolaidis un dziļās domās iegrimis.

Pec kada brīža viņš pacēla galvu uz augšu un

sacīja:

„Tu esi pareizi darījusi, mans bērns. Tu esi

krietna un tikumīga meita! Tad tu biji pārliecināta,
ka dienu un nakti strādādami tiksat sekmīgi uz

priekšu. Tu būtu strādājusi un rūpējusies, ka tavs

draugs nekad nejustu neredzības grūtumus, viņš lai

tev atmaksātu tavu mīlestību un labsirdību, un abi

kopā, ka jūsu sirmajiem vezākiem būtu mierīga un

viegla dzīve? Tas bija labi: Dievs ir paklausījis
jūsu lūgšanas. Viņš atveda jūs uz šejieni un lika

man padarīt kādu labu darbu. — Es izlietošu visu

savu mākslu, lai varētu tava drauga kreiso aci iz-

dziedēt, un es domāju, ka tas man izdosies. Par

citu nebēdā nekā; tavs smukais sapnis paliks par

patiesību... Šī nakts jums jāpārguļ teitan. Rītu

palūkosim, kas jādara. Tu vari tagad atpūsties, vai

ari pa dārzu pastaigāties, un ja ko vēlies, tad paprasi

kalponei, vai sulainim; viņi ir labi cilvēki un ar prie-
ku tev palīdzēs. Tagad man jāaiziet — uz redzē-

šanos vakarā!"

Ne vārda neteikdama, Trina nolūkojas sirmgal-
vim pakaļ.

Pēc kāda brīža ari viņa izgāja laukā un jautru

prātu pastaigājās pa dārzu, domādamano tā, ko ve-

cais kungs tai bija sacījis.

Otrā dienā pēc pusdienas kādi rati izbrauca pa

muižiņas vārtiem. Paša priekšā sēdēja rētainais

sulainis, svelpa kādu jautru dziesmiņu un ar pātagu
skubināja zirgus ātrāki skriet. Ratu vidū sēdēja

jauneklis ar zaļo acusargu priekš acīm un aiz viņa
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atradās priecīgā Trīna, kura mīli spieda viņa roku

un iečukstēja tam ausī:

„Ak, Jāni, tagad mēs esam laimīgi, vai ne?

Mans jaukais sapnis ir piepildījies! Kā tava māte

priecāsies... un tu paliksi gluži vesels, vecais kungs
to apgalvoja... Bet kā viņi brīnīsies, kad mēs kā

lielkungi pārbrauksim tādos smukos ratos!"

„Mēs brauksim caur Gīrlu un Vechel-ter-Zandu"

— sulainis sacīja — „un tad uz Cerzelu. Tur jūs man

parādīsat ceļu. — Un nu dūšīgi!"
Viņš sapliukšķināja ar pātagu un sauca:

„Holā, Marengo, uz priekšu! Marš!"

Ceļa biezie putekļi pacēlās itkā mākoņi gaisā

un drīz vien rati pazuda aiz ciema pirmajām mājām.

VII

Kādu dienu, kad viens pats staigāju apkārt pa

plašo klajumu un savu garu atspirdzināju apkārtējos
dabas jaukumos, piepeši no vakara puses uznāca pēr-

kona negaiss.
Cik brīnišķīgi, ja pat briesmīgi, kad karstā va-

sarā atrodas klajumā, kamēr zibšņiem pildītie tvaiki

pie neaprobežotās debess lēnām savelkas tumšos ne-

gaisa mākoņos! Gandrīz jādomā, ka visu dabu

piepeši pārņemtu nāvīgas izbailes; saule nobāl un

viņas stari vairs nespīd tik spoži; gaiss top spiedīgs
un apgrūtina cilvēku krūtis; zvēri sabijušies skraida

apkārt un paslēpjas, kur varēdami; bites it kā bul-

tas aizšaujas projām, lai jo drīz sasniegtu savus

stropus; koku lapas paliek rāmas, vējiņš apstājas;
puķes aizver savas lapas un mazos ziediņus; visi

gaida klusās bailēs
...

Ari dzejnieka sirdi pārņem
neaprakstāmas baiļu un cienības jūsmas, un viņa
dvēsele visām briesmām par spīti skali uzgavilē, jo

viņa acis dabon lielo dabas brīnumu visā krāšņumā
un spēkā skatīt.

Bet drīz mākoņi sāk cits caur citu jaukties; kas

stundām it rāmi stāvējis pie debess, tas tagad vētras

ātrumā dodas uz priekšu; auka plosās un krāc, itkā
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kad Dieva roka to vareniem sitieniem dzītu steigties

projām; tā saceļ putekļu un lapu mākoņus gaisā,

loka milzīgos kokus, kā niecīgus kārklus un izlauž

tos ar visām saknēm. Tad tikai nāk pērkons un ar

savu vareno balsi pārspēj visu šo troksni. Zibeņi
kā spožas bultas šaudās pa gaisu; viss klajums iz-

liekas liesmām apkaisīts un ugunīgas čūskas izrakņā
viņa virsu. Udeņa straumes nogāžas uz zemi un

aukas kaukšana seko vienmuļīgā, dobjā lietus pilienu
plikšķināšanā...

Mana dvēsele bija tai dienā sevišķi kārīga pēc

dzejiskiem iespaidiem; ar lielu prieku es tādēļ biju
noraudzījies uz lielo un satricinošo dabas skatu, ka-

mēr pirmie zibeņu stari man atgādināja, ka man jā-
dara tas pats, ko visi citi radījumi patlaban darījuši,
protat, uzmeklēt kādu patvērumu un pazemīgi pa-

slēpties no Dieva brīnuma darbiem.

Ne tāļu no tās vietas, kur atrados, stāvēja vien-

tulīga rentes muižiņa zaļu druvu vidū.

Lietus patlaban iesāka kā jauni grēku plūdi
straumēm gāzties no debess zemē, kad iegāju pa

muižiņas vārtiem un lūdzu, lai atļauj zem tās jumta

uzgaidīt, kamēr negaiss būs pārgājis.

_

Es atradu iedzīvotājus lielajā istabā, kur tie ap

svētītu sveci stāvēdami Dievu lūdza. Tikai rent-

nieks pats ievēroja manu ienākšanu un laipni smai-

dīdams man pasniedza krēslu, pēc kam tas atkal no-

kāra galvu uz zemi un saņēma rokas.

Es nezinu, kā tas nāca, bet jebšu gan negaiss
kā derīgs dabas satricinājums manī nemodināja ne-

saprotamās bailes, kuras pie šiem ļaudīm bija ma-

nāmas, tomēr saimes klusā Dieva lūgšana man iz-

likās tik jauka, aizgrābjoša un debešķīga, ka mani

itka nepārspējama vara dzitin dzina, piedalīties pie
šīs sazināšanās ar Visuvarenāko Debesu tēvu, kura
balss tur ārā tik spēcīgi skanēja. Cepuri noņēmis
es saliku rokas kopā un lūdzu Dievu. — Kad vai līdz

divdesmit zibeņi bij apgaismojuši istabu un muižiņas

iedzīvotāji tikpat daudz reiz pārmetuši krustu, ne-

gaiss drusku pārgāja un sāka palikt rāmāks. Bet
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ļaudis tomēr nemitējās Dievu lūgt un man tādēļ bij
izdevīgs brīdis, tos visus slepeni aplūkot, kā cilvēki»

dabas pētītāji un sevišķi rakstnieki to medz darīt.

Vispirms manu vērību uz sevi grieza sirmais

vectēvs, kurš varēja būt līdz deviņdesmit gadu vecs,

jo viņa galva un rokas vienumēr drebēja, itkā kad

tam būtu drudzis. Viņam blakus sēdēja divas ari

jau vecīgas sievas, drusku tāļāk spēcīgs vīrs, kura
labā acs bez dzīvības, kā balta lodīte, lūkojās zem

melnās uzacs, kamēr otrā spulgoja vīrišķīga dūša

un jautrs prāts. Viņam līdzās sēdēja spirgta sieva

ar bērniņu uz klēpja un mazu puisīti un septiņu līdz

astoņu gadu vecu meitiņu sev blakus. Pašā galda
galā atradās skaists jauneklis, ziedošu vaigu un dai-

ļām acīm.

Vienacīgais vīrs pēdīgi pamāja ar roku, pie kam

visi pārmeta krustu un uzcēlās no saviem sēdekļiem.
Vectēvs nedrošiem soļiem iegāja kādā stūrītī pie

krāsns, kur tas atkal apsēdās. Citi māju ļaudis pie-

nāca pie manis un uzaicināja mani, vēl ilgāki palikt
viņu dzīvoklī, jo lietus vēl stipri līstot.

īsā laikā ar šiem krietnajiem ļaudīm biju iedrau-

dzējies un tērzēju ar tiem, kā vecu vecais pazīstams.
Pēc pusdienas iebaudīju līdz ar viņiem palaunadzi:

spēcīgo jaunu rudzu maizi un viesmīlīgi piedāvāto
kafeju. Un tā kā man toreiz nekādu steidzošu darbu

nebija, tad labprāt klausījos uz smuko stāstu, kuru
vienacīgais vīrs un viņa sieviņa man pastāstīja;

man biļ jāpaliek i pa nakti turpat un tikai otrā rītā

es varēju aiziet no viesmīlīgās muižiņas.

Mīļo lasītāj', visu, ko teitan tev pastāstīju, to

tai vakarā dzirdēju vientulīgā muižiņā, kuras vietā

senāk stāvējušas tikai divas mālu būdiņas; tās nu

pārvērtušās par smuku ciematu ar četrām govīm
un diviem zirgiem.

Jānis Brēms un Trīna, viņa krietnā laulātā drau-

dzene, strada tikuši, kā toreiz solījušies. Un Dievs

viņu mīlestību bagātīgi svētījis; trīs bērniņi rotājas
viņu apkārtne un mīlīgi no pieres tiem noslauka
karstos sviedrus, kurus grūtais darbs tiem izspiež.
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Visi vēl ir pie dzīvības; vectēvs, jebšu gan tas

jau ar vienu kāju stāv kapā, tomēr vēl it mierīgi

kūpina savu pīpīti, lopu barību sildīdams; abas matēs

priecājas par savu bērnu laimi un strādā visu, ko ar

saviem vājiem spēkiem iespēj, apkopj lopus un pa-

līdz pie māju darbiem. Paulīts, kurš izaudzis par

it skaistu jaunekli, gādā par zirgiem un ar un pļauj

priekš sava brāļa; bet nākošās lieldienas viņš ap-

precēsies ar kokukurpju taisītāja Ķētiņas jaunāko
māsu...

Katru vakaru visa saime lūdz Dievu par veco

dakteri; jo vienīgi viņa pūlēm jāpateicas, ka Jānis

atdabūjis savu acu spožumu; un caur viņa rūpīgo

gādāšanu un palīdzību ari mālu būdiņas pārvērtu-
šās par turīgu rentes muižiņu.

Lai Dievs docļ labdariem un pateicīgiem cilvē-

kiem ilgu un laimīgu mūžu šeit zemes virsū!

1887. g.

Bēgļi Misisipes purvos

Stāstiņš iz vergu dzīves

Bija ap šī gadusimteņa vidu, tā tad vēl tanī laikā,

kad verdzība Amerikas sabiedroto brīvvalstu dien-

vidos vēl nebija atcelta.

Kādā plantažā pie Jako upes Misisipes valstī nē-

ģeru vergi un verdzenes nodarbojās ar kokvilnas

plūkšanu, kas ar savādo ātro un veiklo ķērienu no-

tika, kuru šis diezgan grūtais darbs prasa. Tikai kāda

jauna neģeriete, skaista meitene, kaut melna kā ogle,

rādījās šo darbu vēl krietni nesaprotot.
Visās plantažās bij ievests, ka vergiem vajadzēja

pa kokvilnas pļaujas laiku zināmu uzdevumu nostrā-

dāt, stiprākiem vairāk, vājākiem mazāk,tā tad vīriem

vairāk kā sievām. Šis uzdevums bij uz viņu spēka
visaugstākā mēra aprēķināts, bet tā, ka vergi pie tam

bojā negāja, Jo tad būtu kapitāls pazudis, kas nēģerī

gulēja. Tiklīdz kāds vergs vai verdzene kurvi pilnu
kokvilnas bija pieplūkuši, viņi to nonesa pie kāda
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šķūņa, kur apakšuzraugs uzturējās, apgādājies ar

rakstāmām lietām, grāmatu, kurā visi vergi pierak-
stīti pēc svara. Pienestā kokvilna tika nosvērta un

pie piederošā nēģera vārda piezīmēta, kas tik ilgi at-

kārtojās, kamēr nēģeris nosacīto mārciņu skaitu bija
pienesis.

Saule izstaroja svilinošu karstumu, no kura virs-

uzraugs, kas ar pātagu rokā melnajo darbu uzrau-

dzīja, kāda platzaraina koka ēnā uz kāda kalniņa bija
uzbēdzis.

Tur stāvēja milzīgais, tumši skatošais vīrs, pie
koka atspiedies, smēķēja savu cigāru un pārskatīja

plašo kokvilnas lauku.

„fļollā, Devid!" viņš sauca piepeši.

„Massa!" kāds jauns spēcīgs nēģeris atsaucās

no laba izskata un atskrēja steidzoši šurp.

„Cik kurvju kokvilnas tu šodien esi saplūcis?"

„Seši."
„Cik mārciņu?"
„Simts divdesmit."

„Bravo, esi čakls bijis. Tā tad tev vēl trīsdesmit

mārciņas jāplūc, tad tavs šīs dienas darbs beidzas."

Melnais purināja galvu.
„Kā? Ko tu domā?"

„Es pluču vel divdesmit mārciņas priekš Li-

cijas."

„Hoho! vai ta sliņķe atkal nevar savu uzdevumu

nostrādāt?"

„Massa, viņa vēl neprot laukdarbu ka mes citi,
kas to esam ieraduši, Licija jau no pašas jaunības
pie māju darba bijusi_..."

„Kur tagad vēl būtu, kad nebūtu zagusi."
„Licija nav zagusi."
„Turi muti, puiš, viņa ir zagusi mazu zelta brošu,

ka jaunkundze sacīja, un jaunkundze taču nemelos.

Par tam Licija ari pēc taisnības tika nopērta. Viņa,
ka pelnījusi, vieglo mājas darbu zaudēja un nu tai uz

lauka jāstrādā."
Nēģeris nopūtās sāpīgi, bet neuzdrīkstējās neko

atbildēt.
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„Vēl par daudz žēlīgi ir bijuši pret to blēdnieci,"

uzraugs turpināja. „Viņai tikai sešdesmit mārciņas

ikdienas nosacītas un ar tām pašām viņa nevar galā
tikt ; tu to zin."

„Viņai vēl nav tā izveicība, ātrais ķēriens, kurš
vajadzīgs."

„Klusi ! sešdesmit mārciņas ir nieks priekš izau-

gušas neģerietes. Licija ir astoņpadsmit gadus veca,

un kad viņa tik slinka nebūtu, viņa varētu vēl vairāk

kā savu uzdevumu nostrādāt."

„Kā cerams, viņa drīz tiktāl iemanīsies."

„Pātaga viņai piepalīdzēs."
„Ak massa! Es jau gribu labprāt priekš Licijas

strādāt."

„Tu esi muļķis, Devid... Tava iespēšana jau
mums loti patīk; viņa mūs pārsteidz. Līdz šim bij
simts piecdesmit mārciņas pietiekošs dienas darbs

priekš spēcīga un vesela nēģera; bet esi parādījis, ka

vel vairāk var iespēt. Tava vērtība caur tam par di-

videsmit dolāriem cēlusēs. To kungs sacīja, kad vi-

ņam tavu čaklumu pastāstīju. Tu esi vakar bez tava

paša uzdevuma vēl trīsdesmit mārciņas priekš Licijas

plucis."

„Viņa jau nevarēja gatava tikt!"

„Viņai vajaga!"

„Viņa būtu citādi tikusi sista! Tādēļ ari es tik

parcilvecīgi nopūlējos un viņai palīdzēju."

„Un kas tev atļāva, tavu spēku priekš cita nekā

priekš kunga izlietot?"

„Tas jau bija priekš kunga."

„Nē, tu vientiesīgais lops, tas bija priekš slinkā

skuķa, kurai pašai savs darbs jāpadara."

„Es domāju ..."

„Neģeris nedrīkst domāt."

„Ak massa!"

„Ko?"
„Es mīlu Liciju tik sirsnīgi un cerēju..."
„Neģeris nedrīkst citādi mīlēt, kā tik uz sava

kunga pavēli. Licija, šī slinkā nederīgā skuķe, nāko-

šā ūtrupē, Viksburgā vairāk solītājam tiks pārdota,
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tādēļ ka jaunkundze šo melno blēdnieci vairs ne acu

galā nevar ieredzēt."

„Ak Dievs!

„Nekauc, Devid! Tas tikpat neko nelīdz. Un

tev no rītdienas simts piecdesmit mārciņu vietā katru

dienu simtsseptindesmit mārciņas kokvilnas jāplūc."

„Massa..."

„Klusi! un ej pie darba! tu zini, kunga pavēles ir

nepārgrozāmas!"
Nēģeris gāja uz kokvilnas stādiem atpakaļ, ar

elsojošām krūtīm, dusmu iebrēcienu sevī apslāpē-
dams.

Viņš taisījās no jauna pie darba tik čakli, kā ar-

vienu, lai gan viņa rokas trīcēja.
Vīri un sievas strādāja šķirti uz lauka. Devids

nevarēja pie Licijas pieiet, bez kā uzraugs to nema-

nītu.

Bet pēc kādas stundas uzraugs atstāja savu vie-

tu un iegāja pie sava biedra šķūnī, tur kādu brīdi no

uzraudzīšanas atpūsties un glāzi vīna iedzert.

Pa tam Devids aizlaida aiz kāda pudura kokvil-

nas stādu pie melnās meitenes. Viņš izbēra pusi no

sava kurvja viņas kurvī, kā jau viņš vairāk reiz tai

pašā dienā bija darījis.

„Ko tu runāji ar uzraugu?" skaistā verdzene

prasīja bailīgi.

„Neko labu!" Devids čukstēja.
„Vai no manis bija runa?"

„Ja."

„Es taču neko ļaunu neesmu darījusi."

„To es zinu, Lici, ka tu neko ļaunu nedari."

„Es nespēju kokvilnu ātrāki plūkt."
„To tie kungi negrib ticēt."

„Viņi varēja mani pie mājdarba atstāt, kurš man

bija parasts, jo es taču brošu neesmu ņēmusi. Dievs

debesis zin, ka es nevainīga!"
„Tu esi godīga meitene, Lici. Bet viņi tevi ap-

vaino, tie varenie, kuriem pretī mēs esam bezspē-

cīgi."

„Ak kaut es varētu nomirt!"
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„Ja, labāk mirt, neka tada dzīve, pilna baiļu un

moku. Es vairs nedrīkstu tev pie darba līdzēt.

„Kādēļ ne?"

„Man nevajagot vis priekš tevis, betpriekš kunga
strādāt, uzraugs saka. Haha! No rītdienas man ik

dienas divdesmit mārciņas vairāk jānostrādā."

„To tu ilgi neizturēsi."

„Tikai no mīlestības uz tevi es to kādas dienas

varēju izturēt; citādi tas neiespējams. Tāpēc es ari

rītā nemaz neiesākšu."

„Tu gribi mūsu mocitājam spītēt? Bet viņi tevi

nežēlīgi sitīs."

„Klausies, ko es gribu! Kungs priekš mūsu pre-

cēšanās nekad atļauju nedos. Viņa nodoms ir, tevi

nākošā nēģeru ūtrupē Viksburgā pārdot, tādēļ ka tu

jaunkundzei riebīga palikusi, un viņa tevi vairs ne-

grib ieredzēt."

Meitene notrīcēja un raudāja, rokas priekš ģīmja

spiezdama.

„Ak Dievs, kā man jācieš un es taču esmu ne-

vainīga!"

„Tev nebūs vairs ilgāki še ciest..."

„Vai tu gribi bēgt?"
„Ja."

„Kur?"

„Misisipes purvos."
„Pie aligatoriem!"

„Ja, pie aligatoriem, kas tik briesmīgi nav, kā

šie baltie cilvēki bez sirds un līdzcietības, kuri
sliktāki nekā pagāni, lai gan viņi kristīti saucas. Vai

tu nāksi man līdz?"

„Ja, es iešu!"

„Apdomā, ka mēs varam postā, nāvē iegāzties,
iekam spējam ..."

„Es iešu tev līdz, Devid."

„Ari nāvē?"

Ja."
„Tu no aligatoriem nebaidīsies?"

„Nē; kad tu pie manis esi, es nebaidos, un kad

nespēsim glābties, tad kopā mirsim."
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„Tad turies gatava šonakt, kad pūce divreiz

brēks."

„Es uzklausīšos."

„Tad aizlien no tavas būdas cauri krūmiem pie
Jako upes krasta, kur trīs zikomores stāv."

„Vai tev laiva?"

„Es laivu piegādāšu. Drusku uz augšu stāv kāda

laiva pieķēdēta. Esi uzmanīga, izdari cik iespējams

bez trokšņa, lai suņi uzmanīgi netop. Ciet klusu pret

katru! Man tagad jāiet. Kad būs iespējams, es tev vēl

kādas mārciņas kokvilnas pienesīšu. Tad tu savu šīs

dienas uzdevumu būsi nobeigusi un mums nebūs ne-

kādi šķēršļi ceļā. Uz atkalredzēšanos, Lici!"

„Dievs lai tev palīdz, labais Devid!" Melnais

pants devās atkal pie darba, viņš ar savu veiklību,

viņa ar savu neveiklību. Vēlreiz Devids zināja savai

izredzētai kokvilnu slepeni padot. Kad tuvu saules

noiešanai darbs beidzās un pēdējā nodošana un die-

nas darba gala aprēķināšanās notika, tad izrādījās,
ka abi vairāk kā savu uzdevumu bija nostrādājuši.
Citi nebija tik laimīgi un tapa tādēļ piezīmēti. Bij
starpība maza, tad viņam vajadzēja nākošā dienā

tikdaudz vairāk pienest; bij viņa liela, tad tika strāpe
slinkuma dēļ nospriesta. Pļaujas laikā notika gandrīz
katru dienu, ka vergi tika pērti.

Vergi sagāja savos dzīvokļos, nabadzīgās koku

būdās aiz greznā kungu nama, no tā šķirti caur mazu

dārzu, tā kā koku galotnes nabadzīgās būdas kungu

acīm paslēpa, lai gan tie tās it labi pazina.
Ar maisās putru un sliktu galu vergi tika paēdi-

nāti, kuru ēdienu mājas vergi priekš lauka vergiem
gatavu turēja. Piekusuši, tie likās pa lielākai daļai

tūlīt gulēt, lai priekš nākošās dienas darba atkal spir-

dzinātos.

Klusu tapa nēģeru būdās. Bet no abu uzraugu

tuvējā dzīvokļa atskanēja sāpju kaucieni. Tur tie

vergi tika sisti, kuri pēc necilvēcīgo uzraugu domām

savu pienākumu uz lauku nepildījuši.
Šajās vaimanās maisījās drīz lēnāk, drīz diktāki

iz kungu nama nākdamas harmoniskas klavieru ska-
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ņas, no veiklām rokām spēlēts Strausa valceris.Tabij

pieminētā jaunkundze, stādītāja meita, kura spēlēja.
Kad mocīto nēģeru vaimanas un kaukšana kungu

ausīs ieskanēja, tad tas viņu jautrību maz traucēja,

jo viņiem tas bij kas parasts.
Beidzot klusums iestājās kungu namā tāpat ari

uzraugu dzīvoklī. Vaimanas un klavieru skaņas ap-

klusa viena pēc otras. Liels klusums valdīja vispār,

tik pa starpām traucēts caur piecu lielo Kubas asins-

suņu dobjo ņurdēšanu, kuri apkārt nēģeru dzīvokļiem
savās būdās gulēja un kā uzticīgi vaktnieki varmā-

cībai kalpoja.

Bij nozvaigžņojusies nakts bez mēness gaismas.

Pret pusnakti pacēlās vējš un pūta šņākdams dārza

kokos.

Te līda nedzirdamiem soliem kāds nēģeris iz bū-

diņām uz otur pusi, kur verdzenes mājoja.

Tas bij Devids.

Viņš pielika roku pie mutes un lika divi reiz

mānošā vīzē pūces vaidošo saucienu atskanēt.-

Kādu minūti pēc šīs zīmes pielīda kāda melna

ēna pie viņa; tā bij Licija, kura savas gulošās biedre-

nes bija atstājusi, no kurām neviena nebij pamodu-
sies, kad durvis lēni iečīkstējās.

Abi nerunāja ne vārda. Viņi līda kā nakts spoki,

tikpat melni kā šie, pa celiņu, kas uz Jakoas veda.

Uz tā viņiem vajadzēja vienai suņu būdai garām iet.

Izšķirošā acumirklī Devids uzmina uz kāda sausa

nokrituša zara, kas salūzdams knakšķēja. Asinssuns

ņurdēja. Bēgļiem bij tik daudz samaņas, kādas mi-

nūtes nekustošiem uz vietas palikt. Briesmīgais suns

apmierinājās un rādījās atkal iesnaužot. Tad skrēja
caur koku zariem šņākdams vēja grūdiens un šo

troksni izlietodams notika melnais pārītis laimīgi uz

Jakoas krasta, kur trīs zikomores koki stāvēja.
Devids bij cirvi un nazi paņēmis; vairāk nekā-

dus ieročus.

Licija nesa mazu dzelzs pannu un mālu podiņu,
mantojumu no savas mirušās mātes. Verdzene un

viņas biedrs neatstāja nekādus piederīgus plantažā.
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tā tad tiem nevajadzēja sērodamiem šķirties. Abiem

bij vēl dažas ēdamas lietas, kuras bij zinājuši iega-

dāties.

Viņi gāja pa krastu lejup, kamēr kādu miestu

sasniedza, pie kura maza laiviņa pieķēdēta stāvēja.

Devids atraisīja ķēdi un iekāpa ar Liciju laivā. Tad

viņš pārstūmās otrā pusē un īrās, straumei piepalī-

dzot, lejup, kamēr Jakoa uz vakariem tecēja. Divās

stundās tie jau atradās tāļu no plantažas. Upe locī-

jās tagad pret rītiem. Viņi atstāja laivu, kurā Devids

caurumu iecirta un lielus akmeņus iemeta, lai to no-

gremdētu. Tad viņi devās uz vakariem, uz Misisi-

pes purviem, uz šiem milzīgajiem niedru, muklāju

un purvu tuksnešiem, kurus tie ar dienas aušanu

sasniedza un drošu prātu iekšā devās. Viņi pazuda
drīz šajā neveselīgajā purvā, kurā tie bez šaubīšanās

labi paslēpties varēja. Bet kā domāja viņi tur savu

dzīvību uzturēt? Kā drīkstēja viņi tur uz glābšanu
un atpestīšanu cerēt?

Jaukais īpašums pie Jakoas ar plašajām kokvil-

nas plantažām, kuras gada ienākšana mazākais no

sešdesmit tūkstoš dolāriem atnesa, piederēja kādam

kreolim, vārdā Gamons. Šim bagātajam vīram bija
divi dēli un viena meita, Rozālija, kura ar kādu jaunu

bagātu stādītāju Belmonu iz Alabavas bija saderi-

nāta, kas patlaban pie savas brūtes ciemā atradās.

Rozālija bij skaista, piemīlīga meitene, bet kā visas

jaunās stādītāju muižniecības kundzes tajos nelai-

mīgos aizspriedumos uzaudzināta, kuri vergu val-

stīs valdīja. Viņa bij savu jauno verdzeni Liciju ne-

taisnā vīzē par zagli apvainojusi un nabaga radījumu

neželīgi_likusi sist, bez kā drusciņu līdzcietības justu.
Viņas tevs bija viņai citu jaunu neģerieti par kalponi
devis; bet ar so viņa nemaz nebij mierā, jo šī ne i šo,
ne i to no savas pavēlnieces darīšanām nezināja,

kuras Licija arvienu tik labi bij sapratusi.

_„Ak, ta Zara pavisam neizturāma!" Rozālija
nopūtas kada rītā, kad jaunajai kalponei kāda grez-
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numa lietiņa jāmeklē bij un tā to tūlīņ nevarēja at-

rast. „Man nudien būs pašai jāmeklē!" Un viņa de-

vās čakli pie meklēšanas, visas savas kumodes un

skapjus cauri jaukdama. .Pēc pusstundas viņa at-

rada nevien to, ko meklēja, bet ari kādā plaukta

šķirbā iespiedušos to zelta brošu, kuru pēc viņas
domām Licija bija nozagusi.

„Ja," murmināja viņa pārsteigta, „tad es taču

biju alojusies! Licija nav zagle! Nu, tad viņa var

atkal pie manis nākt! Zara, tā neveiklā, var viņas

vietā uz lauka strādāt."

Viņa aizskrēja pie sava tēva, kuru tā ar saviem

brāļiem un brūtgānu verandā atrada.

„Papiņ," viņa sauca, „es savu brošu atkal at-

radu!"

„Nu, tas jau ir jauki."
„Tā tad Licija nav zagle."
„flm, tā meitene nevainīga cietusi."

„Ja, papiņ. Viņai būs atkal pie manis nākt. Viņa
visu daudz labāki prot, nekā Zara."

„Notiks pēc tavas vēlēšanās, mīļā Rozalij. Es

tūlīņ pavēlēšu viņu atsūtīt. Laimīgā vīzē mēs jauno
verdzeni vēl neesam pārdevuši."

„Tas būs Licijai ļoti patīkams," piebilda Bel-

mons smaidīdams. „Jo es dzirdēju no uzrauga Mu-

raja kunga, ka viņai kokvilnas plūkšana negribot
īsti veikties."

„Tur nāk Murajs pats," sacīja stādītājs. „Viņš
nak kā saukts."

Virsuzraugs skrēja lielā steigšanā šurp.

„Kas tur gan atkal noticis?"

„Kāds viņš sakarsis izskatās!"

„Ser," uzraugs sauca, gandrīz aizelsies.

„Nu, mīļais Muraj?"

„Vini aizbēguši!"

„Kas?"
„Vergs Devids un verdzene Licija!"
„Elle un velns! Kad?"

„Šonakt."
„Uz kurieni iet pēdas?"
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„Uz Jakou. Viņi laivu paņēmusi, ķēdi atrai-

sījuši."
„Tad pret vakariem viņi aizbēguši?"

„Kur lai citur? Viņiem jau vajadzēja bailīgi

paslēpties, jo tie nedrīkst nekur apdzīvotos vidos

rādīties, bez kā netiktu cieti saņemti. Misisipes pur-

vos viņiem vajaga iebēgušiem būt."

„Bez šaubīšanās!"

„Jādzenas tūlīņ pakaļ."

„Ar asinssuņiem, citādi mēs viņu pēdas neat-

radīsim."

„Tas saprotams!"
„Ar trīs suņiem pietiks?"

„Ja, kas grib līdzi nākt?"

„Mēs!" sauca abi dēli.

„Es ar' piedalīšos pie nēģeru medīšanas," sacīja

Belmons. „Es gribu savai mīļai Rozālijai viņas Li-

ciju atkal atdabūt!"

„Liciju nebūs sist," pavēlēja Rozālija. „Viņa
jau ta, lai gan nevainīga, tika apstrāpēta, tā tad nu

viņai bēgšana jāpiedod."

„Nu labi. Bet Devids
.

„Tas blēdis pelnījis visasāko pārmācību!"

„No tam vēlāk. Papriekšu viņš mums jādabon."

„Mans biedrs Noris ir krietns nēģeru ķērājs,"
piebilda Murajs.

„Ja, viņam pēdas jāuzmeklē!"

Kā pavēlēts, devās apakšuzraugs ar vienu suni

tulīņ ceļā.

Virš pārcēlās pār Jakou un gāja pa otru krastu

lejup, kamēr ar suņa palīdzību_ to vietu uzgāja, kur

bēgli bij malā izkāouši. Pēc īsas meklēšanas viņš
atrada ari nogremdēto laivu, no kuras maza daļiņa

par ūdeni pacēlās. Ar šo ziņu atgriezās Noris uz

plantažu atpakaļ.

Pakaļdzīšanās tika uz nākošo dienu nosacīta.

Pie tas piedalījās abi jaunie Gamoni, Belmon kungs

un Noris ka vadons, tad vēl kāds stādītājs iz apkai-

mes, kas no nejauši pienāca, un vēlējās pie „izprie-
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cāšanās" ņemt dalību. Trīs labākie asinssuņi tika

priekš medības izmeklēti.

Kādā lielā laivā aizbrauca šī nēģeru ķērāju sa-

biedrība lejup, izkāpa tanī vietā, kur nogremdēta
laiva gulēja, un devās tad pret vakariem uz Misisi-

pes purviem.
Līdz purva malai suni bēgļu pēdām bija pastā-

vīgi pakal dzinušies! bet nu dubļos, peļķēs un dum-

brajā daudzreiz pēdas pazaudēja; bieži vini izskrai-

dīja ostīdami krustiem šķērsām, kamēr kādā sausā

vietā pēdas atkal atrada. Bij diezgan grūta šī nē-

ģeru medīšana neveselīgajos, karstajos, nāvīgu tvai-

ku pilnos purvos, to tie kungi drīz atskārta; bet

taču viņi devās arvienu uz priekšu. Nakti tie ap-

metās kādā augstākā sausākā vietā, uzkūra uguni

un sagatavoja no līdzpaņemtām ēdamām lietām

krietnas vakariņas. Tad viņi likās visi gulēt, iz-

ņemot tikai vienu, kurš vaktēja un kura vietā pēc
divi stundām atkal cits stājās.

Tanī pašā laikā apmetās ari Devids un Licija uz

kāda kalniņa purva vidū. Viņi sakūra uguni un

cepa mazu bruņurupuci, kuru Devids bij saķēris un

nokāvis. Grūtības, kuras viņi bij pārcietuši, bija
briesmīgas. Vairāk reižu viņi bij aligatorus satikuši;
bet tiem arvienu laimīgi izbēguši. Arvienu pret va-

kariem, saulei pretī iedami, viņi bij uz priekšu gā-

juši. Noslēpumains dabas prāts tos dzina uz lielo

„ūdeņa tēvu", uz Misisipes lielupi.
Tiklīdz Licija bruņurupuci bija sagatavojusi,

uguns tika apdzēsta. Tumsība valdīja visapkārt;
caur pelēko miglu, kura no purva uzkāpa, mirdzēja

vāju gaismu zvaigznītes pie debessvelves.

„Rau!" Devids sacīja un rādīja pret rītiem, kur

tikko saredzams gaišums spīdēja.

„Vai tā kāda uziedama zvaigznīte?" Licija pra-

sīja.
„Ne, ta ir uguns."

„Tā tad bez mums vēl citi cilvēki purvā at-

rodas?"

„Tas ir, kas mums pakal dzenas, Lici. Tikko
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divi angļu jūdzes no mums attālu. Ar asinssuņiem

viņi mūsu pēdas atraduši. Par laimi lielais muklājs
atrodas starp mums un viņu apmešanās vietu; vi-

ņiem mazākais trīs stundas vajadzīgas, lai purvam

apkārt apietu. Tu zini, cik grūts mums ceļš bija."

„Bet viņi mūsu pēdas atradīs?"

„Ar suņu palīdzību gan."

„Ko mēs varam priekš savas glābšanas darīt?"

„Es nezinu. Kad cauru nakti iesim, tad spēsim
rītā Misisipi sasniegt."

„Un ko tad?"

„Varbut kads līdzeklis gadīsies, ka par upi pari
tiksim."

„Un kad negadās?"
Devids nolaida bēdīgi galvu un cieta klusu.

„Kad pakaļdzinēji mūs panāks, tiklīdz vairs

tālāk nespējam, ko tad?" Licija turpināja.

„Vai ļausimies noķerties?"
„Nē! Labāk ielēksim Misisipā un kopā mirsim!"

„Tā, Lici! Dievs mums šo grēku piedos. Mūsu

līķus baltie velni lai dabūn. Dzīvus viņi mūs ne-

noķers!"

Četras stundas vēlāk abi bēgšanu turpināja.

Viņi gāja caur niedrājiem, pa muklāju malām, bieži

pa šūpodamām, bailīgām vietām, daudz stundu. Tad

viņi apstājās, lai drusku atpūstos, un apēda savas

ēdiena atliekas.

„Varbūt ka beidzamo reizi ēdam," Devids sa-

cīja dobji.

Licija palocīja bēdīgi galvu.

Viņi gāja tāļāk līdz pusdienai. Misisipes liel-

upei jau vajadzēja puslīdz tuvu būt.

Piepeši norībēja viņiem priekšā divi flinšu šā-

vieni.

„Ha!" Devids brēca. „Tur ir cilvēki!"

„Mums jābēg atpakaļ!" sauca drebēdama Licija.
Te atskanēja netāļi aiz viņiem asinssuņu dobja

riešana.

„Pakaļdzinēji ir mums tuvu!" Devids sacīja.
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„Mums jāiet uz priekšu, Lici! Maz minūtes asins-

suņi mūs panāks. Dieva prāts lai notiek!"

Viņi skrēja līdz kāda niedrāja malai. Viņu

priekšā gulēja šaura ūdens strīpa, aiz tās kāds kal-

niņš, mazā Misisipes saliņa. Ziemeļos un dienvidos

spīguļoja „ūdens tēva" putošie viļņi noiedamās sau-

les staros.

Bēgļi pārbrida seklo grāvi un sasniedza saliņas
krastu. Kad viņi kalniņa galā uzkāpa, viņi ieraudzīja

otrā pusē slaiku suta laivu upē noenkurotu, tā ap

divdesmit metru no krasta. Uz deķa stāvēja vai-

rāk cilvēki ar flintēm rokās, kuri, kā rādījās, ar

aligatoru medīšanu nodarbojās. Viens šo aligatoru

līķis peldēja uz ūdeņa.
Aiz aizbēgušiem vergiem rēja trīs asinssuņi; viņi

pārpeldēja šauro grāvi un gāzās kaukdami uz salu.

Devids nosita pirmo suni ar cirvi, otrs atrāvās;

trešais taisījās patlaban nēģerim pie rīkles lēkt.

„Hallo!" kāds uz tvaikoņa sauca. „Kas tad tā

par neģēlību? Še nabaga nēģeri tiek ar suņiem rī-

dīti! Šauj, Ralf! Šauj uz suni, kas melno meiteni

grib aprīt! To otru es pats apgādāšu."

Divi krietni mērķēti šāvieni norībēja un nonā-

vēja abus suņus. Devids un Licija brēca vaimanā-

dami: „Palīgā! palīgā!"
„Glābjiet mūs!"

„Izlieciet laivu!" pavēle atskanēja no tvaikoņa.
~Uzņemsim nabaga melnos uz kuģa."

Maz minūtēs laiviņa atradās pie salas, uzņēma

bēgļus un noveda tos pie tvaikoņa, kur viņus kāds

vecs, mīlīgs Jeņķis saņēma.

„Jūs esat izbēguši vergi?" viņš prasīja.
„Ja, kungs!"

„Vai jūs esat kristīgi, vai pagāni?"
„Mēs esam kristīgi, kungs. Mēs ticam Dievam."

Par pierādīšanu Devids un Licija nometās ceļos

un pateicās Dievam par viņu izglābšanu.

„Labi,"_ vecais runāja. „Septiņi pērkoņi! ne-

vienam nebūs sacīt, ka Jeremias Rovans esot kādam
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kristīgam palīdzību liedzis, pat kad tam melna āda

bijusi. Še uz mana kuģa jūs esat drošībā!"

„Pateicamies, kungs!" Devids sacīja, „Dievs lai

jums to atmaksā, ko jūs priekš mums darāt! Bija
palīgs īstā laikā, jo mūsu nežēlīgie pakaļdzinēji ir

tuvu. Tūlīn viņi tur uz saliņas parādīsies."
„Lai tik vini nāk!"

„Jūs mūs neizdosat?"

„Pirms es gribu būt nolādēts! Es esmu Jeņķis
iz ziemeļiem un nežēlīgā verdzība man riebīga.
Man tas lielākais prieks, kad šiem dienvidniekiem,
kokvilnas prinčiem un nēģeru mocītājiem kādu joku
varu izdarīt. Vai nav tiesa, jūs krietnie Viskonzina

puikas, mēs šos nabaga melnos apsargāsim?"
„riurrā!" kuģinieki sauca. „Velns lai rauj vi-

sus nēģeru pērājus!"
Šinī acumirklī parādījās pakaļdzinēji uz saliņas.

„Viņi ir tikai pieci un mēs esam divdesmit/
Jeņķis sacīja.

„Izdodat izbēgušos vergus, kurus uz kuģa uz-

ņēmāt!" vecākais Gamons sauca.

„Ejat ellē!" Jeņķis rūca.

„Jūs mūsu suņus nošāvāt..."

_„Kad jūs tūlīt netaisīsiet, kā projām tiekat, tad

es jūs likšu kā trakus suņus nošaut, jūs nežēlīgie cil-

vēku mocītāji! Jūs savus upurus nedabūsat, kurus
es uz Viskonzinu aizvedīšu!"

„Ļaupītājs! Nolādēts blēdis!"

v
Šaujat uz tiem neģēļiem!"

_

Šī Jeņķa pavēle piespieda pakaļdzinējus uz vis-

ātrāko bēgšanu. Viņi meklēja un atrada paslēpekli
aiz salas augstuma.

„Vai stūre atkal kārtībā?" Rovans prasīja ma-

šīnistam. varam braukt?"

„Ja, kungs."
„Tad uz priekšu!"

Skaļš svilpiens atskanēja, tad tika zvanīts. Ar

pilnu speķu tvaikonis aizšāvās upes vidū un griezās
tad uz ziemeļiem, iesākumā lēnāki, tad arvienu ātrāki

un atraki...
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kuģim pakaļ, kamēr spēja saredzēt. Viņiem vaja-

dzēja tukšām rokām mājās atgriezties.
Uz tvaikoņa deķa bēgļi stāvēja rokās saķēru-

šies, savu necerēto laimi tikko sajēgdami. Dievs

tos bij brīnišķīgi apsargājis un no verdzības izglā-
bis. Tagad viņi bij brīvi!

...

Jeremias Rovans bij pārticis spekulēdams Jeņ-

ķis, kas patlaban Viskonzinā, pie „Pepin ezera", kā

Misisipes milzīgo izplatījumu dienvidos no sv. Paula

mēdza saukt, lielu koloniju bij dibinājis, kura caur

viņa saprātību un Veiklību krietni uzplauka.
Viņš bij Ņu-Orlinā ražojumus ar savu tvaikoni

novedis, kuru viņš citādi tikai priekš braukšanas

Pepin-ezerā izlietoja, un atradās ceļā uz mājām,
kad viņam netāli Viksburgai stūre nekārtībā tika un

sataisīšana bija vajadzīga. Dēļ tam viņš noenkurojās
kādas stundas pie mazās Misisipes saliņas, mūsu

bēgļiem par laimi.

Devids un Licija uz to laipnāko no līdzcietīgā
krietnā Rovana kunga bija turēti un šie atkal palī-

dzēja no savas puses cik iespēdami pie kuģa dar-

biem.

Kad kolonijā bija nonākuši, tad viņi tika salau-

lāti.

Rovans viņiem deva gabalu zemes, mazu bluķa
mājiņu, lopus un vajadzīgos lauka un mājas rīkus ar

nolīgumu, ka viņi vēlāk, kad iespēs, tos aizmaksās.

Viņu čaklo roku darbs bagātīgi atalgojās. Maz

gados viņi savu parādu nomaksāja un savu īpašumu

palielināja...
Tad izcēlās brāļu karš. Ziemeļnieki apbruņojās

un apslāpēja dumpi. Dienvidnieku vergu turētāju
asinīs verdzība tika noslīcināta.

Tagad Devids un Licija varēja nekavēti uz sil-

tajiem dienvidiem atgriezties, kas tiem labāki patika
kā aukstais ziemelis. Viņi pārdeva savu māju kādai

vācu ienācēju familijai un sadabūja tādā vīzē krietnu
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kapitālu, ar kuru tie Luizianā citu īpašumu nopirka.
Tur tie dzīvo ar saviem bērniem pilnā mierā strā-

dīgi un laimīgi vēl šodien.

Gamoņiem un stādītājam Belmonam, kurš skai-

sto Rozāliju bij apprecējis, nogāja brāļu karā un pēc
tam ļoti slikti. Abi jaunie Gamoni dienēja kādā dien-

vidnieku pulkā un krita kādā kautiņā. Stādītavas

tika izpostītas, vergi vaļā palaisti; lielais kapitāls

pazuda, kas pēdējos atradās. Belmons, gandrīz pil-

nīgi izpostīts, pārgāja ar savu sievu uz Tekasu. Tur

vajadzēja lepnajai Rozālijai pašai čakli rokas kusti-

nāt, jo nu tai vairs nebij verdzenes, kuras būtu va-

rējusi mocīt.

Līdzīgi gāja daudz citām stādītāju familijām. Ar

verdzības atcelšanu beidzās viņu spožuma laiks. Jo

nu vairs nesastrādāja kalpībā nospiesti nelaimīgi cil-

vēki sava vaiga sviedros un no pātagas dzīti bagā-
tību priekš kūtriem, kārīgiem, nežēlīgiem kungiem.

1882. g.

Briesmīgākais brīdis manā mūžā

Bija priekš gandrīz četrdesmit gadiem, kad es

pēdējā oktobrī Micheltonā, Īrijā, pasta vāģos iesē-

dos, lai sava eksāmena dēļ uz Dublinu aizbrauktu.

No dzelzsceļiem tolaik vēl nebij ne runas, tā tad gar-

laicīgo ceļojumu kādā saltā miglainā rītā ar lielu ne-

patikšanu uzsāku.

Ap pulksten divpadsmitiem pusdienāmēspabijām
kādu pusstundu Klonmelas pilsētiņā. Tur bija liela

kustība, jo patlaban gaidīja kādu tiesas komisiju,
dažu cietumnieku izklaušināšanas dēļ, kurus par

divu tai apgabalā notikušu briesmīgu slekpavību
dalībniekiem turēja. Tāļāk braucot man kučiers da-

žus tai apgabalā notikušus ņedarbus pastāstīja.
Neatminos vairs, cik jūdžu no Klonmelas bijām

nobraukuši, kad pie kāda kroga lielceļa malā pietu-

rējām zirgu apkalšanas dēļ. Kad es noredzēju, ka

tik drīz vaļā netiksim, tad saviem ceļa biedriem liku
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priekšā, līdz nākošai stancijai kājām noiet. Bet kad

šie manam priekšlikumam nepiekrita, tad devos, pēc

ceļa, pa kuru man bij jāiet, apklaušinājies. viens

pats uz priekšu.
Vakars agri pienāca. Dažādās domās nogri-

mis, maz ievēroju man dotos nosacījumus.

Biju jau gandrīz divas stundas soļojis, kad man

sāka ērmoti izlikties, ka pasts vēl arvienu nerādījās.
Bet es apmierinājos, domādams, ka darīšana ar

kalēju būs ilgāka bijusi, nekā es iesākumā biju do-

mājis, un soļoju atkal tikuši uz priekšu, kamēr ceļš
pavisam grumbains un dubļains palika. Nu tik pa-

manīju, ka tas par daudz šaurs bij, lai pa to ar lie-

liem pasta vāģiem varētu braukt.

„Vai gan būšu maldījies?" es pats sevi jautāju.
Drīz es nomanīju, ka tā bij, jo arvienu šaurāks

palikdamais ceļš piepeši nobeidzās un es atrados uz

purvainas zemes.

Cik tāļu krēslībā acis sniedzās, es redzēju, ka es

atrodos uz kāda pie garas pakalna rindas guloša

purva. Nekas cits nebij manā tuvumā dzirdams,

kā tik saltā vēja svilpošana, un pa laikam kāda iz-

traucēta ūdens putna iebrēkšanās. Es raudzīju atkal

uz ceļa tikt, bet klupu katrā acumirklī pār dziļajām

peļķēm un iegrimu pie katra soļa līdz puslieliem

dumbrajā.
„Dievs stāvi man klāt!" es izmisis iesaucos.

„Man būs te visu nakti apkārt jāstaigā un jānosalst,
iekam diena ausīs!"

Atkārtoti mēģinājumi, ceļu atrast, palika bez

sekmēm.

Te piepeši, kad jau pavisam tumšs bija palicis,
man tik tuvu kāds gaišums atspīdēja, ka gandrīz acis

apžilbēja.
Gaišumam apdomīgi pakaļ iedams, es drīz at-

radu, ka tas iz kādas mazas būdiņas atvērtām dur-

vīm nāca un kāds pakalns, kuru es patlaban biju ap-

gājis, bez kā to pamanītu, man rādīja, kādēļ to agrāki
nebiju ieraudzījis.

Būdiņa pavisam bij savādi būvēta. Trīs sienas
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atradās puslīdz dziļu zemē, ka rādījās, tad caur ie-

rakšanos pakalnā bij prastais dzīvoklis uztaisīts.

Es piegāju pie durvīm, bet nevarēju nedz iekša,
nedz apkaimē kādu dzīvu radījumu ieraudzīt.

Uz ugunskura dedza liela uguns un apgaismoja

būdiņas iekšu tik gaiši, ka tanī katru mazāko lietiņu

varēja izšķirt. Lai gan uguns mani sasalušo vili-

nāja, tad tomēr šaubījos ieiet, kur neviens neatradās,
kas mani būtu ieaicinājis.

Es saucu vairāk reiz dikti, bet nedabūju atbil-

des. Beidzot gāju iekšā un sāku savus pusnosalu-
šos locekļus pie uguns sildīt.

„Laikam gan kāds nāks!" es domāju, „jo uguns

taču tik priekš cilvēkiem būs uzkurta."

Būdas iekša pastāvēja iz vienas pašas istabas.

Veca gulta ar saplosītu priekškaru stāvēja pie sienas.

Līdzās ugunskuram, pretim durvīm, atradās vira

augsts strēķis sausas viegli sakrautas malkas. Daži

prasti kluči rādījās krēslu vietā kalpojot.

Manu tagadējo stāvokli pārdomājot, mani neiz-

sakāmas bailes sagrāba. Visapkārt tukšs, turklāt vēl

šim apgabalam slikta slava. Es viens un bez kaut

kādiem ieročiem.

Es patlaban pārdomāju, vai nebūtu labāki, ka

būdu atkal atstātu, kad klusums caur vairāk cilvēku

soliem tika traucēts.

Uzmanīgi klausīdamies es atskārtu, ka ārā kau-

jas. Kā rādījās, tur cīnījās uz dzīvību un nāvi.

Troksnis tuvojās būdai. Neviens nerunāja, kamēr

it tuvu pie durvīm rupja balss iebļāvās.

„Nolādēts suns! Es tev pakausi pārsitīšu, ja
līdz nenāksi!"

Nu bij pēdīgais laiks paslēpties. Gandrīz no

nejauši es aizlēcu aiz jau pieminētā malkas strēķa;
starp kuru un sienu šaura starpa bij atstāta. Še es

ienakdamo_ acīm biju paslēpts un varēju caur šķir-
bām strēķī būdas iekšu skaidri pārredzēt.

Tikko_ biju šo vietu ieņēmis, kad divi vīri kādu

trešo budā ierāva un iegrūda.
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„Aiztaisi durvis, Bili!" vecākais no abiem pir-

majiem izsauca.

Jaunākais paklausīja un aizlika tad smagu

dzelzs stieni priekš aizslēgtajām, uz iekšu veramām

durvīm. Trešais, kas, kā rādījās, pret savu gribu te

atradās, bij puisis no knapi divdesmit gadiem. Viņš

nepretojās vairs. Nāves bailes bija lasāmas viņa
bālā sejā, kad viņš no otriem abiem līdzcietību un

apžēlošanu lūdzās.

„Tā, nu tevi noķērām!" vecākais sauca, savaņ-

ģotajam stipri pa muguru iesizdams un tad viņam
dūri apakš deguna turēdams.

„Nu tu mums vairs neizbēgsi, blēdi! Es tevi

jau sen uzlūkoju, kad tu domājies neievērots būt, jo

es tev jau toreiz neuzticēju, kad zvērestu noliki; un

šovakar es tev gāju pakaļ, kad tu pie palkavnieka

gribēji aizlīst. Bet tik tiešām, kā tagad nakts, tu

vairs neviena nepārdosi!"

„Es zvēru, Barnej," savaņģotais iesāka trīcošā

balsī,_ „ka esmu nevainīgs ..."

Atra un dikta klauvēšana viņu pārtrauca^
Barnejs uzskatīja Billi kā jautādams. Šis pie-

gāja pie durvīm un klausījās.
„Tā ir Nellija, es viņu pazīstu no klepošanas."
„Laid viņu iekšā!"

Bills atvēra durvis.

lenāca veca sieva, saplīsušā mētelī ietinusies.

„Kur tad tu tik vēlu biji?" Barnejs prasīja, lāstu

izgrūzdams.

„Kur es biju?" vecā atteica mēteli nolikdama.

„Skrēju tām sasodītām kazām pakaļ, kuras mazu

gabaliņu no šejienes apkārt skraida. Vienai visma-

zākais vajadzēja miglā šurp atklīst. Jūs jau arvienu

ko labu gribat! Bij grūts darbs, ieklupu katru acu-

mirkli kādā peļķē. Bet kas tad tas? Vai tas nav

Neds Zvienijs?"

„BJēdis_ gribēja man un Billim striķi ap kaklu

likt, musu šis nakts nodomu atklādams. Bet pagaidi!

es tev mācīšu špijonet! ... Nāc, Bili, palīdzi man

viņu sasiet!"
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„Es zvēru, Barnej, ka neesmu gribējis neviena

pārdot!" savarģotais iesāka, nāves bailēs trīcēdams

no jauna. „Gribēju tik palkavnieka trušus aprau-

dzīt!"

„Saudze savu meli, kad melo! Sauli jau vairs

neredzēsi!
... Še, Bili! Savelc šo mezglu cietāki!"

Nedam sasēja kājas un rokas un ievilka to tad

kādā kaktā.

Ko nupat redzēju, tas mani tā aizgrāba, ka ne-

maz vairs briesmas neiedomājos, kuras man pašam

draudēja, ja mani še atrada. Pārdevējs nu gan ne-

kādos apstākļos līdzcietību nespēj modināt. Bet

jaunā puiša nāves bailēs savilktā seja mani kusti-

nāja. Es apņēmos visu, kas tik vien iespējams da-

rīt, lai to izglābtu.
Bills un Barnejs apsēdās uz klučiem it tuvu pie

uguns, pie kuras vecene patlaban vakariņas sagata-

voja.
~Es domāju," Bills iesaka, „aizvedisim viņu

pēcāk pie virsnieka un mūsu citiem biedriem, lai tie

viņu notiesā."

„Es atkal tā nedomāju!" Barnejs atteica. „Es
pats gribu būt viņa apsūdzētājs, tiesnesis un nosodī-

tais. Es viņu pieķēru, ka viņš mūs gribēja nodot,
tas pietiek. Nāve un nekāda žēlastība izlūkiem un

pārdevējiem! Tā skan mūsu sabiedrības likums.

Turklāt vēl viņu no visas sirds ienīstu!"

„Loti labi!" Bills atteica klusi. „Bet tev varētu

nepatikšanas..."

„Esi bez bēdām ... gan jau par tām atbildēšu."

To teicis Barnejs pieliecās, pacēla grīdā kādu

četrstūrainu akmeni, izņēma iz tā apakšas lielu pi-
stoli un divus ar pulveri un lodēm pildītus ādas ma-

kus, un sāka nopietni ar pistoles pielādēšanu nodar-

boties.

Briesmīgo sagatavošanos redzēdams, raudzīja
sasietais uzcelties, bet nokrita atkal bez spēka gar
zemi.

„Dieva dēļ nenokaujat mani!" iesaucās naba-
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dzirjš aizsmakušā balsī. „Aizrunā, Nellij, aizrunā tu

mani!"

Abi vīri smējās nievādami. Vecene pakratīja
tikai galvu, bez kā savā darbā ļautos traucēties.

Man pārlija kā auksts ūdens pa muguru, domājot, ka

kādai slepkavībai par liecinieku būt jāpaliek; un es

nezināju, kā to novērst.

„Bet, Barnej," Bills teica, „vai priekš tāda ne-

ģēļa vēl pulveri izšķērdēsi? Vai zini, ko mēs ar

viņu darīsim? Ap pusnakti, uz vecā palkavnieka
māju iedami, kur biedri mūs gaidīs, iemetīsim viņu it

vienkārši melnajā purvā. Tici man, viņš mums neko

nestāstīs, kad tur atradīsies!"

„Tev taisnība, Bili," Barnejs atbildēja, un palika

pistoli atkal apakš akmiņa. „Es vēl atminos, kā ūdens

pār to, kuru priekš četrām nedēļām tur iemetām,

augstu gaisā uztašķījās... taisnību sakot, man pa-

šam drebuļi pārskrēja pār kauliem!"

Pie šiem vārdiem iz savaldzinātā krūtīm spiedās
dobja vaimanā.

„Mums te reiz bija simts mārciņu svars," Bar-

nejs turpināja. „Vai nezini, kur tas ir, Nellij?"
„Bus laikam aiz malkas aizmests."

Pie šīs atbildes es nobālēju, jo svars man stā-

vēja pie kājām.
to viņam klāt, Bili. Tā būs jauka

sprādze priekš viņa jostas un paturēs viņu kādu lai-

ciņu purva dibenā."

„Vāi pameklēšu?" Bills prasīja.

„Vēl laiks, kad iesim, tad," Barnejs atteica.

„Dod ēst, Nellij!"
Vecene paklausīja.

_

Drīz bija priekšā celtais ēdiens pa lielākai daļai
apēsts un liela brandvīna pudele iztukšota.

„Mums vēl atliek trīs stundas priekš gulēšanas,
Bili," Barnejs tad sacīja. «Nellij, vaktē un pamodini
mus laika!"

Vecene iznesa iz kāda kakta netīrus villainus
deķus un spilvenus un nolika uguns tuvumā.
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Maz minūtes vēlāk es sadzirdēju diktu krāk-

šanu.

Vecene paņēma otru brandvīna pudeli un uzsāka

no atlikušā ēdiena vakariņas turēt.

Gan nu pats sev sacīju, ka abu vīru gulēšana

priekš bēgšanas jāizlieto, jo kad tie uzmodīsies,
svaru meklēs, tad bez glābšanas biju pazudis. Bet

kādā vīzē lai izbēgu?

Būdai, kura, kā rādījās, blēžiem par nakts kor-

teli un paslēptuvi derēja un citādi tikai no vecenes

tika apdzīvota, bij viens vienīgs lodziņš, un tas pats

priekš caurlīšanas par mazu; bet durvis bij ļoti cieti

aizdarītas.

Kad man ari izdevās veceni ar malkas pagali
pasist, iekam viņa gulošos uzmodināja, tomēr neva-

rēja domāt, ka sasietais par manu negaidīto parādī-
šanos iztrūcies, mierīgi izturēsies, kamēr viņu no

valgiem atsvabinājis, ar viņa palīdzību raudzītu iz

būdas ārā tikt. Bet katrs neparasts troksnis varēja
šos ar briesmām apradušos vīrus uzmodināt, un es

atkal tā biju piekusis, ka tiem nebūtu spējis pre-

toties.

Mans stāvoklis bij diezgan bailīgs. Pie tagad
valdošā klusuma es tikko uzdrīkstējos elpot un sar-

gājos no katras mazākās pakustēšanās, kas mani va-

rēja nodot. Savu kabatas pulksteni es aptinu ar

biezu lakatu un paslēpu apakš vestes, lai viņa tikšķē-
šana nebūtu dzirdama.

Piekusušās "kājas man negribēja vairs kalpot.
Sviedri tecēja no pieres.

„Nellij," vaņģinieks čukstēja pēc kāda brīža.

„Tu esi veca... ja gribi Dieva žēlastību iemantot,
tad atsvabini mani! Tu to vari!"

Vecā nekā neatbildēja.

„Vai dzirdi, Nellij? Tavas dienas ir skaitītas ...
vai gribi tur augšā par manas dvēseles nāvi atbil-

dīga but, kuru tu glābt vari!"

„Beidz jel dumjo pļāpāšanu!" atteica vecā. „Tu
gribi Billi pie karātavām novest. Kad caur pirksta
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pakustinašanu varētu tavu dzīvību glābt, tad to ne-

darītu!"

„Es esmu nevainīgs, Nellij!"
„Ja nepaliksi klusu, es uzmodināšu Barneju, lai

viņš tev mēli izrauj."
Vaņģinieks kunkstēja, bet nerunāja vairs ne

vārda.

Vecā sēdēja pie ugunskura, lūkojās stīvi ugunī

un cēla bieži vien brandvīna pudeli pie lūpām.
Tā pagāja gandrīz pusotra stunda. Bailīgākā

stunda manā mūžā.

Vecā sāka acis berzēt un staipīties.

„Bā!" viņa murmināja pusdikti, bet man sapro-

tami, kad atkal pudeli bij paskūpstījusi. „Ženevers
dara miegainu. Jānoguļas drusku, gan jau laikā

atkal uzmodīšos. Bet Zvienijs tik kā tā projām

neaizskries."

Viņa sabikstīja uguni, aizstreipuļoja pie gultas
un apgulās.

„Qan jau uzmodīšos, kad, laiks būs vīrus pa-

celt," viņa murmināja.
Pēc kāda brīža man dziļa elpošana paziņoja, ka

vecā aizmigusi.
Tas man deva drusku cerības un es pārdomāju

no jauna. Ja izdevās Nedu atsvabināt un ar viņa

palīdzību durvis atvērt, bez kā gulētāji uzmodās,
tad bijām glābti, jo tad mēs blēžiem par pusotras
stundas tiekam priekšā, un es varēju cerēt, ka Ne-

dam apkārtne būs diezgan pazīstama; bet kā lai vi-

ņam savu nodomu paziņotu, bez kā tas caur kādu

neapdomību gulētājus uzmodina? Bet vai es drīk-

stēju Nedam uzticēties? Viņš bij — kā es iz nupat

dzirdētiem vārdiem nolēmu, tās pašas noziedznieku

bandas loceklis, pie kuras Barnejs ar Billi un vecā

Nellija piederēja. Vai viņš negribēs, savu dzīvību

velēdamies glābt, mani šiem vīriem nodot?

Veselu pusstundu es ar tādām domām nodar-

Bij dārgs laiks, ko pazaudēju, bet tik tāds,
kas kādreiz līdzīgā būšanā atradies, var man to pār-
mest.
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Sirds man pukstēja vienādā mērā ar kabatas

pulksteni. Es izvilku pulksteni. Vēl tik viena īsa

stunda!
...

„Viena alga," es pats pie sevis runāju, „vai nu

stundu agrāki jeb vēlāku mirsti! Visādā vīzē tagad
kas jādara, jeb viss ir beigts!"

Uzmanīgi es nu savu paslēptuvi atstāju. Vaņ-

ģinieks bij acis aizvēris, bet dobja vaidēšana man

ziņoja, ka viņš negulēja. Kādu uz ugunskura gulē-
damu nazi paķēris, es gribēju to visiem trim gulē-
tājiem krūtīs iegrūzt, bet neuzticējos savai rokai.

Man trūka dūšas, trīskārtīgu slepkavību izdarīt.

Man jau tāds darbs nebij parasts. Lēni pie vaņģi-
nieka pielīdis, aizkustināju viņa plecu. Viņš atvēra

acis un uzlūkoja mani stīvi.

Šo acumirkli es izlietoju, savas lūpas pie viņa

auss pielikdams.
„Ja tu kustēsies, tad būsi beigts!

...
Es priekš

tevis šinī būdā iekļuvu, aiz malkas paslēpies visu

dzirdēju un redzēju, un esmu gatavs tevi atsvabi-

nāt ... Bet viens vienīgs skaļš vārds no tavām lū-

pām, un es tevi ar šo nazi noduršu! Vai saproti?"
Vēl viņš mani kādu brīdi satrūcies uzlūkoja, tad

viņš manu nodomu saprata.

„Kas jūs ari esat, atsvabināt mani no šiem val-

giem, un es glābšu mūs abus," viņš čukstēja.

„Bet vai cietīsi klusu, lai notiktu kas notik-

dams?"

Viņš pamāja ar galvu, un viņa piepeši pagrozītā
seja man sacīja, ka viņa solījumam varu ticēt. Pus-

minūtē es viņa striķus biju pārgriezis.

Viņš piecēlās, savus notirpušos locekļus staipī-
dams un _meta_ ienaida skatus uz trim gulošiem un

nazi mana rokā.

„Palīdzi man durvis attaisīt!
...

Mēs nedrīkstam

laiku zaudēt!"

„Ja, tā tiesa!
...

Atriebšanos vēlāk!"

Taī acumirklī,_ kad dzelzsstieni no durvīm ar

lielu troksni atņēmām un tās pašas atdarījām, vecene
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izgrūda skaņu saucienu un uzšāvās stāvu. Barnejs

atbildēja.
„Projām! projām!" Neds Zvienijs iesaucās.

Viņš sagrāba manu roku, un mēs skrējām ko

vien spēdami nakts tumsībā projām. Spēki man bij

piepeši atgriezušies.
Drīz sadzirdējām Barneja un Billa brēkšanu un

solus aiz mums. Šāviens norībēja un lode aizsvil-

poja man gar kreiso ausi. Mēs steidzāmies, ko vien

spējām, drīz caur peļķēm skriedami, kuru dubļainais
ūdens mūs vispāri notašķīja, drīz līdz puslielu

dumbrā iegrimdami jeb pār ciņiem klupdami. Tik

mans vadons, kuram tādi ceļi bij parasti, mani no

pakrišanas pasargāja.
Beidzot man elpa izgāja; bij jāatpūšas, lai no-

tiktu, kas notikdams. Man par neizsakāmu prieku
no pakaļdzinējiem vairs nekas nebij dzirdams, lai

gan vējš no tās puses nāca, kur tiem atrasties vaja-

dzēja.
„Viņi laikam domā, ka mēs uz manu ciemu bēg-

sim," Neds Zvienijs sacīja, kad tas kādu brīdi uz-

manīgi bij klausījies. „Tā tad viņi ar katru soli no

mums attālinājās. Un tas ir labi, kungs, jo tagad
mēs savus spēkus varam saudzēt."

Mēs gājām soļos tāļāk. Ceļš bij tāds pats.

„Bet kur tad tu mani vedīsi?" es prasīju pēc
kada brīža.

„Uz palkavnieka Greja muižiņu. Tur būsim

drošībā."

„Saki man taisnību, Ned, tu piederi tāpat kā

Barnejs un Bills pie kādas noziedznieku bandas,
kura, cik pirmīt iz jūsu runas nonratu, šonakt pal-
kavnieku grib aplaupīt, un tu gribēji savus biedrus

nodot."

Mans vadons tuht neatbildēja.
„Es dzirdu no jūsu izrunas, kungs, ka anglis

esat," viņš atbildēja rūgti. „Ak, jūs laimīgie angļi!
Kaut ari gadiem Īrija dzīvojat, tomēr jums nav ne

jausmas no šis nelaimīgākas salas iedzimto iedzīvo-

tāju grūtuma un nabadzības! Ja, taisnību sakot,
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bads mani piespieda par bandas locekli palikt...

Ak, jūs jau nezināt, cik bada nāve briesmīga!—
Biedri man deva ēst, un es savus spēkus atdabūju.

Bet mana dvēsele vēl ir tīra no nozieguma. — Šo-

dien man vajadzēja pirmo reiz pie bandas darbiem

piedalīties. Mani biedri nodomājuši palkavniekam

Greijam uzbrukt, kurš priekš īsa laika šinī apgabalā
nometās un visiem nabagiem labu dara. Apziņa
mani mocīja. Es tikai gribēju virsniekam paziņot,
ka tam briesmas draudē, bet nevis savus biedrus

nodot, jo es zināju, ka mani biedri no sava nodoma

izdarīšanas atsacīsies, kad tie redzēs, ka palkavnieks
uz pretošanos sagatavojies! Es gribēju slepeni uz

muižiņu noiet, bet Barnejs ar Billi, kuri man neuz-

ticēja, bij vaktējuši, un izjauca manu nodomu. Es

palkavnieku būtu lūdzis, lai man priekš aizbrauk-

šanas uz Angliju naudu dod, kur strādādams savu

pārtiku nopelnītu; še Īrijā tas nav iespējams. Tagad
atronamies uz ceļa, kas mūs pie virsnieka novedīs.

Jūs, kungs, viņam pasakāt briesmas, kurās viņš ar

savējiem atrodas, kā ari, ka es viņu gribēdams glābt,
gandrīz tiku nogalināts. Viņam jāpalīdz man uz An-

gliju projām tikt, jo es še Īrijā vairs nevienu acu-

mirkli neesmu drošs. Mani biedri man nāvi nosprie-
dis un es taptu kādā Īrijas nomaļu kaktā nogalināts,
jo visas bandas šaī gaitā palīdz viena otrai. — Bet

es esmu vēl jauns un negribētu vis jau mirt!"

Es spiedu Nedam roku un apsolīju visu darīt,
kas tik vien man būtu iespējams.

Mēs steidzāmies ātri uz priekšu, uznācām drīz

uz aramu zemi un tur, kādu kāju celiņu atraduši, no-

nācām pie krūmiem, kurus mēs tik tad pamanījām,

kad gluži tuvu bijām piegājuši.
Piepeši mums kāda rupja balss uzsauca: „Kas

tur!"

Es sabijos. Bet Neds man iečukstēja:
„Nerunājat neviena vārda! Es esmu ceļā mal-

dījies un nu mēs esam pie bandas sapulcēšanās vie-

tas nonākuši! Nevienu vārdu. Ļaujat man runāt

un darīt!"
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Sauciens tika atkārtots un varēja sadzirdēt, ka

flintes gaili uzvilka.

Neds pateica norunāto zīmi un savu vārdu.

„Kas tas par vīru, kas pie tevīm, Ned?"

«Virsnieka sulainis," mans vadons atbildēja ar

brīnišķīgu apķērību. „Barnejs vinu nopircis. Viņš

pārkāps sētu un dos zīmi, kad visi būs apgulušies.
Man viņš jāpavada. Barnejs ar Billi nāk mums

pakal."

„Tad nākat pie virsnieka!"

Vaktnieks sagrāba Neda roku un šis atkal ma-

nējo. Tā mēs gājām kādus piecdesmit solus caur

bieziem krūmiem un atradāmies tās jau pa lielākai

daļai sapulcējušās bandas vidū.

Neds un es tikām krustiem un šķērsām izklauši-

nāti. Mums izdevās laimīgi visas prasīšanas atbil-
dēt — es vēl tagadīt brīnos par savu toreizējo ap-

ķērību un izmanību un mēs drīkstējām, pavadīti no

laupītāju laimes vēlēšanām, mūsu ceļu turpināt, kuru
mans vadons, apgabalu pazīdams, tūlīt atrada, kad

krūmus bijām atstājuši.

„Vēl desmit minūtes," Neds Zvienijs sacīja klusi,
„un mēs būsim nonākuši... Esat krietns vīrs, kungs...

Bet steigsimies, steigsimies!"
Viņam bij taisnība uz steigšanos mudināt, jo

drīz aiz mums troksnis sacēlās, kā kad pati elle

mums pakal dzītos.

Kā vēlāk dabūju dzirdēt, Barnejs un Bills bija
patiesi iesākumā ceļu uz Neda ciemu uzņēmuši, bet

kad no mums vairs nekā nevarējuši dzirdēt, uz sa-

viem biedriem atgriezušies, un tur maz minūtēs pēc
mūsu aiziešanas nonākuši.

Pakaļdzīšanās bij karsta, bet mums izdevās mūri

pārkāpt un sētu sasniegt. Tur nonākuši, mēs visā

spēkā saucām:

„Laupītāji klāt!
...

Pie ieročiem!"

Mūsu saukšana laupītājus atbaidīja. Viņi do-

māja, ka tiekot sagaidīti.
Palkavnieks pieste_idzās_ ar saviem sulaiņiem,

ieroču ari netrūka. Mes bijām glābti.
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Es palkavniekam visu notikumu izstāstīju un

viņš Neda uz viņa likto cerību piepildīja. Viņš
ceļoja man līdz uz Dublinu un gāja no turienes uz

Angliju. Es paliku palkavnieka draugs un atstāju

pēc kādiem gadiem līdz ar viņu un viņa familiju,
pie kuras es tagad piederu, nelaimīgo Īriju.

Kur Barnejs, Bills un Nellija palikuši, es nezinu.

Izmeklēšana nenotika, un es no neviena nekad

vairs nekā neesmu dzirdējis. Vientulīgā būda purvā
ir pazudusi.

Neds Zvienijs ir tagad viens no maniem visvai-

rāk pārtikušiem rentniekiem. Viņš ir laimīgs fami-

lijas tēvs, tāpat kā es. Šad un tad es viņu apmeklēju,
un tad mēs runājam, Dievam par laimīgo glābšanu
pateikdamies, no mūsu mūža briesmīgākās stundas.

1882. g.

Profesora Šmitchena jocīgie

piedzīvojumi

„Pagaidat, kur tad nu,., cienītais un mācītais

kungs," policrāts Arburgs sacīja, savu pavadoni pro-

fesoru Šmitchenu pie rokas no tālākiešanas atturē-

dams, un tad draudzīgi atvadīdamies un roku snieg-

dams teica: „Man rādās, ka esam galā."

„Patiesi, te mēs jau esam," Šmitchens aplieci-
nāja, ar vieglu brīnīšanos labsirdīgajā sejā. ~Dzīv-
ojat veseli, pateicos par laipno pavadīšanu. Jūs

manis dēļ lieku līkumu esat taisījuši."

„Nē jau, man priekš šī gājiena trīs svarīgi ie-

mesli," policrāts atteica. „Pirmkārt: pastaigāšanās

ar jums, daktera kungs, pagodina un atnes pelņu.
Otrkārt es tagad nemaz neejmu uz mājām, bet še

tuvuma kādās viesībās; tā tad nekādu līkumu ne-

taisu, un treškārt ari policrāts ir brīžiem cilvēks.

Bet Jums jau šodien vairāk kā jebkad kāda prātīga
cilvēka uzraudzība vajadzīga. Patiesi, nebūtu vis

domājis, ka cilvēks varētu vēl būt vairāk sajucis
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neka jus katru dienu esat, bet šovakar jus paši sevi

esat pārspējuši."
„Es? Kā tā?"

„Un jus vel prasāt? No simts pierādījumiem es

tik teikšu divus: Priekš sava cigāra galina aizdedzi-

nāšanas jūs izlūdzāties manu tikko aizsmēķēto ci-

gāru un — paturējāt, bet man savu galiņu atdevāt.

Un kad virsmācītājs jums prasīja, kā jūsu kundzei

klājoties, jūs atbildējāt, jūs neticot vis, ka kauli jau
atrasti esot. Sakāt man taču, ko jūs tai acumirklī

domājāt?"

Profesors smējās savā labsirdīgā vīzē.

„Es laikam būšu no Leichardta un viņa pava-

doņiem domājis," viņš tad atbildēja. „Avizes tagad

nes par viņu atrašanu ziņu, kuru es par nieku

turu. Jo pirmkārt —"

„Dodat man savas, droši loti interesantās rotio-

nes bubitandi (šaubīšanās iemeslus) citā reizā," po-

licrāts pārtrauca. „Sakat man labāki, kas jūs šodien

tik īpaši padara sajukušus?"
„Tas nāk no tam, ka šovakar gaidu kādu mīlu

viesi, Frici Hugonu iz Lielgulbenes, savu labāko

draugu. Viņš atbrauks ar vakara braucienu un nu

es viņu dzelzsceļa stacijā sagaidīšu."
„Tā, tā? Bet jūsu mīļā sieviņa taču jums vie-

nam tādu lielu gabalu nejaus iet? Patiesi? Tad es

labprāt jums no saviem ļaudīm kādu sargeņģeli, ap-

sargāšanas dēļ, līdz dotu, jo es bīstos — neņemat

par ļaunu — ka jūs šovakar vēl kādas dumjības ne-

pastrādājat."
„Es turēšos cik iespēdams, lai tas nenotiek,"

profesors nopietni atbildēja.
„Labi, bet pārmaināt mājās, iekam uz staciju

ejat, savu kakla lakatu. Šitāda jauna mode tur taču

drusku acīs durtos."

~Manu kakla lakatu? Kāpēc tā?" Šmitchens
prasīja, savu garo kaklu aptaustīdams.

„Ejat nu, man rādās, ka jūs šodien sarkano ka-

batas-lakatu ap kaklu apsējuši un kakla lakatu lai-

kam gan kabata busat iebāzuši. Kad jūs tas nebūtu.
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tad vajadzētu tiešām uz kādu politisku norādījumu
domāt."

„Patiesi, te jau tas lupatiņš ar' ir," profesors iz-

sauca, brīnīdamies kakla lakatu iz mēteļa kabatas

izvilkdams un augstu gaisā turēdams. „Tad tāpēc tie

kungi slepeni smējās, kad mani uzskatīja?"

„Laikam gan; bet ne tāpēc vien, jo ari virs-

kreklam esat kreiso pusi aplikuši. Tāpēc saturaties

šovakar drusku un dzīvojat veseli!"

Abi šķīrās ar sirsnīgu rokas pakratīšanu; ka-

mēr policrāts mudīgi pa ielu projām soļoja, tamēr

profesors tumšajā priekšnamā vēl drusku savu ap-

ģērbu sarīkoja, iekam pa trepēm uzkāpa. Lai gan

sacījis, viņš tomēr nebij tik neapdomīgs, ļauties sevi

bez vajadzības izbārties.

Šī uzmanība ari šoreiz bij pilnīgi vietā, jo tāpat

jau mazā, apaļā profesora kundze saņēma savu mā-

cīto vīru priekšistabā ar pārmešanām.

„Kur tad tu nu atkal tik ilgi biji, tu ļaunais vīrs?"

viņa sauca tam pretīm. „Apsolījies vēlākais pulksten
septiņos mājās būt, lai man ko palīdzētu, un pārnāc
tikai deviņos!"

„Tas ir — tas nāk no tam, ka es pārskatīda-
mies pulksteņa vietā kompasu kabatā biju iebāzis."

„Un pie pulksteņa viesistabā tu, zināms, nemaz

neesi domājis! Bet kad labi apskatās, tad tā ari nav

nekāda skāde, jo kas zin, kādas dumjības tu ar savu

palīdzību atkal būtu padarījis! Varbūt būtu atkal

cukura vietā uz maizes alaunu uzkaisījis, kā pēdējā
tējas vakarā. Ta tad bij bailes man toreiz ejot
viesu pulkā! Hofratiene jau domājās par saģiftētu
un sauca pēc ārsta, kamēr es tad nelaimes tūtu at-

radu. Bet nu taisies gatavs, ka vari uz staciju iet.

Apdomā, ka ceļš no šejienes divreiz tik garš, kā no

musu agrākā dzīvokļa Naktsmicnieku ielā."

„Ja, bet vai tad es vēl neesmu gatavs?"

,_,Vai domā, ka tevi tik vēsā vakarā vieglajās
drebēs un vasaras mētelī laidīšu iet? Žilgi! Tur

tavas drebēs un ziemas mētelis. Apvelc to un tad
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ej. Stirnas cepets būs akurāt tad gatavs, kad ar

savu draugu flugonu atnāksi."

„Ko, tev stirnas cepetis? Esi taču laba sie-

viņa!"
„Ja, ar senem un madeiras zosti," profesora

kundze ātri sacīja. „Kas gan iznāktu, kad tev ma-

nis nebūtu? Tu reiz ielūgtu pie sevīm pusšaku
draugu un pacienātu tos tad ar zālēm, skābēm un ci-

tiem tādiem ķimiskajiem maisījumiem, jo ēšana un

dzeršana jau tev ne prātā neienāktu."

„Tu pārlieku palielini, Līziņ!"

„Ko? Es palielinu? Vai tu neielūdzi neaiz-

bildinājamā vīzē savu draugu Hugonu, lai mūs pir-

majā šā mēneša dienā apmeklētu, lai gan mums tanī

dienā no dzīvokļa bij jāizvelkas? Na, tas tik būtu

bijis jauki, kad es nebūtu to vēl laikā pamanījusi!
Un vai neesmu četru dienu laikā mūsu jauno dzīvokli

tā ierīkojusi, ka tagad viesus varam pieklājīgi sa-

ņemt? Bet tu, zināms, no visa tā neko nemani."

„Es? Tu man dari netaisnību; es redzu it labi,

cik glīti te ir, un pateicos tev par to no visas sirds."

„Tā tava laime. Vai tev ir mājas atslēga? Tu

zini,, ka durvis pulksten desmitos tiek slēgtas."

Profesors iegrūda abas rokas ķešās; bet atrada

meklēto tikai tad mēteļa virskabatā, kad bij bikšu,
vestes un svārku kabatas par velti izmeklējis.

~Ja, te jau viņa ir, paldies Dievam!" viņš sacīja

vieglāki elpodams. „Es patiesi bijos, ka
"

„Ka būsi to tāpat kā mūsu vecā dzīvokļa atslē-

gas pazaudējis," profesora kundze pielika. „To jau

es ari patlaban bijos. Bet apraugi, vai tā ari ir at-

slēga?"
„Zināms, kas tad tas cits varētu but?"

„Ej tu ar savu zināms! Es vēl atminos, kā tu

mūsu kāzu dienā to pašu sacīji un beidzot atslēgas
vietā korķu velkamo no kabatas izvilki, tā ka mums

viesnicā bij nakts jāpārguļ. Vai vēl atmini?"

„Kā lai nu ne, tu jau mani katru dienu pie tam

atgādini," Šmitchens atbildēja. „Bet es no tā laika
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esmu labojies, un varu tev, ja gribi, apzvērēt, ka šo-

reiz neesmu maldījies."
„Labi, es tev ticu, jo tu tagad izskaties mazāk

sajucis, nekā arvienu," profesora kundze sacīja. „Bet
tagad tev jāiet, ja gribi vilcienu sagaidīt. Labāki

būtu, kad tu omnibusā iesēstos un aizbrauktu."

„Gan jau kājām laikā nonākšu," Šmitchens iz-

skaidroja, apmierinošu skatienu uz savām garajām
kājām uzmezdams.

„Diezgan lielus soļus vari gan spert, to pati

esmu diemžēl daudzreiz piedzīvojusi," vina sieva at-

bildēja, kura pie visas labsirdības, tomēr beidzamo

vārdu gribēja paturēt.

„Bet tomēr ir laime, ka Baromeusa bode tik

vēlu vairs vaļā nestāv. Tu varētu kādu jaunu fizi-

kalisku instrumentu apbrīnodams aizmirst braucie-

nu, savu draugu, cepeti un mani! — Nu staigā ve-

sels, vecīti, un steidzies atkal pārnākt, lai cepetis ne-

apskādējas. Un paklausies, tu ej Brāļu ielai cauri,
tad par Pāvila tirgu un tiltu uz Klintsciema ielu."

Profesors pamāja ar galvu, nobučoja tad savu

naigo un krietno sieviņu un kāpa apdomīgi pa tre-

pēm zemē.

Skaists vakars šodien, viņš domāja, kad ārā iz-

gājušam viņam mīlīga rudens vēsma pretīm sitās.

Skāde, ka ziemas mēteli apvilku, viņš būtu varējis
vēl it mierīgi kādus mēnešus skapī karāties. Bet uz

visādu vīzi tik dumjš nebūtu, iesēsties tai kastē, ko

par omnibusu sauc. flugons to ari nemīl; tāpēc atdo-

sim nesamos kādam nesējam un tad nāksim rokās

saķērušies atpakaļ. Ta tad būs prieks, kad atkal

veco draugu drīkstēšu apkampt! Vai gan viņš des-

mit gados, kuros neesam redzējušies, nebūs drusku

pārvērties? Nu mazākais viņa sirds, to es droši

zinu, būs tā pati vecā palikusi. Bet vai viņš mani

tuht pazīs, tas jau drusku šaubīgāks. Nu, gan jau
redzēsim."

Tā domādams profesors steidzās lieliem soļiem

pa to no sievas aprakstīto ceļu savam mērķim pre-

tim. Pie Baromeusa bodes viņš palika gan acu-
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mirkli stāvot un aplūkoja, it kā nožēlodams, kādu

rulou, kas skaudīgi aiz viņa sakrautās mantas pa-

slēpa. Bet tad viņš saņēmās, pārgāja taisni pār tir-

gu un tiltu un iegāja Klintsciema ieliņā.
Bet šinī pasaulē visām lietām reizi gals, tas pats

jāsaka no mūsu pa lielākai daļai ļoti neērtām ielām,
kas mūsu vidējās pilsētās dzelzsceļiem pretim stiep-

jas. Tāpēc ari visi steidzas caur šīm ieliņām, kuras
vairāk nekas neatrodas, kā bodes, viesnicas un pēc
kazarmēm izskatīdamās dzīvojamās ēkas, cik ātri

vien iespējams cauri tikt. To pašu darīja mūsu pro-

fesors; jo še pat dienas laikā nekas nebij redzams,

kas tāda mācīta vīra uzmanību varētu saistīt; šeit

neatradās nedz optikas rīku meistari, nedz vecu grā-

matu pārdevēji.
Profesors bij tik ātri gājis, ka pats brīnījās, kad

gaiši apgaismoto stancijas ēku sev tuvu priekšā ie-

raudzīja. Patlaban tuvākā baznīcas tornī sita trīs

ceturkšņus uz desmitiem. Šmitchenam atlika vēl

ka viņš starpību starp Berlines un veco torņa pulk-
steni salīdzināja, ko viņš ātrumā darīja, vesela pus-

stunda līdz gaidītā brauciena pienākšanai. Maza mū-

žība mūsu tagadējā dzelzsceļu un telegrāfu gadusim-
tenī.

Profesors iegāja gaidāmā istabā, lika sulainim

atnest zeideli īsta Nirnbergas alus un paņēma tad,
laika pakavēšanas dēļ, kādu no avizēm, kas uz galda
gulēja.

Viņš pārlasīja pirmās rindas ar mazu vērību, jo
politikas tukšais laiks vēl nebij beidzies, un jauna po-

litiska jūras čūska ari vēl nebij atrasta. Visa dzīve

no iesākuma līdz galam bij tik garlaicīga, ka pro-

fesors jau patlaban to atkal uz galda taisījās nolikt,
kad vina acis uz kāda piezīmējuma feļetona beigās

paskatījās, kas viņa uzmanību augstā mērā saistīja.

„E, kas tas? Jauns elektrokapilaru motors??"

viņš murmināja. „Hm, hm, ideja nav visai slikta!
To nu gan katrs mazs bērns zin, ka dzīvsudrabs ar

zēveļskābi apskābētā, ar chromskābu kali vāji krā-

sotā ūdenī papriekšu savelkas, bet atkal izplešas,
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kad to ar adatas galiņu aizskar.. Bet šo, šī metāla

oksidacijas un desoksidacijas parādīšanos kā mo-

tori izlietot, ir pavisam kas jauns. Gudra galva šim

Lippmanim! Kā gan viņš to varētu būt iesācis?"

Profesors Šmitchens bij drīzi lasīšanā tā iegri-

mis, ka divu braucienu saduršanās stacijas priekšā
knapi no viņa būtu tikusi pamanīta, ja pat būtu varē-

juši ēkas ar granatēm apšaudīt, bez kā viņu iz dzi-

ļajām domām pamodinātu. Viņš lasīja, murmināja
kādus nesaprotamus vārdus, nolika avizi uz ceļiem
un paņēma to atkal, malciņu iz zeideļa izdzēris, pie
tam augsto pieri domīgi ar roku berzēdams.

_

Tā tad viņš neko nedzirdēja no zignaļa, kas gai-
dītā brauciena nobraukšanu no kaimiņu stacijas pa-

ziņoja, nedzirdēja zvanīšanu un pienākdamā brau-

ciena troksni, ja, pat uzgaidāmā istabā iekšā un ārā

spiezdamās drūzma pagāja profesoram nepamanīta

garām. Viņš pamanīja gan kā caur miglu, ka kāds

uzbāzīgs svešnieks viņa galdam tuvojās un lasīšanā

dziļi iegrimušo kungu kādu brīdi uzmanīgi aplūkoja,
bet ari tas viņu tik acumirkli traucēja un neatgādi-
nāja viņam nemaz iemeslu, kādēļ viņš te atradās.

Profesora dikta klepošana un kurnēšana aizdzina

beidzot laimīgi uzbāzīgo aplūkotāju.
Miegainais sulainis izdzēsa tukšajā uzgaidāmā

istabā vienu gāzes lampu pēc otras; profesors to ne-

pamanīja. Dikta klepošana aiz krēsla tikpat maz lī-

dzēja. Beidzamo lampu, kas pie Šmitchena galda
dedza, izdzēst sulainis neuzdrošinājās un palika ne-

zinādams ko darīt, ko ne, profesoram aiz muguras

stāvot, kamēr stancijas inspektors pats istabā ienāca.

„Kāpēc vēl uguni neizdzēšat, Frici?", viņš uz-

sauca laipnajam dvieļa vēcinātājam.
Sulainis paraustīja plecus un rādīja uz lasītāju

pie galda.

Inspektors nebūt nebij tik laipns kā sulainis.

Cietiem soļiem viņš piegāja pie profesora krēsla un

uzlika, kad šis caur tam lasīšanā nelikās traucēties,

savu roku Šmitchenam uz pleca.
„Ka — kas ir, kungs — inspektora kungs?" pro-
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fesors prasīja pussatrūcies, traucētāju ar sarkano

cepuri stīvi uzlūkodams.

„Kas ir? Stacija tiks slēgta. Jūs te uzgaidāmā

istabā nevarat par nakti palikt."

„Ko? Kas? Stacija tiks slēgta. Jūs jokojat,

mans kungs."

„Dienestā nekad."

„Bet — bet, Klintsciema vakara brauciens taču

papriekš jānogaida."
Inspektors skali pasmējās.

„Mans Dievs, kurā Āfrikas jeb Austrālijas daļā
tad jūs beidzamā stundas ceturksnī garā atrādāties?

Klintsciema brauciens jau mazākais priekš desmit

minūtēm no šejienes aizbrauca."

Profesors uzlēca satrūcies. „Ak mans Dievs!"

viņš stostījās. „Ko tad nu atkal esmu padarījis!"

„Jūs laikam gan kādu gaidījāt? Tad jau būsiet

profesors Šulcchens jeb Šmitchens, kuru mazais,
tuklais ceļotājs garā, pelēkā mantelī ietinies, kā ada-

tiņu meklēja."

„Ja, tas es diemžēl esmu. Sakāt man, kur tad

viņš palika, mans draugs Hugons, es gribēju teikt?"

„Tas kungs iegāja, kad viņš jūs še neatrada, lē-

nām pilsētā iekšā. Bet viņš jūs ari te istabā meklēja
un es nesaprotu . .

."

„Te istabā? Tad tas bija tas uzmācējs, kas

mani tik nopietni aplūkoja? Un manas bārdas dēl

viņš mani nav pazinis un es viņu apsveicināšanās

vietā projām aizdzinu. Slikti, ļoti slikti! Ko nu lai

daru?"

„Nu, tas taču diezgan saprotams: Jus steidza-

ties, cik ātri vien varat savam draugam pakaļ un

varbūt to vēl panāksiet, kad pa laikam viņa vārdu

sauksiet."

„Ja, ja, to es darīšu. Kur mana platmale un

spieķis?"

„Te, profesora kungs: nesakarsējaties. Jūsu

draugs jau jūsu dzīvokli atradīs, kad to ari nespētu

panākt."
„Nē, ne, viņš nezin manu jauno dzīvokli."
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„Nu, tad viņš pārgulēs šo nakti viesnicā un jus
rītu apmeklēs."

„Un manas sievas stirnas cepetis?"

„Ja, priekš jūsu kundzes stirnas cepeša es pa-

doma nezinu," inspektors smējās, kuru šis atgadī-

jiens acīm redzot loti pajautrināja. „Bet steidzaties

tikai, varbūt ka savu draugu vēl Klintsciema ieliņā
panāksiet."

Profesors steidzās lieliem soliem uz durvīm, bet

pirmāk tik laipnais sulainis viņu tagad pie iešanas

kavēja.

„Lūdzami, piedodat, jums bij zeidelis Nirnberga

alus, mans kungs," viņš laipni atgādināja. „Vai
drīkstu piecas kapeikas lūgties?"

Profesors iegrūda abas rokas uz reizi kabatās,
bet izvilka tās sabijies atkal tikpat ātri ārā.

„Tas nāk no tam, ka drēbes maina," viņš sto-

stījās.

„Man — man — patiesi nav naudas — klāt. Es

nespēju maksāt. Rītā agri
"

„Man loti žēl, te netiek uz parādu dots."

„Tad ņemiet manu pulksteni — ak tā, man ti-

kai kompass kabatā. Vai tad man nekā nav ko ķīlā
ielikt? Cik slikti, tam ar' vēl vajadzēja notikt!"

„Ļaujat tam kungam iet," inspektors izšķīra.
„Es priekš profesora kunga aizmaksāšu. Še nauda.

Un nu ejat, ar Dievu, profesora kungs! Daudz lai-

mes uz ceļu!"
Profesors pateicās palīgam bēdās klusu ciez-

dami roku spiezdams, un laidās tad pa durvīm ārā.

_„rlugons, flugons!" viņš jau stacijas priekšā
pilna kaklā sauca.

Nekāda atbilde. Tikai kāds logs augšstāvā tika

atrauts un kāds cilvēks, galvu izbāzis, lūkojās uz-

manīgi uz pilsētas pusi projām. Profesors steidzās

ātriem soļiem uz priekšu. Kas viņam bij par daļu
gar iedzīvotāju kurnēšanu un galvu kratīšanu! •

Pie Klintsciema vārtu treliņiem stāvēja tai acu-

mirkli, kad Šmitchens garām iedams saucienu no
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jauna izgrūda, vecais vārtu sargs un pilsētas akci-

zes ieņēmējs.

„E, jūs tur," viņš tam uzsauca, „vai jus saucat?

Esmu drusku pakurls."
„Ja gan, es saucu. Bet

"

„Man jums kas jūsu drauga dēļ jāsaka."

„Tas man loti patiktu. Bet vai tad jus manu

draugu pazīstat?"
„Es taču Hugona kungu pazīšu," vecais sacīja

galvu kratīdams. „Viņš ar vakara braucienu at-

braucis."

Profesors jau sen bij aizmirsis, ka viņš pats Hu-

gona vārdu diezgan skaļi saucis, lai katrs to sadzir-

dētu, un ka tagad viņa draugs riktīgi pie vārda tika

nosaukts, viņš bija pārliecināts, ka vecais viņu pa-

zīstot. Bet kad vēl vārtu sargs atbraukšanu ar va-

kara braucienu pieminēja, tad beidzamā šaubīšanās

zuda.

„Tad mans draugs še cauri izgāja? "profesors
prasīja.

„Zināms."

„To jūs droši zināt?"

„Zināms. Citādi jau jūs ar' nebūtu saucis."

„Tā, tā, uz kurieni tad fiugons aizgāja?"

„Klintsciema ieliņai cauri uz Pāvila tirgu."

„Ari tas riktīgi. Brīnišķi! Kā gan vecais viņu

pazīst?"

„Ja, to svarīgāko gandrīz būtu piemirsis," vārtu-

sargs turpināja. „Hugona kungs sacīja, ka viņš vies-

nicā pie Zilās pupas Smēres ielā būšot atrasties. Uz

turieni es jūs lai raidot, kad jūs pēc viņa prasot."
„Ko? Kas? „Zilajā pupā" Smēres ielā? Bet

tas jau nemaz nevar būt."

„Bet taču tā ir," vaktnieks apliecināja apkaiti-

nāts. „Hugons man ari sacīja, ka viņš, zināms, sī-

polus neesot piemirsis, un ka jūs ar Garkāja kungu,
kas ari „Zilajā pupā" atnākšot, varēšot ko krietni

nopelnīt."
~Bet no kā tad jūs īsti runājat?" profesors iz-

sauca, kam šaubīšanās atkal augstā mērā atgriezās.
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„Zila pupa" ir tikai vienkārša furmaņu viesnīca

un
"

„Itin riktīgi. Ta jau ar' priekš jums abiem der."

„Cilvēks, nepataisāt mani traku!"

„Es neesmu nekāds cilvēks, bet pilsētas vārtu

sargs un akcizes ieņēmējs," vecais atbildēja sašutis.

„Jums nevajaga vecus cilvēkus, kas jūsu labumu

grib, par nerriem turēt. Vai saprotat? Vai domā-

jat, ka es nezinu, ka jūs fūrmanis Ķiploks iz Maz-

Podenes esat? Jūsu draugs Hugons, kas ari fūrma-

nis, man to sacīja, un tā tad "

Profesors neklausījās labsirdīgā veča tāļāku iz-

skaidrošanu, bet steidzās, par velto uzkavēšanos

dusmodamies, pavairotā ātrumā pa ielu projām.

„Hugons! Hugons!"
Atkal atvērās aiz profesora daži logi.

„Vai dzirdējāt, kaimiņa kungs," kāda smalka

balss pār ielu atskanēja.
„Zināms, es jau neesmu kurls," tika pretīm at-

rūkts.

„Kur tas gan varētu būt?" trešā balss prasīja.

~Kur tad naktsvaktnieks?"

„Ja, kur tad viņš ir? Vai tad vaktnieks kādreiz

ir tur, kur viņš vajadzīgs."
It kā lai šo teikumu atsauktu, kāds nakts drošī-

bas sargs iztaurēja iz kādas sāņu ieliņas Klintsciema

ielā.

„Kur ir uguns, vaktniek?" trīs, četras balsis uz

reizi prasīja.

„Vēl pats nezinu," šis atbildēja. „Izdzirdu tikai

ugunssaucienu un steidzos tūlīt šurp."

„Tas cilvēks, kurš uguni sauca, runāja pie vār-

tiem ar akcizes ieņēmēju," kāds vīrs izskaidroja, pa

ielu atskriedams. „Es to no tālienes redzēju."

„E, akcizes ieņēmēja kungs!" vaktnieks sauca,

„vai dzirdat?"

„Ja,j'a, kas tad nu atkal ir?" kāda balss atbil-

dēja iz tālienes.

„Kur ir uguns?"

Vecais kungs pie vārtiem kratīja galvu vēl sti-
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prāki, kā papriekšu. Vai gan varēja būt, ka šis bez-

galvīgais cilvēks Hugona uzturēšanās vietu jau bij

aizmirsis.

~Zilajā pupā, Smēres ielā," viņš tad sauca tik

dikti cik varēdams.

„To jau gan varēja domāt, ka tai peklē kādreiz

kāda nelaime atgadīsies," vaktnieks murmināja, savu

ugunsragu pie mutes likdams.

„Tūt, tūt! Uguns Smēres ielā! Tūt, tūt!"

Nakts klusībā šausmīgi skanēdamā pūšana sa-

sauca drīzā laikā lielu pulku vīru uz ielu, kas visi

profesoram un vaktniekam pakaļ uz Pāvila tirgu

projām steidzās.

„Hugons! Hugons!" profesors sauca, kurš jau
labu gabalu bij priekšā ticis.

„Uguns, uguns! Tūt, tūt!" atskanēja viņam aiz

muguras no visām pusēm un iz vairāk ugunsragiem,

un lielajā troksnī maisījās ari vēl bungu sišana.

Troksnis sasniedza ari mazā, tuklā kunga ausis,

kurš lēniem soļiem pār Pāvila tirgu bij pārgājis, un

nu pie viesnicas, kurā viņš bij gribējis iegriezties,
klausīdamies palika stāvot.

„Pie joda, kas tad gan tur ir?" Hugons domāja,

jo lasītājs jau gan būs atminējis, ka šis bija profe-
sora gaidītais draugs. „Tas izklausās kā uguns-

troksnis. Bet brīnišķi, troksnis rādās šai pilsētas

daļai tuvojoties. Vai tie būs, kamēr te vēl visi mie-

rīgi guļ, tur augšā uguni saoduši? Tur jau ar' pa-

rādās tas liesais cilvēks, kurš par visiem diktāki

„uguns" sauc. Jāpaprasa viņam."

„Hugons, Hugons!" sauca profesors no jauna

tai acumirklī, kad tuklais kungs šķērsām pār ielu

pāri gāja.

„Vai viņš nesauc Hugons? Tas jau ir Šmit-

chens, mans garkājīgais profesors."

Šīs_ domas iesitās kā zibins Hugonam galvā un

tikpat atri citas vēl svarīgākas.

„Vai profesors, kuram arvienu laimējās visā-

das nekārtības sacelt, nebūs ari šo ugunstroksni caur

savu saucienu sacēlis? Nešaubāmi, jo uguni sauk-
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damais un puzdamais cilvēku pūlis dodas viņam akli

pakaļ."
Smitchena draugs bija enerģisks cilvēks. Viņš

metās tik ātri, cik viņam miesas svars un cel.a soma

atļāva, uz profesoru, sagrāba sabijušam profesoram,
kad tas patlaban kādai šaurai sāņu ieliņai gribēja ga-

rām steigties, pie rokas un rāva viņu klusuciezdams

kādus soļus šaurajā ieliņā iekšā.

Tagad tikai Šmitcbens pamanīja pret viņa paša
brīvību izrīkoto uzbrukumu.^

„Pie joda, kas tas?" Šmitchens sauca, savu

roku atsvabinādams. „Man jāsteidzas un nav ne-

kāda patikšana jokoties. Es meklēju
"

„Zinu jau, ko tu meklē," viņa draugs pārtrauca.

„Te es esmu."

„Vai patiešām tas esi?" profesors priecīgi iz-

sauca pārsteigts.

„fiugons, mīļais Hugons!"
«Neizrunā tagad šo nelaimīgo vārdu, es tevi no-

pietni lūdzu," čukstēja draugs viņam ausī. „Tu lai-

kam vēl nemaz nezini, ko ar savu saukšanu esi pa-

darījis?"
„Nu ko tad es atkal esot noziedzies?"

„Vai tu dzirdi troksni? Vai zini, ko viņi tur

sauc?"

„Es jau pats brīnījos, ka visa pilsēta tik laipni
pie tavas uzmeklēšnas piedalās."

„Pie joda, vai tu domā, ka viņi tamdēļ uguns-

ragus pūtīs un bungas sitīs? Viņi tavu saucienu

citādi sapratuši, un nu viņi sauc „uguns"."
„Vai tas varētu būt," profesors sacīja sabijies.

„Ak debess, vai tad es patiesi tāds nelaimes putns!"

„Kur ir uguns," šaurās ieliņas priekšā kāda

balss prasīja.

, L
Smēres ielā, „Zilajā pupā", uzrunātais atbil-

dēja atri.

„Tas būtu tepat tuvumā. Bet vai ar patiešām
tā ir?"

„Ja gan, tas garkājīgais cilvēks, kas papriekšu
uguni sauca, ari uz to pusi aizskrēja."
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„Vai nu dzirdi?" Hugons prasīja, Jeb vai vēl

arvienu netici?"

„Ak, mans Dievs, tev diemžēl taisnība! Ko es

nu atkal esmu padarījis! Bet ko mēs nu lai iesā-

kam?"

„Vai tur otra puse nav kada lielāka iela, kura

droškas atrodas?" apdomīgais draugs prasīja.

„lr gan/

„Tad nac cik atri vien vari. Es baidos, ka po-

licija tevi drīz vien meklēs. Pieķer pie ceļasomas,
man vienam vica skrejot par smagu. Uz priekšu,
uz priekšu!"

Abi draugi steidzās skriešiem caur šauro un

tumšo ieliņu, un iznāca drīzi kādā lielākā un gai-
šākā ielā.

lelas otrā pusē pie akas stāvēja par laimi kāda

naktsdroška.

„Vai rati brīvi?" Hugons ātri prasīja.

„Rati? Ja gan," kučiers atbildēja iz viegla
snauduļa uzmozdamies.

Hugons atrāva ratu durvis, ielika žigli ceļa somu

ratos un iestūma sajukušo profesoru iekšā; tad viņš

pats iekāpa.
„Uz kurieni, mani kungi?"
„Uz kurieni? Nu, uz mājām," Šmitchens atbil-

dēja.
„Pie joda, vai tad jus domājat, ka es visus cil-

vēkus pilsētā pazīstu un visu dzīvokļus zinu?" ku-

čiers atteica, kurš acīm redzot pie laba prāta ne-

bij. „Uz kurieni jūs gribat, lai es jūs vedu?"

„Ak tā, lūdzami atvainojat, to jūs saprotams ne-

varat zināt; Naktsmicnieku ielā numurā 12, vienu

trepi augsti."

„Nu, pa trepēm augšā jūs gan nevedīšu," izskai-

droja kučiers it kā zobodams.

„Uz priekšu, brūnīti!"

„Tu arvienu vēl esi tas pats vecais praktiķis,"
profesors sacīja, pie ratu ātrās aizripošanas atkal

drošs palikdams.

„Man droška ne prātā nebūtu iešāvusēs un taču
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tas tas prātīgākais, ko varējām darīt. Tā tad mēs

tagad esam drošībā."

„Ja, tik tagad," Hugons atbildēja, galvu kratī-

dams. „Bet tikpat es vēlētos, ka tu šodien tik garas

kājas par pazīšanas zīmi nebūtu parādījis."

„Tās es diemžēl no savas jaunības līdzi nesāju

un nevaru no viņām nekādā vīzē atradināties," Šmit-

chens izskaidroja smiedams.

„Bet vienalga, labi ka ratus ņēmām. Tā visma-

zākais manai sievai nebūs uz mums ar vakariņām

par daudz ilgi jāgaida."
„Tev vēl arvienu šad un tad aizbildņa vajaga,"

Hugons sacīja smiedams. „Cik tad še maksā nakts-
droška?"

„Cik viņa maksa?" profesoram pie šiem vār-

diem no jauna kā akmins uz sirds uzkrita; jo viņš ie-

domājās, ka viņam ne graša nebij kabatā.

„Kas tad tev atkal notika?" Hugons prasīja,

profesora satrūkšanos pamanīdams.
„Man — ja, man — slikti diezgan — bet — ja,

bet taču nekas nelīdz, man jāizsaka, ka man ne sar-

kanas artavas nav klāt."

„Ha, ha, ha, esi taču arvienu vēl tas pats vecais.

Es_ negribu vis cerēt, ka ari ko citu svarīgu, varbūt

mājas atslēgu būsi piemirsis jeb pazaudējis."
„Nē, nē, tamdēļ tu vari būt mierīgs," profesors

atteica, bet aptaustīja drošības dēļ manteļa kabatu.

„Man ir abas atslēgas —"

„Ptrr, brūnīti," droškas kučiers pārtrauca Šmit-
chena izskaidrojumu. „Te mēs esam, mani kungi."

Kungi izkāpa. Hugons aizmaksāja drošku un

gāja tad, mājas numuru apskatījis, savam draugam

paka], kas pa tam jau vienu atslēgu bij izvilcis un

durvis iebāzis.
„Hm, es nesaprotu, kas tas ir," teica Šmitchens,

kad tas kādu laiciņu ar augdamu nepacietību gar at-

slēgu bij nodarbojies. „Atslēga neslēdz."

_„Ta_jau es ar' domāju! Laikam gan būsi neīsto

atslēgu līdzi paņēmis."
„Ak nē. Atslēga gan pas, bet tomēr neslēdz."
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„Tad sauksim, kamēr tava sieva naks un pa-

līdzēs."

„Bet tur augša vel viss tumšs."

„Ko? Viss tumšs? Patiesi! Tad laikam mana

Līziņa vēl ķēķī atrodas."

„Palaid mani, es pamēģināšu, varbūt ka man la-

bāki veiksies," beidzot Hugons sacīja, ceļasomu no-

likdams un savu draugu no durvīm atstumdams. „Ja,
atslēga pas gan, un tomēr neslēdz. Bet taču nekas

nav saprotamāks kā tas; jo durvis vēl nemaz nav

aizslēgtas. Pie tam Hugons durvis plaši atvēra un

savu sajukušo draugu namā iestūma.

„Mēs nedrīkstam nekādu troksni sacelt," viņš

tad aizbildinādamies pielika.

„Tev pilnīgi taisnība," profesors atteica, vie-

glāki elpodams.

„Nāc nu, mīļais draugs, lai no pārciestām bailēm
atkal atpūšamies. Nāc tikai man pakaļ, jo es tikai

par brīnumu redzu, ka ari uz trepēm svece nedeg.

Kreisā pusē ir trepes un tām taisni pretī mana priekš-
istaba."

Draugi uzkāpa, kopīgi ceļasomu nezdami, lai-

mīgi pie trepēm un nonāca pie priekšistabas durvīm.

Bet profesors atrada ari šīs, no jauna brīnīdamies

un pa daļai jau dusmodamies, aizslēgtas.
„Tur lai cits tiek gudrs," profesors murmināja

bārzdā. „Es nemaz nevaru saprast, kas tai Elizei

šodien galvā. Neņem ļaunā, mīļais Hugon, šī bei-

dzamā uzkavēšanās nebūs ilga, jo man par laimi ari

šī atslēga kabatā."

Hugons nesacīja ne vārda, bet kratīja tumsā,

profesoram nemanot, galvu. Viņam rādījās saņem-

šana sava drauga namā dīvaina un no profesora kun-

dzes par daudz nelaipna. Bet Šmitchens bij jau at-

slēgu izvilcis un durvis atvēris.

„Nāc nu_ iekšā, un esi manās mājās no visas

sirds sveicināts," profesors sacīja, nopūlēdamies ap-

spiest savu nepatikšanu par citkārt tik laipnās neuz-

manību.

«Kreisā pusē ir viesu istaba un tūlīt aiz tās mazā
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istabiņa. leej tagad tur un noliec savu nesamo. Es

pa tam aizdedzināšu sveci un palūkošu, kur mana

sieva nolīdusi un ko vina īsti dara.

Profesors aiztaisīja viesu istabas durvis aiz sava

drauga un iegāja caur dzīvojamo istabu guļamā

istabā, kur sērkociņi līdzās gultai mēdza stāvēt.

Viņš ari atrad iedobumu priekš mazgājamā galdiņa.
Bet kur pie joda bija galds pats palicis?

„Tas taču par traku," viņš murmināja pusdikth
Mana sieva laikam steigdamās visas istabas lietas

velns zin kur sakrāmējusi. Na, kad tas vēl kādu lai-

ciņu tā iet, tad es beidzot patiesībā drusku ļauns pa-

likšu!"

Piepeši saka gulta kas kustēties.

„Vai tu pārnāci?" kādas sievietes balss prasīja

miegaini.
„Nu zināms, ka pārnācu," profesors atbildēja tā-

pat pusdikti, lai draugs neko nesadzirdētu. „Es taču

šodien naktī ārā nepalikšu. Bet, kā es redzu, tu jau
gultā ielikusies."

„Nu ja, ko tad es lai citu būtu darījusi? Ir jau
taču vēlu diezgan."

„To tu saki tik mierīgi, itkā kad tā būtu tā vis-

saprotamākā lieta pasaulē!"
„Nu zināms, ka tā ir," sieva arvienu vēl atbil-

dēja pusdikti, miegaini. „Bet esi nu mierīgs un ļauj
man gulēt."

„Nē, tad jau pat pasaulsstāstiem jābeidzas," pro-

fesors atčukstēja. „Visā manā mūžā man vēl tā nav

noticis."

„Tu taču nedomāji, ka es tik ilgi nomodā pa-

likšu. kamēr tev patiks pārnākt?"
Šmitchens sasita pārbrīnējies rokas.

_ „Dievs kungs debesīs, kas tad tas?" viņš do-

māja. „Nabaga Elize laikam gan piepeši prātu zau-

dējusi. Un priekš manas aiziešanas vira vēl tik prā-

tīgi no stirnas cepeša un citām prātīgām lietām ru-

nāja. Pag, stirnas cepetis — jārauga, vai nevarēs

nabadzīti ar šo jauko lietiņu pie prāta atdabūt?"

„Es tagad no sava drauga neko nerunāšu, lai
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gan viņš vairāk uzmanības no tavas puses ir pelnī-

jis," viņš iesāka lēnā balsī.

Bet sieva viņu tūlīt pārtrauca.

„Tavs draugs? Ļaudis, kas pie tam vainīgi, ka

tu vakaros tik vēlu pārnāc, es neturu par taviem īsta-

jiem draugiem un tāpēc viņam ari nekādu uzmanību

neparādu."
„Bet stirnas cepetis, sieviņ, domā taču drusku pie

smukā stirnas cepeša! Tas taču vismazākais ir

tāda lietiņa, kas drusku uzmanības paģēr."

„Kā man rādās, tad tu šodien patiesi esi piedzē-
ris," sieva sacīja tagad pilnīgi uzmodusēs cietā, skalā
balsī, pēc tam gultā ātri sēdus paceldamās. „Ko tu

te muldi no stirnas cepešiem?" Profesoram pārlija
kā auksts ūdens pa muguru. Tā — ja, tā jau nemaz

nebij Elizes balss, to viņš tūlīt pamanīja, un acumirkli

vēlāk viņš atskārta, ka viņš nemaz nebij mājās, bet

nelaimīgajā sajukšanā savā agrākā dzīvoklī nokļu-
vis. Ko nu bij darīt? Kā pie visiem dieviem Olimpā

savu galvu veselu iz šīs cilpas ārā dabūt? Visādā

vīzē vajadzēja uz sievas alošanos atbalstīdamies tik

ilgi izlikties par viņas vīru, cik tik vien iespējams.

„Tu ciet klusu? Tā tad tu neliedz, ka patiesīgi
esi piedzēris?" sieva runāja kaislīgā balsī tālāk. „Nu,
tas tik vēl manai laimei trūka. Tad runā taču! Būsi

laikam sliktos biedros ieticis un no tiem uz dzeršanu

pavedināts. Vai nav tā?"

„Ja, diemžēl es stancijā pāri zeidelus iebaudīju,"
Šmitchens izteica vēl lēnākā balsī kā līdz šim, lai

viņa tik nepamanītu, kas šis patiesībā par putnu.

„Bet piedzēris es vēl nemaz neesmu un jūtu tikai

vieglas sāpes galvā."

„Ko? Galvas sāpes? Un aizsmacis tu ari esi?

sieva runāja, bet daudz lēnākā balsī, tālāk. ~Kad tik

tava vecā slimība tev atkal nepiesitas? Žigli, ievelc

uguni, jeb vai pati piecelšos tev tēju uzvārīt?"

Tas tik profesoram vēl būtu trūcis. Tagad va-

jadzēja briesmām izmukt, cik ātri vien iespējams.

„Es nemaz neesmu slims," Šmitchens čukstēja.
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„Tikai glazē udeņa keķi jāizdzer, tad bus atkal viss

labi."

„Tad ņem taču uguni! Svece stāv uz loga."

„Nav nemaz vajadzīgs," profesors atbildēja, ku-

ram piepeši, pašam par brīnumu, tīri Odiseja uzma-

nība galvā nāca. „Gan jau tāpat atradīšu un likšos

tad ari tūlīt gulēt."

Šos vārdus sacīdams, profesors ačgarniski ie-

dams, bij iz guļamās istabas dzīvojamā istabā at-

vilcies. Nu tik ārā, žigli ārā! Viņš to darīja tik

žigli, ka gandrīz kādu priekšistabā stāvošo marmora

galdiņu apgāza. Par laimi viņš caur ātru ķērienu

galdiņa un kādas lampas apgāšanos, kura uz tā at-

radās, vēl laikā apturēja. Bet tad viņš steidzās ārā,

apgrieza atslēgu durvīs divreiz apkārt un iegremdēja
to savā visdziļākā kabatā. Nu tik lēni, lēni pa tre-

pēm zemē un iz nelaimīgā nama prom!

Profesors līda uz pirkstugaliem zemē, pie trepju

lēnes apdomīgi pieturēdamies, katra kāpiena vis-

mazākā iečīkstēšanās viņam kā nazis sirdī nodūrās.

Beidzot šis bailīgais ceļš bija laimīgi noiets, un nu bij
glābšanās izdevusēs, jo nama durvis jau nebij aiz-

slēgtas.
Jau Šmitchens gribēja roku uz kliņķa likt, te at-

skanēja no āra divu vīru ātri soļi un mūsu profesors
atsprāga sabijies vistumšākā kaktiņā pie trepēm at-

pakaļ.
Par nelaimi palika nācēji pie durvīm stāvot un

viens no viņiem tās atvēra.

_„Ar labu nakti, August," ienācējs sacīja rupjā
balsi.

„Tu varētu gan vēl uz kādu brīdi pie Lauvas

līdzi nākt," otrs atteica. „Mēs tur atradīsim vēl da-

žus draugus, un ari krietnu slapjumu."

_„To ne par ko nedrīkstu! Tu manu sievu ne-

pazīsti. Viņa gan citādi laba un mani ari patiesi mīl,
betlaika mājas nākšanu viņa par visu jo vairāk

mile. Un uguns troksnis mani jau tā ilgāki uzkavējis,
neka es biju nodomājis."
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„Ja, bij diezgan dumjš joks, un tas garkājīgais,
kas vinu sacēlis, pelnījis

"

„Krietnu sauju nededzinātu pelnu," pienākušais
papildināja. „Es tik vēlētos šo stārku kur vienu sa-

tikt. Man dusmas, ka vina nepieturēju, kad viņš

man garām paskrēja. Bet kas to domāja, ka viss tik

būs prasts joks!"
„Ari es viņu tūlīt pazītu, kad kur satiktu," otrs

atbildēja.
„Es viņu krietni apskatīju, kad viņš pār Pāvila

tirgu skrēja. Tad nenāksi vis vairs pie Lauvas? Es

gan vēl kādu glāzīti izdzeršu."

„Kā tev tīk. Bet nu ar labu nakti!" Vēl sirsnīga
rokas paspiešana, tad tika durvis aiztaisītas un rūpīgi

aizslēgtas. Vīrs ar rupjo balsi kāpa smagiem soliem

pa trepēm augšā, uzslēdza priekšistabu un tad pa-

zuda.

„Kad tik es nu laimīgi ārā un mājā tiktu," pro-

fesors domāja. „Ak šīs nelaimīgās garās kājas! Es

nedrīkstu nevienu soli uz ielas spert, bez kā mani

nepazītu. Bet visa vaimanāšana nekā nelīdz! Žigli
atslēgu, un tad tik projām!"

Šmitchens iegrūda ātri roku svārku kabatā, bet

tik atrada, ka meklētās tur nebija. Nu sabijies ie-

sāka steidzošu, bet diemžēl nesekmīgu pārmeklē-
šanu pa visām kabatām.

„Pie joda, kur tad tā atslēga? Vai tad nu šo-

dien pat.s jaunais mani dīda? Man viņa taču bij ka-

batā un Hugons to laikam
"

Jaunas, vēl lielākas izbailes satrieca profesora
dvēseli un neļāva iesākto runu nobeigt. Dievs kungs
debesīs! Hugons jau vēl atradās augšā tai istabā,
kuru viņam sajukušais draugs svešā dzīvoklī bij ie-

rādījis! Vai viņu varēja tur atstāt? Nē, nē, to taču

nevarēja darīt! Bet kā viņu no turienes izpestīt?
Vai viņš drīkstēja pat ar lielāko uzmanību lau-

vas ala atgriezties un sevi un savas garās kājas sau-

jai nededzinātu pelnu padot, kuru viņam vīrs ar

rupjo balsi tik devīgi bija piesolījis? Droši viņš ari

to par kadu dumju joku butu turējis!
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Šmitchens staigāja kādas reizes, rokas lauzī-

dams, priekšnamā šurp un turp. Katru acumirkli

viņš gaidīja savā agrākā dzīvoklī troksni izceļoties,

palīgā saukšanu un dusmīgu bļaušanu izdzirdot. Bet

viss palika mierīgi.

„Vai nebūs pie mājas saimnieka jāieiet un viņa

palīdzība jālūdz?" Šmitchens domāja. „Bet nē, tas

ar' neiet. Mana sieva ar viņu sastrīdējusēs un mēs

neesam draudzīgi izšķīrušies. Ko viņš tagad domās,
kad viņam teikšu, ka no viņa tagadējā iemītnieka

bailīgi paslēpjos! Tas tā izskatītos, kā kad es kada

nolūka dēļ būtu ļāvies ieslēgties! Bet vēl grūtāka
tad ir Hugona atsvabināšana. Man tad būs tur aug-

šā priekšā jāstādās un jāaizbildinājas. Bet kad tas

rupjais cilvēks mani pazītu un dabūtu zināt, ka es

vina sievas guļamā istabā bijis? Nē, nē, tas nekādā

vīzē neiet!"

Profesors gāja lēnām caur namu līdz pagalma
durvīm, te tam piepeši laimīgas domas iešāvās!

Saimnieks mēdza atslēgu šinīs durvīs atstāt, un caur

pagalmu un dārzu gāja ceļš līdz Lauvas viesnicai,

pa kuru viņš pats daudz reiz bij gājis. Māja nu gan

sētas pusē bij pa veselu stāvu augstāka kā ielas

pusē, tāpēc ka tur leja bij un bēgšana iz loga rādījās

neiespējama. Bet stallī gulēja trepes, kas gan līdz

otra stāva logiem sniegsies un ar kuru palīdzību
vismazākais fiugonu no augšas varēs nodabūt.

Uzmanīgi un baiļodamies, ka atkal par velti ne-

būtu cerējis, profesors meklēja atslēgu. Paldies

Dievam, atslēga atradās durvīs! Nu tik vajadzēja
uzmanīgi atvērt, ka vecās, retumis iesmērētās eņ-

ģes neiečīkstas. Ari tas izdevās laimīgi un elpu aiz-

turēdams Šmitchens nokāpa pa trepēm sētā, iznesa

garas trepes iz staļļa un pacēla tās, visus spēkus
pielikdams, stāvus. Nu tās vajadzēja lēni pie sienas

piesliet un tikpat lēni pie viesu istabas loga piekāpt.
Nestunda, kas Šmitchenam bij uzbrukusi, rādī-

jās to but atstājusi, jo ari šis darbs brangi izdevās.

Jau viņš stāvēja uz beidzamiem pakāpieniem un pa-
cēla labo roku, lai pie loga piedauzītu, te viņš iz-.
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dzirda iekšā pazīstamās sievietes balsi un pamanīja

nu satrūcies, ka trepes pie neriktīgā loga pielicis.
„Vai tu beidzot nāc?" sieva sacīja iekšā.

„Ja, sirsniņ, Šmitchenam atbildēja labi pazī-

stamā vīra balss. „Bet šodien tu nedrīksti bārties.

Es būtu jau sen atpakaļ, kad
"

„Ko nu vēlreizi izskaidrosi," sieva pārtrauca.

~Tu biji drusku vairāk iedzēris un ar to pietiek!"
„Tu alojies, sirsniņ, es

"

„Ko? Tu taču to man priekš maz acumirkļiem
pats teici."

„Es tev?"

„Ko nu jokojies. Vai tad man priekš ceturtda-

ļas stundas neteici, ka stancijā pāri zeideļus esi ie-

dzēris?"

„Ha, ha, ha! Tad tu esi sapņojusi, mīļā Mālīt!

Četrasjiedēļas neesmu stancijā bijis, pārnāku tik ta-

gad mājās un neesmu šovakar vēl nekad istabā ie-

nācis."

„Ko? Vai mani par muļķi turi, kas visu tic, ko

tai stāsta? A, nu es saprotu! Tu nemaz neesi ķēķī
bijis, ūdeni dzert, kā man sacīji, bet viesu istabā un

tur kādu glāzīti liķiera alum virsū uzlicis."

„Es tev saku, Mālīt "

„Nemelo! Es skaidri dzirdēju, ka tu viesu istabā

šurp un turp gāji un galdu pagrūstīji. Ja, to es visu

tikpat skaidri dzirdēju, kā tevi tagad runājam
dzirdu."

„Es zvēru
"

„Klusi, ko vēl nepatiesi zvērēsi! Es —" Sieva

apklusa teikumu nenobeigdama. Jo ārā tika pat-
laban viesistabas durvis ar troksni atvērtas.

„E, vai tu nu drīzi nāksi?" atskanēja, profeso-

ram par lielām izbailēm, Hugona balss.

„Kas — kas tad tur?" vīrs prasīja, kā rādījās,
ļoti sabijies.

„Kas tur istabā, Amalij?"
„Mans Dievs, vai tad es zinu?" sieva šņukstēja.

„Tāb bus zaglis, varbūt kāds slepkava jeb ārprā-

tīgs. Man dreb visi locekļi. Un šis briesmīgais cii-
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vēks, to es tagad redzu, ir jau te istabā bijis un es

viņu par tevi noturēju."
„Deviņi pērkoni, ko nu lai darām?"

„Ej, sauc palīgā! Nē, paliec, citādi man vienai

jāpaliek! Ak Dievs, mēs ne palīgu no ielas nevaram

pasaukt, jo tad jāiet caur dzīvojamo istabu!"

„Kur mans zobens? Kur pistoles?"

„Tās — ja, tās ari — viesu istabā. Ak, mans

Dievs! Kādas bailes, kādas briesmas! No tām jau

nāvi var dabūt! Paliec, paliec!"
Mālīte bij, kā rādījās, no gultas izlēkusi un bai-

lēs vīram pie rokas pieķērušās, kas, pats bez iero-

čiem, nezināja ko darīt, ko ne.

„Pagaidi, man nāk padoms," viņa piepeši ie-

saucās.

„Kāds?"
„Aizhdisim caur šis istabas otram durvīm

priekšistabā un no turienes ārā. Tad tu aizslēgsi,
atslēgu atstāsi durvīs un stāvēsi pie tam uz vakti,
lai viņš nevar izbēgt. Es atkal pasaukšu saimnieku

un ļaudis no ielas."

„Tas ir prātīgi. Tā darīsim. Bet mudīgi, iekam

viņš atkal še neielauzās!"

Profesors bij savā augstā stāvoklī visu dzirdē-

jis. Tiklīdz viņš bij drošs, ka pārītis istabu atstājis,

viņš nokāpa tik steidzoši, ka pats par tam brīnījās,

pa trepēm zemē. Pielika tad tās pie nākošā loga,
uzkāpa no jauna augšā un piedauzīja pie rūts.

„E, kas tur ārā?" Hugons prasīja pussatrūcies,

puspārbrīnējies.
Profesors piedauzīja no jauna.

„Es tas esmu, mīļais Hugon," viņš čukstēja. „No
Dieva puses, atver logu! Pasteidzies!"

Hugons atvēra logu un lūkojās ārā.

„Ņac, nāc žigli!"
„Šmitchen? Vai tu? Un nakts laikā uz tre-

pēm ?_ Kas tad tas? Vai tad te patiesi uguns iz-

celuses?"

„Neprasi daudz, bet saņem savas lietas un nāc!"

„Ne, tas taču par traku!" Hugons izsauca, savu
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ceļa somu sagrābdams un cepuri uzlikdams. „Tādus
brīnumus vēl neesmu redzējis. Papriekš tu mani ie-

lūdz, tad tu mani ieved kādā tumšā istabā, atstāj

mani tur kādu stundas ceturksni vienu un piekāp
beidzot pa trepēm pie loga, lai mani uz šī vairāk kā

neierastā ceļa atkal no mājas izvestu. Bet kad es

nu apņemos, ne par ko tādās ģeķībās neielaisties?"

„Tu to nedarīsi vis, jo tad mums ietu slikti. Nāc

tikai, citu visu es tev izstāstīšu vēlāk, kad laimīgi
mājās būsim."

„Ko? Kas? Vai tad es jau neesmu tavā dzī-

voklī?'^
„Nac, jeb es tevi atstāšu tavam liktenim!" pro-

fesors čukstēja tik izmisušā balsī, ka Hugons ātri

pār logu lēni uz trepēm uzkāpa un tikpat steidzoši

kā viņa draugs zemē nokāpa.

„Nu tik mudīgi! Palīdzi man trepes atkal vietā

nolikt, lai neviens nenomana, ka mēs esam izbēguši.
Te caur dārzu, un caur sētu. Hurrā, mēs esam

glābti!"

„Bet saki man taču
"

„Ar vienu vārdu: es tevi sajukšanā savā agrākā
dzīvoklī biju aizvedis!"

„Ko? Pie pavisam svešiem cilvēkiem?"

„Ja, un nelaimīgā vīzē pie loti bīstama cilvēka.

Es pats viņa briesmīgām rokām tik kā caur brīnumu

izbēdzu."

„Bet tev taču bij īstās atslēgas? Kā tad tas va-

rēja būt?"

„Par tam jau es ari pirmāk brīnējos, lai gan man

kā filosofijas profesoram par neko nevajadzēja brī-

nīties. Bet nu es riktīgo izskaidrojumu uzdabūju.
Izgājušā pavasarī, kad vēl šajā nelaimīgajā mājā dzī-

voju, es domāju atslēgas pazaudējis būt un liku tā-

dēļ jaunas pataisīt. Bet nu viņas ir, kā es tagad redzu,
tikai ziemas mantelī palikušas, kuru tolaik pie malas

noliku."

„Kāda brīnišķīga sajukšana! Bet saki man, uz

kurieni tad tu mani tagad ved?"

„Nāc tik man droši līdz," Šmitchens izskaidroja.
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„Mēs esam uz svabadas zemes, tā sauktā Lauvas

dārzā. Te mēs varam kādu stundiņu pie branga

alutiņa atspirdzināties,,"

„Tu laikam aizmirsti uguns troksni un tavas īpa-

šās zīmes, no tavas sievas un zināmā stirnas cepeša

pavisam klusu ciešot!"

„Kad tu ja, to es pavisam biju piemirsis,"
Šmitchens sacīja sev pa pieri sizdams. «Bet ko līdz

visa uzmanība, kad es šīs garās kājas nekur nevaru

nolikt."

~Ritu svētdiena un līdz pantam, kad tev atkal

priekšlasīšanas turamas, var pāris platu bikšu likt

pagatavot," piedzīvojušais draugs murmināja. «Ai-
tām tev būtu līdzēts."

..Brangs padoms tas," profesors smējās. „Ko

gan mana sieva un mani mācītie biedri sacīs, kad

mani platās biksēs ieraudzīs!"

„Es tevi lūdzu nesmejies, iekam neesam dro-

šībā!" Hugons atgādināja.
„To es tev lūdzu, aizdzen šo stīvo, bēdīgo skatu

ar kādu smaidu, kas tavai lielai sejai vairāk skai-

stuma dod. Šos jaukos vārdus tu atradīsi Kliņģera

„Dvīņos" pirmā cēlienā, pirmā skatā."

„Tu man rādies šodien, visai nelaimei par spīti,
īsti pie jautra prāta būt," Hugons piebilda.

„Ja, no beidzamā piedzīvojuma es jutu drusku
ka no Don Žuana iekš sevis: Mana dūša nelokāma,
ne par ko nenoskumstas! Bet, ak Hugon, steigsi-

mies, iekam durvis aizslēdzas!"

„Ak, par mūsu grēku sodu durvis nekur neat-

rodu," nu ari Hugons teica, kam Šmitchena jautrība
bij pielipusi. «Vismazākais es nedotu padomu caur

cilvēku puli tur vārtos iet."

„Šodien es kā advokāts visas sāņu durvtiņas
zinu," profesors drošināja. «Pagaidi tikai kādu acu-

mirkli še tumsā, kamēr dāmas tur apakš liepas pa-

gājušas. Tad tevi droši un neaizskārtu caur vārti-

ņiem iz Lauvas dārza izvedīšu."

«Klausies draugs, vai tas ar' tik ir droši, kā tu
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to saki? Tava vešana man šodien drusku šaubīga

liekas, neņem ļaunā!"

„Ak, nemaz, tu drīzi pārliecināsies, ka man ta-

gad ārkārtīgā vīzē visi prāti kopā. Dvēseļu ārsti to

sauc par dilucidum intervallum."

Kamēr abi draugi ēnainā Lauvas dārza dibenā

izdevīgu brīdi priekš aiziešanas gaidīja, vinu acis

griezās uz māju atpakaļ, iz kuras tie tikko bij iz-

bēguši, un redzēja ar' pa pusei iz prieka un pa pusei

iz bailēm maisītu jušanu, cik dzīvi tur viss bij tapis.

Gandrīz katrs logs namā bij apgaismots un gar otra

stāva logiem lidoja daudz ēnas, no kurām dažas ar

policistu cepurēm rādījās būt, jeb lūkojās uzmanīgi

pa logiem ārā.

Šoreiz bij Šmitchenam taisnība. Durvis izrā-

dījās, kad abi draugi pēc īsas gaidīšanas pie tām

savu laimi izprovēja, par neaizslēgtām un abi izlīda

nepamanīti klusajā ieliņā. Tikai viens vienīgs cil-

vēks, kurš patlaban pa gaiši apgaismotajiem «Lau-
vas" vārtiem iznāca, gāja lēnām un viņus neievēro-

dams viņiem pakal.
„Ko gan mana sieva sacīs, kad viņai šīs nakts

brīnišķīgos notikumus pastāstīšu!" profesors čuk-

stēja, aiz priekiem par laimīgo izdošanos rokas ber-

zēdams. «Papriekšu man, zināms, tiks krietni galva
mazgāta, ka es viņai un viņas stirnas cepetim tik

neaizbildinājami lieku ilgi gaidīt."
„Šo galvas mazgāšanu tu ari pilnīgi esi nopel-

nījis."

„To es neliedzu,. bet krietni apskatot šis joks
diezgan jauks. Domā tikai, ko tie ļaudis manā

agrākā dzīvoklī sacīs, kad tie ar nama saimnieku un

palīgiem, nakts vaktniekiem un žandarmiem aizslēg-

tajā_ kortelī ieies un visu tukšu un labākā kārtībā at-

radis! Rupjais tēviņš dabūs varbūt pats vēl ar sauju
nededzinātu pelnu iepazīties, ko man tik devīgi pie-
solīja. Cienītā Naktsmicnieku ielas publika neļaujas

ne labprāt savā nakts mierā traucēties. Patiesi, tur

es ari gribētu klāt būt!"

Šmitchens taisīja, no dziļa iekšēja skādes prieka
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dzīts, kādus lēcienus, kas to no trotuāra ielas vidū

noveda. Bet viņš un Hugons nepamanīja vis, ka vīrs,

kas aiz viņiem nāca, tagad piepeši lēniem soļiem tu-

vojās un it īpaši profesora garās kājas uzmanīgi ap-

lūkoja.
«Patiesi, man patiktu, kad šodien visām nepa-

tikšanām laimīgi esam izbēguši, likteni vēl reizi iz-

aicināt," profesors runāja smiedamies. „Kā būtu,

kad es tagad vēlreizi labi dikti: Hugons! Hugons!
sauktu?"

„Vai tu traks?" viņa draugs izsaucas, atri pro-

fesoram roku uz muti uzspiezdams. „It tuvu mums

pretī nāk naktsvaktnieks."

Lai nu gan Šmitchens sabijies apklusa, bet bij
jau par vēlu. Jo vīrs, kurš mūsu draugiem pakaļ
nāca, bij profesora vārdus, kas tam beidzamo šaubī-

šanos aizdzina, skaidri dzirdējis un nakts vaktnieku

pamanījis.

«Vaktniek, pieturat tos abus!" viņš sauca dikti,

un piesteidzās tiem klāt.

«Pagaidāt, mani kungi!" vaktnieks uzsauca,

savu pīķi priekšā aizlikdams.

«Kas te ir?"

«Šis ir tas cilvēks, kas šovakar uguns troksni

sacēla," apliecināja klusais aplūkotājs, kurā profe-
sors tagad par vēlu to pašu cilvēku pazina, kas

«Lauvā" vēl kādu glāzīti bij gribējis izdzert."

«To Jūs droši zināt?"

«Es jums apgalvoju, ka alošanās nemaz nav

domājama."

«Garās kājas gan pas," vaktnieks izskaidroja,
abus draugus krietni aplūkojis.

„Nu, tad tik uz priekšu, uz policiju! Jūs taču

naksiet līdz, mans kungs?"
«Kā tad. Esmu tūlīt gatavs, pret šo kungu

liecināt."

«Bet ļaujat man taču izskaidrot," profesors teica,

kura pārgalvība jau krietni bij sašļukusi. «Es esmu

profesors Šmitchens, jūs taču neticēsiet, ka es tīši

uguns troksni sacēlis."
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Naktsvaktnieks šaubījās; bet uz tā cilvēka iz

„Lauvas" rādījās kāda dala no šī plēsīga zvēra ne-

žēlības būt pārgājusi.

„Es jūs piesūdzēšu, vaktniek, ja šos abus uz

policiju nevedīsiet," viņš draudēja. „Nupat šis pats

kungs izteica, viņš būšot vēlreizi uguns saucienu iz-

grūst."

~Jūs redziet, ka citādi nevaru. Tādēļ vēlreizi

uz priekšu!"

„Tas tas sods par tavu pārgalvību," Hugons ie-

čukstēja savam draugam ausī. „Šo vakaru es at-

minēšu, kamēr dzīvošu! Nu man beigās vēl būs ar

kādas nakts jaukumiem policijā jāiepazīstas!"
„Kāds muļķis es biju, tīrais lops,"Šmitchens vai-

manāja, „kur mans stirnas cepetis un mana

sieva
:

"

„Še iekšā, ja patīk," vaktnieks teica.

„Vai policrāta kungs vēl še?"

„Domāju gan," pie policijas nama durvīs stāvo-

šais seržants atbildēja. „Ko tad jūs tur atvedāt?
Taču ne to cilvēku, kas šodien uguns troksni

"

Vaktnieks palocīja svarīgi galvu.

„A, nu tam labi klāsies! Policrāta kungs jau

uguni vien spļāva; jo viņam trokšņa dēļ viesības bi-

jušas jāatstāj. Še iekšā, uz priekšu!"
«Deviņdesmit deviņi pērkoņi — — es gandrīz

būtu lādējis," ierēdnis iesaucās, kurš istabā atradās

un patlaban sataisījās uz mājām atgriezties. „Kas
tad tur atkal? Ko jūs atvedāt?"

„To garkājīgo cilvēku, kurš uguns troksni sa-

cēlis."

..Ko? Kas? Mūsu profesors Šmitchens? Pa-

tiesi? Ha, ha. ha!"

Policists saka smieties, ka visa istaba skanēja.
„Tad jūs tas ļaundaris? Ha, ha, ha! Bet sakāt

man taču, deviņu pērkoņu vārdā, kāds ļauns gars tad

jus apsēdis, ka visu pus pilsētu satracināt un it īpaši
man tadu dumju joku padarījāt?"

«Neviens bērns nav par mani pie tam nevainī-

gāks," profesors apliecināja tik nopietni, ka policists
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no jauna pilnā kaklā iesāka smieties. „Es jums

zvēru, policrāta kungs, ka man no tāda slikta iz-

nākuma ne jausmas nebija, iekam mans draugs Hu-

gons še mani uz tam nedarīja uzmanīgu."

„Tad tas jūsu draugs? Priecājos loti ar jums

iepazīties, lai gan laiks priekšā stādīšanai nevisai

derīgs. Bet kāpēc tad jūs, profesora kungs, saucāt:

uguns?"
„Hugons! Hugons" es saucu. „Kā lai citādi

viņu būtu atradis? Es biju stancijā kādu ievērojamu

piezīmējumu lasīdams —"

«Braucienu, draugu un visu pasauli aizmirsis,"

«policrāts turpināja. «Zināms, zināms! Vai es jums

to jau iepriekš neteicu? Būtu tikai manu sargeņģeli
pieņēmuši! Bet nāciet nu, mani kungi, iesim uz mā-

jām."
_

Tada šīs lietas izšķiršana nerādījās vīram iz

«Lauvas" pa prātam būt.

«Ja, bet policrāta kungs —
—" viņš iesāka.

Bet policrāts viņam starpā runāja.

«Lūdzu atvainot, jūs es pavisam biju piemirsis

un jūsu taisnība jums jādabon. Tā tad profesors
Šmitchena kungs tiek pardaudz diktas Hugona sauk-

šanas dēļ ar naudas strāpi no piecām markām ap-

strāpēts, no kam puse denunciantam piekrīt.

No policijas puses. Aizmaksājat naudu, un tad

iesimj"
Atri grāba Hugons profesora vietā kabatā, bet

denunciants aizslēdza vēl ātrāki savējās un gāja, po-

licistam dusmīgi acis uzmezdams, pa durvīm ārā. Un

trīs atlikušie kungi steidzās mudīgi pa ielām uz pro-

fesora dzīvokli.

«Vai tu beidzot nāc?" Šmitchena kundze sauca,

kuru bedas par sava vīra ilgu promnalikšanu pie ār-

durvīm bij izdzinušas. «Kur tad jūs tik ilgi bijāt?
Es jau tīri pie nāves nobēdājos un mans stirnas ce-

petis jau priekš kādas stundas tika gatavs."

«Dabūsi visu zināt, mīļo sirsniņ," profesors at-

teica.
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„Vai ari mīlīgo sarunāšanos ar damu guļam-

istabā?" Hugons iečukstēja savam draugam ausī.

„Visu, visu!"

„Kas tad tur atkal par noslēpumiem?" Šmit-
chena kundze prasīja ar savilktu pieri. „Nāc tik

šurp, tu grēcinieks, rājienam jau neizbēgsi!"

Policrāts gribēja atvadīties, bet profesors
vinu saturēja pie rokas cieti. „Nē, jums vajaga pie

manis stirnas cepeti ēst, ja, stirnas cepeti ar šam-

pijoniem un madeira zosti," viņš izskaidroja. „Caur
mani jūsu viesīgie prieki izjaukti, tas man jums cik

iespējams jāatlīdzina. Turklāt man jūsu policiskā
palīdzība pret manas sievas draudiem jālūdz."

„Mana palīdzība? Tad nu gan jāiet," policrāts
atteica pa trepēm uzkāpdams.

„Nu, es gribētu gan redzēt, kā jūs šo lielo no-

ziedznieku varēsiet aizstāvēt?" profesora kundze

prasīja.

„Kā es vinu varēšu aizstāvēt?" smējās policists.
„Caur tam, ka es pret jums, mana mīļā, mazā pro-
fesora kundze, grūtu sūdzību paceļu."

„Pret mani?"

„Ja, jūs jau esat tā īstā vainīgā. Kas gan ļaus
tik sajukušam vīram vienam pašam pa nakti bez

aizbildņa pa ielām apkārt skraidīt?"

„Es jau redzu, krauklis krauklim acīs neknābs,"
atbildēja Šmitchena kundze smiedamās.

„Tā? tā mana pateicība? Vai jūs domājat, ka

jūsu vīrs jau mājās būtu, kad policija nebūtu viņa

ceļošanai galu darījusi un viņu laimīgu mājās pār-

veduši?"

„Ja, patiesi, Šmitchens būtu varējis mani vēl

reizi vecajā kortelī Naktsmicnieku ielā Nr. 12 aiz-

vest," Hugons pielika.
Policrāts spicēja ausis.

„Vecajā kortelī? Naktsmicnieku ielā Nr. 12?"

viņš atkārtoja. „Tad ari še noslēpumainā ielauša-

nas, kas visu Naktsmicnieku ielu iztraucēja un it

īpaši man tik daudz galvas lauzīšanu darīia, guļ jums

uz apziņas? Varbūt vēl kāda slepkavība, jeb cits
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kāds noziegums? Nē, apmierināties, mans mīļais
profesora kungs, jūs esat šovakar visu darījuši, kas

tik vien cilvēkam iespējams, to es jums apliecinu, ja

vēlaties, ar tiesas parakstu un zēģeli."

„Ja, tas ir taisnība," Hugons apliecināja. „Saki
man taču, Šmitchen, kam gan tava iecelšana par

kārtīgu profesoru uz apziņas?"
„Laikam gan pie manis nekas ārkārtīgs nav ticis

atrasts/ profesors atbildēja jautri.

„Jūs smejaties, policrāta kungs," Šmitchena

kundze sacīja, ar pirkstu draudēdama. „No jūsu iz-

skata es redzu, ka jūs tagad pie kāda ārkārtīgi ne-

kārtīga profesora domājat."

„Lai Dievs mani no tādām ļaunām domām pa-

sargā!" Arburgs aizbildinājās. „Nē, pacelsim glā-

zes, mani kungi! Mūsu mācītais profesors, nemiera

cēlējs un ielauzējs lai dzīvo! Lai dzīvo augsti!"

1882. g.

Sasper velns!

Joks,

Pie guļamās istabas durvīm pieklauvēja, un kā-

das jaunas meitenes balss sauca skani:

„Papiņ, uzcēlies; istaba ir silta!"

„Tūlīt!" kāds rūca zem gultas apsegas. Balta

naktscepure parādījās, zem tās milzīgs, līks deguns,
tad šaura, drusku pašķība šķirba, ikdienišķā dzīvē

par muti nosaukta, uz augšu saliecies smakris, divas

bezgalīgi garas kājas platās krunkainās apakšbiksēs,
un nu viņš tur stāvēja, pilsētas domnieks, aptieķers
un ogļu-raktuvju īpašnieks Jānis Leča kungs, stai-

pījās, ka visa gulta brikšķēja, atplēta šauro šķirbu,
vel pēdīgo reizi krietni nožāvodamies, piegāja tad

pie sienas, kur virs mazgājamā galdiņa sienas ka-

lendārs bij piesists un norāva vienu laniņu.
„Kas tad mums šodien īsti ir? Sasper velns!

pirmais oktobris; tā ir viena no tām četrām nelaimes

dienam gadā, pirmā janvārī tika Ādams iz paradizes



dārza padzīts, pirmā aprilī nāca grēku plūdi, pirmā

jūlijā noslīka Zodoma un Gomora un pirmā oktobrī

tika velns no debesīm uz zemi nosviests. Nu viņš

iet visu dienu un it īpaši vakarā apkārt un dzen vi-

sādus jokus ar cilvēkiem un lopiem. Labāk jau tūlīņ

piekāršu talismanu, kuru mana nelaiķe māte no ve-

cās čigānietes dabūjusi; tad būšu drošs, ka ļaunais
mani'neaizskars!"

Cienījamais Leča kungs piederēja pie tagad ar-

vienu vairāk panīkdama ticīgo pulciņa, kuriem teika

svēta, kalendārs nemaldīgs un spoku un garu valsts

cieta, neapgāžama patiesība ir. Kas iedrošinājās

tam pretī runāt, bij viņa mūžīgais ienaidnieks, lai gan

viņš, neskatot uz viņa dažādām savādībām un ja

tikai prata ar viņu kā vajadzīgs apieties, bij vīrs, ar

kuru gluži brangi varēja iztikt.

Viņš apvilka drēbes un iegāja dzīvojamā istabā.

„Labrīt!"

„Labnt, papiņ," meitene atteica, bet bez līdz-

šinējās jautrības daiļajā sejiņā.
Viņš uzmeta viņai puspētījošu, pusnedrošu

skatu.

„Es ceru, ka par nakti būsi prātu pieņēmusi!
Kur paliek piens?"

„Tev šodien būs jādzer govs piens, papiņ."

„Govs piens? Kāpēc?"
„Tāpēc — tāpēc — bet lai Zofija pati saka!"

Viņa aizsteidzās prom un iestūma pēc kāda

brīža acīm redzot ļoti izbiedēto kalponi iekšā.

„Kas ir?" viņš jautāja: „kādēļ man šodien govs

piens jādzer? Vai tu nezini, ka tas man skādīgs?"

«Cienīgs kungs, kaza ir — kaza būs — kaza

nav
—"

„Nu, kas ir, kas bus, kas nav manai Angoras
kazai? runā!"

„Angoras kaza ir — ir — izgājušā naktī — iz-

gājušā naktī nokārusies."

«Nokārusies? Mana Angoras kaza — nokā-

rusies ?_ Tu laikam esi prātu zaudējusi, he'?"

„Ne, tas man vēl ir; bet kaza, tā ir pagalam!"
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«Pagalam, patiesi pagalam?"
Dzīslas viņa pierē uzpampa un uzacis savilkās

draudoši. „Es tev saku, ja tā būs pagalam, tad ari

tevi jods raus! Tādēļ uz priekšu, kas ir noticis?"

„Kaza būs nakti nemierīga tapusi un pie tam

striķī iepinusies; jo kad šorīt agri kūtī iegāju, viņu

izslaukt, tad viņa karājās —"

„Nu, tad viņa karājās —?"

„Pie sienas un —"

„Sienas un —? Vai drīz būs, he?"

„Un bij pagalam."
„Un bij pagalam! Mana Angoras kaza pagalam,

ar striķi nokārta, nožņaugta, nokauta, na—na—na—

—ārā, tu—tu—, ārā, es tev saku, citādi — citādi —!"

Ar paceltu roku viņš tuvojās meitenei, kura mu-

dīgi pa durvīm ārā izbēdza. Viņš apgriezās apkārt
un skraidīja pa istabu šurp un turp. Tad viņš pa-

lika no dusmām sarkans kā vēzis, savas meitas

priekšā stāvot.

„Anna, vai tas tiesa?"

„Ja."

„Ja! Tad patiesi pagalam! Labi, tad ari Zo-

fijai jāiet projām! Viņas uzraudzībā es kazu at-

devu, un viņai bija uz tam jālūko, ka tāda nedzirdēta

pašslepkavība nenotiek. Viņa būs devusi lopiņam
sliktu barību, ja, sliktu barību; no tam būs iestāju-

sies indikācija, kā mēs latiņi sakām, sagremošanas

nespējība, vēdera graizes, kuras kazai striķi ap

kaklu aplikušas. Zofijai jāiet prom; šodien pat viņai
uzteikšu un izrakstīšu dienesta apliecību, caur kuru
viņai šī diena mūžīgā piemiņā paliks, tai — sasper

jods!" viņš pārtraucās. „Ja, ja, te nu bij, šodien ir

pirmais oktobris, un tas iesākās aplam brangi!"

Viņš skraidīja no jauna pa istabu.

_

Jau vakars bij brīnum jauks. Atnāk šis klīstera

smērētājs flolferts, kuru viņi no ģimnāzijas padzi-
nuši, tadeļ ka priekš tās par glupu bijis, un kurš to-

mēr „trijos gulbjos" iedrošinās manu latinisku va-

lodu izsmiet, lai gan zeminari trīs veselus gadus
esmu apmeklējis, un precē pēc manas meitas, pēc
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ogļu raktuvju īpašnieka, aptieķera un pilsētas dom-

nieka Leča vienīgās meitas; vai tas ir dzirdēts? Un

kad es „nē" saku, sāk mans skuķis bļaut un vaima-

nāt, kā kad visa pasaule būtu pagalam, un puišelis

man tura runu, na, vone anglium, gluži kā kad viņš

būtu eņģelis un es vislielākais kraukļu tēvs virs ze-

mes. Un šodien, šodien agri nokārās mana Angoras

kaza, kuru man neviens cilvēks nespēj atdot!"

„Vai tev priekš neilga laika Skaluciema ties-

nesis labu slaucamu kazu nepiedāvāja?" Anna iedro-

šinājās piebilst.

„Turi muti! Viņa var gluži laba būt, bet Ango-

ras kaza viņa tikpat nav! Man ir kāda savāda vē-

dera slimība, no kuras mani pēc fianemaņa un dak-

tera Luca tikai piecas glāzes silta kazas piena,

rītos agri dzertas, var glābt. Par šo glābšanu man

Angoras kazai jau trīs gadi ir jāpateicas, un šodien,
šodien viņa ir nokārusies! Sic tibi terra Levi, miers

viņas dvēselei! Ko nu lai daru?"

Viņa dusmas sāka pamazām izzust.

„Ko jūs ar kazu darījāt?"

„Viņa vēl guļ kūtī."

„Labi! Es viņu uzšķērdīšu un palūkošu, cik ilgi

viņa vēl būtu dzīvojusi. Ja striķis viņai nebūs daudz

nožņaudzis, tad Zofija var palikt. Un tās Skaluciema

kazas dēļ es vēl drusku apdomāšos. Bet govs pienu

jau nedzeršu. Uzvāri man kādu glāzi homeopātiskās
veselības kafijas iz Krauza un biedru fabrikas Nord-

hauzenā."

Bij tās pašas dienas vakarā; ēdiens stāvēja uz

galda, bet nevienam ar ēšanu tā neveicās, kā līdz

šim. Lecim nebij ēstgribas, Angoras kazas piepešā
nave viņam vēl gulēja uz sirds, un grāmatu sējēja

un sīklietu tirgotāja Franča Holferta pieturēšana pēc
viņa meitas rokas bija visu ēstgribu samaitājusi.
Anna sēdēja ar saraudātām acīm savā vietā un uz

ēšanu ne domāt nedomāja; un Zofija, lai gan bija
dabūjusi apmierināšanu, ka_ vēl drīkstot palikt, jo
kaza tikai vel vienu gadu būtu dzīvojusi, tomēr bija
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no šis dienas notikumiem ta satriekta, ka sava vē-

dera paģērējumus nemaz neievēroja.

Lecis piecēlās, apvilka virssvārkus, uzlika ce-

puri un ķēra pēc spieķa.

„Vai tu iesi „trīs gulbjos", papiņ?" meita pra-

sīja.

„Tikai uz acumirkli, atvainoties; man jāiet uz

Skaluciemu pie tiesneša."

„Pēc kazas?"

„Ja. Es gribu atkal rītā savu ierasto pienu
dabūt."

„Bet tik vēlu!"

„Pulkstens vēl nav astoņi, un tās pāri verstes

līdz Skaluciemam ir nieks. Bet nedomā, ka tu vari

darīt, ko gribi, kad es mājā neesmu. Ja es pārnācis

dabūšu zināt, ka tas klīsteru smērētājs te bijis, tad

sargies!"

«Francim neiekritīs ne prātā, šodien —"

„Nieki, to es pazīstu! Bet es esmu homeopāts,
un mīlestība ir kaite, kuru aleopatiski nevar izārstēt:

Simia simius, kā mēs latiņi sakām. Grāmatu sējējs
ir plika dīdis, un tu esi bagātākais skuķis visā pil-
sētā. Tev neder neviens cits, kā rentjē Kogelmanis,
kuram gandrīz tikpat daudz mantas kā man. Viņš

jau vairāk reizes tā no tālienes apvaicājies, ja tas

vēl vienreiz notiks, tad no visas sirds „ja" sacīšu."

„Kogelmani, šo mazo, sakaltušo, piecdesmit
gadu veco vīriņu? To es negribu!"

„Bet es atkal viņu gribu, un pie tam paliek! Ne-

aizejiet gulēt, pirms neesmu pārnācis. Ja kazu no-

pirkšu, tad viņu tūliņ līdzi paņemšu, tādēļ lai Zofija
kuti tur gatavu!"

Viņš gāja. Tagad nu gan vairs nebija īstais

laiks priekš kazu pirkšanas, bet ogļu veikals viņu

cauru dienu tā darbināja, ka viņam priekš citām da-

rīšanām tikai vakarā bija vaļas. Viesnicu „trīs

gulbji" sasniedzis, viņš iegāja uz acumirkli viesu

istaba. Šodien tur bij politiska sēdēšana, kurā viņš
kā pilsētas cītīgākais avižu lasītājs arvienu pēdējo
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vārdu mēdza paturēt, un tad jau citādi negāja, viņam

vajadzēja atvainoties.

Visi viesi, jau bija kopā; ari Holferts sēdēja savā

ierastā vietā.

~A, Leča kungs piešots un zābakots!" viesnīc-
nieks runāja. „Uz kurieni tad jūs ceļosiet?"

„lešu uz Skaluciemu pie tiesneša. Gribu sev

kazu pārvest. Manējā ir izgājušā naktī nokārusies."

„Kaza? Pakārusies?" Visi smējās. „Kādēļ
tad? Vai aiz nelaimīgas mīlestības?"

„Laikam gan. Man rādās, viņa ar šo sērgu būs

aplaista no kāda pazīstama grāmatu sējēja, kuram no

vakardienas priekš tam kontagijs kabatā."

„Kontagija, kontagija, Leča kungs!" Holferts

iemeta, sadusmots par cirtienu, kuru bija dabūjis.

„Turiet muti, un bāziet savu degunu gramatikā,
kur kontagiju atradīsiet! Es esmu trīs gadus zemi-

nari apmeklējis un daktera Nolenheima homeopā-
tisko aptieķi uzņēmis un tā tad runāju latinisku va-

lodu, priekš kuras jūsu klīstera smērētājam jānoņem

cepure."

Vecais kungs bij Holferta lielākais ienaidnieks,

un tam bija savs iemesls. Visi zināja, ka viņš zemi-

nari bija atstājis tikai tādēļ, ka viņa gara dāvānas

nebija bijušas pietiekošas. Holferts turpretī bija
gribējis augstskolu apmeklēt, bet viņa tēva nāve iz-

jauca šo nodomu, jo nu tam vajadzēja priekš savas

pārtikas rūpēties. Nu abi vīri strīdējās par tam,
kurš vairāk mācīts un viesnicā „trīs gulbji" jau dažs

sīvs kautiņš bij ticis izkarots, bet Holferts bija ar-

vienu uzvarējis.

„Kāpēc tad tu pats ej uz Skaluciemu?" kāds no

klātbūdamiem prasīja, gribēdams strīdu novērst.

..Tu taču varēji kādu citu aizsūtīt!"

„Man nevajag nekādu vidutāju, esmu pats
diezgan stiprs, kazu pārvest. Viesnicniek, vienu šņa-
bīti! Rītos agri kazas pienu un vakaros dažus šņa-

bišus; ievērojat, to ļaudis; tas sargā no katras

mības, jeb tutum a morbis, kā mēs latiņi sakām!"

„Jūs gribējāt teikt tutus a morbo, Leča kungs!"



154

„Es negribēju vis, jūs jūs — jūs pats titus

amorphium, un par visu jūsu gudrību es nedodu ne

plika vērdiņa. Vai saprotat? Ko tad jūs ģimnāzijā

darījāt, he? Noņēmāties caurām dienām un naktīm,
lai tikai mazo vienreizvienu varētu izmācīties; bet

tā kā es, na, tas pavisam cita lieta! Ko visu kā

skolnieks neesmu piedzīvojis un kādus jokus neesmu

pastrādājis! Varētu caurām naktīm no tam stāstīt,

ja tik gribētu vien, un jūs — it nekā. Vismazākais

es nekā neesmu dzirdējis!"

„Jokus? Hrn, Leča kungs, viņu dēļ nu gan skolu

neapmeklē; bet ari es varētu dažas jaukas lietiņas
pastāstīt un atgādinu jums, velnu pie sienas nekrā-

sot, citādi — lupus m fabula — ari es jums varētu

pierādīt, ka —"

„Jūs —? Man —? Jūs būtu tas īstais! Pirm-
kārt nemaz nesaka lupus m fabula, bet lupa m famu-

lus, jūs valodas samaitātājs- un otrkārt es negribētu

to redzēt, kurš spētu mani iznerrot. Bet jūs jau it

nebūt ne!"

„Holā, Leča kungs! Uz ko derēsim, ka jums uz-

griezīšu tādu degunu, -kādu vēl nekad nebūsiet re-

dzējuši?"
„Jums jūk! Bet kad jūs iedrošināties ar ma-

nīm iesākt, tad krītat iekšā un dabonat savu sodu.

Uz ko tad mēs derēsim?"

„Es lieku visu savu mantu pret Annu."

„Pret Annu? Kāpēc tad to? Mana meita ir

tūkstoš reiz vairāk vērta, nekā visas viņa graba-
žas!"

„Haha; jums paliek bail!"

„Bail? Sasper jods, kas jums iekrīt prātā! Es

jums pierādīšu, ka it nebūt nebaidos. Es pieņemu
derejumu. Uzklausiet. Rītvakar mēs atkal še sa-

tiksimies. Ja līdz tam laikam jūsu deguns gatavs,
tad dabūsiet manu meitu, citādi pieder jūsu veikals

un viss, kas jums ir, man, un uz tam jūs varat pa-

laisties, ka savu vinniņu jau parīt paņemšu. Darīts?"

„Darīts!"

~Labi! Manu meitu jūs nedabūsiet, to es droši
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zinu, man tikai prieks, ka nu reiz izdevīgs brīdis pie-

nācis, jums lielo muti aizbāzt. Es jums rādīšu, ar

ogļu raktuvju īpašnieku, aptieķeri un pilsētas dom-

nieku Leci iesākt! Bet tagad man jāiet. Šodien nu

gan ir pirmais oktobris, kurā dienā velns no debesīm

uz zemi nosviests, bet man nav jābaidās, jo pusceļā
guļ Pļavas krogs, un es nēsāju talismanu, kurš no

visām burvībām sargā. Tā tad rītā būs jūsu klīstera

smērētuva mans īpašums; te sēž liecinieki; darīts un

ar labu nakti!"

Viņš gāja un atstāja savus kaimiņus, kuri par

tik ātri noslēgto derību vēl nebija beiguši brīnīties.

Holferts izstāstīja viņiem savu atraidīto precību, sē-

dēja tad, uz citu runām neklausīdamies, kādu brīdi

domās nogrimis un uzlēca pēdīgi ar gluži priecīgu

seju no krēsla.

„Vai kāds no jums ir redzējis Skaluciema ties-

neša kazu?"

„Es viņu daudzreiz esmu redzējis," viesnīcnieks

atteica, kurš ar lopiem tirgojās un tādēļ visu apkār-

tējo ciemu lopus pazina.

„Vina ir no vidišķa lieluma, trīs gadus veca un

itin melna, gluži kā āzis, kuru vakar manam puikam
pārvedu. Viņam jāmācās vilkt."

„Kā āzis —? Jums ir tāds —? Kurš akurāt tā

izskatās —? Vai zināt ko, draugi, ja protat klusu

ciest, tad jums ko pastāstīšu!"
Galvas sabāzā kopā; Holferts stāstīja; skaļi

smiekli atskanēja un viesnicnieks sauca:

„Brangi, jauki; es jums patapināšu āzi, jo tas tik

būs joks, ja vecais neko nemanīs!"

„Bez bēdām! Pļavas krodznieks ir mans krust-

tēvs, un uz viņu es varu palaisties."

Nelūkojot uz tam, ka pirmā oktobrī velns no de-

besīm ticis nomests, Lecis bija Skaluciemu laimīgi
sasniedzis, kazu nopircis un devās ar to atkal uz

mājām atpakaļ.
„Hm," viņš murmināja, „tas nu gan nav pilsētas

domnieka un aptieķera īstais darbs, tādu lopa gabalu

pa lielceļu apkārt vazāt; bet pats paliek pats. Vi-



156

sādā vīzē ir labāki, ka es rītā atkal savu ierastu

pienu dabonu, nekā vēl dažas dienas gaidu un citam

par pirkšanu samaksāju. Vecais kaulu kambaris ne-

gribēja tik vēlu iz kūts ārā nākt, un man jāvelk kā

zirgam. Pie Pļavas kroga vinu piekarināšu un ie-

dzeršu kādu sarkano!"

Kaza bij grūti uz priekšu dabonama; viņa vai-

manāja nežēlīgi un atspērās ar visām četrām, ta ka

Lecim vajadzēja striķi ap vidu siet un no visa spēka
vilkt.

„Kad tu izčibētu!" viņš murmināja no jauna.

„Acis tai raganai spīd kā kvēlošas ogles, un ja viņa

nebeigs bļaut, tad var notikt, ka visam manam talis-

manam par spīti, viņas sasodītā ākstīšanās man

veln — lupa m famulus, labāk jau turēšu muti un

taisīšu, ka pie kroga tieku!"

Kaza, krogu ieraudzījusi, apklusa un sāka pati

no sevis skriet. Krodzenieks stāvēja ceļa vidū, kā

uz kādu gaidīdams.

„Leča kungs," viņš brīnīdamies iesaucās, „jūs

te, un ar kazu! ■ Kā tad tas nāk?"

„To tūlīt dabūsiet zināt. Es piesiešu kazu mc

sētas un iešu iekšā, kādu sarkano iedzert!"

Tikko viņš bij krogā iegājis, te atlīda kāds gar

dārza stūri, atraisīja kazu no sētas un piesēja kadu

citu ragainu viņas vietā.

Lecis uzkavējās tikai maz minūtes, tad viņš

ņēma savu domāto kazu pie striķa un devās, visā

spēkā vilkdams, no jauna uz ceļa.

„Sasper jods, kur stipra tā ragana tapusi! Kad
tu —!"

Bailes viņam nelāva teikumu nobeigt. Viesnic-

nieka azis, kuram tāda nesmalka apiešanās nebij pa-

rasta, bij Lecim mugurā ieklupis un badīja to ka pats

nelabais, tā ka cienījamam aptieķera kungam bij
diezgan pulēs, no pakrišanas dubļos izsargāties.

„I,_ tu sasodītais sakārni, es tev mācīšu, man

mugura klupt! Tagad tevi ņemšu pie ragiem, un nu

uz priekšu, marš, vecā Līze!"

Bet negāja vis tik viegli, kā viņš domāja. Azis
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vilka, grūda, purināja galvu, cēlās stāvu un badīja,
tā kā Lecis visos locekļos kā sadauzīts pilsētiņu sa-

sniedza. Viņš iegriezās kādā sāņu celiņā, lai nepa-

manīts savu dzīvokli sasniegtu.
Tur nonācis, viņš savu kazu atdeva Zofijai.
„Te viņa ir. legādā viņu kūtī, bet aiztaisi dur-

vis labi cieti, jo tam sasodītam lopa gabalam visādi

niķi galvā!"

Pilnīgi piekusis, viņš iegāja savā istabā, ap-

vilka lasītājiem jau pazīstamo nakts uzvalku un likās

gulēt.
„Papiņ," Anna sauca otrā istabā, „uzcelies;

istaba ir silta!"

Viņš uzcēlās un piegāja pie kalendāra.

„Kas valda šodien? A, svētais Vollrads; tas ir

krietns tēviņš, un es varu savu pienu bez bēdām

dzert. Šodien neiziešu ne pēdu no mājām ārā, un

gribu tādēļ zināt, kā šis klīstera smērētājs man savu

apsolīto degunu varēs uzgriezt."

Viņš iegāja istabā. Anna nebij viena, ari Zofija

bij ieradusies.

„Kur mans piens?"
„Man nav piena, papiņ!"
„Kāpēc ne? Zofij, vai tu slauci, ko?"

„Nē, es nevaru."

„Kādēļ ne? Vai kaza nedod piena?"

„Nē, jo kaza jau ir — ir — ir āzis!"

„A — kas, āzis? Svētais Lucifer! Vai tu

traka?"

„Nē, kungs; bet jūs esat āzi nopirkuši. Kur tad

es lai pienu dabonu?"

„Ja, papiņ, ari es pārliecinājos, ka tas ir āzis."

„Azis? Mana kaza, kuru apskatīju, pats ar sa-

vām rokām aptaustīju, nopirku un mājā pārvilku,
azis? Jūs gan abas esat prātu zaudējušas! lekšā

kutī, žigli, tūlīt; es jums rādīšu, kazu par āzi turēt!"

Te nelīdzēja nekāda izruna. Viņš devās, ar sa-

vām mūžīgām kājām vairāk kāpienu uz reizi ņem-

dams, papriekšu, atrāva kūts durvis un ieskatījās
iekša.
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„Nu, tur jau viņa stāv, gluži tā kā pats nopirku
un — sasper —!"

Vārdi viņam sadūrās rīklē. Viņa mute zem no

bailēm krīta baltā milzu deguna atvērās tik plaši,
kā kad viņš gribētu āzi ar visu kūti aprīt.

„Nudien, ā—ā—zis! Pie tam — pie tam pirmais

oktobris vainīgs, kurā dienā velns no debe
"

Viņš aizgrūda durvis, ka visa kūts norībēja, un

skrēja pa trepēm augšā, kā kad visi no debesīm no-

mestie nelabie gari viņam pakaļ dzītos.

Kad Anna pēc kāda brīža viņa istabā ieskatījās,
viņa vairāk neko neredzēja, kā nakts cepures pušķi,

kurš no gultas apsegas apakšas bij izlīdis. Bailes

bija Leci pilnīgi pārspējušas un spilvenos iedzinušas.

Tur viņš gulēja līdz vakara krēslai, neēdis, ne-

dzēris un ne vārda nerunājis. Tad viņš izrāpās no

gultas un iegāja dzīvojamā istabā. Viņš bija atkal

pilnīgi apmierinājies un to lietu sev pēc savas vīzes

izskaidrojis.

„Kāpēc Zofija vakar nekā nesacīja?" viņš pra-

sīja Annai.

„Viņa jau nevarējusi tam nemaz klātu tikt. Tu

ņem cepuri? Kur tu iesi?"

„Uz Skaluciemu. Es aizraušu to rakari atkal

projām un prasīšu savu naudu atpakaļ!"
Viņa ļāva tam iet. Viņš nebij pamanījis smīnē-

šanu, kura pie viņa pēdējiem vārdiem Annas sejā pa-

rādījās. Tikko viņš bij ar āzi caur vārtiem izgājis,
te ari Zofija atstāja namu, kādam no viņas jaunās
kundzes ziņu aiznesdama.

Kad Lecis pie Pļavas kroga nonāca, krodznieks

stāvēja durvīs.

„Leča kungs, jau atkal? Uz kurieni tad nu?"

«Aplūkojiet taču šo nezvēru! Kas tas ir, vai

kaza jeb azis?"

„Hm, āzis, saprotams! Bet man rādās

Nākat vien iekšā; es jums brīnišķīgas lietas pastā-
stīšu."

Viņš piesēja āzi pie sētas un iegāja krogā. Kāds
apnaca tūliņ ap sētu un izdarīja jaunu pārmainīšanu.
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Kad Lecis atkal ārā iznāca un kazu atsēja, krodz-

nieks vinu lūdza:

«Atpakaļ nākdami atkal pienāciet, Leča kungs.

Es gribu zināt, ko tiesnesis šinī lietā sacīs!"

Lecis apsolījās to darīt un devās ar savu do-

māto āzi atkal projām. Skaluciema nonācis, viņš

ievilka kazu tiesneša sētā, kurš viņam brīnīdamies

pretī nāca.

„Kas tad tas, Leča kungs? Kāpēc jus atvedat

kazu atpakaļ?"

„Kāpēc —? Kazu —? Aplūkojiet taču viņu
labi! Vai tā ir kaza — ko?"

„Nu, kas tad? Kamielis jeb degunradzis viņa
taču nebūs."

„Tā? Tad lūkojiet šurp? Vai tā gan
"

Viņš atplēta muti vēl platāku kā šorīt agri; bet

drīzi atkal apdomājies, viņš saķēra striķi un bij jau
nākošā acumirklī ar visu kazu pa vārtiem ārā. Iz

ciema ārā ticis, viņš apstājās.

„Sasper jods, tad ta joki! Ja, svētais Vollrads

ir krietns tēviņš; viņš arvienu izlabo, ko pirmais ok-

tobris noziedzies. Bet es varēju pie tiesneša uz mū-

žīgiem laikiem apsmieklā krist, ja nebūtu taisījis, ka

projām tiku; jo viņš to būtu par pasaciņu, par fabilu

turējis, kā mēs latiņi sakām! Nudien, esmu tikai ziņ-

kārīgs, ko Pļavas krodzenieks pie tam sacīs!"

Viņš piesēja kazu pie sētas. Pēc kāda brīža

viņš atkal iznāca ar sveci rokā, ar krodzenieku un

visu tā familiju, lai varētu sava brīnišķīgā stāsta pa-

tiesību pierādīt. Tikko viņi bija istabā atgriezušies,

te pielīda Holferts pa trešo reizi pie sētas, piestiori-

nāja āzi kazas vietā un devās ar pēdējo uz pilsētas
pusi projām.

Lecis iznāca ļoti vēlu iz kroga, jo bij daudz_ko
pārrunāt un apbrīnot, iekam viņš projām tika. Aža

vilkšana viņam ari šodien diezgan pūles darīja, bet

tik traki kā vakar vairs nebij; āzis rādījās ar šo ne-

ierasto dīdīšanu apronot. Mājās ticis, viņš piesauca

savu meitu un kalponi klāt.

„Te jums ir īsta kaza un rītā es dabūšu savu
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pienu! Un lai atkal nebūtu šādas un tādas izrunas,

Zofij, rādi uguni! Ko redz, to redz, jeb, kā mēs la-

tiņi sakām: Nihil est m intellerius, auvanum pribus
furioso m slufum! Vakar vakarā Skaluciemā liku

viņu slaukt; viņa dod trīs — Deviņdesmit deviņi —

visi svētie — Anna, met trīs krustus ar kreiso roku,
tas ir āzis, patiess, pilnīgs āzis! Nedomāju vis, ka

ari svētais Vollrads kazas ā—ā Kas tad tas?"

Kūtī kas iebrēcās; durvis stāvēja vaļā un ar

pāri lēcieniem bij āzis iekšā.

Lecis izrāva kalponei sveci iz rokas un piegāja
tuvāk.

„Ko — kā — ka — kas? Divi tādi, viena kaza

un — un —"

Atkal viņš aizsvieda durvis, ka visa kūts no-

drebēja, uzskrēja pa trepēm dzīvojamā istabā un —

atrāvās sabijies atpakaļ. lekšā sēdēja visi viņa kai-

miņi, starp tiem ari Holferts, ap galdu un sagaidīja

viņu ar pērkonīgiem smiekliem.

«Kāpēc — kādēļ — labvakar — sasper jods, ko

jūs te meklējat?"

„Mēs ieradāmies uz derībām, Leča kungs; jo
Holferts ir vinnējis!"

«Derības. Holferts — vinnējis? Kādā vīzē —

ko?"

„Nu, tādēļ, ka viņš jums nevien apsolīto degunu,
bet ari krietnu āzi iegriezis!"

~A—ā—āzis?"

«Zināms! Jeb vai tad jus jauko pārmainīšanu

pie Pļavas kroga nemaz neesat pamanījuši?"

«Nol — Pļavas krogs —? Sasper velns — tad

tas nebij vis pirmais oktobris; bet jūs — jūs —

jus —" Viņš sagrāba ar savām garajām rokām grā-

matu sējēju. «Es jums mācīšu pazīt mani, ogļu rak-

tuvju īpašnieku, aptieķeri un pilsētas domnieku. Leci

par nerru turēt — es jums iesperšu tādu Colophoni-
um inflectu degunā, ka mūžīgi pieminē —"

«Neka, Leča kungs! Jūs domājat colaphum
inflig —"

«Turiet muti!"Lecis pērkoņoja, pagrūda viņu sā-
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nis un bij nākošā acumirklī aiz savas guļamās ista-

bas durvīm pazudis.

Skaļi smiekli viņu pavadīja. Kad tie bija rimuši

un kaimiņi gribēja viņam pakaļ doties, tad izrādījās,
ka viņš durvis bij aizslodzījis, tām šo to priekšā aiz-

kraudams. Kad lūgšana neko nelīdzēja, tika vara

izlietota. Mazgājamais galds un krēsli, kurus bija
priekšā aizlicis, krita, un nelūgtie viesi ielauzās

iekšā. Baltā nakts cepure rēgojās starp spilveniem
un gultas apsegu: viņš bij iebēdzis savā ierastā pa-

slēpeklī, bet nabadziņš tika bez žēlastības ārā iz-

rauts un istabā atpakaļ atvilkts.

„Laižat mani vaļā; es esmu slims, esmu pie-

kusis, man jāiedzer tinctura solarius!"

~Solaris, Leča kungs!"

„Miers, silentius, es jums saku! Kas jums manā

mājā jāmeklē?"

„Mans vinnests; te sēž liecinieki!"

«Neiekrīt man ne prātā! Ejiet prom un preciet
savu āzi!"

„To mēs nepielaidīsim, Leča kungs," viesnīc-

nieks smējās, „pat ja Holferts to gribētu darīt. Mēs

esam bērinieki, ka jūs apsolījāt viņam savu meitu

dot. Azis pieder man, un es nepiekrītu jūsu tagadē-
jam priekšlikumam. Anna, nākait šurp; šturmēsim

veco!"

Visi apstājas viņam apkārt. Desmit balsis deva

padomu, lūdza un draudēja cita caur citu; divdesmit

rokas stiepās pēc viņa; viņš tika no viena kakta otrā

grūsts un vilkts; visa pretošanās un karnīšanās vi-

ņam neko nepalīdzēja. Beidzot viņš aizbāza ausis

un sauca-

„Lažat mani vaļā, jūs, apsēstie; ļaujiet man taču

vismazākais apģērbties. Tā jau savu ja vārdu ne-

varu dot!"

„Varat gan! ārā ar to! Jeb vai ieliksim jauko
kazas stāstiņu avizē?"

„Nē, to vien nē! Es jau gribu manis pēc ja

sacīt, ja tik tas — tas —"

„Nu, ja tas —"
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„Ja tas klister — tas Holferts apliecina, ka ma-

na latiņu valoda labāka nekā viņa!"
„No visas sirds es to apliecinu, ja gribat, pat ar

rakstu," Holferts sauca, Annu un viņu apkampdams.

„Mani kungi, ogļu raktuvju īpašnieks, aptieķers un

pilsētas domnieks Leča kungs lai dzīvo, ari kaza,

āzis un pat rentjē Kogelmanis! Nu taču pēc ilga
lietus atkal reiz spoža saulīte atspīd, jeb kā mēs la-

tiņi sakām, post nubes phobus, un
—"

„Nekā," Lecis viņam iekrita valodā: „post nu-

bos phonix vajaga sacīt! Jums gan nav sliktas dā-

vanas, un tiklīdz būsiet mans znots, tad slēgsiet savu

klīstera smērētuvu, iestāsiet manā veikalā un iz-

mācīsieties skaidri pa latīniski runāt. Ber tagad es

apģērbšos; jūs paliekat te un, Anna, tu ej pagrabā,
zini jau kreisajā kaktā. Tā kā Holferts nu reizi ir

padevies, tad mana uzvara jāsvin. Ej, mazais

šķelmi!"

1883. g.
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Viljams Šekspirs

Venecijas tirgotājs

Skatu luga 5 cēlienos



166

Personas

Venēcijas dodžs

Marokas princis i

Ar agonas princis J
Porcijas Preciniekl

A n to n i o, Venēcijas tirgotājs

B a s a n i o, viņa draugs

Graciano ļ
Sola n i o J abu draugi

Sala r i no
'

L o re n c o, Džesikas līgavainis

Še i 1 o k s, bagāts žīds

Tub a 1 s, žīds, vina draugs

Lanselots Gobo, Šeiloka sulainis

Vecais Gobo, viņa tēvs

Leonard o, Basanio sulainis

Baltazars )
Stefano / Porcijas su,aiņi

Porcija, bagāta mantiniece

Ne r i s a, viņas biedrene

Džes i ka, Šeiloka meita

Venēcijas senatori, tiesas ierēdņi, cietumnieku dzinēji

kalpotāji, ļaudis.

Notiek: pa dajai Venēcijā, pa daļai Porcijas muižā —

Belmontā.
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Pirmais cēliens

Pirmais skats

Antonio. Salarino. Solanio.

A 111 oni o.

Patiesi, es vairs nezinu, kas mani

Tā skumdina, ka tikko lielām pūlēm
Vēl sevi pazīstu.

Salarino.
Jūs' domas šaudās

Pa plašo jūru, kur jūs' lielie kuģi
Peld staltām, baltām burām izgreznoti,
Un lepni noskatās uz maziem tirgoņiem.

Solanio.

Jel ticiet, kungs, ja manim tik daudz mantas

Uz jūras atrastos, tad ari sirds

Vislabākajā dala mistu tālumā

Pie manām cerībām.

Salarino.

Ja, nesakiet

Nekā; es zinu, ka Antonio

Tik noskumst savas tirgošanās dēļ.

Antonio.

Jel ticiet man: tā nav; tik savai laimei

Par to es pateicos; jo viss mans krājums
Nav uzticēts ne vienam pašam kuģim,
Ne vienai vietai; mana bagātība
Nekādā ziņā neatkarājas
No tagadējā gada izdevības.

Tādēļ ar' veikals nedara man skumjas.
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Otrs skats

Basa n i o. Lorenco. Graci a no.

Solanio.

Tur nāk Basanio, jūs' krietnais brālēns,
Graciano un Lorenco: tā tad sveiki —

Mēs pametam jūs cienīgākos biedros.

Salar i no.

Es vēlu labu rītu, mīļie kungi!

Basanio.

Kad, mīļie kungi, būsim atkal jautri?
Jūs rādāties tik reti, vai tam tā

Gan vajag būt?

Salarino.

Mēs ceram pavaļā
Jūs apciemot.

(Salarino un Solanio aiziet.)

Trešais skats

.orerico. Basanio. Graciano. Antonio.

Lorenco.

Basanio, mēs jūs nu atstāsim:

Antonio jūs tagad atraduši,
Bet lūgtu atminiet, kur tiksimies

Ap pusdienu.

Basani o.

To nepiemirsīšu.

Graciano.

Jūs izskatāties nevesels, Antonio,

Tāpēc ka nodarbojaties par daudz
Ar pasauli, jo viņas mantas nenes

Tam prieku, kas tās lielām raizēm iegūst
Jūs esiet brīnišķīgi pārvērties.

Antonio.

Man pasaule ir pasaule, Graciano,
Ir skatuve, kur katram sava loma,
Un man ir bēdīgā.
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Graciano.

Ļauj izradīt

Man nelgu. Ļauj, ka jautri dzīvojot
Man vaigā grumbas rodas. Kadel vīrs,

Kam karstas asinis, lai sēž, kā viņa

No auksta alabastra izcirsts vectēvs?

Kādēļ lai gulšņā, būdams nomodā?

Un pat aiz dusmām dabon dzelt'no kaiti?

Antonio, es tev ko sacīšu:

Es tevi mīlu, tu man esi dārgs,_
Un mīlestība tik iz manis runā:

Lūk, pasaulē ir ļaudis, kuru vaigs

Kā dīkā stāvošs ūdens apvelkas
Un kuri stūrgalvīgi klusu cieš

Tik tādēļ vien, ka tie grib izlikties

Par dziļdomīgiem, svarīgiem un gudriem.

Nu, citā reizē es tev vairāk teikšu.

Tik nemakšķerē ar šo skumju ēsmu

Pēc šādas nelgu mēmas zivtiņas —

Šīs izlikšanās. Nāc, Lorenco! Sveiki

Uz īsu laiciņu. Pēc mielasta

Es beigšu savu pamācības runu.

Lorenco.

Ja, mēs jūs atstāsim līdz pusdienai.
Man ar' cits neatliek, kā pieskaitīties
Pie šādiem mēmiem gudriem, jo Graciano

Nekad man neļauj runāt kādu vārdu.

Graciano.

Tik divus gadus esi vēl mans biedris,

Tad savu balsi tu vairs nepazīsi.

Antonio.

Nu veseli! Es tiešām palikšu
Par pļāpu tikai jums par patikšanu.

Graciano.

Paldies! jo klusciešanu katris vēlēs,
Lai atrod jaunavās un izžāvētās mēlēs.

(Graciano un Lorenco aiziet.)
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Ceturtais skats

Basanio. Antonio.

Antonio.

Ko tas lai nozīmē?

Basanio. Graciano runā bezgalīgi daudz

nieku, vairāk nekā cits kāds cilvēks visā Venēcijā

Vina prātīgās domas ir kā divi kviešu graudiņi divos

mēros pelavu; jums jāmeklē cauru dienu, kamēr tos

atrodiet, un kad viņi jums rokā, tad tie nemaz nav

meklēšanas vērti.

Antonio.

Ja, sakiet man, kas tā par jaunkundzi,
Pie kuras apņēmāties slepus ceļot;
Ko solījāt man šodien pastāstīt?

Basanio.

Antonio, jums iraid skaidri zināms,
Cik sašļucis mans mantas stāvoklis

Caur tam, ka diženāki ierīkojos,
Nekā mans mazumiņš to atļāva.
Nu man ir lielas rūpes, kā ar godu
Lai atpestos no saviem parādiem.
Pret jums, Antonio, man visulielāks parāds
Tiklab kā mantībā, tā mīlestībā.

Un jūsu mīlestība mani mudina,
Jums droši atklāt savus nodomus,
Kā ceru vaļā tikt no visiem parādiem.

Antonio.

Basanio, es lūdzu, teiciet man:

Es pats, mans maks un mana iespēja
Uz vietas kalposim jūs' vaj'dzībām.

Basanio.

Belmontā dzīvo kāda jaunkundze,
Kas lielas bagātības mantniece,
Tai vārds ir Porcija. No vaiga skaista,
Un daiļu, tikumības pilnu sirdi.

Reiz viņas maigie, apburošie skati

Man saldu laimi mēmi vēstīja.
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Ir pasaulei jau viņa pazīstama,
Jo visi vēji pūš no tāliem krastiem

Turp visuslavenākos precniekus.
Ak mans Antonio, ja tikai tagad
Man būtu līdzekļi, ka iespētu

Tās preciniekiem godam līdzās stāties,

Tad — mana sirds man droši pareģo,

Ka tur bez šaubīšanās kļūšu laimīgs.

Antonio.

Tu zini, viss mans labums ir uz jūras;

Man nav ne naudas vairs, ne ari preču,
Ko varētu pret skaidru maksu pārdot;
Tad ej un mēģini, ko Venēcijā
Mans kredits spēj. Ej, tūliņ apprasies,

Kur nauda dabonama, es ar' iešu.

Es ceru, ka vēl uzticību baudu,
Uz manu vārdu katris aizdos naudu!

(Aiziet.)

Pirmā pārvēršanās

Piektais skats

Šeil o k s. Basanio.

Šeil o k s. Trīs tūkstoš dukātu — labi.

Basanio. Ja, kungs, uz trim mēnešiem.

Šeil o k s. Uz trim mēnešiem — labi.

Basanio. Par kuriem, kā jau sacīju, Antonio

galvos.
Šeil o k s. Antonio galvos — labi.

Basanio. Vai variet man līdzēt? Vai gribiet
but tik laipni? Vai dabūšu jūsu atbildi zināt?

Šeil o k s. Trīs tūkstoš dukātu —uz trim mē-

nešiem — un Antonio galvos —

Basanio. Ko jūs uz tam atbildiet?

Šeil o k s. Antonio ir cienījams vīrs.

Basanio. Vai esiet dzirdējuši, ka kāds no

viņa kaut ko citu saka?
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Šeil o k s. Ai, nē, nē, nē; kad es saku, ka viņš

ir cienījams vīrs, tad ar to gribu teikt, saprotiet jel,
ka viņš pārticis vīrs. Bet viņa mantas stāvoklis nav

drošs: viens kuģis tam brauc uz Tripolisu, otrs uz

Indiju. Tad vēl uz Rialto runā, ka trešais tam atro-

doties Meksikā, ceturtais ejot uz Angliju — un tā vi-

ņam vēl daudz peldošas mantas'paklaidā uz jūras.
Bet kuģi ir tikai dēli, matroži tikai cilvēki. Ir zemes

žurkas un ūdens žurkas, zemes zagli un ūdenszagļi—
gribēju sacīt, jūras laupītāji, un tad vēl jāievēro brie-

smas, kas ceļas caur aukām — bangām un klintīm.

Bet visu to ievērojot, Antonio tomēr vēl pārticis

vīrs — trīs tūkstoš dukātu — es domāju, ka varu

viņa galvojumu pieņemt.
Basanio. Esiet droši, ka to variet.

Šeil o k s. Es gribu drošs būt, ka to varu; un

lai varu drošs būt, tad gribu apdomāties. Vai varu

ar Antonio dabūt runāt?

Basanio. Ja, kad jums tīkas pie mūsu mie-

lasta^piedalīties.
Šeil o k s. Ja, lai dabonu saosties cūkgaļas —

nē, nē
...

gribu ar jums tirgoties un kaulēties, ar jums
iet un skriet, bet negribu ar jums nedz ēst, nedz

dzert, nedz ar jums Dievu pielūgt. Kas tur nāk?

Basanio. Tas ir siņjors Antonio.

Sestais skats

Pirmītējie. Antonio.

Še i 1 o k s.

Viņš izskatās, kā viltīgs muitinieks!

Es viņu ienīstu, tādēļ ka viņš
Ir Kristus ticīgs, bet vēl vairāk tādēļ —

Ka viņš aiz vientiesības aizdod naudu

Bez augļiem, un tā visā Venēcijā
Mums pamazina augļu lielumu.

Ja tikai reizi dabūšu to tvert,
Tad atdzesēšu savu veco naidu.

Viņš ienīst manu svēto tautu, zaimo

Pat tur, kur visi tirgotāji sanāk,
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Tā mani, manu veikalu, kā taisno pelņu,
To prasti nosaukdams par augļošanu.
Nolādēta lai mana cilts, ja viņam
Reiz piedodu!

Basanio.

Nu, Šeilok, vai jūs dzirdiet?

Še i 1 o k s.

Es pārdomāju, cik man skaidras naudas;

Bet kā man tagad liekas, tad uz vietas

Gan nespēšu trīs tūkstoš dukātu

Jums pagādāt. Bet tas neko daudz nekaiš,
Gan Tubals mans, kāds bagāts ebrejiets,
Man izlīdzēs. Bet pag! cik mēnešos

Tos atmaksāsiet? Esat sveiki, kungs,
No jūsu godības nupat kā runājām.

Antonio.

Šeilok, kaut gan aiz ieraduma naudu

Nedz aizdodu, nedz pats ar' aizņemos —

Pret lieliem augļiem, tad es tomēr tādēļ,

Ķa manam draugam steidzoši tās vaļag,
Šo ieradumu pārkāpšu. (Uz Basanio.) Vai viņš
Jau zin, cik daudz jūs gribiet aizņemties?

Še i 1 o k s.

Ja, ja, trīs tūkstoš dukātu.

Antonio.

Un uz trim mēnešiem.

Še i 1 o k s.
r„
lo piemirsu.

Ja, ja, jūs teicāt uz trim mēnešiem.

Nu labi, galvojiet! tad redzēsim —

Bet uzklausiet: man šķiet, jūs sacījāt,
Ka jūs pret augļiem naudu neaizdodot,
Ne ari paši aizņemoties.

Antonio.

Nekad to nemēdzu.

Še i 1 o k s.

Kad Jēkabs Lāban' avis ganīja —
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Viņš bij pēc mūsu svētā Ābrahama,
Caur gudrās mātes veiklo gādību
Trešs mantinieks, — ja, ja, viņš bija trešais.

Antonio.

Kam to še miniet? — Vai viņš ņēma augļus?

Še i 1 o k s.

Nē, augļus ne; to taisni ne, ko jūs
Par augļiem sauciet, bet nu lieciet vērā,

Ko Jēkabs tanī laikā darīja.
Kad viņš ar Lābanu bij norunājis,

Ka visi lāsainie un raibie jēri

Būs tam par algu, un kad rudenī

Nu gaiznās aitas sāka meklēt aunus,

Tad gudrais gans, lūk, nomizoja rīkstes

Un lika priekšā vaislas mātītēm,
Kas apgājās pār viņām, tā ka pēcāk

Bij visi jēri lāsaini un raibi

Un piederēja Jēkabam. Rau, šādi

Viņš iemantoja peļņu un bij svētīts:

Ja, peļņa iraid svētība, ja nezog.

Antonio.

Vai sakiet to, lai augļus atvainotu?

Un vai jūs' zelts un sudrabs — auns un aita?

Še i 1 o k s.

To nezinu, es tikai lieku tam

Jo ātri vairoties! Bet klausiet, kungs —

Antonio.

Basanio, vai redzi, ka pats velns,
Lai savu mērķi vieglāk sasniegtu,
Prot atsaukties uz svētiem rakstiem.
Cik glezni viltus ārapuse spīd!

Še i 1 o k s.

Trīs tūkstoš dukātu ir laba tiesa naudas ...
Trīs mēneši no divpadsmit — Pag, pag!
Cik augļu tas gan ienesīs.

A n 4 0 n 1 °-
Nu, Šeiiok,

Vai pakalposiet man?
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Še i 1 o k s.

Siņjor Antonio,
Jūs esiet bieži vien un daudzkārt uz

Rialto mani nolamājuši
Dēļ manas naudas un dēļ maniem augļiem.
Es pacietu to mierīgi, jo paciest

Ir mūsu tautas mantojums. Jūs saucāt

Par neticīgo asins-suni mani

Un spļāvāt man uz žīda paltrakiem
Tādēļ, ka lietoju to, kas man pieder —

Labi, nu redzams, ka jums manis vajag.
Te nu jums bij: jūs nāciet šurp pie manis,

Jūs sakiet: „Šeilok,mums vaj'g naudas."Jūs

Tā sakiet, kas man krēpas bārzdā spļāvāt,
Kas mani kājām spērāt tā kā suni,

Koaizdzenietnosliegšna. Jums vaj'gnaudas.
Ko es lai saku? Vai nu man nav jāteic:

„Vai sunim nauda? Vai var būt, ka suns

„Spēj aizdot jums trīs tūkstoš dukātu?"

, Jeb vai lai noliecos un verga balsī

It pazemīgi, elpu aizturēdams, čukstu:

„Kungs, viņu trešdien jūs man spļāvāt virsū.

„Tai pašā dienā spērāt man ar kājām

„Un citā reizē saucāt man' par suni.

„Par šito laipnību nu aizdošu

„Jums tik un tik daudz naudas."

Antonio.

Tā es varētu

No jauna tevi saukt, tev atkal spert
Un virsū spļaut. Ja gribi naudu aizdot,
Tad neaizdod to mums kā saviem draugiem,
Nē — aizdod labāk savam ienaidniekam:

Jo kad viņš laikā nemaksā, tad vari

To droši piedzīt, kas tev pienākas.

Še i 1 o k s.

Nu redziet, kā jūs sakarsējaties!
Es gribēju jums draugs būt, darīt labu,
To kaunu aizmirst, ko man darījāt,
Jums izpalīdzēt jūsu vajadzībā,
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Pat augļus neprasīt par savu naudu.

Bet jūs to neliekaties ir ne dzirdot.

Mans piedāvājums tak ir laipns!

Antonio.

Laipns ?

Še i 1 o k s.

Ka tas ir laipnis, to jums pierādīšu.

Tik nāciet manīm līdz pie notāra,
Tur izrakstiet man savu parādzīmi —

Un joka dēļ — ja nosacītā dienā,
Tai un tai vietā, tik un tik daudz naudas.
Kā līgums noteic, neatmaksājiet:
Tad noliksim par ķīlu — mārciņu

No jūsu miesas, ko es drīkstētu

Tai vietā izgriezt, kur man pašam tīkas.

Antonio.
Lai notiek. Es jums došu tādu zīmi,
Un teikšu, ka ir žīds prot laipnis būt.

Basanio.

Nē, manis dēļ šo zīmi nerakstiet.

Es labāk piecietīšu vajadzību.

Antonio.
Ai nebaidies! Es neaizkavēšos.

Pēc divi mēnešiem — pa mēnesi,

Vēl agrāk, nekā līgums notek,
Šis parāds desmitkārt būs manā rokā.

Še i 1 o k s.

Ak, svētais Abrām! Rau, šos kristītos!

Tie paši, cietsirdīgi būdami,
Vairs citiem neuztic. Jel sakiet lūdzami,
Kas man par labumu, šo ķīlu ņemt,
Ja līgumu viņš laikā neizpilda?
Jo mārciņa no cilvēkgaļas tiešām nav

Ne tik daudz vērta, ne tik derīga,
Kā auna, vērša, vai ar' kazas gaļa.
Es piedāvāju savu palīdzību
Tik viņam vien par patikšanu. Ja viņš
To pieņem — labi; bet ja ne, tad sveiki!
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Un neapsmejiet mani, lūdzami,
Par manu laipnību.

Antonio.

Ja, Šeilok, ja,

Es izrakstīšu tev šo zīmi.

Še ilo k s.

Tad tūliņ tiksimies pie notāra,
Tam lieciet izrakstīt šo joku zīmi,
Pa tam es iešu savākt dukātus

Un savu namu aplūkot, kas tagad

Stāv kāda nebēdnieka apsardzībā.
Pēc acumirkļa būšu tur pie jums.

Antonio.

Tad steidzies, krietnais žīd! — Šis ebrietis

Drīz kristīsies, jo viņš jau labu dara.

(Šeiloks aiziet.)

Basanio.

Man netīk laipnība, kas nāk no ļauna gara!

Antonio.

Nāc! Esi drošs, ka nekritīšu postā,
Jo mani kuģi laikā ienāks ostā.

(Abi aiziet.)

Otrā pārvēršanās

Septītais skats

Porcija. Nerisa.

Porcija. Nudien, Nerisa, manai mazai per-

sonai šī lielā pasaule ir gluži apnikuse.

Nerisa. Tas būtu gan tā, cienīgā jaunkundze,
ja jums nelaime būtu piešķirta tādā pat mērā, kādā

jūsu labā laime. Un tomēr esmu piedzīvojuse: tie ir

tikpat slimi, kuri pārēdas, kā tie, kuri aiz trūkuma

cieš badu. Ta tad nebūt nav vidēja laime, atrasties
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vidēja stāvokli. Pārpilnība cilvēks dnzak dabon

sirmus matus, bet labā pārtikšanā tas dzīvo ilgāk.

Porcija. Pareizas mācības un pareizi sacītas.

Nerisa. Pareizi izdarītas viņas būtu daudz

labākas.

Porcija. Tas ir labs mācītājs, kas sava paša
mācības izpilda: man būtu vieglāk dividesmit cil-

vēkus mācīt, kā jādara labi, nekā piederēt pie šiem

divdesmitiem un izpildīt sava paša mācības. Bet

šāda vārdu mētāšana man nepalīdz izredzēties lau-

lātu draugu. Ai — šis vārds „izredzēties"! Nei varu

izredzēties, kuru gribu, nei atraidīt to, kuru negribu:
tā dzīvas meitas vēlēšanās aprobežotas caur mirušā

tēva pēdējo vēlēšanos. Vai tas nav bargs liktenis,

Nerisa, ka nedrīkstu nevienu izredzēties un ari ne-

vienu atraidīt.

Nerisa. Jūsu tēvs arvien bij tikumīgs, un

dievbijīgiem cilvēkiem mirstot alaž labas iedomas.

Tādēļ ari loterejā, ko jūsu tēvs izdomājis ar šiem

trim šķirstiņiem no zelta, sudraba un svina, ar nosa-

cījumu, ka jūs dabon tas, kurš uzmin viņa domas —

tikai tam izdosies atrast īsto šķirstiņu, kas jūs pa-

tiesi mīlē. Bet cik dedzīgi tad jūs mīliet kādu no

šiem augstajiem preciniekiem, kuri jau ieradušies?

Porcija. Lūdzama uzskaiti viņus, kā tos uz-

skaitīsi, tā tos aprakstīšu, un pēc tam tad varēsi

spriest par manu mīlestību.

Nerisa. Vispirms Neapoles princis. •

Porcija. Tas patiesi ir tāds traks kumeļš.
Viņš runā tikai no sava zirga un ne mazums lepns uz

savām spējām, ka pats prot to apkalt.

Nerisa. Tad Falc-grafs.
P

o_r cij a. Viņš savelk tikai pieri grumbās, it

ka gribētu sacīt: ja manis negribiet, lai paliek. Viņš
noklausās joku stāstiņus, bezr kā pavīpsnātu. Lai

Dievs mani no šiem abiem pasargā.

Nerisa. Ko jūs sakiet par franču kungu, mon-

sieur le Bon?
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Porcija. Dievs viņu radījis, uzskatīsim viņu

tādēļ par cilvēku. Ja viņš ari aiz mīlestības pret

mani zaudētu savu prātu, tad tomēr neiespēju viņu

mīlēt.

Nerisa. Ko jūs sakiet no jaunā angļu barona?

Porcija. Tu zini, ka no tā neteicu nekā, jo

viņš manis nesaprot, es viņu ari ne.

Nerisa. Kā jums patīkas jaunais vācietis,

sakšu hercoga brālēns?

Porcija. Viņš man riebīgs no rīta, kad viņš

tukšā dūšā; un vēl riebīgāks pēc pusdienas, kad tas

piedzēries. Uzliec kausu reinvīna uz neīsto šķir-
stiņu : jo kad velns atradīsies iekšpusē un šī kārdinā-

šana ārpusē, tad esmu pārliecināta, ka viņš to ņems.

Es labāk diezin ko daru, Nerisa, iekams tādu dēli

precu.

Nerisa. Jums, jaunkundze, nav jābaidās, ka

no šiem kungiem kādu dabūsiet: viņi izteica man

savu nodomu, doties uz mājām un jūs vairs neap-

grūtināt ar precībām, kad jūs nevarot citādi iegūt,

kā vienīgi pēc jūsu tēva nosacījuma caur zināmajiem

šķirstiņiem.
Porcija. Un kaut ari sasniegtu pareģes Si-

billas vecumu, tad tomēr gribu nomirt tik šķīsta kā

Diana, ja mani kāds neiegūst par savu tā, kā mans

tēvs to nosacījis. Esmu priecīga, ka šī kopiņa pre-

cinieku tik prātīga. Jo viņu starpā nav neviena, pēc
kura aizbraukšanas es neilgotos, un tādēļ lūdzu Die-

vu, lai tiem piešķir laimīgu ceļavēju.

Nerisa. Jaunkundze, vai jūs neatminaties

kadu venēcieti, kurš toreiz, kad jūsu tēvs vēl dzī-

voja, ar Montferratas marķizu še bij atceļojis?

Porcija. Ja, ja, tas bij Basanio, tā —es do-

māju — viņu sauc.

Nerisa. It pareizi, jaunkundze, no visiem vī-

riešiem, kurus manas aušīgās acis jebkad ieraudzī-

jušas, viņš bija daiļas sievas visvairāk cienīgs.
Porcija. Es atminos viņu it labi; atminos ari,

ka viņš pelna tavu uzteikšanu.
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Astotais skats

Pirmītējie. Sulainis.

Porcija. Nu, kas jauns?

Sulainis. Cienīgā jaunkundz, tie četri sve-

šie kungi meklē jūs, lai varētu no jums atvadīties; un

kāda piektā, Marokas prinča, ziņnesis ir ieradies;

viņš atnesa ziņu, ka princis naktī še atceļošot.

Porcija. Ja varētu piekto apsveicināt tikpat

jautru prātu, ar kādu šiem četriem saku „ardievu",
tad es priecātos par viņa atnākšanu. Ja viņš būtu no

sirds šķīsts kā eņģelis un no vaiga melns kā velns,
tad vēlētos, lai viņš labāk par mani Dievu lūdz, nekā

mani par sievu lūdz. Nāc, Nerisa, (uz sulaini) ej pa-

priekš.

Kad vienu precinieku projām raidām,
Jau otru atrodam aiz vārtiem gaidām.

(Aiziet.)

Trešā pārvēršanās

Devītais skats

Marokas princis.

>
Jel neniciniet mani krāsas dēļ,
Ko spoža saule saviem apakšniekiem
Kā tumšu apģērbu ir apvilkuse,
Jo viņas tuvumā es esmu uzaudzis.

Es saku, jaunkundze, šī seja jau

Visdrošsirdīgākos ir biedējuse;
Tik tiešām, ka jūs mīlu, varu galvot,
Pat manas valstes augsto kārtu meitas

To mīlējušas, un es mainītu

Tik tad šo krāsu, ja caur to jūs sirdi

Es iemantotu, daiļā karale.

P o r c i j a.

Šai lietā neļaujos vis vadīties

No tam, ko jaunas meičas acis kāro.
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Bez tam ar' lotereja, kura nospriež
Par manu likteni, man neatļauj,

Ka pate sevīm vīru izredzos.

Bet ja mans tēvs tik mani nesaistītu

Caur savu spriedumu, ka man ir jātop

Par sievu tam, kas mani tā spēj iegūt,

Kā jums jau stāstīju: tad jums ar būtu

Tās pašas tiesības uz manu sirdi —

Kā citiem precniekiem.

Marokas princis.

Es pateicos par to:

Nu vediet mani turp pie šķirstiņiem,
Lai savu laimi tūlīņ izmēģinu,

Mans zobens še, kurš sakāva reiz Sofi

Un kādu peršu kara vadoni,
Kas trīs reiz Solimanu pārspēja,
Ir liecinieks, ka zvērošākās acis

Es pārspētu vēl zvērošākiem skatiem;
Ka būtu drošāks vēl kā pārdrošākā sirds,
Un lāču mātei nolaupītu bērnus,

Pat kaitinātu izsalkušo lauvu,
Lai tevi, dārgākā, tik iegūtu!

Porcija.
Tad cita, atvelciet drīz priekškaru

Un atklājiet it visus šķirstiņus
Šim augstam princim. Un nu izredzaties.

Tai vienā iraid mana ģīmetne:
Ja to jūs izredzaties, tad tūlīt

Es esmu jūsēja.

Marokas princis.
Lai paši dievi

Nu vada manu prātu. Atļaujiet
Man aplūkot, lai varu uzrakstus
Jo uzmanīgi izlasīt. Ko saka

Šis svina šķirstiņš?
„Kas mani izredzas, tas atdod visu,
„Un liek pret mani visu, kas tam ir!"

Tas dod — par ko? Par svinu? liek pret
svinu?
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Šis šķirstiņš draud: kas visu liek pret

kaut ko,

Tas cer caur tam jo vairāk atkal iegūt.

Bet zelta sirds vis nekāro pēc blēņām;

Tādēļ pret svinu nelikšu neko.

Ko sacīs sudrabs meitenītes krāsā?

„Kas mani izredz, dabūn, ko viņš pelna."

To, ko viņš pelna? Pag, Maroko, pag,

Un nosver taisnu roku, cik tu vērts.

To, ko es pelnu? — Tā ir jaunkundze,
Es pelnu to caur dzimumu un laimi,
Caur savām dāvānām un izglītību;
Bet vairāk vēl caur savu mīlestību.

.
Kā būtu, ja es tālāk nemeklētu

Un šeitan izredzētos? Ļaujiet man

Vēl lasīt teikumu, kas zeltā griezts:

„Kas mani izredz, iegūst, ko dažs vēlas."

Ja, tā ir jaunkundze, ķo visi vēlas iegūt,
No visām pasauls malām viņi sanāk,
Lai apbrīnotu daiļo Porciju.
Še vienā šķirstiņā ir viņas daiļais veidols.

Vai tas gan svinā atrastos? Tā būtu

Tik zaimošana, ja tā domātu.

Vai ticēšu, ka tas ir sudrabā,
Kas desmit kārt ir mazāk vērts kā zelts?

Ai, grēcīgs iedoms! Tādu dārgumu
Līdz šim arvienu mēdza zeltā likt.

Tad dodiet atslēgu! — Te zelts man pretī

žib,
To izredzos, lai liktens lemj, ko grib.

P o r c i j a.

Še ņemiet, princi, ja tur būs mans veidols,

Tad esmu jūsēja.

Marokas princis.
Ai velns, kas tas?

Miroņa galva! kurai zīmīte

Stāv acu dobumā! Es lasīšu,
Kas uz tās rakstīts:

„Viss, kas spīd, nav zelts arvien.



183

„Kā to redzam dažu dien.

„Dažs jo agri kapā slīd,
„Ja mans veids tam acīs krīt.

„Tārpus ir tais kokos redz,
„Kurus zelta kārta sedz,

„Ja tik gudris būtut pats,

„Cik jums drošs ir pr_āts un skats;

„Garā vecs, kaut miesās jauns,

„Tad jums nebūtu vis kauns

„Jāpiedzīvo, ka jums teic:

„Dzestru prātu projām steidz!"

Ja, velti viss, kaut pūles bija grūtas!

Sveiks, dzestrums! izdzēs manas karstās

jūtas.

Ardievu, Porcija! Sirds man pārlūzt draudē,
Lai tā ik katris jūt, kas tevi zaudē!

(Aiziet.)

Porcija.
Ak laimīgs gals! Un kas tev līdzinājās,

Lai tiem ik vienam tāpat klājas!

Desmitais skats

Porcija. Nerisa. Aragonas princis. Pavadoņi.

Sulainis.
Jau Aragonas princis zvērējis
Un acumirklī nāks uz šejieni.

(Pūš taures.)

Porcija.

Lūk, augstais princi, tur stāv šķirstiņi.
Ja uzejiet to, kurā stāv mans veidols,
Tad kāzu svētkus tūlīņ svinēsim.

Bet ja jums misās, tad bez kavēšanās
Jums jāaizceļo prom.

Aragonas princis.

Caur zvērestu
Es aps_olījos izpildīt trīs lietas.

Pirmkārt, nevienam neteikt, kuru šķirstu
Ēs esmu izredzējies; tad, ja maldos
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Un neuzeju īsto šķirstiņu.

No mīlestības gluži atsacīties.

Un beidzot:

Ja manīm šoreiz nelaimētos,
Uz vietas atstāt jūs un doties projām.

P o re i j a.

Šos nolīgumus apzvēr katris, kas

Nāk iegūt mani caur šiem šķirstiņiem.

Aragonas princis.

Es to ar' izdarīju. Laime, lemj —

Ko vēlās sirds! Zelts, sudrabs un prasts
svins!

„Kas mani izredzas, tas atdod visu

„Un liek pret mani visu, kas tam ir."

Tev būtu jāizskatās skaistākam,
Lai es to darītu. Ko saka zelts?

„Kas mani izredz, iegūst, ko dažs vēlas."

Ko dažs vēlas? — Ja, šis dažs varbūt

Ir muļķu pulks, kas spriež pēc izskata,

Es neizredzos vis, ko dažs labs vēlas,
Jo negribu kaut kuram pakaļ darīt

Un piebiedroties prasto ļaužu pūlim.
Nu tad pie tevis, sudrabiņa šķirsts!
Jel rādi vēlreiz savu uzrakstu:

„Kas mani izredz, dabūn, ko tas pelna."
Ja, brangi teikts! jo kas drīkst iekārot,
Lai viņu godā, ja to nepelna?
Lai nepiesavinājas it neviens

Sev nepelnītu godu! Es .to pelnu.
Tad dodiet man šurp ātri atslēgu,
Es tūlīņ savu laimi atvēršu!

Porcija.
Tā par daudz ilga uzkavēšanās

Priekš tā, ko tanī atrodiet.

Aragonas princis.

Kas tas?
Kads nelgas vaigs, kam acis bolās.

Viņš sniedz man zīmi. Es to lasīšu:
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„Septiņ reiz caur liesmām laists

„lr šis sudrabs šķīsts un skaists.

„Tā caur liesmām laists ar' šķiet

„Prāts, kas īstu ceļu iet,

„Un no jauna droši sāk,

„Līdz pie gala mērķa nāk.

„Kas pēc ēnas kāri ķer,

„Tāds ar' tikai ēnu tver.
~Dažu nelgu sudrabs sedz,

„Tā ar to, ko šeitan redz,
„Ejiet citur sievu ņemt,

„Es jums tikai varu lemt

„Savu galvu. Un nu jūs

„Variet žigli atstāt mūs!"

Apsmieklā jo vairāk krītu,
Jo es ilgāk šeitan mītu.

Ar vienu nelgas galvu šurpu braucu,
Ar divām atkal projām traucu.

,

Ardievu tad, mans zvērests būs man dārgs
Un kauču spriedums ir jo ciets un bārgs,
Tad tomēr gribu viņam paklausīt!

(Aiziet.)

Porcija.
Tā tauriņš akli sveces liesmā krīt!

Ai, tā šie gudrie nelgas katrā gaitā
Caur pārgudrību sev it visu maitā.

Nerisa.

Tā ari veci ļaudis vienmēr spriež,

Ka precēties un kārties, liktens spiež.

Porcija.
Nāc, aizvelc priekškaru, Nerisa.

Vienpadsmitais skats

Porcija. Nerisa. Sulainis.

Sulainis.

Kur jaunkundze?
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Porcija.
Šeit, ko tad jaunskungs grib?

Sulainis.

Pie jūsu vārtiem nupat nokāpa —

Jauns veneciets, kurš atsteidzies papriekš
Jums pavēstīt, ka vina kungs drīz nāks.

No kura viņš jūs mīļi sveicina.

Patiesi es nekad vēl neredzēju

Tik daiļu mīlestības vēstnesi,

Kā šo, kas savam kungam nāk papriekš.

Porci j a.
_

Beidz lūdzams reiz, man paliek bail, ka tu

To nenosauc par savu radinieku,
Jo tu to tiešām pārliecīgi slavē.

Nāc, nāc, Nerisa, lai var mieloties

Pie mīlestības vēstneša mūs skats!

Nerisa.

Basanio, kaut tu tas būtu pats!
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Otrs cēliens

Pirmais skats

Lanselots Gobo.

Lanse1 o t s. Patiesi, sirdsapziņa man nepa-

līdzēs no šī žīda, mana kunga, aizbēgt. Velns ir

man vienumēr klāt un kārdinādams saka: „Qobo,
Lanselot Gobo, mīļais Lanseīot", jeb „mīļais Gobo",
jeb „mīļais Lanselot Gobo, ņem kājas pār pleciem,
laidies lapās, skrej projām." Mana sirdsapziņa saka:

„Nē, sargies, godīgais Lanselot; sargies, godīgais
Gobo" jeb kā jau teicu: „godīgais Lanselot Gobo,
nebēdz projām, lai bēgšana paliek." Labi. Dūšīgais
velns liek man posties. „Uz priekšu," saka velns.

„Ne no vietas," saka mana sirdsapziņa. Sirdsap-
ziņa, es saku, tavs padoms ir labs; velns, es saku,

tavs padoms ir labs; ja es paklausu savai sirdsap-
ziņai, tad man jāpaliek pie žīda, mana kunga, kurš
— lai Dievs man žēlīgs — pats īsts velns. Bet ja es

aizbēgu no žīda, tad es ļaujos vadīties no velna, kurš
— tasnību sakot — ir velns pats. Patiesi, žīds ir

tīrais velns, un, tik tiešām, ka man ir sirdsapziņa!—
Mana sirdsapziņa ir pavisam cietsirdīga sirdsapziņa,
jo tā dod man padomu, lai paliekos pie žīda.

Velns dod man laipnāku padomu: es skriešu projām!
Velns, manas kājas gatavas paklausīt tavai pavēlei.
(Grib aiziet.)

Otrs skats

Lanselots. Vecais Gobo.

Vecais Gobo. Kungs! jaunskungs! jūs, esiet

tik labi, sakiet: kur var aiziet uz žīda kunga namu?
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Lanselots. Ak Dievs! tas jau mans miesī-

gais tēvs, kurš, kaut gan tam acis, tomēr nevar re-

dzēt, un tā tad mani nepazīst. Pag, es drusku pa-

jokošos ar viņu.

Vecais Gobo. Mīļais kungs! mīļais jauns-

kungs, sakiet lūdzami: kur var aiziet uz žīda kunga
namu?

Lanselots. Pie tuvākā stūra pagriežaties

pa labo roku, bet pie vistuvākā stūra pa kreiso roku;

iegaumējiet, pie pavisam tuvākā stūra tur — ne-

griežaties ne pa vienu, ne pa otru roku, bet apgrie-
žaties taisni pret žīda namu apkārt.

Vecais Gobo. Ak tu nebalta dieniņa! tas

būs grūti uzejams ceļš. Vai nevariet man pateikt,
vai kāds Lanselots, kas pie viņa dzīvo, pie viņa
dzīvo jeb nedzīvo?

Lanselots. Vai jūs runājiet no jaunā Lan-

selota kunga? (Sānis.) Tagad uzmaniet, nu es lai-

dīšu slūžas vaļā. (Skali.) Vai jūs runājiet no jaunā

Lanselota kunga?
Vecais Gobo. Nav nekāds kungs, bet na-

baga tēva dēls; viņa tēvs, lai gan es to saku, ir go-

dīgs nabadzīgs vīrs, un paldies Dievam, viņam klā-

jas itin labi.

Lanselots. Labi, lai viņa tēvs būtu kas bū-

dams: mēs runājam no jaunā Lanselota kunga.

Vecais Gobo. No jūsu padevīgākā kalpa
un Lanselota, cienīgs-kungs.

Lanselots. Tā tad es jūs lūdzu, sirmgalvi,
ta tad es jūs uzaicinu, sacīt: vai jūs runājiet no jaunā
Lanselota kunga?

Vecais Gobo. No Lanšelota, ja jūsu aug-

stībai patīk.

Lanselots. Tā tad no Lanselota kunga. Ne-

runājiet no jaunā Lanselota kunga, tētiņ, jo jaunais
kungs ir no šis pasaules šķīries, jeb kā jūs it vien-
kārši sacītu: aizgājis Dieva mierā.

Vecais Gobo. Lai Dievs pasargā! — Tas
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zēns bij mans vienīgais atbalsts, kur vecās dienās

atspiesties.

Lanselots (sānis). Vai tad es nu izskatos kā

spieķis jeb miets? (Skali.) Tēvs, vai jūs mani nepa-

zīstiet?

Vecais Gobo. Ak tavu nebaltu dieniņu! es

jūs nepazīstu, jaunskungs; bet sakiet lūdzami, vai

mans dēls — Dievs lai mielo viņa dvēseli — dzīvs

jeb miris?

Lanselots. Tēvs, vai jūs manis nepazīstiet?

Vecais Gobo. Mīļais Dievs, esmu vecs ne-

redzīgs vīrs, es jūs nepazīstu.

Lanselots. Nudien, ja jūs ari būtu redzīgs,

tad tomēr manis nevarētu pazīt, jo tikai gudrs tēvs

pazīst savu bērnu. Labi, sirmgalvi, es jums pastā-
stīšu kaut ko par jūsu dēlu. Dodiet man savu svē-

tību. Es esmu Lanselots, kas bija jūsu zēns; kas ir

jūsu dēls; kas būs jūsu bērns.

Vecais Gobo. Es nevaru iedomāties, ka

jūs būtu mans dēls.

Lanselots. Es nezinu, ko lai no tam do-

māju, bet es esmu Lanselots, žīda sulainis; un to

droši zinu, ka Margrieta, jūsu sieva, ir mana māte.

Vecais Gobo. Pareizi! viņas vārds ir Mar-

grieta. Ja tu esi Lanselots, tad es varu zvērēt, ka

tu esi mana miesa un asinis. Dievs Kungs debesīs!

kas tev par bārzdu? Tev jau pie žoda vairāk saru,
nekā manam darba zirgam Vaņkam pie astes! Dievs

Kungs, kā tu esi pārvērties! Kā tu satiec ar savu

kungu? Es nesu viņam ķādu dāvāniņu, nu kā jūs
satieciet?

Lanselots. Viņam dāvānu? Dod viņam
labāk striķi! Es esmu badu nomiris viņam kalpo-
dams, katru pirkstu, kas man ir, jūs variet izskaitīt

ar manām ribām. Tēt, esmu laimīgs, ka atnācāt.

Dodiet man savu dāvānu priekš kāda Basanio kunga,
kurš dod greznas jaunas livrejas. Ja es pie viņa ne-

dabonu vietu, tad skriešu cik tāl mani kājas nesīs.—
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Ta ta laime! Tur viņš pats nāk. Spiežaties pie viņa

klāt, tēvs, jeb es palikšu gluži par žīdu, ja vēl ilgāki
žīdam kalpošu.

Trešais skats

Pirmītējie. Basanio. Leonardo. Citi.

Basanio (uz sulaini). To tu vari darīt, — bet

pasteidzies, ka vakariņas visvēlākais pulksten pie-

cos gatavas. Liec izsūtīt šīs vēstules un lūdz Gra-

ciano, lai tūlīt atnāk UZ manu dzīvokli. (Sulainis aiziet.)

Lanselots. Spiežaties pie viņa klāt, tēt.

Vecais Gobo. Cienīgais kungs, Dievs lai

jūs svētī!

Basanio. Pateicos. Vai kautko no manis

vēlaties?

Vecais Gobo. Te ir mans dēls, kungs, na-

baga zēns

Lanselots. Nekāds nabaga zēns, kungs, bet

bagāta žīda sulainis, kurš, kā mans tēvs to specifi-
cierēs — labprāt gribētu

Vecais Gobo. Viņam, kā mēdz teikt, liela

teklinacija — labprāt kalpot

Lanselots. Tiešām lieta īsumā un garumā
ir tā, es kalpoju žīdam, un vēlos, kā mans tēvs to

specificierēs —

Vecais Gobo. Viņa kungs un viņš (lūdzu,

neņemiet par ļaunu) satiek tāpat kā suns ar kaķi —

Lanselots. īsi sakot, cienīts kungs, šis lū-

gums ir impartinents priekš manis paša, kā jums šis

godīgais sirmgalvis varēs apliecināt, kujš, lai gan es

pats to saku, ir vecs, bet tomēr nabags vīrs un mans

tevs

Basanio. Viens no abiem lai runā. Ko jūs

gribiet?

Lanselots. Jums kalpot, kungs!

Vecais Gobo. Ja, to mēs gribējām jums
vispadevīgi ofonierēt —
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Basanio.

Es tevi pazīstu. Tavs lūgums pieņemts:
Šeiloks par to jau šodien runāja.

Viņš grib tev palīdzēt, lai tiec uz priekšu,
Ja tik var teikt, ka tev kāds labums ceļas,
Kad atstāj bagātnieka žīda namu, —

Un kalpo nabadzīgam augstmanim.

Lanselots. Vecā paruna ir tiešām jauki iz-

dalīta starp manu kungu Šeiloku un jums, cienīgs

kungs, — jums Dieva žēlastība, un viņam bagātība.

Basanio.

Pareizi teikts. Nu ej ar savu dēlu,
Pirms atvadies no sava vecā kunga
Un uzmeklē tad manu dzīvokli.

Lanselots. Nāc, tēt, acumirklī es atvadīšos

1)0 Žīda. (Ar veco Gobo aiziet.)

Ceturtais skats.

Basanio. Graciano.

Graciano.

Sinjor Basanio!

Basanio.

Graciano?

Graciano.

Es gribēju jums kaut ko lūgt.

Basanio.
Šis lūgums

Ir jau tiklab kā izpildīts.

Graciano. To jūs ar nedrīkstiet liegt, man

jāceļo jums līdz uz Belmontu.

Basanio.

Nu ja tad jums ir jāceļo, bet klau —r

Graciano, tu jau esi par daudz straujš
Un nebēdnīgs un pārdrošs valodā:

Šīs īpašības tev it labi piekrīt
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Un mūsu acīs nav nekādas vainas.

Bet kur tu esi svešs, tur visiem šķiet
Šī uzvešanās par, daudz svabada.

Tālabad tevi lūdzu, mēģini
Šo visai karsto prātu atdzesēt

Ar dzestriem pieklājības pilieniem,
Lai tava straujība tur svešā vietā

Par mani nemodina ļaunas domas

Un neizjauc man visas cerības!

Graciano.

Sinjor Basanio, jel mani uzklausiet,
Ja neesmu viscaur un cauri smalks,
Ja nerunāju vienmēr godbijīgi,
Pie tam tik reti lāstu izgrūzdams,

Un neizpildu smalkās ierašas

Kā tāds, kas visu to ir mācījies,
Lai savai vecmātei pa prātam darītu —

Tad it nekad man neuzticiet vairs.

Basanio.

Nu labi, gan jau mēs drīz redzēsim,
Kā uzvedīsaties.

Graciano.

Tik izņemot
Šo nakti, jo nebūt jūs nedrīkstiet

To ievērot, ko es šo vakar daru.

Basanio.

Nē, nē! tas ari nebūtu vis labi:

Es lūdzu, labāk atnāc pats jo jautrs
Visjocīgākā masku apģērbā,
Jo mums būs draugi, kas grib līgsmoties
Līdz tam: ardievu, man vēl darīšanas.

Graciano.

Man jāiet pie Lorenco un pie citiem,
Bet vakarā jūs droši apmeklēsim.

(Abi aiziet.)
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Piektais skats

Džesika. Lanselots.

D ž c s i ka.

Man ļoti žēl, ka tēvu tā tu atstāj...
Šis nams ir pekle, kurā garo laiku

Tu, jautrais velna bērns, man pakavēji.
Bet dzīvo vesels! Še tev zelta gabals
Un, Lanselot, pie sava jaunā kunga

Tu vakariņās redzēsi Lorenco.

Dod tam šo vēstuli, kā citi nemana!

Un tagad dzīvo vesels, lai mans tēvs

To nepamana, ka ar tevi triecu.

Lanselots. Ardievu! — Asaras akceptierē
manu mēli, visskaistākā paganiete, vissaldākā žī-

diete! Kad kristīts vīrs tevis dēļ netop par viltnieku,
tad viss ir viltus. Bet ardievu! šīs aušīgās piles gan-

drīz izkausē manu vīrišķīgo dūšu ... ardievu!

(Aiziet.)

Džesika.

Tad staigā laimīgs, mīļais Lanselot!

Ak vai, cik grēcīga ir mana sirds,
Kā kaunos sava tēva meita būt,

Kaut viņa asinis man dzīslās plūst,
Tak viņa domas nemīt sirdī man.

Lorenco! nāc šo šaubīšanos beigt,
Ja izpildi, ko solījies priekš Dieva,
Tad kristīšos un būšu tava sieva!

(Aiziet.)

Sestais skats

Graciano. Lorenco. Salarino. Solanio.

Lorenco.

Ja gan, mēs aizbēgsim no vakariņām,

Un, pārģērbušies manā dzīvoklī,
Pēc stundas būsim atkal atpakaļ.

Graciano.

Mēs neesam uz tam vēl gatavi.
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Salarino.
Ir lāpu nesēji nav apgādāti.

Solanio.

Ja visu nevar koši sarīkot,
Tad gājiens neizskatīsies ar' labi;
Lai tādēļ atmetam šo nodomu!

Lorenco.

Bet pulkstens ir tik deviņi; tā tad atliek

Mums divi stundas vēl priekš rīkošanās.

Septītais skats

Pirmītējie. Lanselots (ar vēstuli).

Lorenco.

Nu, Lanselot, ko jaunu vēstīsi?

Lanselots. Ja jums patiktos šo atplēst, tad

laikam dabūsiet to zināt!

Lorenco.

Es pazīstu šo rokrakstu: patiesi

Tā skaistā roka, kas to rakstīja,
Ir baltāka par šito papīru.

Graciano.

Patiesi, tā būs mīlestības vēsts!

Lanselots. Ar jūsu atļauju, mans kungs.
(Grib iet.)

Lorenco.

Kurp iesi?

Lanselots. Man jāielūdz mans vecais kungs,

žīds, vakariņās pie jaunā kunga kristītā.

Lorenco.

Še ņem un saki daiļai Džesikai,
Ka nekavēšos pie tās ierasties!

Ej, teic to viņai slepus!
(Lanselots aiziet.)

Mani kungi,
Vai nesāksiet uz masku gājienu jau posties?
Es esmu apgādājies lāpnesi!
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Salarino.

Nudien, es iešu tūlīņ rīkoties.

Solanio.

Es ar' tāpat!

Lorenco.

Tad uzmeklējiet mani

Un Graciano jau nēc kādas stundas

Tā dzīvoklī.

Salarino.

Ja gan, to darīsim!

(Solanio un Salarino aiziet.)

Graciano.

Vai vēstule no daiļās Džesikas?

Lorenco.

Tik tev to drīkstu sacīt. Viņa raksta,

Kas man ir jādara, lai slepeni
To varu izvest no tās tēva nama.

Tai esot zelts un dārgi akmeņi
Un pāža apģērbs ar' jau pagādāts.
Nāc, iesim abi, izlasīsi ceļā.
Mans lāpnesis būs daiļā Džesika.

(Abi aiziet.)

Astotais skats

Šeiloks. Lanselots.

Še i 1 o k s.

Nu gan tu redzēsi ar paša acīm,
Cik liela starpība ir starp Basanio

Un veco Šeiloku — he, Džesika! —

Tur nevarēsi vairs tā pieēsties,

Kā še pie manis — he, Džesika!

Tā slinkot, snaust un drēbes noplēst —

fle, Džesika! vai dzirdi!

Lanselots. He, Džesika!

Še i 1 o k s.

Kādēļ tu sauc? Vai es to pavēlēju?
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Lanselots. Jus, cienīgs kungs, arvienu ap-

galvojiet, ka es bez pavēles it neko nedarot.

Devītais skats

Pirmītējie. Džesika.

Džesika.

Vai jūs še saucāt? Ko jūs vēlaties?

Še i 1 o k s.

Es esmu šodien ielūgts vakariņās,
Še, Džesika, tev manas atslēgas.

Kādēļ gan eimu turp? — Aiz mīlestības

Tie mani nelūdz; —nē, tie grib man glaimot.
Aiz naida vien es iešu turp, lai varu

Šī izšķērdīgā vīra mantu tērēt.

Tu, Džesika, mans bērns, nu uzlūko

Tik manu namu! Man gan netīk iet,
Es sajūtu, ka nelaime man draudē —

Jo šonakt sapņoju par naudas maisiem.

Lanselots. Lūgtu, kungs, nākat, mans jau-
nais kungs gaida uz jūsu ierašanos.

Še i 1 o k s.

Un es uz viņa.

Lanselots. Viņi ir kautko norunājuši —

es negribu izpaust, ka redzēsiet masku gājienu, bet

ja jūs to redziet, tad tas nebūt neatgadījās nejauši, ka

man pērn sāka pa degunu asinis tecēt taisni otros

lieldienas svētkos pulksten sešos no rīta, kas to gad'
iekrita tanī dienā, kurā četri gadi iepriekš pēcpus-
dienas bij pelnu diena.

Še i 1 o k s.

Ko? masku gājiens? — Džesika, vai dzirdi!

Slēdz durvis ciet un kad tu dzirdi bungas
Un līko svilpju skarbo pīkšķēšanu,
Tad nemēģini pie logiem skatīties
Uz ielu, kur šie kristīgajie nelgas
Ar noraibotiem ģīmjiem apkārt klejo.
Bet aizbāz labāk mana nama ausis —

Es gribu sacīt: logus — lai ne skaņa
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No viņu trokšņa negantā nenāk

Tai namā, kurā gods un tikums valda.

Es zvēru pie Jēkaba zižļa: man

Nemaz nav prāts, pie viņiem mieloties.

Bet tomēr iešu turp. Ej tu iepriekš
Un teic, ka nākšu.

Lanselots. Es iešu iepriekš, kungs. (Uz

Džesiku.) Bet jūs, jaunkundze, tomēr variet skatīties

pie loga, visiem aizliegumiem par spīti.

Jo gar to kāds kristīgs ies,
Žīdietei kas patiksies!

(Aiziet.)

Še i 1 o k s.

Ko tev šis neticīgais muļķis teica? he?

Džesika.

Viņš teica: jaunkundz, sveiki! Vairāk nē.

Še i 1 o k s.

Šis nelga citādi ir gluži, labs,
Bet tik par nelaimi par daudz liels ēdējs.
Pie darba tas mēdz līst kā gliemezis,
Un gul pa dienu kā īsts miega pūznis.

Es tranus savā stropā necietīšu

Un atlaižu to tādēļ, lai tas iet

Pie tāda, kuram labprāt novēlu,
Ka šis līdz tērēt aizlienēto naudu.

Nu, Džesika, ej tagad istabā;
Varbūt ka drīz vien atkal pārnākšu,
Un dari, kā tev teicu: aizslēdz durvis.

Ko cieši sienam, tas ir drošs arvienu,
To piedzīvojam mēs ikkatru dienu.

(Aiziet.)

Džesika.

Ardievu tad! Tas būs liels zaudējums:
Man nebūs tēva, meitas nebūs jums!

(Aiziet.)
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Desmitais skats

Graciano. Salarino. Vēlāk Lorenco.

Tad Džesika.

Graciano.

Rau, šī tā vieta, kurā Lorenco

Mums lika nostāties.

Salarino. Un laiks jau sen ir klāt.

Graciano.

Man tīri brīnums, ka viņš kavējas:
Jo tie, kas mīl, skrien priekšā pulkstenim.

Salarino.

Bet redziet, tur Lorenco pats jau brauc.

Lorenco.

Jums, draugi, jāpiedod, ka aizkavējos,
Ne es, bet tik mans veikals pie tam vainīgs.
Ja jūs reiz gribiet sievas zagt, tad es

Ar' gaidīšu uz jums tik ilgi. — Nākatļ
Te dzīvo žīds, mans sievas tēvs! — E, kas

tur?

(Džesika pie loga.)

Džesika.

Kas jūs tāds esiet? sakiet man, lai zinu,
Kaut gan es skaidri pazīstu jūs' balsi.

Lorenco.

Lorenco un tavs mīļākais.

Džesika.

Lorenco — ja, un ar' mans mīļākais.
Jo ko gan vēl tā mīlu? Un kas cits,
Kā vienīgi tik jūs, Lorenco, zina,
Vai es ar' esmu jūsu mīļākā?

Lorenco.

To liecinās tev Dievs un pašas sirds.

Džesika.

Man prieks, ka tumšs un manis neredziet,
Jo man liels kauns par savu pārvēršanos.
Bet mīlestība akla, samīlējšies
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Jau neredz aplamības, ko tie dara.

Ja tie to varētu, tad Amors nosarktu,
Ka es par zēnu esmu pārvērtusēs.

Lorenco.

Nāc ārā, tev vajg' manu lāpu nest.

Džesika.

Ko? Vai man jāapgaismo pašas kauns?

Tas tā kā tā jau par daudz gaiši redzams

Ai, mīļākais, tā mani katris redzēs,
Un man turpretī vajag paslēpties.

Lorenco.

Bet nāc tūlīt; jo tumšā nakts jau pošās
Drīz projām bēgt, tāpat kā tu;

Basanio mūs gaida savās dzīrās.

Džesika.

Es slēgšu durvis cieti, paņemšu
Vēl vairāk dukātu, un būšu tūlīt klāt.

(Aiziet no loga.)

Graciano.

Nē, goda vārds! Šī meiča eņģelis —

Ne žīdiete.

Lorenco.

Lai esmu nolādēts,
Ja nemīlēju to no visas sirds!

Jo tā ir gudra, ja es pats ko jēdzu,
Un skaista ar', ja mani acis neviļ,
Un uzticīga, kā jau piedzīvoju,
Lai tā tad — gudra, skaista, uzticīga
Mīt manā mūžam pastāvīgā sirdī!

(Džesika iznāk.)

Nu vai tu klāt? Tad mums ar' jāiet būs;
Jo masku gājiens tur jau gaida mūs!

(Visi aiziet.)
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Pārvēršanas

Vienpadsmitais skats

Solanio. Salarino.

Solanio. Nu, kas jums dzirdams uz Rialto

salas?

Salarino. Līdz šim tikai tas, ka tirgotajā

Antonio kuģis jūras šaurumā sadragāts ar visu dār-

go lādiņu, ja izpaustajām valodām taisnība.

Solanio. Diemžēl tām ir pilnīga taisnība.

Krietnais Antonio, godīgais Antonio — ak, kaut jel
zinātu nosaukumu, kas būtu cienīgs stāvēt viņa vār-

dam līdzās.

Salarino. Vai tiešām viss jau galā!

Solanio. Ja — galā, jo viņš pazaudējis ve-

selu kuģi.

Salarino. Es vēlētos, kaut viņa zaudējumiem
būtu beigas.

Solanio. Es sacīšu pie laika amen, iekam

velns neizjauc manu lūgumu; jo tur viņš pats nāk

žīda veidā.

Divpadsmitais skats

Še i 1 o k s ar ļaudīm.

Solanio. Nu, Šeilok, kas jauns atgadījies tir-

gotāju starpā?

Šeil o k s. Jūs zinājāt, jūs zinājāt vislabāki par

manas meitas bēgšanu.

Salarino. Pareizi, es no savas puses gluži
labi pazinu šuvēju, kas tai pielika spārnus ko aiz-

laisties.

Solanio. Un Šeiloks no savas puses zināja,
ka putniņš jau prot laisties; un tad ir visu putnu iera-

dums, atstāt ligzdu.

Šeiloks. Par to viņa ari dabūs savu sodu.

Salarino. Droši, ja velns būs viņai par soģi.
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Šeil ok s. Mana paša miesa un asins var pret

mani tā grēkot.
Solanio. Fui, Šeilok! Tāda vecuma ta vel

grēko!
Šeil ok s. Es teicu, ka mana meita ir mana

miesa un asins.

Salarino. Starp tavu un starp viņas miesu

ir vairāk starpības, nekā starp melnu un baltu. Bet

sakiet mums, vai esiet dzirdējuši, vai Antonijam uz

jūras kaut kas gājis bojā?

Šeil 6k s. Te man atkal cita nelaime: tāds

bankrotētājs, tāds izšķērdētājs, kurš gandrīz vairs ne

acis nedrīkst rādīt uz Rialto salas; tāds übags, kas

citkārt tik lepni mēdza nākt uz tirgu — lai viņš sar-

gās no manis ar savu parāda zīmi! — viņš lamāja
mani vienmēr par augļotāju — lai viņš sargās no

manis ar savu parāda zīmi! — viņš vienmēr aizdeva

naudu aiz kristīgas mīlestības, — lai viņš sargās no

manis ar savu parāda zīmi!

Ļaudis (smejas). Hahaha!

Salarino. Nu, es esmu pārliecināts, ka tu ne-

ņemsi nosacīto mārciņu no viņa miesas, ja viņš laikā

tev nesamaksās savu parādu. Jo kur tā gan der?

Šeil ok s. Zivis ko makšķerēt. Ja tā ne-

apmierina izsalkumu, tad tā tomēr apmierina manu

atriebšanos. Viņš ir mani licis novārtā, izjaucis man

peļņu — veselu pusmiljonu, smējies par maniem zau-

dējumiem, zobojies par manu peļņu, nopēlis manu

tautu, kavējis manu veikalu, atvīlis manus draugus,

sarīdījis manus ienaidniekus. Un kādēļ? Ka esmu

žīds. Vai žīdam nav acu? Vai žīdam nav roku,
prāta, jūtu, kaislību? — Vai žīdu neuztur tas pats
ēdiens, neievaino tie paši ieroči, nevārdzina tās pa-

šas slimības, neizdziedē tās pašas zāles, nesilda tā

pate_vasara un nesaldē tā pate ziema, kā kristīgo?
Ja jus ieduriet mums, vai neplūst mums asinis? Ja

jūs kutiniet mūs, vai tad nesmejamies? Ja iedodiet

mums nāves zāles, vai tad nenomirstam? Un ja ap-

vainojiet mus, vai tad lai neatriebjamies! Ja līdzi-
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nājamies jums visās lietās, tad gribam ir šai ziņā

jums līdzīgi būt. Ja žīds apvaino kādu kristīgo, kas

ir tā lēnprātība? Atriebšanās! Ja kristīgs apvaino

kādu žīdu, kas lai būtu viņa pacietība pēc kristīgas

priekšzīmes? Nu, atriebšanās. Es gribu izlietot šo

negantību, kuru jūs man māciet,un es tiešām būtu ne-

sapraša, ja nepārspētu savus skolotājus.

Trīspadsmitais skats

Pirmītējie. Tubals.

Solanio. Tur nāk vēl otrs no viņa cilts: bet

trešā tāda vairs nav pasaulē, ja pats velns nepaliek

par Žīdu. (Solanio un Salarino aiziet.)

Šeil ok s. Nu, Tubal, kādu ziņu tu atnes no

Dženovas? Vai atradi manu meitu?

Tubals. Bieži gan nonācu vietās, kur par

viņu runāja, bet atrast viņas neatradu.

Šeil ok s. Ai, ai, ai!... Dimants pagalam,
maksā man divi tūkstoši dukātu Frankfurtē. Līdz

šim vēl lāsts nebij aizskāris mūsu tautu! Līdz šim

nekad to nesajūtu. Divi tūkstoši dukātu tas mak-

sāja! Un vēl daudz citu dārgu, dārgu rotu! Es vē-

lētos, kaut mana meita nomirusi gulētu man pie kā-

jām un visas rotas atrastos tai ausīs. Vēlētos, kaut

tā iezārkota gulētu man pie kājām un zārkā būtu

mani dukāti! Ne vēsts no viņiem? Ech! kad tevi!

un vēl es nezinu, cik daudz man izies, kamēr viņus
saķers! Ech! zaudējums uz zaudējuma, un nedz

gandarījuma, nedz atriebšanās. Pasaulē nav citas

nelaimes, kā tikai tā, kas man uzbrūk, nav citu no-

putu, kā tikai tās, kuras es izdvešu, nav citu asaru,

ka tikai tās, kuras es izleju.
Tubals. Ja, citiem cilvēkiem ari nelaimes

diezgan. Antonio, kā es Dženovā dzirdēju —

Šeiloks. Ko, ko, ko? Nelaime? nelaime?

Tuba Is. Viņam aizgājis bojā kuģis, kas patla-
ban nācis no Tripolisas.
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Šeiloks. Paldies Dievam, paldies Dievam!

Vai tas tiesa? Vai tiesa?

Tubals. Es runāju ar dažiem kuģa ļaudīm,

kuri bij izglābušies.

Šeiloks. Pateicos tev, mīļais Tubal, branga

vēsts, branga vēsts! Haha! Kur? Dženovā?

Tubals. Es dzirdēju, ka Dženovā jūsu meita

vienā pašā vakarā iztērējuse 80 dukātus.

Šeiloks. Tu iegrūd man nazi sirdī, es neda-

būšu savu naudu nekad vairs redzēt — 80 dukātu uz

reizi! 80 dukātu!

Tubals. Bet daži Antonio parādu devēji ce-

ļoja ar mani reizē uz Venēciju, tie apgalvoja, ka vi-

ņam patiesi jākrīt bankrotā.

Šeiloks. Tas man patīk! Es viņu mocīšu, es

viņu spīdzināšu. Tas man patīk!

Tubals. Bet kāds no tiem man rādīja gre-

dzenu, kuru jūsu meita tam bij devuse par mērkaķi.

Šeiloks. Kaut viņu pats nelabais! Tu no-

moci mani, Tubal. Tas bij mans smaragds. Es da-

būju to no savas Leas, kad vēl biju neprecējies. Es

to nebūtu atdevis ne par veselu mērkaķiem pilnu
mežu.

Tubals. Bet Antonio patiesi kritis bankrotā.

Šeiloks. Ja, tas ir tiesa! tas ir patiešām
tiesa! Ej, Tubal, pieņem tiesas sulaini, pieņem to jau

četrpadsmit dienas agrāk. Es viņam izraušu pat sirdi,
ja tas laikā nespēs maksāt; jo kad viņa vairs nebūs

Venēcijā, tad es varu darīt, ko gribu. Ej, Tubal, ej,

un sagaidi mani pie mūsu sinagogas! ej, mīļo Tubal!

pie mūsu sinagogas, Tubal! (Abi prom.)
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Trešais cēliens

Pirmais skats

Basanio. Porcija. Graciano. Nerisa. Citi.

Porcija.
Es lūdzu, nesteidzieties! Uzgaidiet
Vēl kādas dienas, iekams mēģiniet.

Jo kad jums misās, tad jums jāiet projām.

Un tādēļ uzgaidiet:! Kaut kas man saka —

(Bet mīlestība tā vis nav) — ka es

It gluži nožēlotu jūsu aiziešanu,

Un tā — jūs ziniet — ienaids nemēdz darīt.

Bet lai jūs nepārprotiet mani, tad es

Jums saku — (kaut gan tikumīgas meičas

Mēdz vairāk domāt, nekā izrunāt) —

Ka labprāt vēlētos jūs uzkavēt

Vēl vienumēnesi, vai ari divus,

Pirms izmēģiniet, vai jums laimēsies.

Basanio.

Jel atļaujiet man izvēlēt, jo tagad
Es tiešām atrodos uz moku sola.

Porcija.
Basanio uz moku sola? Sakiet,
Kāds noziegums mīt jūsu mīlestībā?

Basanio.

Tik tas, kas mēdz caur šaubīšanos celties,

Jo man vēl jāšaubās, ka kļūšu laimīgs.

Tad drīzāk sniegs un uguns savienosies,

Kā noziegums ar manu mīlestību.

Porcija.
Man šķiet, jūs runājiet uz moku sola,
Kur cilvēks piespiests teikt, ko citi grib.
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Ja apsoliet man dzīvību, tad teikšu

Jums taisnību.

Porcija.
Nu labi, sakiet to

Un dzīvojiet.

Basanio.

Nē, sakiet to un milejiet!
Tas iraid viss, ko varu izsacīt.

Tad laižiet man' pie šķirstiņiem un laimes.

Porcija.
Lai notiek! Vienā atrodas mans veidols.

Ja mani mīliet, tad to atradīsiet.

Nerisa un jūs citi, ejiet sāņus.
Lai atskan muziķa, kamēr viņš izvēlas,
Ka tas, — ja izvēloties viņam misās —

Tad nobeidzas kā gulbis žēlā daiņā.

Ej, izvēlies! Man vēl daudz baigāks prāts
Ir nekā tev, lai tu pie mērķa nāc.

(Muziķa, kamēr Basanio pārdomā par šķirstiņiem.)

Dziesma

Pirmā balss.

Teic, kur mīlestību jūt?
Vai tas prāts, vai sirds varbūt?

Kā tā ceļas, kā tā zūd?

Otrā balss.
Tā vispirms tik acīs mīt

Un caur skatiem sirdī slīd:

Bet šis bērniņš, kas tā dzimst, —

Drīz turpat ar nāvē grimst.

Bēru zvans lai atskan tam,
Es nu sāku: bim, bim, bam.

Basanio.

Zem spožas ārpuses ir reti tas,

Ko viņa apsola. Caur greznu izskatu

Jau pasaule arvienu apmānīta.
Nē, viltīgs zelts, es tevis negribu,
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Ne ari tevi, sudrabs, bālais vergs,

Kas cilvēkiem tik pazemīgi kalpo.
Tik tu tur, prastais svins, kas drīzāk draudē,
Nekā ko apsoli: tavs vienkāršs izskats

Man' pievelk vairāk, nekā jaukie vārdi,
Kas apsola man visu laimi lemt:

Es neklausu un gribu svinu ņemt.

Porcija.
Ai, mīlestība, slāpē savu prieku!
Jel pamazini līgsmo jūtu varu

Un dari stipru tagad manu garu,

Lai es aiz liela prieka nenobeidzos.

Basanio (atver svina šķirstiņu).
Ko redzu šeitan? Skaistās Porcijas veidols!

Kas iespēja šo brīnumu gan radīt

Un dabai nākt tik tuvu?Vai šīs acis dzīvas?

Un še ir zīmīte, kas satur manu laimi!

~Jūs, kas neļāvāties krāpt,
„Spējāt savu laimi glābt!
„Tā kā to nu protiet gūt.
~Tad ar' variet mierā būt.

„Lai jums viss pa prātam šķiet,

„Un ir turpmāk labi iet,
„Tad ņemiet savu līgaviņu

„Un mīli nobučojiet viņu."
Cik laipnis raksts! To nevarat man liegt,
Es nāku še pret zīmi ņemt un sniegt,
Un šaubos vēl, vai tiešām tā viss būs,
Līdz to it laipni aplieciniet jūs.

Porcija.
Lai jūsu augstcienību iegūtu,

Es vēlos būt tik skaista, bagāta un tikla,
Bet mana vērtība ir visai niecīga:

Viss, ko caur mani variet iemantot,
Ir nerātna un nemācīta meiča,

Kas laimīga, ka tā vēl nav par vecu

Priekš mācīšanās; vēl daudz laimīgāka,
Ka nav priekš mācīšanās gluži muļķe;
Vislaimīgākā, ka tā savu sirdi
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Var atdot jūsu rokās, lai to vadiet,
Kā viņas vīrs, kā valdinieks un kārais.

Es pate, viss, kas pieder man, ir jūsu.
Še ņemiet to līdz ar šo gredzenu!
Bet kad jūs šķirsaties no tā, to pazaudēsiet,
Vai ari kaut kam dāvināsiet, tad

Tas nozīmēs jūs' mīlestības galu,
Un dos man iemeslu ar' sūdzēties par jums.

Basanio.

Ak, jaunkundze, es nezinu, ko sacīt!

Tik vien priekš jums rit asins manās dzīslās.

Bet ja šis gredzens nozūd no šī pirksta,
Tad dzīvība ar' zudīs no šīm krūtīm,
Un sakiet tad: Basanio ir miris.

Nerisa.

Mans kungs un jaunkundze, nu iraid laiks,
Ka mēs, kas bijām klāt un redzējām
Šo piepildoties, novēlam jums laimi:

Daudz laimes, cienīgs kungs un jaunkundze!

Graciano.

Siņjor Basanio un daiļā jaunkundze,
Es vēlu jums, ko tikai sirds jums vēlas.

Un gribēju jums lūgt, lai atļaujiet,
Ka drīkstu ar jums reizē apprecēties.

Basanio.

No visas sirds, ja atrod krietnu sievu.

Graciano.

Paldies jums, kungs: jūs gādājāt man sievu:

Jus kundzi redzējāt, es kalponi;
Jus mīlējāt, es ar': jo dīkā stāvēt

Man nepatīk, tāpat kā jums, Basanio.

Un pūlēdamies, kamēr sviedri plūda,
Un glaimodams, kamēr man visa mute

No mīlestības vārdiem kļuva sausa,

Es beigās ieguvu to saldo malciņu,
Ka šita daiļaviņa apsolījās
Ir mani mīlēt, kad tās jaunkundze

Jus laimi būšot nodibinājuse.
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Porcija.
Vai tiesa tas, Nerisa?

Nerisa.

Tiesa, jaunkundze.
Kad jūs tik ar to mierā.

Basanio.

Un, Graciano,
Vai to patiesi gribiet?

Graciano.

Ja, patiesi, kungs!
Basanio.

Jūs' kāzas mūsu svētkus pagodinās.

Graciano.

Bet kas tur nāk? Lorenco un tā žīdiete?

Ko? un mans tautietis un draugs, Salarino

Otrs skats

Lorenco. Džesika. -Salarino.

Basanio.

Lorenco un Salarino, esiet sveiki!

Jel atļaujiet man, daiļā Porcija,
Ka apsveicinu savus mīļos draugus
Un tautiešus.

Porcija.
Ls ar' to daru, kungs,

Un sirsnīgi tiem pretīm saucu: Sveiki!

Lorenco.

Es pateicos! Mans nodoms nu gan nebij
Jūs apciemot, bet gluži nejauši
Es ceļā sastapos ar Salarino,
Kas mani lūdza, lai tam eju līdz,
Un es tam ari paklausīju.

Salarino. j a

To darīju, un man bij iemeslis.

Šiņjors Antonio jūs sveicina.

(Dod Basanio vēstuli.)
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Basanio.

Pirms es to lasu, lūdzu pastāstiet,

Kā manam mīļam draugam tagad klājas?

Salarino.

It labi, kungs, ja nebūtu tam raizes.

Šī vēstule jums visu pastāstīs.

Graciano.

Nerisa, uzjautriniet svešinieci,

Un apsveiciniet viņu. Jūsu roku,

Salarino! — Kas Venēcijā jauns

Ir noticis? Ko dara tirgotājs
Antonio? Es zinu, viņš būs priecīgs
Par mūsu laimi. Jo mēs esam Jasoni,

Kas zelta auna ādu ieguvuši.

Salarino.

Es vēlos, kaut jūs iegūtu to zeltu,
Ko viņš ir zaudējis.

P 0 r c i 3' a- Šai vēstule]
Būs laikam nelāgs saturs, jo ta laupa
It visu krāsu no Basanio vaigiem.

Basanio, mums tagad visi prieki
Un bēdas pieder abiem kopīgi,
Un tādēļ man ar' nākas sava daļa
No tā, kas vēstulē.

B a s^ a 111 °- Ak, dārgā Porcija!

Še atrodas visbriesmīgākie vardi,

Kas papīri jebkad ir traipījuši,
Bet vai tas taisnība, Salarino, ka nekas,
Ko viņš bij uzņēmies, nav šoreiz izdevies?

Un vai neviens pats kuģis neizbēdza

No tirdzniecībai draudošajām klintīm?

Salarino.

Nē, it neviens, mans kungs! Turklāt man

šķiet,

Ka, ja tam ari būtu diezgan naudas,
Ko žīdam maksāt, šis to nepieņemtu.
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Es neesmu līdz šim gan redzējis

Vēl radījumu cilvēcīgā veidā,

Kas ir tik kārs un tāpat izslāpis
Pēc sava līdzcilvēka asinīm.

• No agra rīta līdz pat vakaram

Viņš apgrūtina dodžu lūgumiem,
Un sūdzas, ka tā liela netaisnība,
Ja neizpildot viņa prasību.
Vai dividesmit tirgoņi, pats dodžs

Un augstie senatori mēģina

To pierunāt — bet viņš tik pastāv,
Ka jādod tas, kas parādzīmē solīts.

I) ž'cs i ka.

Es zinu, kungs, ja likumi un vara

Vien nestāsies tā negantībai ceļā,
Tad Antonio draudē briesmīgs liktens!

Porcija.
Vai tas jums ir mīļš draugs, kas tādos spo-

stos?

Basanio.

Mans mīļais draugs, un krietnis, godīgs vīrs.

Porcija.
Cik naudas viņš ir žīdam parādā?

Basanio.

Trīs tūkstoš dukātu priekš manis.

Porcija.
Ko? tik vien?

Tad dodiet viņam seši tūkstoši,
Un iznīciniet parādzīmi, ņemiet
Ar' divreiz seši tūkstoši, pat trīs reiz,
Jo tādam krietnam draugam nebūs aizskart

Ne matu caur Basanio vainu. Es

Jums došu zeltu, ar ko simtukārt

Šo mazo parādiņu samaksāt.

Tos samaksājiet pēc mūs' laulības

Un atvediet šo krietno draugu šurp.

Bet izlasiet man viņa vēstuli.



Basanio. „Mīļais Basanio, visi mani kuģi ir

„aizgājuši bojā. Mani parādu devēji mani vairsne-

„žēlo; mana manta ir izputējuse. Mana parādu zīme,

„kura žīdam rokās, ir notecējuse, un tā kā vairs ne-

palikšu dzīvotājs, ja pie manis izpilda to, kas tanī

„uzrakstīts, tad visi oarādi mūsu starpā ir izlīdzināti.

~Kaut es tevi tik vēl mirdams dabūtu redzēt. Bet

„dariet pēc savas patikšanas, kad jūsu mīlestība jūs

«nepiespiež nākt pie manis, tad manai vēstulei tas

„nav jādara."

Porcija.

Ak, mīļais, ejiet, lai cits paliek viss!

Basanio.

Ja, kad jūs sakiet, tad es gribu iet!

Bet kamēr pārnāku, lai miegs man zustu,
Lai manas acis neaivērtos ciet'

Un mieru sirds līdz tam vairs nesajustu.

(Basanio un Graciano aiziet.)

Trešais skats

Porcija. Nerisa. Lorenco. Džesika. Baltazars.

Porcija.
Lorenco, tagad uzticu es jums
It visu savu namu — vadiet to

Līdz tam, kad Basanio būs atpakaļ.
Es pate Dievam slepus apsolījos
To laiku pārlaist svētās lūgšanās.

Nerisa tikai mani pavadīs,

Līdz viņas laulāts draugs un manējs pār-
nāks.

Netāl no šejienes ir klosteris,
Tur pa to laiku abas dzīvosim.

Jums jāpaliek ir še.

Lorenca
Labprāt to daru!

Jo jusu mājiens ir man pavēle.

Džesika.

Es novēlu jums laimību un prieku!
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Porcija.
Es pateicos un vēlu jums to pašu.
Ardievu, Džesika!

(Lorenco un Džesika aiziet. Pqrcija raksta vēstuli.)

Nu, mīļais Baltazar

Tu biji alaž uzticīgs un godīgs,
Tad pierādi, ka tāds ir tagad esi:

Ņem šito vēstuli un steidzies projām
Uz Paduu, cik ātri varēdams,
Tur dod to manam brālēnam Belariam,

Kurš iraid-slavens tiesu lietu pratējs.
Tad gādā, ka tos apģērbus un rakstus,
Ko viņštev dos, bez kavēšanās aiznes

Pie kuģīša, kurš cel uz Venēciju.
Ej, nekavē ar vārdiem velti laika!

Es nonākšu tur agrāk, nekā tu.

Ba 11 aza r s.

Ja, jaunkundze, es pienācīgi steigšos.

(Aiziet.)

Porcija.
Nerisa, nāc, es gribu kaut ko darīt,
No kam tu vēl nenieka nezini.

Mēs redzēsim daudz agrāk savus vīrus,
Nekā tie paši domā.

Nerisa.
TT ...

Un vai viņi

Ar' mūs tad redzēs?

Porcija.
T ._ , , KT .Ja, ka tad, Nerisa.

Bet tikai tādā apģērbā, ka tie

Mūs uzskatīs par sevīm līdzīgiem.
Es saderu, uz ko tik tu vien gribi,

Ka, ja par vīriem abas pārģērbsimies,
Es tomēr būšu košākais no abiem

Un zobenu ar godu valkāšu.

Es esmu gatava uz katru joku.

Nerisa.

Ko? vai lai pazemojamies par vīriem?
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Porcija.

Ak! kā tu runā! Kad tik kāds ko nedzird!

Ja, nac, es tev it visu izstāstīšu,
Kad ratos sēdēsim. Nāc, pienākums mūs

sauc!
Mums šodien vel liels gabals jānobrauc.
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Ceturtais cēliens

Pirmais skats

Dodžs. Senatori. Antonio. Basanio. Graciano.

Salarino. Solanio. Citi.

D o d ž s.

Nu, vai Antonio jau še?

Antonio.

Kā jūsu augstība to pavēlējāt.

Dodžs.

Man tevis žēl: jo tevīm jācīnās
Ar pretinieku, kas ir ciets kā klints.

Tas ir īsts necilvēks bez līdzcietības,
Ne krislīts žēlsirdības nemājo

Tā krūtīs.

Antonio.

Es jau dzirdēju, cik ļoti
Jūs' augstība ir pūlējusies panākt,
Lai žīds pret mani nebūtu tik briesmīgs.

Bet tā kā viņš ir nelokāms, un likums

Ar' mani nespēj glābt no vina naida,
Tad stādu pretīm vina piktumam
Tik pacietību vien un esmu gatavs
Ciest rāmu prātu viņa negantību.

Dodžs.

Lai iet kāds žīdu atsaukt tiesas priekšā.

Solanio.

Viņš gaid' aiz durvīm, cienīgs kungs, viņš
nāk.
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Otrs skats

Pirmītējie. Šeiloks.

Dodžs.

Pie malas, lai viņš nāk priekš mūsu vaiga.

Šeilok, it visi domā un man ar' tā liekas,
Ka tu tik izliksies tāds nežēlīgs
Līdz tam, kad pienāks izšķirošais brīdis.

Un tad, kā visi droši tic, tu būsi

Vēl līdzcietīgāks, žēlīgāks un laipnāks,
Nekā papriekšu izrādījies negants.
Mēs visi še no tevis gaidām, žīd,
Ka dosi žēlsirdīgu atbildi.

Še i 1 o k s.

Es augstībai jau teicu savas domas:

Es zvērēju pie mūsu svētām šabām,
Ka ņemšu to, kas man šai zīmē solīts.

Ja jūs to liedziet, tad jūs pārkāpjiet
Valsts likumus un mūsu tiesības.

Jūs prasiet man, kādēļ es labāk ņemu

Šo niecīgajo mazumiņu gaļas,
Nekā trīstūkstoš dukātu? Uz to

Es negribu jums atbildēt; bet domājiet
Ka tādēļ daru to, ka man tā tīkas.

Vai tā ir pietiekoša atbilde?

Ko? Ja man kāda žurka būtu mājā,

Kas mani moka, un es izdotu

Trīs tūkstoš dukātus, lai viņu nogalina?
Vai atbilde vēl nava pietiekoša?
Dažs nevar paciest kviekšķi sivēnu!

Cits paliek traks, ja kaķi ierauga.
Jo mūsu sirds, kas valda kaislības,
Mums krūtīs bieži saceļ ienaidu

Un mīlestību pašiem nezinot.

Un nu jums došu savu atbildi:

Tāpat, kā nevar izskaidrot, kādēļ
Šim ir tik nepatīkams kviecējs sivēns,
Tam atkal kaķis, rāms un derīgs lopiņš,
Tāpat ar' nezinu un negribu
Jums teikt nekādu citu iemeslu,
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Kā tikai to: man krūtīs mīt tāds riebums

Un nāvīgs ienaids pret Antonio,
Ka gribu, lai viņš izpilda, kas solīts,
Kaut gan caur to man ceļas zaudējums.
Vai pietiekoša jums šī atbilde?

Basanio.

Nē, tā nav it nekāda atbilde,
Tu cietsirdīgais vīrs, kas atvainotu,

Ka tagad izturies tik nežēlīgi.

Šeiloks.
Vai man būs atbildēt kā tev pa prātam?

Basanio.

Vai katris nonāvē to, ko viņš nemīl?

Šeiloks.

Kurš ienīst gan kaut ko, un tomēr

Labprāt to nenonāvētu?

Basanio.

Ne katras dusmas ar' mēdz pāriet naidā!

Šeiloks.

Ko, vai tu ļausies čūskai divreiz dzelt?

Antonio.

Es lūdzu, apdomājiet jel, jūs sākiet

Ar žīdu rāties, kam ir taisnība.

Jel nepūlaties vairs, bet izspriežiet
It īsi un pēc taisnības par mani,
Un ļaujiet žīdam ņemt, pēc kā viņš kāro

Basanio.

Trīs tūkstoš dukātu vietā še ir seši.

Šeiloks.
Ja katris no šiem seši tūkstoš dukātiem

Vēl seškārt būtu dalīts un ikkatra daļa
Ar būtu vesels dukāts, es to neņemtu,
Es pastāvētu tik uz savu zīmi.

Dodžs.

Kā tu gan cerē reiz uz žēlastību,
Kad pats to nepazīsti?
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Kāds gan sods man draudē,
Ja nedaru nekādu netaisnību?

Jums visiem še ir tik daudz pirktu vergu,

Ko jūs kā suņus, ēzeļus un zirgus

Pie grūta vergu darba lietojiet,

Tādēļ, ka viņus esiet pirkuši.
Kad es jums teiktu: «Atlaidiet tos brīvus

„Un sapreciniet tos ar saviem bērniem.

«Kādēļ tos spīdziniet zem grūta sloga?

«Jel dodiet viņiem tikpat mīkstas gultas,

«Kā jūsējās, un pamielojiet viņus

«Tiem pašiem ēdieniem." Tad jūs man at-

teiktu:

«Šie vergi jau ir mūsu." Un tādēļ es jums
saku:

«Šī mārciņa no viņa gaļas, ko

«Es prasu, iraid dārgi pirkta, pieder man,

«Un es to gribu katrā ziņā dabūt!" Ja

Jūs man to liedziet, tad es uzspļauju
Uz visiem jūsu lepniem likumiem!

Tad Venēcijā vairs nav taisnības!

Es pastāvu uz taisnu spriedumu!
Nu atbildiet: Vai es to dabūšu!

Dodžs.

Man tiesība šo tiesas sēdi atcelt,
Ja Belario, kāds augsti mācīts vīrs,

Pie kura aizsūtīju, lai viņš izšķir,
Vēl šodien neierodas.

Salarino.

Augstība,

Tur laukā atrodas kāds vēstnesis

Ar vēstulēm no Belario, kurš
Nupat kā atnācis no Paduas.

Dodžs.

Tad atnesiet mums vēstules un iesauciet

Ar' vēstnesi. Antonio, jel esi jautris!

Basanio.

Draugs, saņem dūšu! Lai tad drīzāk žīds
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Ņem manu miesu, asini un mantu,

Nekā kad tev tik piliens asiņu
Ir jāizlaista manis dēļ.

Antonio.
0

Basanio,

Jūs padariet tik tad man patikšanu,
Ja dzīvojiet un puškoj't manu kapu.

Trešais skats

Nerisa ienāk, ģērbusēs kā advokāta rakstvedis.

Dodžs.

Vai jūs no Paduas, no Belario?

Nerisa.

Ja, cienīts kungs, Belario sveicina

Jūs' augstību. (Nodod vēstuli.)

Basani o.

Kādēļ tu tur tik čakli

Trin savu naža asmeni?

Šeiloks.

Šim bankrotniekam nogriezt, kas man nā-

kas.

Graciano.

Pie savas sirds, nevis pie savas kājas,
Trin nazi asu, cietsirdīgais žīds!

Neviens pats asmens, pat ne bendes cirvis

Nav pus tik ass, kā tavas sīvās dusmas.

Vai it nekas vairs tevis nekustina?

Šeiloks.

Nē, it nekas, ko tu spēj izdomāt.

Graciano.

Tad esi nolādēts, tu asins suns!

Un tiešām grēks, ka tev vēl atļauj dzīvot.

Tu izjauc tā gandrīz man ticību:

Man tiešām jāpiekrīt Pitagoram,
Ka zvēru dvēs'les pāriet zilvēkos,
Jo tavas iegribas ir itkā zvēram,
Tik ļaunas, plēsīgas un asinskāras.
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Šeiloks.
Ja tikai tādiem lamāšanas vārdiem

Tu gribi izdeldēt šo parādzīmi,
Tad drīzāk samaitāsi savas plaušas.
Mans mīļais jauneklīt, vislabāk būs,

Ja drusku izlāpīsi savu prātu,

Jo citādi tas sagrūs drupu drupās.
Es meklēju še savu taisnību.

Dodžs.

Šai vēstulē Belario pats mums ieteic

Kādu jaunu veiklu doktoru.

Kur tad viņš ir?

Nerisa.
x
v - -a

i i
Viņš gaida tepat ara

Uz atbildi, vai atļausiet tam ienākt.

Dodžs.

Labprāt! Tad daži aizejiet pie viņa

Un pavadiet to pieklājīgi šurp. —

Lai tiesa pa to starpu uzklausās,
Ko Belario šai vēstulē mums raksta.

„Jūsu augstībai man jāpavēsta, ka biju ļoti

„slims, kad saņēmu jūsu vēstuli. Bet tai brīdī, kad

Jūsu vēstnieks ieradās, pie manis ciemojās kāds

Jauns tieslietu doktors no Romas. Viņa vārds

~Baltazars. Es iepazīstināju viņu ar visu sūdzības

~lietu starp žīdu un tirgotāju Antonio: mēs izšķirstī-

jām daudz grāmatu; viņš zin manas domas, lai jūsu

«augstībai manā vietā varētu kalpot. Es lūdzu, vi-

„ņam neliegt pienācīgo cienīšanu, tādēļ ka

„viņš vēl loti jauns: jo nekad vēl neesmu redzējis
«tādās jaunās miesās tik gudru prātu. Esmu pārlie-
«cināts, ka jūs viņu laipni uzņemsiet. Pārbaudījums
«no jūsu puses pacels viņa slavu daudz vairāk, nekā

«es to iespēju."

Jūs dzirdējāt, ko Belario raksta,
Un tur, man šķiet, ar' jaunais doktors nāk.
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Ceturtais skats

Porcija ienāk, ģērbusēs kā tieslietu doktors.

Dodžs.

Draugs, sniedziet roku man; jūs nāciet

No vecā Belario?

Porcija.

Ja, cienīgs kungs.
Dodžs.

Tad esiet sveiki, ieņemiet nu savu vietu!

Vai jums jau skaidri pazīstama lieta,
Kas šinī tiesā tagad jāizspriež?

P o r c i j a.

Šī lieta man jau skaidri izstāstīta.

Kurš še ir tirgotājs un kurš ir žīds?

Dodžs.

Antonio, vecais Šeilok, nākat priekšā!

Porcija.
Jums vārds ir Šeiloks?

Šeiloks.

Šeiloks ir mans vārds.

Porcija.
Jūs' sūdzība ir loti ērmota;

Bet viņa šoreiz tā ir sastādīta,
Ka Venēcijas likums neiespēj

To atraidīt. — Jūs esiet apsūdzēts
No viņa? Vai tā nav?

Antonio.
Ja, kā viņš teic.

Porcija.
Vai jūs to zīmi izrakstījāt?

Antonio. Ja.

Porcija.
Tad žīdam vajag' apžēloties!

Šeiloks.

Kas var mani spiest, ka man to vajag?
Sakiet!
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Porcija.

Nē, žēlastībai nevajg spiešanas,
Tā līst no debess kā maigs lietutiņš
Uz zemes virsu, divkārt svētīta:

Tā svētī to, kas dod, un to, kas ņem;

Tā ir visspēcīgākā spēcīgos un pušķo
Mūs' valdniekus daudz vairāk nekā kronis

Lūk scepters rāda pasaulīgo varu,

Ir cienības un goda nozīme,
Caur kuru kārais saceļ bijāšanu.

Bet žēlastība pārspēj sceptra varu,

Tā sēž uz troņa valdinieku krūtīs

Un iraid pašas dievīb's nozīme.

Jo pasaulīga vara tuvinājās
Visvairāk dievišķai, ja žēlastība

It koši vienojas ar taisnību.

Un tādēļ, žīd, ja meklē taisnību,
Tad apdomā, ka mēs pēc taisnības

Neviens pats neiekļūtum debesīs.

Mēs lūdzam žēlastību, un šis lūgums
Lai māca mums ir citus apžēlot.
Caur to es gribēju tev atgādināt,
Tik stingri neprasīt pēc taisnības.

Bet ja tu pastāvi uz to, tad tiesai

Uz vietas jānosoda tirgotājs.

Šeiloks.
Lai mani darbi nāk pār manu galvu!
Es prasu tik, lai spriež pēc likuma

Un lai man atdod, kas šai zīmē solīts.

Porcija.
Vai viņš tam naudu nespēj atmaksāt?

Basanio.
Še tiesas priekšā es to viņam solu

Pat divkārt; ja ar to vēl nepietiktu,
Tad apņemos to desmitkārt tam maksāt

Un ieķīlāju roku, galvu, sirdi.

Ja tas vēl nepietiek, tad skaidri redzams,
Ka neģēlība nospiež godprātību:
Es lūdzu, groziet šoreiz likumu
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Caur savu varu: pastrādājiet jel
Šo netaisnību labā mērķa dēl
Un neļaujiet šim negantniekam sasniegt,

Pēc kā viņš dzenas.

P0 r c 1 3
"

a- Nē, tas nedrīkst notikt:
Še Venēcijā nav nekādas varas,

Kas spētu grozīt vecu likumu.

Tas nevar būt.

Še i 1 o k s.

īsts Daniels! ak kā es tevi cienu;
Tu gudrais, jaunais tiesnesi!

Porci j a. „ ,Es lūdzu,

Jel parādiet man savu parādzīmi.

Šeiloks.
Še viņa ir, ak gudrais soģi, še!

P o r c i j a.

Šeilok, tev sola naudu trīskārt atdot.

Še i 1 o k s.

Es zvērēju, es zvērēju pie Dieva!

Un vai lai apgrūtinu savu sirdi

Ar nepatiesiem zvēriem? Nē, ne mūžam!

Porcija.
Tad labi, tā ir notecējuse,
Un žīdam tagad pilna tiesība

Ņemt mārciņu no tirgotāja gaļas,

Kas jāizgriež netāļ no pašas sirds.

Jel esi žēlsirdīgs, ņem naudu trīskārt,

Ļauj saplēst man šo zīmi.

Šcil ° ks- Ja man būs

Tas atdots, kas tur solīts. — Nu ir redzams,

Ka esiet gudris soģis, protiet likumus.

Jūs' izskaidrojums bija īss un skaidrs.

Es lūdzu, izspriežiet pēc tasnības,
Jo jūs jau šeitan esiet viņas aizstāvs:
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Tik tiešām, kā es dzīvs! neviens pats
cilvēks

Mani nespēs pierunāt: es pastāvu
Uz to, kas man šai zīmē solīts.

Antonio.

Es mīļi lūdzu tiesu, pasludināt
Man spriedumu.

P o r c i j a. Nu labi? tas tad skan:

Jums jāsniedz savas krūtis viņa nazim!

Šeiloks.
Ak gudrais soģi! krietnais jaunekli!

Porcija.
Jo mūsu likums skaidri norāda,
Ka tev patiesi jādabon tās ķīlas,
Kas šinī parādzīmē apsolītas.

Šeiloks.
Pareizi ja, ak gudrais, taisnais soģi!
Cik daudz tu vecāks nekā izskaties.

Porcija.
Tad atģērbiet nu krūtis!

Šeiloks.
Ja gan, krūtis -

Ta zīme stāv — vai ne, mans krietnais soģi!
Pie pašas sirds, tā tur it skaidri rakstīts.

Porcija.
Tā tiešām ir. Vai teitan kādi svari,

Ko gaļu svērt?

8e 11 0k s- Ja, tie jau man pie rokas.

P o r c i j a.

Ņem ārstu, Šeilok, pats par savu naudu,
Kas sasien vātis, lai tam nenoplūst
Daudz asiņu.

Šeiloks.
Vai tā ir zīmē teikts?
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Porcija.
Tas nē; bet kas par to. Tas būtu labi,
Ja tu to darītu aiz mīlestības.

Šeiloks.
Tas nestāv zīmē, nevaru to atrast.

Porcija.

Nu, tirgotāj, vai jums vēl kautkas sakāms?

A n to n i o.

Ne daudz! Es esmu jau ar visu gatavs. —

Sniedz roku man, Basanio, dzīvo vesels!

Jel neskumsti, ka man par tevi jācieš.

Nes labas dienas savai mīlai sievai,

Teic viņai, ka Antonio še beidzies,
Cik sirsnīgi viņš tevi mīlējis,
Un uzslavē vēl mani pat ir nāvē.

Jel nenožēlo, ka tu zaudē draugu,
Tam ar' nav žēl, ka viņš par tevi maksā;
Jo kad tik žīds man griezīs diezgan dziļi,
Tad viss tavs parāds ar' būs samaksāts.

Basanio.

Antonio, man iraid sieviņa,

Ko mīlu tā kā savu dzīvību.

Bet sieva, dzīvība un pasaule man

Nav augstāka nar tavu dzīvību.

Es atdotu it visu, atdotu

Šim velnam tur, lai tevi atpestītu.

Porcija.
Jūs' sieva gan par to vis nepateiktos,
Ja viņa dzirdētu, ko jūs še soliet.

Graciano.

Man ar' ir sieva, ko patiesi mīlu,
Un tomēr es labprāt to vēlētos,

_Ka viņa būtu augšā debesīs,
Ja tā tur spētu izlūgties no Dieva,
Lai groza žīda zvērišķīgo prātu.

Nerisa.

Tas labi, ka aiz viņas muguras
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Ta sakiet, citādi šis vēlējums
Gan laikam traucētu jūs' mājas mieru.

Šeiloks.

Lūk, tādi ir šie kristīgie!
Man ar' ir meita, — kaut tai labāk būtu

Par vīru kāds no barabasa cilts,
Nekā šis kristīgais. (Uz Porciju.) Laiks aiziet

tukšām runām,
Es lūdzu, sludiniet reiz spriedumu.

Porcija.
Tev pieder taisni pilna mārciņa
No šitā tirgotāja gaļas — tiesa

To atzīst un likums to ari ļauj.

Šeiloks.
Ak gudrais, taisnais soģi! — Tas ir sprie-

dums!

(Uz Antonio.)

Nāc, sataisies!

Porcija (uz Šeiloku).

Pag! uzgaidi vēl drusku!

Še jāievēro ir vēl tas: šī zīme

Tev neapsola pat ne pilīti
No viņa asinīm. Še skaidri rakstīts:

„Tik vienu mārciņu no viņa gaļas."
Ņem savu zīmi, ņem ar' mārciņu
No viņa gaļas — bet ja izgriezdams
Tu izliesi tik vienu pilīti

Kristīgu asiņu, tad tava manta

Un īpašums pēc mūsu likumiem

Nāks Venēcijas pilsētai par labu.

Graciano.
Ak taisnais soģi! — Liec to vērā, žīds!
Ak gudrais soģi!

Šeiloks.
Vai tā likums noteic?

Porcija.
Tu.varēsi pats pārliecināties,
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Jo tādēļ, ka tik cieti pastāvēji
Uz taisnību, tad to ar' dabūsi,
Un vairāk vēl, nekā pats vēlējies.

Graciano.

Ak gudrais soģi! — Liec to vērā, žīds!

Kāds taisnis soģis!

Šeiloks.
Ja, es pieņemu,

Ko solījāt! — Tad samaksājiet trīskārt

Man parādu un laižiet viņu vaļā.

B a s a n i o.

Še būs tev nauda.

Porci]a- Pag, žīds dabūs,
Kas viņam pienākas pec taisnības:

Viņš dabūs ķīlas, vairāk it neko.

Graciano.

Re, žīd! cik gudris un cik taisnis soģis!

Porcija.
Tad taisies tagad gatavs izgriezt gaļu.
Bet neizlej pie tam tik asinis,"
Un neizgriez nei vairāk, nei ar' mazāk,
Kā taisni mārciņu, jo tiklīdz svari

Pa mata platumu vien sašķiebsies,
Tad tev ir jāmirst, un tavs īpašums
Tad piekrīt valstij.

Graciano.

Tas ir otrs Daniels, — īsts Daniels!
Žīd! Ja, neticīgais, tagad

Es tevi dabūju pie gurniem tvert.

Porcija.
Ko žīds vēl gaida? Ņem nu savas ķīlas.

Šeiloks.

Tad atdodiet man mana paša naudu

Un atlaižiet reiz mani.

Basanio- Tā jau sen

Priekš tevis gatava: še viņa ir!
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Porcija.

Nē, viņš to tiesas priekšā liedzās ņemt,

Viņš dabūs tik, kas apsolīts šai zīmē.

Graciano.

Es saku, Daniels, ja, otrs Daniels!

Paldies tev, žīds, ka teici man šo vārdu.

Šeiloks.
Vai es pat savu naudu nedabūšu?

P o r c i j a.

Nenieka vairāk, kā tik mārciņu
No viņa gaļas, žīd, ko vari ņemt,
Ja gribi būt par visu atbildīgs.

Šeiloks. 1

Nu labi! Lai pats velns to viņam svētī!

Es nekaulēšos ilgāk.

Porcija.
Pagaidi,

Žīd, likums vel kaut ko no tevis prasa,

Jo Venēcijas likumos ir noteikts:

Ja kādam svešniekām var pierādīt,
Ka viņš reiz aplinkus vai ari taisni

Kautkuram Venēcijas pilsonim
Ir mēģinājis laupīt dzīvību,
Tad tam, kas šā caur viņu apdraudēts,
Ir tiesība ņemt pusi no tā mantas,
Bet otra puse piekrīt valdībai.

Un tikai dodžs viens pats pret visām balsīm

Tad spriež par noziedznieka dzīvību.

Krīt' ceļos, lūdz, lai valdnieks tev ir žēlīgs!

Graciano.

Lūdz, lai tev atjauj pašam pakārties!
Bet kad nu tava manta pieder valstij,
Tad tev nav vairs nekā, ko striķa pirkt.
Tev' vaj'dzēs pakārt uz valsts rēķina.

Dodžs.

Lai redzi, kāda starpība starp mums

Un tevi, tad es tagad dāvinu

Tev dzīvību, pirms ko vēl lūdzies. Puse
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No tavas mantas pieder Antonio,
Un otra puse piekrīt mūsu valstij;
Bet to tu vēl caur savu pazemību

Spēj sev par labu griezt.

Porcija. Ja? pr i ekš valsts,

Ne priekš Antonio.

Šeiloks.
Nē, ņemiet man

Ar' dzīvību un nedāviniet to!

Jūs postiet manu namu, ja tam laupiet
Tos pīlārus, uz kā tas balstīts.

Jūs nobeidziet man dzīvību, ja ņemiet

It visu to, no kā es dzīvoju.

P o r c i j a.

Antonio, kādu žēlastību jūs

Vēl gribiet viņam parādīt?

Graciano.

Par velti? vairāk nē, no Dieva puses, kā

A
. striķi!

Antonio.

Ja augstais kungs un tiesa dāvātu

Tam vienu pusi mantības, tad es

Ar' esmu mierā, ja viņš otru pusi
Dod manā glabāšanā tādā ziņā,

Ka to pēc viņa nāves atdodu

Tam vīram, kas nesen tā meitu zaga.

Bet man vēl divi nosacījumi:
Tam par šo žēlastību tūlīņ jāpārkristās.
Un otrkārt jānoraksta še pie tiesas,

Ka visu viņa īpašumu mantos

Tā meita Džesika un znots Lorenco.

Porcija.
Vai esi ar to mierā, žīd? Nu, ko tu saki?

Šeiloks.
Es esmu mierā!

P o r c i j a.
Rakstved, uzrakstiet

Šo mantojuma rakstu.
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Se 11 ok s. Es jūs lūdzu,
Jel atļaujiet man aiziet, man nav labi,
Jūs variet rakstu atsūtīt man pakal,
Es parakstīšos.

Dodžs.
R .

,
.
,

Ej, un dari to.

Graciano.

Pie kristības tev stāvēs divi kūmas,
Bet ja es būtu tik tavs tiesnesis,
Tad tu gan dabūtu vēl desmit kūmas,
Kas tevi vestu pakārt, nevis kristīt.

DodŽS (uz Porciju).

Kungs, es jūs ielūdzu uz pusdienu
Pie sevis.

Porcija.
R

"

_ . ._ ,

Es it pazemīgi lūdzu,
Jel atvainojiet mani, cienīgs kungs,
Jo man šovakar jābūt Paduā,

Un tādēļ tūlīt jādodas man ceļā.

Dodžs.
Man žēl, ka jums vairs laika nav. —

Antonio,
Jel esiet pateicīgs šim goda vīram:

Man šķiet, ka jūs tam daudz ko parādā.

(Dodžs, senatori un pavadoņi aiziet.)

Piektais skats

Basanio. Porcija. Graciano. Nerisa. Antonio.

Basanio.

Ak cienīts kungs, es un mans draugs, mēs

esam

Caur jusu asprātību šodien glābti
No lieliem zaudējumiem; un par to

Mēs labprātīgi izmaksājam jums
Šos zināmos trīs tūkstoš dukātus,
Ko žīdam esam parādā, kā mazu algu
Par jusu pūliņiem.
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Antonio. Un paliekam
Turklāt vel turpmāk jusu parādnieki,
Kas mīlēs jūs un pakalpos jums alaž.

Porcija.
Kas pats kļūst laimīgs, tam ir diezgan

algas :

Es esmu laimīgs, ka jūs izglābu
Un tā man šķiet it pietiekoša alga.

Basanio.
Man tomēr vēl jums jāuzplijas, kungs:
Jel pieņemiet kaut kādu piemiņu,

Nevis kā algu, bet kā taisnu meslu,
Un jums ir jāapsola divas lietas:

To neliegties un man ar' pašam piedot. .

Porcija.
Jūs uzplijaties man tik ļoti: labi,
Es padodos ar', un aiz mīlestības

Pret jums es pieņemu šo gredzenu.
Jel neatraujiet roku atpakaļ,
Es citu neko neņemšu, un jūs
To nedrīkstiet man liegt, ja mani mīliet.

Basanio.
Šis gredzens, mīļais kungs, ir tikai nieciņš.
Man būtu kauns, ja es to dotu jums.

Porcija.
Es citu neko negribu, kā to,
Un prāts, man šķiet, tik ļoti pēc tā nesas.

Šis gredzens man ir dārgāks pats caur sevi,

Nekā caur savu naudas vērtību.

Basanio.

Es dāvāšu jums to visdārgāko,
Kāds Venēcijā vien būs atrodams,
Un likšu to caur izsaucējiem meklēt.

Bet, aizbildiniet, to es nevaru jums dot.

Šo gredzenu man deva mana sieva.

Tā pate uzmauca to pirkstā man

Un lika zvērēt, ka to neatdošu

Nevienam un ar' nepazaudēšu.
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Porcij_a._ 9%

Ar tādam tukšam izrunām dažs labs

Mēdz taupīt dāvanas. Ja jūsu sieva

Nav gluži aušīga un dabon zināt,

Ka es šo gredzenu patiesi pelnīj's,
Tad tā jums ilgi ar' vis nedusmos,

Ka atdevāt to. Labi! un nu sveiki!

Antonio.

Siņjor Basanio, lai viņš jel ņem

Šo gredzenu; lai mana mīlestība

Un viņa nopelns šoreiz atspēko
Jūs' sievas nosacījumus.

Basanio.

Ej, Graciano, steidzies, panāc viņu!
Dod viņam gredzenu un aizved to,
Ja iespēj, uz Antonio namu. Žigli, steidzies!

(Graciano aiziet.)

Nu nāciet, iesim abi tūlīņ turp.
Un rītu gaismai austot dosimies

Uz Belmontu. Uz priekšu tad, mans draugs!

(Aiziet.)

Sestais skats

Graciano. Por c i ja. Nerisa.

G r a_c i a no.

A! labi, kungs, ka jūs še sastopu.

Siņjors Basanio ir apdomājies!
Viņš sūta jums šo gredzenu un lūdz,
Lai ēdiet pusdienu pie viņa.

Porcija. Nē>
Tas nevar but. Šo gredzenu labprāt
Es pieņemu ar lielu pateicību.
Es lūdzu, sakiet viņam to un esiet

Tik labi, parādiet šim jauneklim
Šeiloka māju.

Graciano.

To es darīšu.
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Nerisa (uz Porciju).

Kungs, atļaujiet man vēl tik pāris vardu.

(Klusu.)

Es gribu mēģināt no sava vīra

Ar' izdabūt to gredzenu, ko viņš

No manis ņemdams svēti solījās
It visu mūžu uzglabāt pie sevis.

Porcija.
Es galvoju, ka tas tev izdosies;

Tad vēlāk viņi svēti nodievosies,
Ka gredzenus ir atdevuši vīriem.

Mēs nodievosimies vēl vairāk

Un droši apgalvosim, ka tie melo.

Ej, steidzies, tu jau zini, kur es gaidu.

Nerisa (uz Graciano).

Bet tagad nāciet, mīļais kungs! Vai būsiet

Tik laipni parādīt man žīda māju?

(Visi aiziet.)
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Piektais cēliens

Pirmais skats

Lorenco. Džesika.

Lorenco.

Cik mēness gaiši spīd. Lūk tādā naktī,
Kad saldas vēsmas kokus skūpstīja
Un mīli viņu zariem liedza šalkt,
Lūk, tādā naktī Džesika it slepus
No žīda bagātnieka aizbēga
Un sekoja tad savam līgavainim

No Venēcijas līdz pat Belmontai.

Džesika.

Lūk tādā naktī tai Lorenco teica

Visdedzīgākos mīlestības glaimus
Un zaga sirdi uzticības zvēriem,
No kuriem patiess nebija neviens.

Lorenco.

Lūk, tādā naktī daiļā Džesika

It pārgalvīgi sāka ķildoties
Ar savu līgavaini, un viņš tai tomēr piedeva.

Džesika.

Bet klau, es dzirdu kāda vīra solus.

Otrais skats

S te f a no ienāk.

Lorenco.

Kas nāk tik steigšus tādā klusā naktī?

S te f a no.

Draugs.

Lorenco. Draugs? Kāds draugs? Kāds

jūsu vārds, mans draugs?
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S te f a ii o.
_

Mans vārds Stefano. Man

Jums jāziņo, ka mana cien'ga kundze

Grib atkal ierasties še Belmontā

Pirms diena ausīs. Vina ceļoja
Uz svētām vietām, kur tā ceļos lūdzās,
Lai laulībā Dievs viņai laimi dotu.

Lorenco.

Un kas nāk viņai līdz?

Stefano.
Kāds vientulis

Un viņas pavadone, cits neviens.

Bet sakiet, vai mans kungs jau atpakaļ?

Lorenco.
Vēl nē, ummēs ar' neesam neko

No viņa dzirdējuši. Stefano mīļais,
Es lūdzu, paziņojiet tūlīņ iekšā,
Ka jūsu kundze pārceļos un lieciet,
Lai atskan jautra muziķa. Cik maigi
Dus mēness gaisma šinī pakalnā.

Stefano (aiziet).

L o re n c o.

Še sēdēsim un ļausim mūzikai

Mums ausīs līgot; klusais miers un nakts

It jauki vienojas ar saldām daiņām.

E, modiniet Dianu slavas dziesmām.

Jel saistiet savu kundzi daiļām skaņām
Un viliniet ar muziķu to mājup.

Trešais skats

Porcija. Nerisa. Pirmītējie.

Porcija.
Tā uguns, ko tur redzam, spīd no zāles.

Cik tālu mazās sveces stari slīd!

Tā spīd labs darbs šai ļaunā pasaulē.
Nerisa.

Mēs agrāk neredzējām sveci tādēļ.
Ka mēness gaiši spīdēja.
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Porcija.
T,, ,Klau, muziķa!

Lorenco.

Ja neviļos, tad tā ir Porc'jas balss.

Porcija.

Vin§ pazīst mani gluži tā, kā aklais

Mēdz pazīt dzeguzi no nemīlīgās balss.

Lorenco.

Ak cien'ga kundze, sveiki atkal mājās!

Porcija.
Mēs lūdzām Dievu par mūs' vīru laimi

Un ceram tādēļ, ka tā koši uzplauks.
Vai tie jau mājās?

Lorenco. ■

Vel ne, cienīga;

Bet vēstnesis bij še un paziņoja,

Ka tie drīz pārnāks.

Porcija. ■ ;
_

Nerisa, ej iekša,
Teic maniem ļaudīm, lai tie izturās,

Kā kad mēs būtum mājās bijušas.
Ir jūs, Lorenco; Džesika, jūs ar'!

(Lorenco un Džesika aiziet.)

(Tauru skaņas.)

Ceturtais skats

Basanio. Antonio. Graciano. Pirmītējie.

Basanio.

Mums tiešām būtu diena vienā reizē

Ar mūsu pretkājniekiem, kur jūs spīdētu,

Kad saule turp pie viņiem slīdētu.

Porcija.
Tik nesakiet, ka es jums spītētu.
Jo tāda sieva vīram dara sāpes,
Un to Basanio mūžam nepiedzīvos.

Bet Dieva prāts lai notiek! Sveiks, mans

mīļais!
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Basanio.

Paldies! bet aosveiciet ir manu draugu!

Šis ir Antonio, šis ir tas vīrs,
Kam tik bezgala daudz es parādā.

Porcija.
Jūs katrā zinā vina parādnieks,
Jo kā es dzirdēju, viņš ļoti daudz

Priekš jums ir galvojis.

Antonio.

Ne nieka vairāk,
Kā man ir tagad atkal atlīdzināts.

Porcija.

Kungs, jūs mums esiet mīļš un gaidīts
viesis!

Bet to vajg' rādīt citādi un ne

Tik vārdos vien, tādēļ ar' saīsinu

Šo uzrunu, ar ko jūs apsveicinu.

Graciano (un Nerisa pa tam savrup sarunājušies).

Tik tiešām, kā tur mēness spīd, jūs dariet

Man netaisnību; ticiet man, es devu

To soģa rakstvedim!

Porcija.
Ko? vai jau ķildas?

Un kādēļ tās?

Graciano.
Deļ zelta stipiņas,

Dēļ nieka gredz'na, ko man dāvināja
Ar uzrakstu: Jel mīli mani mūžam.

Nerisa.

Ko runājiet no uzraksta, no nieka?

Kad jums to devu, tad jūs solījāt,
Ka nēsāsiet to līdz pat mūža galam,
Pat kapā gribējāt to līdzi ņemt.
Ja manis dēļ viņš nebija jums mīļš,
Tad sava svētā solījuma dēļ
Jums vaj'dzēja to uzglabāt un godāt.
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Jūs iedevāt to soģa rakstvedim!

Ak, es' gan zinu, ka šis rakstvedis

Ir tāds, kam nav ne matiņa pie zoda.

Graciano.

Gan tie tam izaugs, kad viņš kļūs par vīru

Nerisa.

Ja, kad tik sieva var par vīru kļūt!

Graciano.

Nudien, es iedevu to jauneklim,
Vēl tīri zēnam, tādam pundurim,
Kas nebija par tevi lielāks. Es

To nevarēju neparko tam liegt.

Porcija.

Jūs pelniet pārmetumu, to jums taisni saku

Ka jūs tik vieglprātīgi šķīrāties
No savas sievas pirmās dāvānas.

Es devu savam vīram gredzenu
Un liku viņam zvērēt, ka ne mūžam

No viņa nešķirsies; še viņš nu stāv

Un es tā vietā varu apgalvot,
Ka viņš pret visas pasaul's dārgumiem

To neatdotu, nemauktu no pirksta.

Ja man tā atgadītos, tad patiesi

Es prātu zaudētu.

Basanio (sānis).

-Es labprāt nocirstu

Sev kreiso roku un tad apgalvotu,

Ka cīņā pazaudēju gredzenu.

Graciano.

Mans kungs Basanio savu gredzenu
Pats pirmais deva soģim, kurš to lūdza

Un to patiesi ar' bij pelnījis!
Tad jaunais puika, viņa rakstveds, kam

Bij jāraksta, to izlūdzās no manis,
Un tiklab kungs kā rakstveds pastāvēja
Uz tam, lai dodam viņiem gredzenus.
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Porcija.
Kas tas par gredzenu, mans mīļais draugs,
Ko jūs tam devāt? Tas jel nebūs tas,

Ko dabūjāt no manis?

Basani o.

Ja es spētu

Pie pārskatīšanās vēl pielikt melus,
Tad nemelotu. Bet redziet! Manā pirkstā
Vairs nav šī gredzena. Tas ir pagalam.

Porcija.
Tik tukša ar' no īstas uzticības

Ir jūsu ļauna sirds. Bet to es zvēru,

Ka nebučošu savu vīru, kamēr

Es nedabūšu redzēt gredzenu.

Nerisa.

Es jūs ar' nē, līdz neredzēšu savu.

Basanio.

Ak daiļā Porc'ja, ja jūs zinātu,

Kam atdevu šo savu gredzenu,

Un ja jūs zinātu, priekš kā es devu

Šo gredzenu, ja jūs tik noskārstut.

Par ko es atdevu šo gredzenu,

Un ka pret paša gribu atdevu

Šo gredzenu, tādēļ ka nepieņēma
It neko citu, kā tik gredzenu,

Tad jūs tik bargi nesodītu mani.

Porcija.
Un ja jūs būtu zinājuši pats,

Kāds spēks šim gredzenam, tik drusku vien

Tās vērtību, kas deva gredzenu,
Un kāds tas gods priekš jums, ja paturiet
Šo gredzenu, tad nebūtu tik viegli
Vis šķīrušies no šitā gredzena.
Man tādēļ jātic, ko Nerisa teica,

Ka sieviets dabūjis šo gredzenu.

Basanio.

Nē, goda vārds, tik tiešām, kā ir Dievs!
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To nedabūja sievietis, bet doktors,
Kas neņēma trīs tūkstoš dukātus

Un izlūdzās tik jūsu gredzenu.

Ja jūs tur būtu bijuse, tad pate

Man būtu lūguse, lai es to viņam dodu.

Porcija.
Lai tik šis doktors nenāk manā mājā!

Tik tiešām, kā es esmu nevainīga,
Es ņemšu doktoru par savu biedri.

Nerisa.

Es rakstvedi! Tad esiet uzmanīgs,

Ka mani turpmāk neatstājiet vienu.

Antonio.

Es esmu ķildas nelaimīgais cēlons.

Porcija.
Par to jums nav vis jānoskumst: jūs esiet

Man tomēr mīļi.

Basanio.
0. , , „

Piedodiet man, Porcija,
Ka netīšus pret jums tā noziedzies.

Jel piedodiet man, un es svēti solu,
Ka zvērestu nekad vairs nepārkāpšu.

Antonio.

Jūs vīrs nekad vairs tīšus nelauzīs

Jums savu vārdu.

Porcija.
T , , ._

Ja, kad jus par viņu
Man galvojiet: še dodiet viņam to

Un lieciet labāk uzglabāt kā pirmo.

(ledod gredzenu.)

Antonio.

Basanio, še! Un apsolies to glabāt!

Basanio.

Nudien, tas pats, ko devu doktoram!

Porcija.
Es to no tā ar' dabūju. Basanio,
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Jel piedodiet man, caur šo gredzenu
Jau doktors mani ieguva par savu.

Nerisa.
Un Graciano, piedodiet man ar',
Jo mazais soģa rakstvedis ir mani

Caur šādu algu ieguva par savu.

Graciano.

Kā? vai mūs' līgavas jau pieder citiem?!

Pirms mēs tās paši esam ieguvuši!!!

Porcija.
Jūs visi brīnāties par to; bet še

Ir vēstule, to izlasiet, kad vaļas.
Tā nāk no Paduas, no vecā Belario!

Tur uziesiet, ka Porcija bij doktors

Un šeit Nerisa vina rakstvedis.

Antonio, esiet sveiki! man priekš jums
Ir vēl daudz vēstis, kas jūs iepriecinās.
Še atplēšiet šo vēstuli, un tur

Jūs redzēsiet, ka trīs no jūsu kuģiem,
Ar mantām bagātīgi piekrauti,
It piepeši ir iebraukuši ostā.

Antonio.

Es esmu pārsteigts.

Basanio.
j-s doktors?

Un es jūs nepazinu?

Graciano.
T, ._ ,

.
Ko, jus bijāt rakstvedis,

Kas grib man atņemt manu sieviņu!

Nerisa.

Ja, bet tāds rakstvedis, kas to nedarīs,
Ja nedzīvos, līdz tas reiz kļūs par vīru.

Antonio.

Jūs, daiļā kundze, caur šo atdevāt

Man dzīvību un ari no kā dzīvot.

Es lasu še, ka mani kuģi tiešām

Ir drošā ostā.



Porcija.
Gaisma drīz jau ausis,

Un tomēr zinu, ka vēl nesaprotiet,

Kā viss tas noticies. — Bet tagad iesim iekšā;

Un tur jūs variet prasīt mums, ko gribiet,

Mēs jums uz visu taisni atbildēsim.

Graciano.

Ja! un viņas gredzens būs man dārgs,

Es visu mūžu būšu viņa sargs!





Viljams Šekspirs

Sapnis vasaras naktī

Rediģējis Valdis
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Personas

Teze j s, Atēnu hercogs

Ege j s, Hermijas tēvs

Lizandersl

Demetrijs jHermi]as līgavai,3i

Filost r a t s, jautrību sarīkotājs Tezeja galmā

Skvencs, namdaris

Cietais, galdnieks

Pamat i ņ š, audējs

Stabule, plēšu lāpītājs

Purnī t s, katlu lāpītājs

Sausums, skroderis

Hipolita, amaconu karaliene, Tezeja saderinātā.

Herm i j a, Egeja meita, mīlē Lizanderu

Helēna, mīlē Demetriju

ober o n s, dūkņu karalis

Titan i j a, dūkņu karaliene

Rūķītis, gars

Pupas zieds ]
Tīmeklītis

dūk
Kode

Sinepī te i

Pir a m s

Tiz b c

Prologs
lomas starplugā,kuru izrādaamatnieki

Siena

Mēnesnica

Lauva >

D ū k ņ a s, kuras pavada karali un karalieni

Tezeja un Hipolitas pavadoņi

Skatuve : Atēnas un mežs viņu tuvuma
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Pirmais cēliens

Pirmais skats

Zāle Tezeja pilī, Atēnās.

lenāk Tezejs, Hipolita, Filostrats un pavadoņi.

Te z c j s.

Nu, flipolit, mūs' kāzu diena naigi

Jau tuvojas; pēc četrām līgsmām dienām

Mums uzies jaunais mēness; bet cik gausi

Šis vecais zūd! Viņš liek man ilgi gaidīt,
Kā pamāte, kas sirmā vecumā

No dēla mantas par daudz ilgi dzīvo.

Hipolita.

Ak, četras dienas drīz vien iegrimst naktis,

Un četras naktis sapņos ātri zūd:
_

Tad jaunais mēness sudrabotā blāzmā

Mūs' kāzu nakti mīļi apgaismos.

Tezejs.

Ej, Filostrat! un tūliņ aicini

Uz svētkiem atēniešu jaunos ļaudis!

Visapkārt jautrību tik modini,

Bet skumjas noraidi uz beru namiem,

Jo drūmi viesi neder mūsu svinībai.

(Filostrats aiziet.)

Ak, Hipolita, tevi ieguvu

Ar zobenu, un tavu sirdi

Es mantoju, tev sāpes darīdams.

Bet tagad, kāzu dienā, tevīm sniegšu
Tik priekus vien un mīlestības laimi.

(lenāk Egejs, Hermija, LizandersunDemetrijs.)
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E g c j s.

Sveiks, Tezej varenais, mus' valdon, sveiks!

Tezejs.
Paldies, mans mīļais Egej! Nu, kas jauns?

E g c j s.

Ar grūtu sirdi man šeit jusu priekša
Ir jāsūdz paša meita Hermija. —

Nāc šurpu, Demetrij! — Redz, augstais

valdniek,
• Šim vīram es ar goda vārdu to

Par sievu solīju. — Nāc, Lizander, tu

šurp! —

Lūk, šis, ak cienīgs valdniek, tīšām

Ir valdzinājis mana bērna sirdi. —

Ja, Lizander, ja, tu tai devi dzejas,
Tu sūtīji tai mīlestības dāvānas

Un pats ar' ņēmi tās; un zem tās loga
Tu mēnesnīcā dziedāji tai priekšā
Ar viltinieka mēli viltus dziesmas;

Tu iezagies tās bērnišķīgā prātā
Ar matu sprogām, šādiem tādiem niekiem,

Gan gredzeniem, gan puķēm, saldumiem

(Šīm lietām nevainīgu bērnu sirdī

Ir vienmēr varens svars un spēks.) — Ar

viltu

Tā gluži viegli izdevās tev nogriezt

No manis manas meitas mīlestību,

Un beidzot viņas paklausību vērst

Par cietu stūrgalvību. — Un ja viņa

Še, jūsu priekšā, tagad neapsolās,
Par vīru Demetriju ņemt, tad lūdzu,
Man atvēlēt to tiesību, ko tad

Ikkatram pilsonim dod senais likums;
Ar viņu darīt kā ar savu īpašumu.
Tad došu to šim vīram; ja tā tomēr

Man pretotos, tai jācieš nāves sods,

Ko likums šādās reizēs nosaka.

Tezejs.
Nu, ko jūs teiksat, Hermija? Mans bērns,
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Jums dodu padomu — uz savu tēvu

Tā pajauties, kā paļaujas uz Dievu:

Viņš radīj's jūs, ir jūsu daiļumu;
Jūs esat tikai tēls, ko viņa roka

No vaska veidojusi, un tam vara,

Šo tēlu uzturēt, vai ari bojāt. —

Un Demetrijs jau ari krietnis vīrs.

Hermija.
Bet Lizanders tāpat. :

Tezejs.
Par sevi gan!

Bet tā ka jūsu tēvs tam nepiekrīt,
Tad otrais taču jāuzskata jums
Par krietnāku.

Hermija.

Ak, kaut tik vien mans tēvs

Ar manām acīm viņā raudzītos!

Tezejs.
Jūs' acīm jāraugās pēc viņa lēmuma.

Hermija.
Jūs lūdzu, piedodat man, augstais kungs!
Es nezinu, kas dod man drošību,

Un vai ar' tiklai meičai klājas
Tik klaji savas domas izsacīt —

Bet vai es drīkstu lūgt un izzināt:

Kāds būtu visuaugstākais mans sods,
Ja Demetriju neņemtu par vīru?

Tezejs.
Jums jācieš nāves sods, vai jāsolās
Bez vīra savu mūžu pavadīt.
Nu pārdomājat, skaistais bērns, vai tas

Jums ar' būs iespējams. Jūs esat jauna,
Un tadēl pārbaudāt jel savas asinis,
Vai muķes drebēs spēsat godam valkāt.

Jo kad jus savam tēvam pretosaties,
Tad klosterī uz mūžu ieslodzītai,

Kā neauglīgai māsai vientuļi,
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Jums nevainīgais mēness sājām dziesmām

Būs jāslavē. — Gan trīskārt svētīga,

Kas savu prātu tā var valdzināt,
Un nostaigāt kā šķīsta jaunava
Šo grūtībām tik pilno svēto ceļu!
Bet tomēr te, virs zemes, laimīgāka
No rozēm tā, kas plūkta, nekā tā,

Kas neaizskarta ērkšķos aug un plaukst,
Un zied un savīst svētā vientulībā.

Hermija.
Tā man lai dzīvot, augstais kungs, tā mirt!

Bet savu nevainības brīvību

Zem vina jūga likt, kā priekšā
Man jūtas, pārvarētas, nelokās —

To- nevaru, to negribu ne mūžam!

Tezejs.
To pārdomāt līdz jaunam mēnesim

Jums dodu laiku; un tai jaukā dienā,

Kad mani nešķiramas saites vienos

Ar manu līgavu, par stūrgalvību
Jums jācieš vai nu nāve, vai ar' jāņem

Par vīru Demetrijs, vai jāzvēr beidzot

Būs Dianai pie svētā altāra,
Ka mūžam vientule, bez vīra dzīvosiet.

Demetrijs.
Jel padodaties, dārgā! — Lizander,

Tu piekāpies ar savām ierunām:

Man vairāk tiesību.

Lizan d c r s.

Jūs, Demetrij,

Mīl viņas tēvs: par sievu ņemat to,
Un atstājat man Hermiju.

E g c j s.

Ja gan,

Tu zobgali! es viņu visai mīlu,

Un tāpēc visu, kas man pieder, došu tam,

Ko mīlu: man, lūk, pieder Hermija;
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Tapec ar' tiesības, kas man uz viņu,

Es Demetrijam atdodu.

Lizanders.
Es esmu

Ar' tikpat augstas kārtas, ka šis vīrs,
Un tikpat bagāts mantībā, kā viņš;
Bet mīlestībā pārāks vēl par to;
It droši varu teikt, ka mana laime

Ir viņa laimei līdzīga, varbūt

Vēl lielāka; un — tas vissvarīgāks —

Es esmu tas, ko mīlē Hermija —

Kā nu man atstāt savas tiesības?
Bet Demetrijs (to varu jūsu priekšā
Uz goda vārdu liecināt) pats senāk

Tak lakstojās ap daiļo Helēnu,
Kas Nēdaram ir meita, iemantodams

Tās mīlestību; un šī skaistule

Ņo visas sirds un dvēseles nu mīl

Šo nepastāvīgajo viltnieku!

Tezejs.
Man jāatzīst, ka to jau dzirdēju,
Un gribēju ar Demetriju pats
Par to reiz runāt, tikai piemirsās
Aiz darbiem, kuriem tikdaudz esmu

apkrauts. —

Bet tagad, Demetrij un Egej, nākat

Man līdz! Man vajag ar jums vienatnē

Šo to vēl pārrunāt. — Jūs, skaistā Hermij
Pēc tēva prāta vaidat iedomas

Un darāt tā, kā liek; jums citād' jāmirst,
Vai jāapsolās, nekad, neprecēties, —

Tā noteic senais atēniešu likums,

Ko mēs nekādi grozīt nevaram. —

Kā klājas Hipolitai? Lūdzu — iesim!

Jūs, Demetrij un Egej, nākat līdz!

Man jāuzdod jums daži darbi vēl

Priekš mūsu svētkiem, un ar' jārunā
Par dažām lietām, kas jums svarīgas.

E g c j s.

Mes paklausām' ar prieku jusu pavēlēm.
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(T eze j s, Hipol i t a. Ege j s, Demetrijs un pava

doņi aiziet.)

Lizan d c r s.

Nu, mīļā sirsniņ, kam tik bāli vaigi?

Kam sārtā rozes tur tik ātri vīta?

Hermija.
Gan tādēļ, ka trūkst lietus, ko tik labprāt
Tām manas bēdām māktās acis sūtītu!

Lizanders.

Ak ja! It visur, kur vien lasīju
Par mīlestību teikās, vai ar' stāstos,
It visur tā, un nekad neieplūst
Tās vilni rāmi laulīb's miera ostā.

Drīz abi nebija tie vienas kārtas —

Hermija.
Ai nelaime, kad augstam jāpem zems!

Lizander s.

Drīz abi gados nebij vienādi —

Hermija.
Ai kauns, kad vecs ar jaunu vienojas!

Lizander s.

Drīz radi, vecākie tos kopā spieda —

Hermija.
Ai nāves mokas, kad pēc cita prāta
Ir jāizvēl pats visumīļais draugs!

Lizander s.

Un ja ar' sirsnīgi tie mīlējās,
Tad nāve, karš un slimības tos šķīra.
Un tikpat steidzoši, kā jauka skaņa,
Kā ēna, kura zūd, kā sapnis īss,
Kā zibens stars, kas spoži tumšā naktī

Gan debesi un zemi apgaismo,
Bet iekams cilvēks iespēj izteikt: lūk!

Jau tumšums vinu kāri aprijis:
Tik ātri zūd un iznīkst laimes spožums.
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Hermija.
Kad sāpes mīlētājiem allaž jācieš,

Tad liktens pats to tā būs nolēmis.

Lai tādēļ pārbaudīšana mūs māca

Ar' paciesties, jo rūgtas sāpes pieder
Pie mīlestības, it tāpat kā sapņi,

Kā klusas nopūtas un asaras

let vienmēr līdz šai slimai kaislībai.

Lizander s.

Cik laimīgs tas, kam tāda ticība!

Bet klausies, mīļā, ko tev tagad teikšu:

No Atēnām tā jūdzes septiņas
Ir manas radinieces mājiņa.

Tai nav ne vīra vairs, ne ari bērnu,
Un mani viņa mīl kā savu dēlu.

Tur, dārgā, es ar tevi salaulāšos;
Tur dzīvojot mums nebūs jābaidās
Vairs nežēlīgie atēniešu likumi.

Ja tu nu mani mīli, bēdz tad slepus

No tēva mājas nākošajā naktī,
Un mežā, gabalu no pilsētas,
Kur tevi satiku ar Helēnu

Reiz jaukos ziedu mēness svētkos, —

Tur, mīļā, tevi gaidīšu.

Hermija.

Ak, Lizander!

Es zvēru šeit pie mīlestības dieva

Visasākajām zelta kaltām bultām,
Pie daiļās Venus dūju nevainības,

Pie siržu šķīstības un uzticības,
Pie liesmām, Didona kur nobeidzās,
Kad trojānietis aizbēdza no tās,

Pie zvērastiem, ko vīri pārkāpj lēti,
Daudz biežāk, nekā sievas sola svēti —

Ka, ja vien gribi mani sagaidīt.
Es droši vien tur ieradīšos rīt.

Lizander s.

Bet turi Vārdu! — Rau, kur Helēna!
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lenāk Helēna.

Hermi j a.

Dievs palīdz, skaistulīti kurp nu tā

steidzat?

Helēna.

Par skaistu mani saucat? Nē, man šķiet,
Tas neklājas! ■ Jo jūs tik baudāt laimi,
Ka Demetrijs jūs mīl, kam saldi glaimi
Ir katris vārds, kas jums pār lūpām slīd;
Jūs' acis tam kā spodras zvaigznes spīd.

Ak, kaut jel tā, kā sērga, liptu skaistums
Un skats, un augums, iznešanās, maigums—
Cik labprāt šādā slimībā tad sirgtu,

No jums to vai ar zeltu pirktu;
Kaut aizņemties jel spētu jūsu vaigu,
Un acis, — jūsu valodu tik maigu.

Pat pasaule ja būt' mans īpašums,
Par vīru šo es atdotu to jums.

Ak, mācat man šo mākslu, kā gan darāt,
Ka Demetriju šādi pievilkt varat?

Hermija.
Kaut skats mans drūms, viņš tomēr seko

yt ,
man.

Helēna.

Kaut mani smaidi panāktu to gan!

Hermija.
Pat mani lāsti viņu neatbaida.

Helēna.

Viņš bēg no manis, kaut mans vaigs ar'

smaida!
Hermija.

Tā sirds pret mani naidu nepazīst.

Helēna.

Un mani, kas to mīl, viņš nīdin nīst!

Hermija.
Vai gan es vainīga, ka viņš tā dara?

Helēna.

Nē, jūsu skaistums. Kaut man tāda vara!
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Hermija.
Bet nebaidāties tagad vairs neko!

Mans skaistums nu vairs nekārdinās viņu,
Jo Lizanders ar savu līgaviņu
Drīz projām dosies. Ai, cik senāk še

Man jauka likās visa apkārtne!
Bet ko gan līdz viss apkārtējais košums,

Kad izzudis tur nu viss laimes spožums?

Lizanders.

Tev, Helen, uzticēties varam droši:

Redz, saule rīt' kad pļavas pušķos koši

Un spožās rasas zīles puķēs lies

Un upju viļņi staros zeltosies;
Kad pilsētnieki turpinās vēl dusu,
Tad bēgsim prom mēs slepeni un klusu.

Hermija.
Un mežiņā, kur senāk abas mēs

Tik bieži atdusējām puķītēs,
Kur draudzībā mums sirdis mēdza vie-

noties,
Tur Lizanders grib manīm pretī doties.

Uz Atēnām tad negribam vairs nākt,
Bet svešā malā jaunu dzīvi sākt.

Nu sveika, mīļā, lūdzi par mums Dievu! —

Gan Demetrijam kļūsi drīz par sievu! —

Un, Lizander, tik neaizmirst', kas apso-

līts! —

Mums mīlestībai aust jau zelta rīts.

(Aiziet.)

Lizanders.

Tas notiks! — Un jums, mīļā Helēna,
Lai nāk ar' šādas laimes dāvāna.

(Aiziet.)

Helēna.

Cik ērmoti gan Amors sirdis saista!

It visi teic: es esot tikpat skaista;
Bet ko tas līdz, kad Demetrijs tā nejūt,
Kur visiem citiem šaubīšanās zūd.
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Kā nevaldāmā trakumā viņš dzenas

Pēc fiermijas, un neatmin vairs senās

Tik mīļās līgavas, kam ari prāts

Kā neziņā uz viņu valdzināts.

Pat nesmukākos, niecīgākos tēlus

Var mīlestība padarīt it cēlus.

Jo tā ar sirdi, un ne acīm sver,

Un kā gan sirds par spriedēju lai der?

Tādēļ ar' mīlestību dēvē aklu;

Kā zēnu spārnainu, it vieglu, čaklu

To bildēs visur tēlot mēdz,
Jo it kā bērns tik jokoties tas jēdz.
Kā puikas melo, ja ko mīli glāsta,
Tā Amors ar' it bieži melus stāsta:

Un Demetrijs ar' prata iestāstīt,

Cik dziļas jūtas viņa krūtīs mīt;
Bet karsētas no jaunas kaislīb's svelmes,
Drīz izsīka šīs dziļās jūsmu dzelmes. —

Nu bēgšanu tam gribu pavēstīt,

Tad ari viņš uz mežu steigsies rīt.

Un ja viņš pateiksies tik par šo ziņu,

Tad būšu laimīga. Jo kad ar viņu
Uz acumirkli varu kopā būt,

Tad mana sirds jau debess laimi jūt.

Otrais skats

Vienkārša istaba kādā būdiņā.

lenāk Skvencs, Cietais, Pa matiņš, Stabule,

Purnīts un Sausums.

■ Skvencs. Vai viss mūsu kara spēks jau
kopā?

Pamat i ņ š. Vislabāk būtu, kad jūs sauktu
visus vienu pēc otra pie vārda, kā tur tai sarakstā
sacīts.

Skvencs. Te nu būtu tas saraksts, kurā ie-

vesti visu to vārdi, kas tie brašākie visās Atēnās un

tie derīgākie, mūsu lugu augstā valdnieka un vald-

nieces kazu naktī viņu priekšā izrādīt.
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Pamatiņš. Vispirms, mīļais Pēter Skvenc,

pasaki mums, kā to lugu sauc; tad sauc katru ak-

tieri pie vārda un izdali lomas!

Skvencs. Pie joda! Mūsu luga ir: Tā vis-

bēdīgākā joku spēle par to gaužām briesmīgo Pirama

un Tizbes miršanu.

Pa mati ņš. Ļoti jauks gabals, kad jums saku!

un jocīgs! — Nu, mīļais Pēter Skvenc, sāc, sāc saukt

aktieru vārdus, kā viņi tur uzrakstīti tavā strēmelē.
— Meistari, atvirzāties drusku viens no otra!

Skvencs. Atbildat tā, kā jūs saucu! Klāvs

Pamatiņš, audējs!

Pamat iņš. Te! Sakāt, kas man par lomu,

un tad tālāk.

Skvencs. Jums, Klāv Pamatiņ, atzīmēta te

Pirama loma.

Pamatiņš. Kas tas Pirams īsti ir? Vai mī-

ļotājs vai briesmons?

Skvencs. Mīļotājs, kas tai vispieklājīgākā
kārtā aiz mīlestības nogalinājās.

Pamatiņš. Nu, kad to labi spēlē, tad jau nu

gan tas maksās dažu labu asaru. Bet kad es viņu

rādīšu, tad lai klausītāji tikai uzmana acis! Akme-

ņus es gribu padarīt mīkstus, es gribu vaimanāt kā

pienākas! Bet nu tālāk! — īsti ņemot, man visu-

labākais ģēnijs priekš briesmoņiem; vislabāk man

patiktos izrādīt Herklesu, vai ari citu kādu lomu, kur

viss jāsatriec Jupatu lēveros.

Lūk, klints kā lūzt

- Un drupās grūzt,
Ka vaļā kļūst

Drīz cietais moku nams.

Un saules rats

Tā šurp rīb pats,

Ka baiļš top skats,
. Tik šausmīgs uzskatams.

Tas tik iet brangi! — Tagad saucat tālākos ak-

tierus. — Tada, luk, ta Herklesa daba, tāda katra
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briesmoņa daba; mīļotājs, tas vairāk tikai pinkšķ
vien.

Skvencs. Francis Stabule, plēšu lāpītājs!

Stabule. Te, Pēter Skvenc!

Skvencs. Stabul, jums jāuzņem Tizbe.

Stabule. Tizbe? kas tad tas? vai kāds pa-

klīdis bruņenieks?

Skvencs. Tā ir tā jaunkundze, kura Pira-

mam jāmīl.

Stabule. Vai, manu dieniņ, apžēlojaties! ne-

dodat jel man sievieša lomu; man jau dīgst bārzda.

Skvencs. Tas gluži viena alga! Jums tā jā-
izrāda maskā, un tad varat runāt tik sīkā balstiņā,
cik vien jums patīk.

Pamatiņš. Kad jau ģīmi drīkst paslēpt, tad

ari Tipsi dodat tik šurp. Es gribu tik šausmīgi sīkā

balstiņā vipstināt: „Tipse, Tipse! — Ak, mans Pira-

miņ'! Mans brūtganiņ'. Es tava līgaviņa! Tava

Tipsiņa!"

Skvencs. Nē, nē! Jums jāspēlē Pirams un

jums, Stabul, Tizbe.

Pamatiņš. Labi, tad tālāk!

Skvencs. Andžs Sausums, skroders!

Sausums. Še, Pēter Skvenc.

Skvencs. Andž Sausum, jums jāizrāda Tiz-

bes māte. — Toms Purnīts, katlu lāpītājs!

Purn īt s. Še, Pēter Skvenc.

Skvencs. Jūs būsat Pirama tēvs; es — Tiz-

bes tēvs; Cietais — galdnieks! jums jāizrāda lauvas

loma. Un tā tad kumēdiņi nu būtu nodibināti.

Cietais. Vai lauvas loma jau izrakstīta? Ja

ta, tad lūdzu dodat tik šurp; man ļoti grūta galva.

Skvencs. Tas jums jāizdara tāpat no gal-

vas, tur tikai jārūc vien.

Pamatiņš._ Pag, dodat man lauvu ar._ Es

maku tik smalki rūkt, ka prieks klausīties. Es rukšu
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tik jauki, ka valdniekam elpa aizrausies un viņš

teiks: lai rūc vēl reiz, lai rūc vēl reiz!

Skvencs. Kad jūs izrādīsat lauvu par daudz

briesmīgi, tad mūsu augstā valdniece un citas kun-

dzes nobīsies un sāks kliegt, un tad jūs visus pakārs.

Visi. Ja, tad mūs pakārs, mūs itin visus.

Pamatiņš. Droši vien, draugi! Kad jau

kundzes tā sabaidīsat, ka viņas zaudēs prātu, tad

tās, zināms, ari būs tik neprātīgas, ka liks mūs pa-

kārt. Bet es savaldīšu savu balsi, es rūkšu tik mī-

līgi kā zīdāms balodītis, — es rūkšu skaidri kā pati

lakstīgala.
Skvencs. Nē, nē, jums jāpaliek pie Pirama

lomas. Jo Piramam ir piemīlīgs vaigs, tas ir glīts

vīrs, kādu tikai svētkos var vēlēties, tas ir smalks,
pieklājīgs kavaliers. Un tālabad jums jāizrāda Pi-

rams.

Pamatiņš. Labi, es uzņemos! Bet kāda

bārzda tam piekristu vislabāk?

Skvencs. Kāda tik jums tīk.

Pamatiņš. Būs jāņem vai nu garkūļa krāsā,
vai ari tumši sarkana, vai ari gluži dzeltena.

Skvencs. Te, meistari, tad nu būs jūsu lo-

mas, un man jāpiekodina jums un jāpieteic un jā-

lūdz, izmācīties tās līdz rītvakaram no galvas. Gai-
dāt mani pils mežā, kādu jūdzi no pilsētas, mēnes-

nīcā: tur samēģināsim
...

Jo kad mēs pulcēsimies te

pilsētā, mūs uzodīs, viens un otrs nāks skatīties, un

mūsu lieta beigās vēl var izputēt. Tad pat uzzīmēšu

rekvizites, kuru vajadzēs mūsu izrādei. Bet, lūdzu,
tā kā neviens netrūkst.

Pamatiņš. Būsim, būsim visi, un tur jau mēs

tad gluži netraucēti un dūšīgi varēsim sasamēģinā-
ties. Lomām vajag iet kā smērētām! Saņematies!
Ar Dievu!

Skvencs. Satikšanās pie valdnieka ozola.

Pamatiņš. Ta tas paliek! lai tad vai plīst
vai lūzt!

(Visi aiziet.)
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Otrais cēliens

Pirmais skats.

Mežs Atēnu tuvumā.

lenāk Dūkņa no vienas puses, Rūķītis no otras.

R ūķī t i S.

E, gars, uz kurieni tad tā?

Dūkņa.
Pa kalniem un lejām,
Caur klintīm un ērkšķiem,
Pār sētām un gravām,

Caur liesmām un strautiem,

Es, dūkņu karalienes gars,

Daudz ātrāk nekā mēness stars,
Ir nakti, ir dienu

Gan eju, gan skrienu,

Kad karaliene mani raida,

Lai zaļumus ar rasu svaida.

Bet puķītes, kas krāšņi zied,

Tās visas viņai vados iet;
Uz viņu ziedu lapām redz

Daudz raibumiņu, kas tās sedz:

Tie rubini, tās dūkņu rotas,
Caur ko tām saldas smaršas dotas.

Nu ņemšu rasu vēl, kas mirdz un laistas,
Par pērlēm, auskariem priekš katras puķes

skaistas.

Ar Dievu tagad, tūļīgais tu gars!
Jau nāk šurp karalienes dūkņu bars.

Rūķītis.
Ir Oberons uz šejieni grib doties;
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Teic tādēļ valdniecei, kur citur posties,

Jo viras uz to vēl loti sadusmots,

Tādēļ ka viņam netop princis dots,

Ko Indijā reiz viņa laupījusi
Un tad par pavadoni pieņēmusi:
Tas ir tik skaists un mīlīgs jauneklīts,
Ka reti gan kur atrodams tāds cits.

Un Oberons, ko greizsirdība kremt,
Grib to par savu pavadoni ņemt,
Un likt tam mežos zvēru pēdas dzīt.

Bet Titanija tam, lūk, nepiekrīt.
Tā, vaiņadziņiem jauki izrotātu,
Par laika kavēkli to tur' sev klātu.

Par to nu abi, ja kur kopā nāk,

Tik pikti ķildoties un rāties sāk,
Ka visas dūkņas izbiedētas klīst,

Un paspēj tikko zīļu vākos līst.

Dūkņa.
Ja nemaldos, tu esi Rūķītis,
Kas ļaudis jau tik bieži baidījis;
Kas tumšās naktīs ciemos spoko
Un meitas ķer, un ar tām joko;
Kas tādas sulas krejma ķērnēs lej,
Ka saimniece vairs sakult neiespēj;

Kas aldariem tik bieži alu maitā,
Un ceļiniekus nomaldina gaitā;

Bet kas tev iztapt prot, tev labu dar',
Tam visās lietās palīdzi tu ar.

Vai tu tā nedari?

Rūķītis.
Ja, es tā daru,

Tu uzminēji mani, jautro garu.

Pat Oberonam pašam dažu brīd'

Par maniem jokiem smaids pār lūpām slīd:

Dažlabreiz, ķēves balsī zviegdams, viļu
Es ērzeli no auzām prom uz silu;

Es dažreis paslēpjos ar kūmai kausā

Par ābolīti mazu, un kad klausa

Tā slāpēm un pēc alus kāri tver,
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Es, veldamies to apleju, kad dzer,
Kā kad tā būtu alus mucā bāzta.

Bet gudrā vecene, kad nogrimusi stāstā,

Par ķebli mani dažreiz turēt mēdz:

Tā sēst — es slīdu prom — tā krīt un brēc,
Tie citi nevaldāmi par to smejas,

Ka dažam asaras pār vaigiem lejas;

Tie lokās, klepo, sprauslā, šķaud
Un kliedz, ka tas tik joks, ko reti baud.

Bet nu ej prom: pats Oberons nāk uz šo

vietu.

D ū k n a.

Un karaliene ar. — Ak, kaut viņš projām

ietu.

lenāk Oberons ar saviem pavadoņiem no vienas puses,

Tita n i j a no otras.

Oberons.

Tā tad mums jāsastopas mēnesnīcā,

Tu augstprātīgā!

Titan i j a.

Kas? Tas Oberons,

Mans greizsirdīgais vīrs? — Prom, dūkņas,

prom,

Es zvērēju ar to vairs neizlīgt.

Oberons.

Te palikt, pārgalve! Vai neesmu

Gan vairs tavs vīrs?

Titan i j a.

Nu, tad es laikam esmu

Ar' tava sieva. Bet tik nedomā,
Ka aizmirsies man, kad iz nāru valsts

Tu zagies slepeni un Koridona veidā

Uz auzu stiebra spēlēt spēlēji,
Un mīlestības dziesmas Filidai

Dien'dienām priekšā dziedāji. Un nu,

Teic, kādēļ nu tu nāc no Indijas
Vistālākajām malām? — Tādēļ, lūk,
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Ķa tava varonīgā mīļākā,
Ši augstu sacēlusies amacone,

Pašlaik grib laulāties ar Tezeju.
Un nu Tu steidzies šurp, tās laulībai

Dot savu svētību.

Oberons.

Klau, Titanij,

Kā tu gan uzdrošinies zoboties

Par manu draudzību ar Hipolitu,
Kad zini, ka ir tavu mīlestību

Uz Tezeju es sen jau pazīstu?
Vai tu nakts krēslā viņu neatvīli

No Perigunas, ko tas laupīja?
Vai tikai tava vaina nebija,

Kad toreiz piekrāpa viņš skaisto Egli

Un Ariadni ar' un Antiopi ?

Tirānija.
Tās vienīgi tik tādas iedomas,
Ko tava greizsirdība dzemdējusi.
Tu vienmēr no pat jaukā ziedu laika,
Kad sastapušās pakalnos vai lejās,
Pie avota, vai zaļās upes niedrās,
Vai ari jūras krasta klinšu plaisās,
Mēs sākam diet pēc vēja svilpšanas,
Tu izjauc mums ar ķildām visus priekus.
Vējš tādēļ, it kā atriebdamies, smēlis

No jūras dzelmēm tikai ļaunos tvaikus;
Tie izplūduši nu pār visu zemi,
No tiem nu katris nieka strauts tik uzpūtīgs.

Ka neklausa vairs krastiem, bet tos plēš un

ārda.

Tādēļ ar' vērsis arklu velk par velti,
Par velti arājs savus sviedrus lej,
Jo labība, pirms izplaukusi, pūst.
Nu tukšs stāv laidars apslīkušās pļavās,
Bet kraukļi barojas no vārgiem lopiem.
Ar māliem aizsviesti nu ripošanās lauki
Un mundro kājceliņu pinumi
Pa zaļo mauriņu, un it neviens
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Pa tiem vairs nestaigā. Ir ļaudīm
Nu izzuduši visi ziemas prieki
Un dziesmas, kurām garās naktis īsināt!

Tādēļ ar' mēness, ūdens plūdu valdnieks,
Aiz dusmām bāls, tā gaisu slacījis,
Ka niknas sērgas visur celties sāk.

Caur tādu nekārtību ari gadskārtas

Nu mainījušās: sudrabotā salna

Krīt uzplaukstošās rozes sārtā klēpī;
Bet sniega tēva apsarmoto galvu
Sedz smaršīgākie puķu vaiņagi
Tā ziedons, vas'ra, augļu pilnais rudens

Un niknā ziema savu izskatu

Ir pārvērtuši nu, ka nevar vairs

No augļiem pazīt tos, kas katris ir.

Un visu nelabumu perēklis
Ir mūsu nesaticība un naids!

Caur mums tas cēlies viss, caur mums tas

nāk!

Oberons.

Tad novērs' to! Tas viss stāv tavā varā!

Kāds iemeslis tev, mani kaitināt?

Es taču vairāk nekā nelūdzu,

Kā tikai tavu zēnu sev par pavadoni.

Titāni j a.

Šai lietā sirds lai tev ar mieru dodas!

To neatdošu ne pret paradizi.
Jo viņa māte ari piederēja
Pie manām draudzenēm; un bieži naktīs

Mēs dzidrā, siltā Indu zemes gaisā
Par šo un to tur ilgi tērzējām.

Mēs sēdējām pie jūras zelta smiltīs,
Uz kuģiem ūdens bangās lūkodamās,
Un smējāmies, kad baltās buras vējš

Kā grūsnējas tik tuklas piepūta.
To visu, ļodzīdamās, maziem soļiem
(Jau tad tā nesa sevī daiļo bērnu)
Tā ejot prata veikli attēlot;
Ta steidzās prom, un rotāliņu kaudzēm
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Kā kuģis, bagātīgi piekrauts svešumā,
Tā atkal atgriezās. Bet kā jau cilvēks,
Kas mirstīgs, viņa mira zēnam dzimstot.

Un viņas dēļ es ņēmu to pie sevis.

Un viņas dēļ nekad to neatdošu.

Oberons.

Cik ilgi jūs še birzē gribat palikt?

Titan i j a.

Varbūt līdz kamēr Tezejs kāzas beidz.

Ja gribat mūsu vidū mierīgs diet

Un noskatīties jautrās rotaļās,
Tad nākat līdz! Ja ne, tad ejat prom,

Es netuvošos jūsu nometnei nekad.

Oberons.

Dod zēnu man, tad es tev iešu līdz.

Titaņ i j a.

Nemūžam! — Laiks nu visām projām doties

Jo naids vēl augs, še ilgāk uzturoties.

(Aiziet ar savām pavadonēm.)

Oberons.

Ej vien! Tu netiksi no meža ārā,

Pirms spītība tev nebūs aizdzīta! —

Šurp, Rūķīt, šurp! Vai tu vēl atminies,
Kad es, uz augstas klints pie jūras sēdies

Reiz klausījos, kā jūras meita dzied,
To delfins vizināja, un tā dvesa

Tik jaukas skaņas, ka pat niknā jūra
Un trakojošās bangas apklusa,
Pat daža zvaigzne noskrēja no ceļa,
Lai dzirdētu tik viņas dziesmiņu?

Rūķītis.
Es atminos.

Oberons.

Tai brīdī redzēju —

Tu nevarēji to — es Amoru ar bultām

Starp mēnesi un zemi laižoties.
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Viņš mērķēja uz daiļu Vestalieti,
Kas rietrumā uz troņa sēdēja,
Un šāva bultu, kā kad gribētu
Vai simtu tūkstoš sirdis saskaldīt.

Bet ugunīgā bulta izdzisa

Drīz šķīstās Lunas mitro staru strāvās

Un staltā priesteriene gāja tālāk

Ar tikpat tiklu, neaizskārtu sirdi.

Es lūkojos uz bultu, kur tā kritīs,
Tā krita rietumos un sārtu puķīti,
Kas citkārt bija balta, it kā sniegs,
Bet nu bij pārvērtusies sarkana,
Un skuķi sauc to: dīkā mīlestība

To atnes man! Es reiz tev rādīju
Šo zāli. Viņas sula, acīs lieta,

Spēj izdarīt, ka katris vīrs un sieva

Kaut kurā katrā karsti iemīlas,

Ko pirmo uzmostoties ierauga.
Šo puķi atnes man, bet esi še

Pirms levjatans vēl jūdzi nopeldējis.

R ū ķ ī t i s.

Ap zemi četrreiz desmit minūtēs

Es spēju lenti tīt.

(Aiziet.)

Oberons.
Ja man šī sula

Būs rokā, tad es iešu, kur tā gul.

Ko modusies, tad pirmo viņa ieraudzīs,
Lai būtu lauva, lācis, vilks, vai vērsis,

Vai mērkaķis, vai nejauks pavijans:
Tam viņa sekos karstā mīlestībā.

Un drīzāk es tai neatdošu prātu —

Priekš tam man cita puķe zināma —

Pirms tā man neatdos šo jaunekli.
Bet kas tur nāk? Es esmu neredzams,
Un noklausīšos viņu sarunā.

lenāk Demetrijs un Helēna.

Demetrijs.
Es tevi nemīlu: ej nost no manis!
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Kur Lizanders gan ir, kur skaista Hermija?
Es labprāt kautu to; man jāmirst viņas

dēlī —

Tu stāstīji, ka tie šurp atbeguši!

Nu skraidu še kā neprātīgs pa mežu,

Tādēļ ka velti meklēju es Hermiju.
Bet tu ej prom! un nenāc man vairs līdz!

Helēna.

Tu mani pievelc, cietsirdīgais magnets!

Kaut mana sirds nav dzelzs: tā ir tik

skaidra

Kā spodrais zelts. Laid mani, nevelc sevīm

klāt,
Tad sekot tev man ari nebūs speķa.

Demetrijs.
Vai es jūs vilinu? Vai es jums glaimoju?
Nē, es jums saku, taisni acīs saku:

Jūs nemīlu un nemīlēšu it nekad.

Helēna.
Un taisni tāpēc es jūs karstāk mīlu.

Es esmu it kā jūsu sunītis,
Kas, ja to sitat, jums pie kājām metas.

Jel darāt tā ar mani, kā ar to:

Ja gribat, sitat mani, nicināt,
Bet atļaujat tik manim, iet jums līdz.

Vai es gan vietu zemāku vēl jūsu sirdī

Un jūsu mīlestībā varu lūgt,
(Un tak cik dārga tā priekš manis!)
Lai mani turat tā kā sunīti?

Demetrijs.
Par daudz tik nesacel man īgnumu!
Man top jau nelabi, līdz tevi uzskatu.

Helēna.

Un man tā top, ja neskatos uz jums.

D c m_e t r i j s.

Jūs pieklājību pat jau aizmirstat,
No pilsētas kad nākat šurp ar vīrieti,
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Ar tādu, kas nemaz jūs nemīlē;
Ka nebaidāties it nemaz no briesmām,

Ko klusā nakts un tukšā vieta mežā

Var radīt jūsu godam, nevainībai.

Helēna.

Jūs' tiklība, es zinu, mani sargās,
Man nav vairs nakts, kad jūsu vaigu redzu,

Un tādēļ tagad ar' to nemanu.

Šis mežs priekš manis nav ne tukš, nedz

atstāts,
Jo jūs jau esat mana pasaule,
Nu, kā lai saka kāds, es esot viena,

Kad visa pasaule uz mani lūkojas?

Demetrijs.
Es skriešu prom, es paslēpšos kaut kur,
Un tā tu paliksi te zvēru ziņā.

Helēna.

Pat niknākiem no tiem nav tādas sirds, kā

tev!

Bedz prom, ja gribi! Tad bus otrādi,
Kā teikās stāsta: Apollons, lūk, bēg,
Un Dafne dzenas viņam naigi pakaļ;
Nu balodītis ķersta vanagu;

Un rāmās stirnas tīģeram krīt virsū.

Bet veltīga ir steigšanās un pūles,
Kad bailība sāk drošsirdību vajāt.

Demetrijs.
Es neklausos vairs ilgāk: laidi mani!

Un ja man tagad sekosi, tad mežā

Tev droši padarīšu gaužas sāpes.

Helēna.

Kur esmu, kur vien staigāju, tur ari

Tu manim tā jau gaužas sāpes dari.

Jel kaunies, Demetrij, tā sievu pazemot!
Jo sieviete, kas drusku godu prot,

Vis nedrīkst pirmā vīru bildināt.

Es iešu līdz tev, palikšu tev klāt,
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Un ja man' nonāvētu tavas rokas,

Tad saldas šķistu man pat nāves mokas.

(Abi aiziet.)

Oberons.

Ej vien, mans bērns! jo pirms viņš projām

dosies,

Tu bēgsi, un viņš tevim pakaļ dzīsies. —

(Rūķītis nāk atpakaļ.)

Vai puķe tev jau rokā?—Sveiks, tu čaklais!

Rūķītis.

Še viņa ir!

Oberons.

Nu dod tik manim to.

Es zinu pakalnu, ko rozes sedz,

Kur vizbuļus un vijolītes redz,
Tur zaļo krūmu vēsā lapu ēnā

Dus Titanija mierā rāmā, lēnā,
Un viņas dūkņas jaukām dziesmām to

It klusi sapņu valstī iežūžo.

Tur raibās čūskas savu ādu raisa,
No kuras dūkņas skaistas drēbes taisa.

Uz turieni es tagad gribu iet,
Šīs puķes sulu viņai acīs liet,
No kuras acumirklī viņas prāts
Tiks burvībā jo dziļi valdzināts.

Ņem tu to ar' un meklē birzē klusā,
Kur zālē guļ kāds vīrs it saldā dusā.

Tas sadusmots no sevis meiču raid,
Kas mīlē to un viņam pretī smaid.

Tā acis ar šo sulu svaidīt dodies,
Un ierīko, ka tam, tiklīdz viņš modies,
Šo skaistulīti pirmo redzēt liec.

Pēc apģērba viņš iraid ateniets.

Tad izdari, ka viņš šo daiļaviņu
Daudz karstāk mīlē, kā tā pirmāk viņu,
Un nāc tad atkal, pirms ir ausis rīts.
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Rūķītis.

Viss, ko jūs teicāt, kungs, tiks padarīts.

(Abi aiziet.)

Otrais skats.

Cita vieta mežā.

lenāk Titānija ar savām pavadonēm.

Titan i j a.

Nu nākat visas šurp! Vēl jautru deju
Un dziesmiņu! Tad prom uz īsu laiku!

Jūs kaujat tārpus sārtos rožu ziedos!

Jūs dodaties ar sikspārnīšiem cīņā,

Un pārnēsāt man viņu spārnu ādas,
No kurām mazām dūkņām svārkus taisīt!

Jūs atkal aizbiedējat lielo pūci,
Kas naktīs skali brēc un par mums brīnās!

Nu nodziedat vēl šūpļa dziesmiņu,
Tad prom pie darba, bet man ļaujat dusēt!

Dziesma.

Pirmā dūkņa.

Eži, krupji, ķirzakas,

Ļaunās odzes, ejat nost!

Lai neviens šeit nerādās,

Valdniece lai neatmost!

Koris.

Lakstīgala vien lai dzied,

Kamēr acis slēdzas ciet!

Aijā, aijā, aijajā. Aijā, aijā, aijajā.

Māņi lai to neaiztiek,
Burves lai to mierā liek.

Aijā, aijā, aijajā. Labu nakti, aijajā!

Otrā dūkņa.
Zirnekli, kas tīklus auž,

Citur vietu meklējiet!
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Kukaiņi, kas kokus grauž,

Tūdaļ projām aizejiet!

Koris.

Lakstīgala vien lai dzied,
Kamēr acis slēdzas ciet.

Aijā, aijā, aijajā. Aijā, aijā, aijajā.

Māņi lai to neaiztiek,
Burves lai to mierā liek.

Aijā, aijā, aijajā. Labu nakti, aijajā!

Pirmā dūkņa.

Vienai vaj'g to apsargāt!
Citas nu pie darbaklāt!

(Dūkņas aiziet. Titan i j a guļ.)

lenāk Oberons.

Oberons

(izspiezdams puķes sulu pār Titanijas acīm).

Uz kā mostot ac's tev krīt,
Tanī iemīlies tūlīt!

Lai ar' būtu viņa vārds:

Lauva, lācis, leopards,
Lapsa, kaķis, vai cits kāds,

Tak jo karsti sirds un prāts
Tev pēc tā lai ilgojas,
Kas tev pirmais priekšā stās!

(Aiziet.)

lenāk Lizanders un Hermija.

Lizanders.

Es nomaldījies esmu mežā dziļā
Un kājiņas jau jums ar' nogurt sāk.

Vai negribat še atpūsties, akjnīļā,
Līdz mežā rīta saules stari nāk?

Hermija.
Ja gan! Ja tu še dusas vietu ņemi!
Es atgulšos tur kalniņā uz zemi.

Lizanders.

Lai atdusoties viens pats velēniņš
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Mums abiem iraid mīkstais spilventiņš;
Lai viena gulta, viena mīlestība;
Un viena sirds, un viena uzticība.

Hermija.
Nē, dārgais, ļaut to nevaru, ka tu

Tik tuvu nāc — ej drusku atstatu!

L i z a_n d c r s.

Ak, mītā, manus vārdus nepārproti:
Es teicu tik, ka mīlu tevi ļoti,

Un nespēju no tevis tālu būt,
Un ka bez tevis dzīvība man zūd;

Ka sirdis mums caur uzticību svētu

Tā vienotas, ka šķirt tās neiespētu.
Ļauj tādēļ glausties man pie krūts tev klāt:

Kas kopā der, tiem vajag kopā stāt.

Hermija.
Cik izveicīgi un cik gudri prot

Viņš savas iedomas vēl atvainot!

Bet paklausi jel šoreiz man un dusi

No manis tālāk tur uz viņu pusi
Tik tālu, kā tas pieklājas, kā drīkst,
Kad tikla meiča miega rokās slīkst.

Lai miegs tev' žūžo sapņos maigos, cēlos!

Kaut mūžam mans tu būtu, to tik vēlos.

Lizanders.
Šim vēlējumam man vēl jāpiesprauž:
Lai bojā iet, kurš uzticību lauž!

Lai dievi tevi apsardzībā ņem.

Hermija.
Un lai tie tev, ko vēli man, ar' lem.

(Abi aizmieg.)

lenāk Rū ķī.t i s.

Rūķītis.
Mežu pārmeklēju jau,
Atēnieša nekur nav.

Nespēju tad pārbaudīt,
Kāds gan spēks šai puķē mīt.
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Bet kas tas, kam miegs tik ciets?

Tas jau ir tas ateniets,

Kas šo meiču apsmādē,
Kura sapņodama še

Mierīgi un maigi snauž.

Galvu mitrā zālē glauž.

Nedusi tik tuvu šim

Nemīlīgam vīrietim.

Pirms lai puķes burvju vara

Viņa sirdi mīkstu dara.

(Izspiezdams puķes sulu pār viņa acīm.)

Lai tev sirds tik karsti justu,

Ka pat naktīs miers tev zustu,
Acis nevērtos vairs ciet'! —

Un nu laiks man projām iet.

(Aiziet.)

leskrien Demetrijs un Helēna.

Helēna.

Ak, labāk nonāvē, bet neaizskrej!

Demetrijs.
Tad nemoki jel mani! projām, ej!

Helēna.

Ak neatstāj jel mani vienu te!

Demetrijs.
Es iešu viens: tu, klausies, paliec še!

(Aiziet.)

Helēna.

No skriešanas tik nogurusi kļuvu,
Bet lūgdamās nenieka neieguvu!
Ak Hermija, tu daiļā, kas tev kaiš,
Tavs vaigs tam šķiet tik mīlīgs un tik gaišs!
Vai tas caur asarām gan ticis tāds?

Ak, mans ar tām vēl vairāk slacināts!

Bet tas ir nejauks, ka pat zvēri baigi

No manis bēg un paslēpjas jo naigi.

Kāds brīnums, Demetrijs ka tādēļ ar'
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Ne mani uzskatīt, nedz paciest var?

Kā varēju pie spoguļa gan stāties

Un teikt, es spēju viņai līdzināties? —

Kas te? Vai Lizanders tas ... uz šīs vietas?

Vai viņš gan beigts? Nē, asinis nav lietas.

Ak, Lizander, ja dzīvs, tad uzmostat!

Lizanders

(mozdamies).

Es tevis dēļ caur liesmām dotos pat!

Ak, Helēna, tu šķīstais debess tēls,
Cik tavās krūtīs viss ir daiļš un cēls!

Kur Demetrijs, šis vīrs bez kauna, goda?
Mans zobens lai to tagad bargi soda!

Helēna.

Ak, Lizander, jel lūdzu, nerunājat tā!

Viņš jūsu brūti mīl — tas tiesa —

Bet viņa mīl tik jūs un jūs arvienu.

Lizanders.
Man žēl ir visu izšķērdēto dienu,

Ko pavadījis esmu reiz pie tās;
Man viņa tagad gluži apriebjas.
Nu vienīgi pēc Helēnas es dzīšos,

Tā balodi pret kraukli iemainīšos.

Tik prāts vien visās lietās vada mūs,
Un tas par skaistāko nu atzīst jūs.

Kā pasaulē it viss ar laiku nāk,

Tā ar' man prāts nu ierasties tik sāk.

Un tā kā gudrāks esmu pats,
Tad pareizāki ari spriež mans skats,
Un lasa jūsu vaigā daiļā, šķīstā,
Kas mīlestība patiesā un īstā.

Helēna.

Kādēļ jūs mani šādi izsmejat?
Vai gan no jums to pelnīju jebkad?
Vai diezgan skumju mani nesagaida,
Ka Demetrijs man nekad neuzsmaida?

Vai kauna tā jau diezgan neiegūstu,
Kad apkaunota vēl no jums es kļūstu?
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Patiesi, jūs man netaisnību darāt,

Ka lakstoties ap mani šitā varat.

Ar Dievu! Man tik jāteic aizejot,

Ka vīrs, kas šitāds, goda maz vien prot.
Ak, ja reiz apsmādēta iraid sieva,

Kā visi vīri tad to smej un nievā!

(Aiziet.)

Lizanders.

Tā neredzēja Hermijas. — Tad dusi

Un nenāc pat ne vairs uz manu pusi!
Ja saldumus kāds pārmērīgi ciena,

Tam drīzi uznāk apriebšanās diena;
Un kas reiz māniem pats ir vaļu devis,

Visniknāki tas raida tos no sevis!

Tā tu ar', mānu tēls, tu saldums šāds,
Man riebtin riebies, ja par tuvu nāc! —

Pēc Helēnas nu dzīšos visu mūžu,

Un nerimšos, līdz viņas vīrs reiz kļūšu!

(Aiziet.)

(Hermija uztrūkstas no miega.)

Hermija.

Glāb, Lizander, ai glāb jel! neej nost!

Lūk, čūska nāk un draud, grib mani kost!

Apžēlojies! — Ak, tie bij sapņi baigi!
Vai, Lizander, nav bāli mani vaigi?

Es sapņoju, ka čūska klāt man lien,

Un tu par to vēl pasmējies tik vien. —

Klau, Lizander!? — Kur, Lizander, tu gan?
Ak Dievs! pat atbilde vairs neatskan!

Kur esi tagad? Dieva dēļ jel teic,

Ja dzirdi vēl! Ak, sirds man pukstēt
beidz! —

Vēl ne? Nu man tik atliek pakaļ steigties;
Vai panāķt to, vai žēlabās še beigties.

(Aiziet.)
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Trešais cēliens

Pirmais skats.

Mežs.

(Dūkņu karaliene vēl dus.)

lenāk Skvencs, Pamatiņš, Cietais, Stabule,

Purnīts un Sausums.

Pamatiņš. Vai tagad visi klāt?

Skvencs. Uz mata! un te jau varen node-

rīga vieta mūsu mēģinājumam. Šī zaļā vieta lai ir

mūsu skatuve, šis rožu krūms mūsu garderobe, un

aktivi mēs tagad izrādīsim visu gluži tā, kā to spēlē-
sim valdnieka priekšā.

Pamatiņš. Pēter Skvenc! —

Skvencs. Kas ir, brašo zēn?

Pamatiņš. Šitos kumēdiņos par Piramu un

Tipsi ir lietas, kuras nekādi nevarēs patikt. Vispirms
Piramam jāizvelk zobens ārā, lai varētu nodurties,

un to taču lielkundzes nevarēs izturēt. Na, ko jūs

domājat?

Skvencs. Sasper jods! ja, tā tiešām vārīga
vieta.

Sausums. Man šķiet, to gala darīšanu vaja-
dzēs tomēr izlaist.

Pamatiņš. Bet ne naga melnuma ari nē:

man ienāca kaut kas prātā, kā var visu atkal par

labu griezt. Lieciet uzrakstīt prologu un lieciet šai

prologā, tā — tā — ar tādu kā līdzību nojaust, ka

mes ar tiem zobeniem negribam nekā ļauna darīt;
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un ka Pirams no tiesas nemaz nenogalinājas; un ka

es, Pirams, nemaz neesmu Pirams, bet esmu Pa-

matiņš tas audējs. Tas aizdzīs visas bailes.

Skvencs. Labi! sagādāsim tādu prologu, un

tā pantiem vajag četr- un trīskājainiem būt.

Pamatiņš. Nē, nē — vēl vienu kāju klāt;

viņam jāiet katrā ziņā vienmēr uz visām četrām.

P v m ī t s. Bet vai lielkundzes nepārbīsies ari

no lauvas?

Sausums. Taisnību sakot, ari es baidos no

tam.

Pamatiņš. Meistari! šo lietu jums vajadzētu
ikvienam labi vien pārlikt vienatnē. Lauvu — lai

Dievs man žēlīgs! — laist sieviešu pulkā ir viena

nejauka lieta; nav taču pasaulē vairs briesmīgāka
medījuma par lauvu, kad tas vēl dzīvs; un tāpēc

mums vajadzētu būt ļoti apdomīgiem.

P v mī t s. Tālab otram prologam jāpaskaidro,
ka tas nemaz nav lauva.

Pamatiņš. Ja, ja! un tur jāteic viņa vārds

un jāierīko tā, ka ģīmi tam var redzēt caur lauvas

kaklu; un viņam pašam ari jārunā pa šo caurumu

apmēram šādā efektā; augstās kundzes, vai ari.

skaistās lielkundzes, es labprāt vēlētos, vai ari es

labprāt lūgtos, vai ari es būtu lūdzis, nebaidāties ne-

kā un netrīcat jel tā. Manu dzīvību par jūsējo! Ja

mani jūs uzskatītu patiesi par lauvu, tad man pašam
būtu žēl savas ādas. Nē, es nebūt neesmu tas; esmu

gluži tāds pat cilvēks, kā visi citi. Un tad lai viņš
teic gluži glīši savu vārdu, ka ir Cietais, galdnieks.

Skvencs. Labi, lai notiek tā! Bet bez tam

te vēl divas loti grūtas vietas: proti, kā lai iedabū

mēness gaismu istabā; jo, jūs jau zināt, Pirams un

Tizbe satiekas mēnesnicā.

Cietais. Vai tanī naktī ari spīd mēness, kad

izrādām teātri?

Pamatiņš. Kalenderi! kalenderi! Skatā-

ties kalenderī! Meklējat mēnesnicu! mēnesnicu!
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Skvencs. Ja, viņš spīd gan tonakt.

Pamatiņš". Labi, tad tikai jāatstāj lielajam

logam viena puse vaļā tanī istabā, kur spēlēsim, un

tad jau mēness var pa šo pusi spīdēt tik iekšā.

Skvencs. Ja gan! Vai ari kāds no mums

varētu ienākt ar ērkšķu kūli un lukturi un teikt, ka

viņš nākot mēnesnicas personu priekšā stādīt, vai

prezentēt. Bet tad vēl tur viena lieta: tanī lielajā
istabā mums vajaga ari sienas; jo Pirams un Tizbe,
saka teika, sarunājās pa sienas šķirbu.

Cietais. To jūs nepiedzīvosat ne mūžam, ka

siena būtu istabas vidū. Pamatiņ, ko tu saki uz to?

Pamatiņš. Nu, kādam no mums būs jārāda
siena; un lai viņš notraipās drusku ar māliem, vai

drusku ar ģipsi, vai drusku ar kaļķiem, ka lai izska-

tās pēc sienas; un lai viņš tura pirkstus tā, un lai

Pirams un Tipse sačukstas pa šo pirkstu starpu.

Skvencs. Ja tas izdodas, tad viss labi. Un

nu nākat, apsēžaties, mātes brālīši, un izmēģiniet

savas lomas. Piram, jums jāienāk; kad ar savu

runu esat galā, tad ejat tur aiz krūma; un tā katrs

pēc sava gala vārda.

Dibenā ienāk Rūķītis.

Rūķītis.

Kas tie gan tādi, kas tik tuvu ložņā

Gar mūsu karalienes dusas vietu?

Ko? lugas viņi izrādīs? Na, gribu
Tai paklausīties un ar' spēlēt līdz,
Ja tikai būs kad izdevīga vieta.

Skvencs.

Nu, sakāt, Piram! — Jūs, Tizbe, nākat šurp!

Pirams.

„Kā puķu smarša bargi kož —"

Skvencs.

Gardi ož! ož!

Pirams.

„ gardi ož, .
Tik salda tava dvaša, Tipse, man ar' šķiet.
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Bet klau, kāds troksnis; tas tavs tēvs būs

droš',
Es apskatīties turpu gribu iet."

(Aiziet.)

Rūķītis (sāņus). Tas liekas gluži ērmots Pi-

rams būt. (Aiziet.)

Tizbe. Vai tagad man jārunā?

Skvencs. Pie joda, ja, zināms, ka jums jā-
runā! Saprotat taču, viņš jau aizgāja tikai paska-
tīties, kas tas par troksni, ko tikko dzirdēja, un būs

tūlīņ atpakaļ.

Tizbe.

„Ak daiļais Piramiņ, tavs sniega baltais

vaigs
Drīz sārts kā vaļā plaukstošs rožu pumpurs

kļūst;
Tu esi augumā tik mīlīgs un tik slaiks

Un spēka pilns kā zirgs, kas nekad

nepiekūst.
Mēs satiksimies tad pie Mikus kapa."

Skvencs. Pie Ninus kapa, lāci! Bet tas

jau jums tagad vēl nav jāsaka, to jau jūs atbildat

Piramam. Jūs jau nopenterējat visu savu lomu uz

reizes, ar visiem gala vārdiem un visām citām gra-

bažām. — Piram, nu nākat jel beidzot šurp; jūsu

gala vārds jau bij; tas ir: nekad nepie k ū s t.

Pamatiņš ar ēzeļa galvu un Rūķītis nāk atpakaļ.

Tizbe. U-uf! „Tik spēka pilns kā zirgs, kas

nekad nepiekūst."

Pirams. „Ja esmu skaists, tad esmu tik

priekš tevis."

Skvencs. Vai Dieviņ! Vai' Dieviņ! cik

briesmīgi! Te jau spoko! Es jūs lūdzu, meistari,

bēgat! Palīgā! palīgā!

(Visi aizskrien prom.)



Rūķītis.
Nu gribu jūs pa mežu apkārt dzīt,

It visur, kur vien bēgat, pakal skraidīt;
Drīz jums kā spoža uguns virsū līt,
Drīz jūs kā plēsīgs meža kuilis baidīt.

Es zviegšu, kaukšu — liesmošu jums ari,

Kā zirgs, kā suns, kā karstie uguns stari.

Pamatiņš. Kāpēc viņi skrien projām? Pag,
pag, tie laikam tikai tādi niķi, lai mani iebaidītu.

Purnīts (nāk atpakaļ). Vai, Pamatiņ! Pama-

tiņ! Tu esi pārvērsts! Kas man jāredz!

Pamatiņš. Nu, kas tad tev jāredz? Pa-

šam sava ēzeļa galva tev jāredz. Na, te nu bij!
(Purnīts prom.)

Skvencs (nāk atpakaļ). Lai Dievs tev žēlīgs,
Pamatiņ! Lai Dievs tev žēlīgs! tu esi pavisam pār-

vērsts. (Prom.)

Pamatiņš. Na, tagad es noprotu viņu kni-

fus! Viņi grib mani pataisīt par ēzeli; grib mani

iebaidīt, kā vien varēdami. Bet es nekustēšos ne no

vietas, lai viņi dara, ko grib: es staigāšu mierīgi

šurp un turp un dziedāšu, lai viņi redz, ka man ne-

maz nav bail. (Dzied:)

Jau melnais Strazdiņš pie mums nāk,
Un mazais cīrulīts,

Kas skali jautri dziedāt sāk,
Kad ataust spožais rīts;

Tita n i j a (pamozdamās). Vai eņģels mani mo-

dina no dusas?

Pamatiņš (dzied).

Un dzeguzīte, kas labprāt
Līst citu ligzdās mēdz,

Kur lielīties tā negrib stāt

Un zobodamās brēc.

Ja, viņas brēkšanai esot visai ļauna nozīme, un

kam gan neniez mazliet piere, kad dzird sevi par

dzeguzes bērnu saucam?
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Titan i j a.

Jel dziedi vēl reiz, daiļais mirstīgais!
Man ausis kāro tik pēc tavām dziesmām,

Bet acis apburtas no tava staltuma,
Es nespēju vairs apslēpt jūtas sevī,
Man jāteic — esmu iemīlēj'sies tevī.

Pamatiņš. Man šķiet, madam, uz to jums

nav visai daudz iemeslu. Tomēr, taisnību sakot,
mīlestība un prāts šos laikos jau ari neturas nemaz

vairs kopā. Tīri žēl, ka tik godīgi kaimiņi izturas

tik nesaticīgi. Vai ne, es taču protu ari jokot, ja

vajadzīgs.

Titan i j a. Tu esi tikpat gudrs, cik tu skaists.

Pamatiņš. Tā nu gan gluži tas nebūs. Bet

ja man būtu tik daudz prāta, kā tikt no šī meža ārā,

tad man gudrības būtu taisni tik daudz, cik man

tagad vajadzētu.

Titani j a.

Lai nemēģini no šīs birzes bēgt,
Tad gribu tevi burvju valgos slēgt.
Es esmu gars un ne no zemas kārtas,
Tur manā valstī mūžam dienas sārtas,

Es mīlu tevi; tādēļ nāc labprāt,
Es likšu dūkņas tev par kalpiem klāt.

No jūras tās tev nesīs pērles dārgas,
Kad dusēsi, tās tevi aijās, sargās,
Un krāšņumos vien mielosies tavs skats,
Tu maniem gariem kļūsi līdzīgs pats.
Šurp Sinepīte, Kode, Pupas zieds un

Tīmeklīts!

lenāk čet r a s dūkņas.

Pirmā dūkņa. Še esmu!

Otrā dūkņa. Es ar'!

Trešā dūkņa. Es ar'!

Ceturtā dūkņa. Es ar1!

Visas. Kam sauci mūs?
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Titan i j a.

Šo kungu laipni apkalpot jums būs.

Jums vajag ap to jaukās dejās skriet;
Tam gardumus un ogas meklēt iet;
Ne vīģes, nedz ar' aprikozes taupīt,

Bet bitītēm vēl saldo medu laupīt;
Tās kājiņu, kur zelta vaskis klāt,
Pie jāņu tārpu uguns dedzināt,
Par sveci, lai tā degtu liesmā jaukā,
Kad kāpj viņš gultā, vai no gultas laukā.

Tad tauriņiem jums vajag spārnus lauzt,
Tos mazā glītā vēdeklītī spraust,

Ar ko no acs tam gaiņāt mēnestiņu.
Un tagad, dūkņas, apsveicināt viņu.

Pirmā dūkņa. Sveiks, mirstīgais!

Otrā dūk ņa. Sveiks!

Trešā dūkņa. Sveiks!

Ceturtā dūkņa. Sveiks!

Pamatiņš. Vispazemīgi un no visas sirds

es lūdzu augstos kungus, man piedot. Es lūdzu, kā

jūsu augstību sauc?

Tīmeklīts. Tīmeklīti.

Pamatiņš. Vēlos ar jums iepazīties, kriet-

nais musjē Tīmeklīt. Kad iegriezīšu kādreiz pirkstā,
tad nekautrēšos jūs izlietāt. — Un jūsu vārds, go-

dīgais kungs?

Pupas zieds. Pupas zieds.

Pamatiņš. Es jūs lūdzu, ieteicat mani savai

matēs kundzei, Pākstes madāmai, un savam tēvam,

Pupulaksta kungam. Mīļais Pupas zieda kungs, ari

ar jums es ceru tuvāk iepazīties. — Un jūsu vārds,
mans kungs, ja drīkstu lūgt?

Sinepīte. Sinepīte.

Pamatiņš. Mīļais musjē Sinepīt, pazīstu jau

jusu pacietību itin labi. Zināmais eņģelis un neiz-

glītotais tēviņš, liellopu cepetis, jau aprijis dažu visai

krietnu kungu no jūsu dzimtas. Esat pārliecināti,
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jūsu draudzība padarījusi man jau dažu labu reiz

acis mitras. Vēlos ari ar jums iepazīties tuvāk, mī-

ļais Sinepīša jaunskungs.

Titan i j a.

Nu vedat viņu manā pilī!
Man šķiet, ka mēness acīs as'ras mirdz:

Un kad tas raud — skumst katrs ziediņš

dziļi

Par jaunavu, kam pēkšņi lauzta sirds.

Lai burvīb's spēks slēdz mīļā lūpas ciet,

Un klusot viņš uz dusas vietu iet.

(Visi aiziet.)

Otrais skats.

Cita vieta mežā.

lenāk Oberons.

Oberons.

Diezin, vai viņa modusies vēl nav,

Un vai nekas nav nācis viņai klātu,
Kas mīlestībā to nu valdzinātu?

lenāk Rūķītis.

Tur parādās mans izsūtītais jau —

Vai noticis, ko es še pirmāk lēmu?

Rūķītis.

Kungs, valdniece mīl nejaukāko ķēmu.
Tā dusēja, kur sūnu sols tai celts

Zem šūpojošās, zaļās lapu telts,
Te daži vīri, kam jau diezgan raizes

Kā dažbrīd' tikt pie ikdienišķās maizes,
No Atēnām šurp meža vidū nāk

Un kādu lugu mācīties te sāk.

Un mulķākais no visa muļķu bara,
Kas Piramam šai lugā kaunu dara,

No skatuves aiz krūmiem slēpties lien:
Es pa tām starpām viņu žigli vien

Ar ēz'ļa galvu protu apbalvot.



Bet drīz tam Tizbei atbildi vaj'g dot;

Mans aktiers iznāk: un nu visi mūk,
Aiz bailēm viens vai otram virsū brūk,
Kā meža zosis, kad tās mednieks baida,
Vai tā kā vārnas, kuras gaisos skraida,
Un savās izbailēs vairs negrib rimt,
Līdz tik no bises viens pats šāviens dimd.

Drīz viens no tiem gar zemi krīt bez jaudas
Ak glābjat! otrais iesāk savas gaudas.
Aiz bailēm tie gandrīz vai prātu zaud,
Pat nieka lietas tiem kā ķēmi draud.

Tie nemana, aizvien uz priekšu steidzot,
Ka ērkšķi tiem pat drēbes noplēš beidzot.

Kad bailes tā it visus projām raidīja
Un Pirams viens tik viņus gaidīja...
Kad Titanija pamodās šai brīdī —

Un iemīlējās mūsu garausītī.

Oberons.
Šis joks ir labs un visai patīk man.

Bet vai tu ari atēnieti gan,

Kā pavēlēju, esi apburt spējis?

Rūķītis.
Jau acīs sulu viņam esmu lējis.
Netāl no meitenes viņš dusēja,
Un gan jau to, līdz modās, redzēja.

lenāk Demetrijs un Hermija.

Oberons.

Nāc šurp! lūk, tur jau atēnietis iet.

Rūķītis.

Nē, vīriets, domāt, tāds kā cits, man šķiet

Demetrijs.
Es mīlestību jums pie kājām lieku,
Un jūs man' uzskatāt par ienaidnieku!

H c rjn i j a.

Šis sods, man liekas, nav vis pārāk skarbs,
Jo tiešām lāstus pelnījis tavs darbs.

Kad Lizanderu tu jau miegā kāvi,
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Tad lūdzos tagad ir priekš sevis nāvi:

Jel nokauj mani ar'!

Pat saule zemi nemīlē tik cietlgi,
Kā mani viņš: un viņš nu mani viltīgi
les krāpt, no manis projām bēgt? — Nē, nē,

nekad!

Man tiešām drīzāk gribas ticēt tad,

Ka zemei cauri spēj kāds ceļu rakt,
Pa kuru bālos mēness starus nakt'

Pie mūsu pretkājniekiem ciemos dzīt,

Kad tiem vēl gaiša dienas saule spīd.
Es redzu tavā vaigā kauna zīmi:

Tik slepkavām var redzēt tādu ģīmi.

Demetrijs.
Tāds ir tik tas, kam dzīvība jau zūd,
Jo tu man sirdī it kā šķēpu grūd!
Un tomēr tu tik nevainīgi skati,

Kā daiļā mīlestības dieve pati.

Hermija.
Ko līdz tas viss? Kur Lizanders ir gan?

Ak, mīļais draugs, jel atdod viņu man!

Demetrijs.
Es labprāt suņiem atdotu tā miesas.

Hermija.
Nost! nost! tu suns! Tu padarīsi, ka no

tiesas

Es tapšu nikna, — Kur tik vien tu ej,
Lai katris tevi nicina un smej,

Kā bābu: nomodā kad bij, tā skatu

Vai spēji panest un tam aiztikt matu? —

Nu gaidīji uz izdevīgu brīdi

Un, it kā odze, dusot klāt tam līdi.

Tik niknu odzi tiešām neatrod,
Kā tu, tu čūska, slepeni kas kod.

Demetrijs.
No šādiem grēkiem esmu gluži brīvs:

Man šķiet, ka Lizanders gan būs vēl dzīvs,
Jo nokāvis es neesmu vis viņu.
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fi c r m i j a.

Ak tā! Kā viņam iet? Vai nesi kādu ziņu?

Demetrijs.
Un ja tā būtu, ko man soli tad?

H c r m i j a.

Tev solu: neredzēties vairs nekad!

Lai dzīvs, vai miris viņš, tam mūžam pie-

derēšu,
Bet tevi—nost no ceļa! — mūžam ienīdēšu.

(Aiziet.)

Demetrijs.
Es palikšu, jo veltīgi, man šķiet,
Tik lielās dusmās viņai pakaļ iet.

Vēl vairāk sirdī skumjas dabū vaļu,
Kad miegs nav nomaksājis savu daļu.

Varbūt, tas mani uzmeklēs tūlīt,
Tā nomaksu še gribu sagaidīt.

(Apgulstas.)

Oberons.
Tu esi sulu cita acīs lējis,
Un citas sirdis kaislīb's valgos sējis;
Tu plaisu esi lielāku tik plēsis
Un uzticīgās sirdīs šaubas dvēsis.

Rūķītis.
Tā liktens rāda pats, cik dažam lēti

To pārkāpt, ko reiz solijis tik svēti.

Oberons.

Nu, taisies, ka tu ātri mežā tiec

Un Helēnai jo drīzi atspirgt liec.

Tā tagad sirdssāpes cieš lielas, gaužas;
Tai nopūtas pār lūpām lauztin laužas.

Ej, izgādā, ka to šurp atvest vari;
Pa tam es apburšu, lūk, šito ari.

Rūķītis.

Tūlīņ, tūlīņ! Skat', cik es ātri eju!

Kā bulta tatāram, tik zibīgi es skrēju.

(Aiziet.)
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Oberons.

Puķes ziediņš skaists un glīts,
Burvja varas piepildīts,
Lai tas spēks, kas tevī mīt,
Šinīs acīs viegli slīd,

Ķa tām līgaviņas tēls

Šķiet jo mīļš, jo daiļš un cēls;

Un lai lūdz, kad miedziņš zūd,

Līgaviņu klāt tam būt.

(Rūķītis nāk atpakaļ.)

Rūķīti s.

Valdon, klau, tur soļi skan:

Helēna jau seko man;

Atēniets tai pakaļ skraida,

Lūgdams, lai to neatraida. -

Gaidīsim, ko darīs tie —

Ai, šie trakie mirstīgie!

Oberons.

Paslēpsimies tepat mēs:

Troksnis šo drīz uztraucēs.

Rūķītis.

Ja tai abi pakaļ skries,
Tad tik joki būs, paties'!
Jo kad viss tik greizi iet,
Tad no visas sirds var smiet.

lenāk Lizanders un Helēna.

Lizanders.
Vai smējējam gan as'ras vaigus sedz?

Kas apgalvo, ka es par tevi smeju?
Ka mani zvērasti patiesi, to jau redz

No asarām, ko nemitoši leju.

Kādēļ par jokiem tādus vārdus sodi,
Kur dziļas nopietnības zīmi rodi?

Helēna.

Ak, tavu viltību jau manīt var:

Ar zvērastiem tu mani saņem, sveici.

Vai Hermijai tā nezvērēji ar'?
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Un ja šos zvērastus, ko nu man teici,

Pret senākajiem svara kausā dara,
Tad redz, ka abiem nav nekāda svara.

Lizanders.

Pats maldījos, tai savu sirdi dodams.

Helēna.

Tu tagad maldies, viņu nozaimodams.

Lizanders.

Bet Demetrijs mīl viņu, nevis tevi.

Demetrijs
(uzmozdamies).

Ak skaistā! daiļā! paradizes gars!

Kas ir tik spožs, kā tavu acu stars?

Tur kristais nieks! Cik tavas lūpas sārtas

Kā rozītes tik šķīstas, neaizskārtas.

Pat Taurus sniegs, kas siltā vējā kūst,
Kad roku paceļ, pret to melns tas kļūst.
Ja atļauj man, tad silti nobučošu

Šo rociņu tik baltu un tik košu.

Helēna.

Ak kauns, ak kauns! nu redzu, jums lab-

prāt
Tīk mani izsmiet, zobot, nozākāt.

Ja jūs tik drusku prastu ko no kauna,
Tad nedaritu manim tikdaudz ļauna.
Un kaut ar' mani ļoti ienīstiet,
Tak neklājas tā mani pulgot, smiet.

Jūs vīri neesiet, kas gribiet būt,
Jo tie ar sievām līdzcietību jūt.
Vīrs tā vis nedievotos, nerunātu,
Kad tikai ienaids piepilda tā prātu.

Jūs abi divi mīlat Hermiju,
Un viens par otru smejat Helēnu.

Tas tikai krietni un tā vīriem klājas,
Smiet jaunas skuķes, bezspēcīgas, vājas,
Un izspiest viņām asaras! Vai tāds

Gan mocīs sievieti, kam goda prāts?
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Lizanders.

Ja, Demetrij, tavs darbs nav godam mi'

nams:

Tu mīli Hermiju — tas man jau sen ir zi

nams.

Es atkāpjos tūlīņ no Hermijas,

Tev jāatkāpjas ar' no Helēnas,

Ko mīlēšu, līdz mani kapā guldāt.

Helēna.

Ak, ko jūs, pļāpas, abi teitan muldat!

Demetrijs.

Ņem Hermiju, un tā būs mūžam tava,
Jo man jau sen vairs viņa mīļa nava.

Tur mana sirds bij it kā svešumā,
Pie Helēnas nu dzimtenē ir tā

Un paliks tur.

Lizanders.

Ak, netic', Helēna! Ko dzirdi,

Tas viss ir nieki.

Demetrijs.
Nenozaimo sirdi,

Kur uzticības daiļā pērle mīt,

Kas tavā sirdī nekad neatspīd, —

Ka savus vārdus mūžam nepiemini! ...
Tur līgava tev nāk; ej, viņu apsveicini.

lenāk Hermija

Hermija.
Kad tumsa acīm visu redzēt liedz,
Tad tā ikkatru skaņu ausīm sniedz.

Ko tā no redzēšanas spēka ņem,

To divkārtīgi dzirdēšanai lem:

Kad mana acs vairs tevis neredzēja,
Tad ausis manas tevi uziet spēja.
Bet kādēļ prom tev vajadzēja skriet?

Lizanders.

Ko mīlestība dzen, tam jāaiziet.
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Hermija.
Kas tā par mīlestību, kas tā dara?

Lizanders.

Tā mīlestība, kurai tāda vara,

Ko nu pret Helēnu jūt mana sirds,
Tā spožāki par debess zvaigznēm mirdz.

Ko skrien man pakaļ? Vai tad nenojēdz,
Ka naids pret tevi manu sirdi slēdz?

Hermija.
Tās jūsu domas? Nē, tas nevar būt.

Helēna.

Ha! vina ar' grib naidniece man kļūt.
Tā ir: jūs metaties uz vienu roku,
Man padarīt šo neģēlīgo joku.
Ak ļaunā Hermij! nepateicīgā!
Vai tu ar viņiem sabiedrojies, mani

Tik bezgodīgi smiet un nicināt?

Vai visi vārdi, ko mēs runājām,
Vai visi siltie mīlestības glaimi,
Vai visi brīži, kad mēs kopā bijām
Un nožēlojām, ka tik ātriem soļiem

Laiks aizsteidzas —jo tas mūs atkal šķīra —

Ak, vai tie visi būtu aizmirsti?

Vai aizmirsta mūs' skolas draudzība

Un mūsu nevainīgā bērnība?

Kā dievu bērni savām adatām

Mēs abas vienu puķi radījām
Pēc viena parauga, uz viena krēsla,
Un skandinājām vienā balsī dziesmas,
It kā mums rokas, sirdis, balsis

Caur burvju saitēm būtu vienotas.

Tā kopā uzaugām kā divi augļi,
Kas, kaut gan šķirti, tomēr vienādi;

Kā divi augļi, kas uz viena kāta

No āra puses liekas divi būt,
Bet kam tik viena sirds. Mēs abas bijām

Kā divi pirmdzimtie no viena tēva, mātes,
Kam abiem nākas vinu vārds un bruņogs.
Un tā jūs postāt seno mīlestību?
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Jūs ejat palīgā šiem vīriešiem,
Lai tie var izsmiet jūsu draudzeni!

Tas nav ne draudzīgi, kad šitā dara,
Nedz sievišķīgi ar', un viss mans dzimums

Var jums to pārmest, it tāpat kā es,

Kaut gan šo kaunu tikai viena jūtu.

Hermija.
Man tiešām jābrīnās par jūsu dusmām.

Es izsmejot jūs? Nē, bet kā man liekas,
Tad jūs gan mani izsmejat un pelat.

Helēna.

Vai nepierunājāt jūs Lizanderu,
Lai tas man sekotu un zobodams

Lai cildinātu manu skaistumu?
Vai nesūtījāt otru mīļāko,
Šo Demetriju, kas nesen vēl atpakaļ
Ar kājām mani mīdīja — lai tas

Par dievieti, par paradizes garu,

Par daiļum daiļo, skaisto mani dēvē?

Kādēļ viņš visu to gan saka tai,

Ko nikni nīst? Un kādēļ Lizanders

Pavisam noliedz savu mīlestību,

Kas viņa dvēseli tā pildīja,
Un savu sirdi nu man piedāvā?
Tik tādēļ, ka jūs viņu sagumdījāt!
Par to, ka neesmu tik laimīga,
Ne ari tikdaudz mīlēta, kā jūs,
Bet vēl tik nelaimīga, mīlēt to,
Kas mani nemīlē, — par to jums klātos

Gan mani nožēlot, bet nevis niecināt.

Hermija.
Es nesaprotu, ko jūs domājat.

Helēna.

Ir labi! Izrādāt vien skumjus vaibstus

Un viebjaties vien man aiz muguras!
Ja, mirkšķināt vien acīm! Dzenat tālāk

Šo smalko joku! Labi izdarīts,
Viņš vēlāk jums pat slavu ienesīs.

Ja smalkjūtība, tikums, līdzcietība
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Jums sirdīs mājotu, tad tiešām

Par apsmieklu vis mani nedarītu.

Bet tagad sveiki! Tā pa daļai ari

Ir mana vaina, un drīz vientulība

Vai rūgtā nāve būs man sods par to.

Lizanders.

Jel paliec, Helēna, un uzklausies!

Tu manu sirdspuķīt, mans balodīt!

Helēna.

Klau, cik tas jauki!

Hermija.
Mīļais, nezobo

Tikdaudz jel vinu!

Demetrijs.
Bet ja neklausīsies

Ko lūdzos, tad gan piespiedīšu tevi.

Lizanders.

Tas viss še nelīdzēs, jo taviem draudiem

Tikpat maz spējas, kā tās lūgumam.
Es mīlu tevi, Helēna, tik tiešām

Kā dzīvība man krūtīs, ko labprāt
Šai pašā brīdī gribu upurēt,
Lai pierādītu tev, ka tas ir melis,
Kas apgalvo: es tevi nemīlot.

Demetrijs.
Bet es tik saku tev, ka tevi mīlēju
Daudz vairāk, nekā vinš.

Lizanders.

Tā! tu tā saki?

Nu, nāc tad, pierādi ar' to!

Demetrijs.
Nāc šurp!

Hermija.
Bet Lizander, ko tas lai nozīmē?

Lizanders.

Nost, moriete!
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Demetrijs.
Rau, kā viņš izliekas!

Tas, rādās, dusmas nevar vairs ne valdīt,
Viņš ālējas, grib klupt man pašlaik virsū,
Un tomēr nenāk. Ai, jūs rāmais jēriņš!

Lizanders.

Nost, kaķe, dadzis tāds! Laid mani vajā,
Tu riebīgs radījums! Es citādi

Kā odzi tevi aizsviedīšu prom.

Hermija.
Kam jūs tik ļauns? Kas jūs tā pārvērtis,
Mans mīļais draugs?

Lizanders.

Ko, es tavs draugs? Ej nost!

Tu brūnā čigāniete! Nost, ej prom!
Tu pretīga man, it kā rūgtas zāles.

Hermija.
Un vai tu tiešām nejoko?

Helēna.

Patiesi,

Un jūs tāpat?

Lizanders.

Pag, Demetrij, es vārdu turēšu.

Demetrijs.
Man labāk patiktos, ja solījumu šo

Tu uzrakstītu. Ko tik vājas rokas

Spēj atturēt, tam es vairs neticu.

Lizanders.

Ja, vai lai situ to, vai nonāvēju?
Ir nīstot negribu to sāpināt.

Hermija.
Kas sāp man vairāk gan, kā jūsu naids?

Jūs mani ienīstat? Bet kādēļ tad?

Ak, mīļākais, jel teic, kas noticis?

Vai Hermija vairs neesmu, un jūs
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Vairs neesat mans Lizanders? Es tagad
Tak esmu tikpat skaista vēl kā senāk.

Jūs šonakt tikko mīlējāt vēl mani,
Un šonakt atstājat. Un vai tad tagad —

(Lai dievi nedod to!) — man jāsaka,
Ka jūs patiesi mani atstājuši?

Lizanders.

Patiesi, ja, tik tiešām kā es dzīvs!

Es negribu nekad vairs tevis redzēt.

Un tādēļ neceri vairs, neprasi
Un nešaubies; bet tici, ka tas tiesa.

Tas nava joks: es tevi ienīstu

Un mīlu vienīgi tik Helēnu.

Hermija.

Vai man! — Tu krāpniece! tu ziedu tārps!
Tu mīlestības zagle! Ko, nakts vidū
Tu nāci zagt man līgavaiņa sirdi?

Helēna.

Tas tik ir jauki, to var teikt! Vai tu

Vairs nezini, kas tikali meičai klājas?
Vai tev ne krimsliņa vairs kauna nav?

Un vai tu pate manas rāmās lūpas
Gan nespied teikt tev asus, skarbus vārdus?

Tu, tu —! tu liekule! tu lelle, tu!

Hermija.

Ko? lelle? Ā, nu visu saprotu.
Tā ir kaut kādi viņam rādījusi,

Cik daudz par vinu esmu mazāka.

Ar savu stāvu, savu garo stāvu,

Nu paskat vien! tā valdzinaj'si viņu!
Vai tādēļ viņš tik lieliski tev' cienī,

Ka es tik maza un tik sīka esmu?

Cik maza tad es esmu, runā, teic,

Tu raibi nokrāsotā zirņu maikste?

Cik maza tad es esmu? Tomēr es

Tik maza neesmu, ka saviem nagiem
Tev acis nesasniegtu.
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Helēna.

Lūdzu, kungi,
Kaut gan jūs mani zobojat, tad tomēr

Jums jāsargā, ka tā man neuzbrūk.

Mans prāts nav ļauns un naidīgs, un es pati

Ar neesmu no dabas ķildīga,
Bet bailīga, kā visas meitenes.

Jel neatļaujat viņai mani sist;
Un nedomājat jel, ka tādēļ jau,
Ka vina drusku mazāka par mani,
Man prāts tai būtu pretī turēties.

Hermija.
Jau atkal mazāka?

Helēna.

Ak, Hermija,
Jel neesat tik dusmīga uz manis.

Es jūs arvienu mīlēju, nekad

To neizpļāpāju, ko uzticējāt man,

Un it nekad jums nedarīju ļauna.
Aiz mīlestības vien uz Demetriju
Tik šoreiz vien tam teicu, ka šurp bēgsat.
Viņš sekoja tad jums; aiz mīlestības

Es viņam sekoju. Bet tad jo bargi
. Viņš dzina mani prom un draudēja
Man sist un grūzt, ja pat vēl galu darīt.

Un ja nu mierīgi man ļaujat iet,
Tad došos atpakaļ uz pilsētu
Ar savu aušību, un nesekošu

Jums vairs. Ak, ļaujat man jel iet! Jūs

redzat,
Cik bērnišķīga nepraša vēl esmu.

H c r m i j a.

Ja, ejat vien! Kas jūs gan no tam kavē?

Helēna.

Tik mana sirds, ko atstāju tad še.

Hermija.
Ko, te, pie Lizandera?
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Helēna.

Nē, pie Demetrija.

Lizanders.
Ak paliec, Helēna! tā tevi neaizskārs.

Demetrijs.
Tā nedrīkstēs, kad jūs to apsargāsat.

Helēna.

Ak, dusmās vina iraid briesmīga.

, Jau skolā tā bij gluži tā kā pūce
Un tagad ar' — rau, cik tā neganta,

Kaut gan tik maza.

Hermija.
Atkal maza,

Un cits nekas, kā tikai maza vien!

Kādēļ jūs ciešat, kad tā mani zaimo?

Pag, laižat tikai mani viņai klāt!

Lizanders.

Ej nost! No kājām nost, tu īkšķītis!
Tu mazais knislis, trakais circenis,

Tu kaka nags!

Demetrijs.
Jūs pardaudz steidzaties

Tai palīdzēt, kas jūsu palīdzību
Pavisam nicina. Lai vina iet!

No Helēnas vairs nerunā ne vārda

Un neaizstāvi viņu. Ja tik drusku

Vēl izturēsies tā, kā kad to mīli,

Tad gan tev rādīšu!

Lizanders.

Nu, tagad esmu svabads

Nāc šurp, ja tikai tev ir dūša;
Tad izrādīsies, kuram tiesības

Uz Helēnu būs turpmāk: tev vai man.

Demetrijs.
Tev sekot? Nē, es iešu tevīm līdz.

(Lizanders un Demetrijs aiziet.)
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Hermija.
Nu redziet, jaunkundze! tā atkal jūsu vaina,

Ka tracis tāds! Nu, gaidāt tak!

Helēna.

Nē, nē! es jums vis neuzticos vairs;
Ar jums še vienai palikt manīm bail.

Ja nagi jums, ko plēst, ar čakli šķiet,
Man tomēr kājas garākas, ko skriet.

(Aiziet.)

Hermija.
Man tīri jābrīnās; ja, ko tur teikt?

(Seko Helēnai.)

Oberons.

Tā tava vaina. Bet ikkatru reiz

Tu pārskaties, ja tīši nepadari
Kaut kādu joku.

R ū t i s.

Ticat, augsto valdon,
Ko šoreiz esmu tikai alojies.
Un vai tad paši neuzdevāt gan,

Ka ateniets kāds jāuzmeklē man?

Tādēļ ar vaina man nav jāpiešķir,
Jo svaidītais jau atēnietis ir.

Un tādēļ priecājos, ka tā viss iet,
Jo tādas jukas ļaunas nav, man šķiet.

Oberons.

Uz kauju gatavus tu abus redzi,

Nu steidzies, Rūķīt, dziļu tumsu sedzi

Pār debesi, no kuras gaisma plūst,
Lai melna tā kā pate pekle kļūst,
Un vadi tos pa mežu un pa druvu,
Ka tie nekad viens otram nenāk tuvu.

Drīz tā kā Demetrijs tu pikti sauc,

Lai Lizanders tev ausmās pakaļ trauc,
Drīz tā kā Lizanders to otru baidi

Un tālāk projām tā tad abus raidi,

Kopš tie — līdz nāvei noguruši rimst
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Un mitrā zālē dziļā miegā grimst.
Šo puķi izspied Lizandram tad acīs.

Jo kad tās sula plakstiņus tam slacīs,
Tad burvībai tā viņu saistīt liegs
Un viņa mirkļiem veco spēku sniegs.

Tad viss, kas viņus maldinājis, zudīs,
To viņi pēcāk tik kā sapni jutīs,
Un atpakaļ uz Atēnām tad steigs,

i Kur nāve tik tiem mīlestību beigs.
Un kamēr tu šos darbus žigli dari,

Es ņemšu princi Titanijai ari;

Tad viņas acis gribu atpestīt

No burvības, lai miers mūs' starpā mīt.

Rūķītis.

Ak, augsto valdon, brīdis ir jo īss,
Mums jāsteidzas, pirms gaisma prom mūs

dzīs.

Drīz zudīs nakts, kas vēl pār zemi valda,
Lūk, viņas pūķi mākoņus jau skalda,
Un Auroras, redz, vēstnesis ar smaida,
Kas katru garu viņa kapā raida.

Jau nolādēto dvēs'les projām steidzas,
Kas jūrā, vai caur paša roku beidzas,
Tie savās tārpiem grauztās cisās slīd,
Lai gaisma viņu kaunu neapspīd.
Tā pašu griba viņus zemē raida,
Kur tumša nakts kā mūžīgs segs tos gaida.

Oberons.

Mums tā no gaismas jāiztrūkstas nav,

Jo cik daudz reiz pa mežu tekām jau

Kā mednieks esmu staigājis, kad sārti

Bij izgreznoti cēlie saules vārti,
Kad jūras klajums, zelta pārslām segts,
Tur laistījās, kā uguns liesmās degts.
Bet nekavējies vairs, ka visu vari

Vēl izdarīt, pirms atskrien gaismas stari!

(Aiziet.)

Rūķītis.
Gribu vest tos šurp un turp,
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Ka tie netiek it nekurp.
Visiem bail no manis sen.

Rūķīt, nu tos apkārt dzen!

Tur viens jau nāk.

lenāk Lizanders.

Lizanders.

Nāc, Demetrij, tu Helmuti, nāc šurpu! nāc!

Rūķītis.
Še, blēdi, zobens tevi gaida, sāc!

Lizanders.
Es ejmu jau.

Rūķītis:
Ja ko no goda jēdz,

Tad nāc man līdz.

(Lizanders aiziet, balsij sekodams.)

lenāk Demetrijs.

Demetrijs.

Nu, Lizander, kur tad tu bēdz?

Tu bēgli, gļēvuli! kur esi gan?
Vai slēpie skrūmos? atbildi jel man!

Rūķītis.
Pats gļēvulis, par bēgli vēju saukā

Un cīnās še ar krūmiem klajā laukā,
Bet nenāk klāt. Nāc, zēniņ, šurp un cērt!

Ar žagariem, pag, tevi vaj'dzēs pērt.
Tas nav vairs vīrs un visu godu zaud',
Kas vilcis zobenu nu tikai draud.

Demetrijs.

He, atbildi, vai tu nu esi tur?

Rūķītis.
Še nevar cīnīties, nāc citur kur.

(Aiziet.)

(Demetrijs aiziet.)
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Lizanders nak atpakaļ.

Lizanders.

Viņš skaļi kliegdams man papriekšu dodas.
Bet kurp es eju, tur viņš neatrodas,
Jo kaut gan ļoti ātri protu skriet,
Viņš tak tik žigli man papriekšu iet,

Ka paklupu tur nelīdzenā laukā.

Še atgulšos. Tu, rīta blāzma jaukā!
Kad taviem stariem mežs būs apgaismots,
Gan manu pretnieku tad sasniegs sods.

(Aizmieg.)

Rūķītis un Demetrijs nāk atpakaļ.

Rūķītis.

Ho, ho! tu gļēvui' nāc jel! kur tu staigā?

Demetrijs.
Nāc, ja tev dūša, lūkojies man vaigā!

Es nomanu, ka blēdīgi jau sen

Tu izvairies un mani apkārt dzen.

Kur tagad esi?

R āķītis.
Še, vai nu tu nāksi?

Demetrijs.
Tu jokojies, bet drīz tu raudāt sāksi,
Kad dienā tevi ieraudzīs mans skats.

Skrien vesels tagad, skrien! jo esmu pats
Tā nobeigts, ka še mitrās cisās krītu,
Bet gan es tevi atradīšu rītu.

(Apgulstas .un aizmieg.)

lenāk Helēna.

Helēna.

Ak, tumšā nakts, vai negribi vēl zust!

Ak, rīta blāzma, kur vēl tavi stari!

Nāc, aizved mani, neliec vairs man just
Šo lielo kaunu — reiz tam galu dari!

Lai miegs, kas vārgos atspirdzināt mēdz,
Uz īsu brīdi ari manas acis slēdz.

(Aizmieg.)
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Rūķītis.
Tikai trīs? — Vēl visu nav.

A! tur ceturtā ar jau

Nāk un atpūsties še grib;
Viņas acis dusmās žib.

Skat, kā Amors jokot var:

Skuķus tīri trakus dar'.

lenāk Hermija.

Hermija.

Ak, vai man še būs asos ērkšķos beigties

No kuriem mitra salta rasa krīt!

Vairs nespēju ne soļa tālāk steigties,
Jo kājās sirdij negrib paklausīt.
Še atgulšos. Un tagad kaujā bargā,

Visspēcīgais, jel Lizanderu sargā!

(Aizmieg.)

Rūķītis.
Neaizbēdz

Vairs, bet slēdz

Acis ciet,
Lai es liet

Varu viņās sulu šo.

(Pilina sulu Lizandera acīs.)

Un kad tās

Atdarās,

Laipni šai

Meitiņai
Uzsmaidi un mīli to.

Tad iznāks, kā teic sakāms vārds:

Ikkatris bauda, kas tam gārds.

Ansitis uz vietas

let pie savas Grietas.

Katram podiņam savs vāks, —

Nu pie miera visi nāks.
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Ceturtais cēliens

Pirmais skats

Mežs.

Titan i j a un Pamatiņš ar pavadonēm, dūķņām.

Oberons dibinā, nepamanīts.

Titani j a.

Nāc, še uz košas puku gultas snaust!

Ak, dārgais, tavu daiļo vaigu sniedz:

Ļauj rozes tev ap gludo galvu spraust,
Un skaistās ausis skūpstīt neaizliedz.

Kur Pupas zieds?

Pupas zieds. Še.

Pamatiņš. Pupas zied, pakasi man galvu.—
Kur musjē Tīmeklīts? .

Tīmeklīts. Še.

Pamatiņš. Musjē Tīmeklīt, mīļais musjē Tī-

meklīt, sameklējat savus ieročus un nositat priekš
manis dadža galvā bitīti ar sarkanām kājiņām, un

atnesat man, mīļais musjē, medus tarbiņu. Nepār-
pūlējaties tikai, musjē, par daudz pie šī darba, un uz-

manāt, mīļais musjē, ka medus tarbiņa nepārplīst.
Man būtu ļoti žēl, siņjor, ja jūs samērcētos medū. —

Kur musjē Sinepīte?

Sinepīte. Še.

Pamatiņš. Sniedzat man savu ķepu, musjē
Sinepīt: lūdzu, lūdzu, nelokaties tik zemu, mīļais
musje.

Sinepīte. Ko pavēlat?
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Pamatiņš. It neko, mīļais musjē, palīdzat
tikai drusku Pupu zieda kavaliera kungam kasīt.

Man būs laikam jāiet pie bārzddziņa, mīļais musjē; jo

man tā vien ir, kā kad mans ģīmis būtu briesmīgi

spalvains, un es, ēzelis, esmu tāds visai jūtelīgs; ja

tikai viena spalviņa mani kutina, tūlīt jākasās.

Titan i j a. Vai vēlies muziķu, mans dārgais

draugs?

Pamatiņš. Man ausis tīri kā radītas mū-

zikai; liekat ko nebūt uzgriezt ar tarkšķēm.

Titan i j a. Teic, mīļais draugs, ko tiktos ie-

baudīt?

Pamatiņš. Ja, nudien! Veselu sili! Varētu

ari kaltētas auzas grauzt. Man tīri tā vien ir, kā kad

spētu apēst vai veselu klēpi siena! Labs siens, salds

siens ir taču tas vislabākais pasaulē.

Titan i j a.

Man droša dūkņa, kura tūliņ meklēt ies

Priekš tevis riekstus vāverītes klētī.

Pamatiņš. Man nu gan patiktu labāk viena

vai divas saujas sausu zirņu. Bet uzmanāt, lūdzami,

ka jūsu ļaudis mani netraucē. Man uznāk liela dis-

putacija uz gulēšanu.

Titan i j a.

Ak dusi vien še manās rokās maigi!
Jūs, dūkņas, ejat, izklīstat pa mežu! —

Tā apins apliek savas smuidrās pītes

Ap cieto koku; tāpat efejs glaužas
Pie stiprās gobas mīlīgi un droši. —

Cik tu man mīļš! cik tu man esi dārgs!

(Abi aizmieg.)

Oberons nāk uz priekšu. lenāk Rūķītis.

Oberons.

Sveiks, Rūķīti! Vai redzi jauko skatu?

Man tomēr žēl, to šādos murgos redzot.

Jo kad to pirmīt mežā satiku,
Kur viņa plūca puķes priekš šī nelgas,
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Tad dusmās vinu bargi izrāju.
Tā bij ap spalvainajiem deniņiem
Tam aplikusi košu vaiņagu.

Tā pati rasa, kura citādi

Kā austruma viskrāšņās, šķīstās pērles
Ikkatrā pumpuriņā laistījās,
Nu atspīdēja ziedu actiņās

Kā spožas asaras, ko puķītes
Par savu pašu kaunu sēri raud.

Kad biju krietni viņu izrājis
Un viņa dziļā pazemībā lūdzās,
Lai paciešos, tad prasīju tai princi.

Tūliņ tā pavēlēja dūkņām viņu
Uz manu pili mūsu valstī vest.

Nu zēns ir mans, lai tādēļ viņas acis

Nu ari brīvas top no ļaunās māņu varas

Tu, mīļais Rūķīt, noņem ari nost

Šim atēniešu puisim lieko ģīmi,
Lai viņš, ar citiem reizā mozdamies,
It naigi atgriežas uz Atēnām,
Un lai tiem viss, kas teitan noticis,
Tik baigi Sapņu murgi izliekas.

Vispirms man karaliene jāatsvabina.

(Aizskar viņas acis ar puķi.)

Esi tā, kam vajag būt!

Atkal tā, kā senāk jūt!
Tā šīs šķīstās puķes vara

Burvju spēkiem galu dara.

Nu, daiļā karaliene, mosties, Titanij!

Titan i j a.

Mans Oberon, kas man par sapni bij!
Man šķita, ka sirds piederēja ēzelim.

Oberons.

Tur gul tavs draugs.

Titan i j a.

Kā tas viss noticis?

Ak, kā man tagad bail no šitā ērma!
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Oberons.

Uz īsu brīdi tikai paliec klusu! —

Nāc, Rūķīt, šim ņem lieko ģīmi nost! —

Un tagad, Titanij, liec skanēt dziesmiņai,

Kas visu piecu prātus ciešāk saista,

Kā vienkāršs miegs.
t

Titāni j a.

Ja, muziķa!

Lai valdzinoša atskan muziķa!

Rūķītis.
Lai uzmodies tu atkal pārvēsts esi,
Un savu pašu nelgas veidu nesi!

Oberons.

Nu plūstat skaņas!
(Atskan mīlīga muziķa.)

Nāc, dārgā, nu viens otram rokas dosim

Un gulētājus maigi iežūžosim.

Mūs' sirdīs draudzība no jauna zied:

Tad varam nākošajā naktī diet

Pie Tezeja, tā pilī, līgsmu prātu,
Lai svētība tā cilti neatstātu.

Tai pašā reizā, kad tā kāzas būs,
Šie laimīgie ar savienoti kļūs.

Rūķītis.

Dūkņu karal, klau! man šķiet,
Tur jau cīruls skaļi dzied.

Oberons.

Bēgsim, karalien, nu klusi

Prom uz zemes ēnas pusi!
Žiglāk nekā mēness stars

Apskrien zemi mūsu gars.

Titan i j a.

Mīļais, nāc un stāsti man

. Projām bēgot, kādēļ gan

Šinī vietā es labprāt
Cilvēku sev laidu klāt?

(Visi aiziet.)
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(Aiz skatuves atskan meža ragu pūtieni.)

lenāk Tezejs, Hipolita, Egejs un pavadoņi.

Tezejs.

Ej, uzmeklē šī meža uzraugu. —

Mūs' ziedu laika svētki nu ir beigti,
Un tā ka dienas vēstneši jau rādās,
Tad iraid laiks, ka Hipolita dzird,
Kā mani suni trokšņo medībās.

Jūs palaižat tos vaļā ielejā
Pret rietumu. Bet ejat, steidzaties

Un uzmeklējat meža uzraugu! —

Nāc, daiļā karalien, uz pakalna,
Tur klausīsimies skaļā riešanā,

Kas, koši jaukdamās ar atbalšu,
Mums atskanēs kā tāla muziķa.

Hipolita.
Es biju reiz pie Herkula un Kadma,
Kad viņi Kretas biezos mežos lāci

Ar Spartas suņiem trenkāja. Nekad

Vairs nedzirdēju pēc tik jauku troksni.

Jo nevien lejas, bet ir debess, meži

Un avoti visapkārt atskanēja
No riešanas un medinieku trokšņa.
Nekad tik jauku skaņu dažādību,
Tik skalu rībienu vairs nedzirdēju.

Tezejs.
Ir mani suņi ir no Spartas vaislas,
Ar platiem žokļiem, raibi, garām ausīm,

Kas visu rasu noslauka no zāles;
Tik apaļi kā Tesalijas vērši;

Ne visai čakli medīt, bet to balsis

Skan it kā zvaniņi no sudraba.

Tā laikam gan vēl nesakrita kņada

Ar ragu pūtieniem un meža troksni

Ne Kretā, Spartā, ne ar Tesalijā.

Nu, spriežat paši. — Bet kas tie gan tādi?

E g c j_s.
Ta mana meita, kungs, kas teitan gul;
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Šis Lizanders un te — šis Demetrijs

Un Helēna — ja! Nederam tā meita.

Man tīri brīnums, viņus kopā redzot.

Tezejs.

Tie laikam agrumā būs posušies,
Ar' svinēt jauko ziedu laika rītu

Un, zinādami mūsu nodomu,
Tad atnākuši šurp uz mūsu svētkiem.

Bet, Egej, teic, vai šodien Hermijai
Nav jāsaka, ko viņa izvēlas?

E g c j s.

Ja, augstais kungs, ta ir.

Tezejs.
Tad ej un saki,

Lai mednieki tos taurēm modina.

(Tauru pūtieni un kliegšana aiz skatuves. Demetrijs

Lizanders, Hermija un Helēna atmostas un uztrūk-

stas kājās.)

Tezejs.

Labrīt, labrīt! Bet svētais Valentins
Jau sen ir garām. Vai šie meža putni
Tik tagad pārojas?

Lizanders.

Kungs, piedodat!

(Viņš un pārējie nometas ceļos.)

Tezejs.
Es lūdzu, draugi, uzceļaties visi.

Es zinu, ka jūs abi ienaidnieki

Un hdzcensoņi. Tādēļ sakāt man:

Kur ceļas gan šī jaukā saderība,
Ka ienaidsienaidam dus maigi līdzās

Un nebaidās no ļauna uzbrukuma?

Lizanders.

Kungs, es to nespēju jums skaidri teikt,
Jo sapņu murgi jauc vēl manu prātu.
Nudien, es nezinu, kā atnācu te šurp.
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Bet, kā man šķiet — (es gribu patiesību
Jums teikt un atminos, ka tā tas bij) —

Es atnācu ar Hermiju; mūs' nolūks

Bij, bēgt no Atēnām uz tādu vietu,

Kur viņas likumiem par mums vairs nava

spēka.
E g c j s.

Nu diezgan, diezgan! Kungs, jus zināt visu.

Es lūdzu vinu sodīt, bargi sodīt. —

Bēgt, ja, bēgt tie gribēja,
Un aplaupīt tā tevi, kā ar' mani.

Tev laupīt sievu un man goda vārdu,
Ko devu tev, ka Hermija kļūs tava.

Demetrijs.

Kungs, skaistā Helēna man pateica,

Ka vinu nodoms, atbēgt uz šo mežu;
Aiz greizsirdības es tiem sekoju,
Un Helēna aiz mīlestības man.

Es nezinu, ak kungs, caur kādu spēku
(Bet tas būs bijis gan kāds augstāks spēks)
Nu mana kaislība pret Hermiju
Kā sniegs ir nīkusi; nu izliekas

Tas viss kā atmina man no tiem niekiem,
Ko bērnībā reiz esmu mīlējis.
Nu Helēna tik ir mans acu prieks,
Tai pieder mana sirds un mīlestība.

Ar viņu, kungs, es saderināts biju,
Kad Hermija man vēl bij gluži sveša.

Kā slimniekam, kam ēdiens iraid riebīgs,

Tā Helēna man visai netikās,
Bet nu, kad sirds man atkal vesela,
Es mīlu viņu, kāroju pēc tās

Un gribu būt tai mūžam uzticīgs.

Tezejs.
Ir labi, draugi, ka jūs satiku!

Šo sarunu mēs drīz vien turpināsim.

Jums, Egej, jāpaklausa, ko es saku:

Jo šitie abi pāri ar mums reizē

Slēgs dieva namā siržu derību.
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Un tā ka rīts jau viss ir pagājis,
Tad atliksim ir mūsu medības. —

Nu nākat līdz uz Atēnām! Tur trīs un trīs

Mēs svētkus svinēsim, ko nepiedzīvos

drīz. —

Nāc, Hipolit!

Tezejs, Hipolita, Egejs un pavadoņi aiziet.)

Demetrijs.
Tas viss vēl šķiet tik mazs, tik nesare-

dzams,
Kā tālie kalni, kas zūd mākoņos.

Hermija.
Man šķiet, ka redzu vairāk acīm,
Jo viss man liekas divkārtīgs.

Helēna.

Man ar'

Es Demetriju atrodu kā rotu,
Kas mana ir, un tak man nepieder.

Demetrijs.
Bet vai ar' droši zināt, ka mēs nomodā?
Man šķiet, ka dusam vēl un sapņojam.
Vai neatminat vairs, ka valdnieks pats
Bij te un pavēlēja viņam sekot.

Hermija.
Ja, un mans tēvs.

Helēna.

Un Hipolita.

Lizanders.

Viņš lika iet tam līdz uz dievu namu.

Demetrijs.
Ja gan, mēs nesapņojam vairs. Nu, iesim

žigli
Un ceļā pārrunāsim savus sapņus.

(Aiziet.)

(Kad visi aizgājuši, Pamatiņš uzmostas.)
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Pamatiņš. Kad nāk mans gala vārds, tad

pasaucat mani, lai varu- atbildēt. Mans turpmākais
ir: „Visskaistais Piramiņ!" E, klau, Pēter Skvenc!

Katlu lāpītāj, Stabul! Purnīt! Sausum! — Kad

tevi deviņi! Aizskrējuši prom un ļauj man te gulēt!
Bet bij gan man traki ērmots sapnis! Es redzēju —

bet tur cilvēkam par maz saprašanas, lai pateiktu,
kas tas bij par sapni. Tas būtu gatavais ēzelis,_kas
iedrošinātos šo sapni iztulkot. Man bij tā, it kā es

būtu — bet kurš cilvēka bērns gan var pateikt,_kas?
Man bij, it kā es būtu, un man bij, it kā man būtu —

bet tas ir nelga un gatavais lācis, kas uzdrošinās

teikt, kas man likās, kā kad man būtu. Cilvēka acs

to nav vēl dzirdējusi, cilvēka auss to nav vēl redzē-

jusi; cilvēka roka nevar to nosmēķēt, viņa mēle ne-

var to satvert un viņa sirds nevar to atstāstīt, kas

mans sapnis īsti bij par sapni. — Tas Pēteris Skvencs

būs jāpiedabū, lai saraksta man par šo sapni kādu

balādi; nosauksim to par Pamatiņa sapni, tāpēc ka

tanī dīvainā kārtā nav gluži nekāda pamata; un uz

lugas beigām es dziedāšu to herzogam priekšā.

Varbūt, lai iznāktu jaukāki, dziedāšu to kādreiz tikai

pēc savas nāves. (Aiziet.)

Otrais skats.

Atēnās. Istaba Skvenca mājā.

lenāk Skvencs, Stabule, Purnīts un Sausums.

Skvencs. Vai aizsūtījāt kādu Pamatiņam

pakal? Vai tas nav vēl pārnācis mājās?
Sausums. Par viņu nedzird vairs gluži nekā.

Bez šaubām viņš aiztransportēts.

Stabule. Ja viņš neieronas, tad mūsu gabals
gar ratu. Bez viņa mēs taču nevaram nekā, vai ne?

Skvencs. Zināms, ka nē! Kur gan jūs visās

Atēnās atradīsat vairs otru tādu, kam tik laba galva
Pirama izvešanai.

Stabule. Nē — viņam taču ir un ir tā vis-

asprātīgākā galva no visiem Atēnu amatniekiem.
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Skvencs. Kad tevi jupis! ja, un tas taisnība!

Un viņa persona taisni kā radīta priekš tā. Un kas

attiecas uz viņa saldo balsi, tad tai ziņā viņš taisni

meteors. !

Stabule. Matadors — jums jāsaka: matadors,

jo meteors (lai Dievs vien mūs pasargā!) ir viena

traki briesmīga būšana.

lenāk Cietais.

Cietais. Meistari, hercogs nāk patlaban no

dievnama ārā un vēl divi vai trīs kungi un dāmas ir

salaulāti. Kad nu tikai varētum izrādīt savu gabalu
— tad tikai mēs būtu vīrā!

Stabule. Ak, tas nabaga sasodītais Pama-

tiņš! Tā tad tagad viņam tie seši pimberi pagalam,

kurus viņš būtu dabūjis katru dien' līdz pat mūža

galam. Un seši pimberi viņam bij tikpat kā rokā —

un ja hercogs viņam nebūtu par Piramu sešus pim-

bērus ikdienas devis, tad lai mani pakar! Viņš
pelna tos. — Vai nu sešus pimberus par Piramu

katru dien', vai ari tad labāk itin nekā!

lenāk Pamatiņš

Pamatiņš. Kur tad jūs esat, jūs rakari?
jūs, manas sirds mīļākie?

Skvencs. Pamatiņ! — Ak, laimīgā diena!

ak, līgsmības stunda!

Pamatiņš. Meistari, man jums jāsaka brī-

numa lietas, tikai neprašņājat, kādas; jo kad es jums

tās pasaku, tad neesmu vairs nekāds godīgs atēnietis.

Izstāstīšu visu taisni tā, kā tas notikās.

Skvencs. Nu, šauj tik vaļā, mīļo Pamatiņ!

Pamatiņš. Nē, labāk ne pušplēsta vārda ari

ne. Viss, ko jums varu teikt, ir tikai —ka hercogs

jau noturējis pusdienu. Sameklējat tālab mudīgi sa-

vus paltrakus! Pieliekat bārzdām krietnas auklas!

kurpēm — jaunas lentas! Sanākat tūliņ visi pie pils;
katrs lai pārlasa vēlreiz savu lomu; jo, īsi sakot:

mēs spēlēsim. Tipse katrā ziņā lai uzvelk tīru
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kreklu, un tas, kas taisa to lauvu, lai neapgriež tikai

nagus; jo tiem vajag šauties ārā, itin kā lauvas na-

giem. Un, sirdsmīļie aktieri, neēdat jel šoreiz nedz

sīpolus, nedz ķiplokus, jo mums jāizdvašo salda elpa,
un es nešaubos nemaz, ka viņi teiks: tā tik bij salda

luga. Un nu ne vārda vairāk! Pošaties! marš! uz

priekšu ! .
(Visi prom.)
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Piektais cēliens

Pirmais skats.

Atēnās. Istaba Tezeja pilī.

lenāk Tezejs, Hipolita, Filostrats, galma kungi un

pavadoņi.

Hipolita.

Ak, mīļais Tezej, tās jau ir patiesi

It brīnišķīgas lietas, ko šie pāri

Mums stāstīja.

Tezejs.
Gan brīnišķīgākas

Ķā patiesas. Nekad es neticēju
Šīm vecām pasakām un burvju māņiem,
Jo samīlējušiem un ārprātīgiem
Mēdz abiem būt tik karstas smadzenes

Un dzīva fantāzija, ka tie redz,
Ko mierīgs prāts nemūžam nesaprot.

Ja, ārprātīgie, samīlējušies
Un dzejnieki tak vairāk nav nekas

Kā iedomas. Lūk, ārprātīgais redz

Daudz vairāk velnu, nekā ellē mājo;
Un iemīlējušais, kas tikpat dulns,
Uz melnas neģerietes pieres redz

To skaistumu, kas Helēnai. Un dziesminieka

acs,

Kad dailes ārprātībā kaist un grozās,
Zib gan uz debesi, zib gan uz zemi,
Un tiklīdz brīvā fantāzija tēlus

No lietām dzemd, ko nepazīst neviens,
Ar savu spalvu dzejnieks tiem dod veidu,
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No gaisa grābtus tēlus sauc pie vārda

Un dod tiem pastāvīgu mitekli.

Tā varenajā iedomība spēlējas,
Un tiklīdz uziet ko, kas prieku gādā mums,

Jau tā šī prieka nesēju ar zina;
Un tumsībā, kad cilvēks bailes jūt,
Cik viegli krūms par lāci tad var kļūt.

Hipolita.
Bet visi šitie notikumi naktī,
Un kā to visu prāti tā uz reižu

Ir pārvērsti, mums tiešām pierāda,
Ka tas nav tikai iedomība vien;
Caur to šai lietai rodas pilnīgs pamats —

Bet ērmota tā ir, pat brīnišķīga.

lenāk Lizanders, Demetrijs, Hermija un Helēna.

Tezejs.

Lūk, mūsu jaunie pāri, prieka pilni.
Daudz laimes, draugi! Un lai mīlestība

Jums gādā jautras dienas, kā vien vēlaties!

Lizanders.
Vēl laimīgāka, augstais valdiniek,
Lai ari jūsu dzīve, galds un gulta!

Tezejs.
Nu sakāt, kas tad nāks par rotaļām
Un dejām ar'? Kā mēs lai aiztriecam

Šo garo laiku, veselas trīs stundas,
No pusdienas līdz vakaram? Kas būs

Par laika kavēkli? Vai nava lugas,
Ko kādu brīdi laiku pakavēt?
Lai Filostrats pats atnāk šurp tūlīt!

Filostrats.
Še esmu, augstais valdiniek!

Tezejs.
T*Kas mums

Par laika kavēkļiem būs šinī vakarā?

Vai muziķa, vai dejas? Kā mēs tad

Lai iespējam gan mānīt kūtro laiku,
Ja ne ar līgsmību?
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Filostrats.

Šī lapa rāda

It visu, kas šim brīdim gatavots.
Jums jāizvēl, ko pirmo gribat redzēt.

(Dod Tezejam papīra lapu.)

Tezejs (lasa):

„Ar Centauriem liels cīniņš, ko uz kokles

No Atēnām kāds einuks nodziedās."

Nē, to tik nē! To savai līgavai
Jau stāstīju, cik slaveni, kā varons,

Mūs' brālēns Herkuless reiz turējies.
Tad: ,Piedzērušies piktie Bakchanti,
Kas dusmās Trakijā plēš dziesminieku."

Tā luga veca! To jau izrādīja,
Kad es no Tebām mājās atgriezos

Kā uzvarētājs. „Mūzu gaudu dziesma

Par zinību, kas nabadzībā mira."

Šī dzeja ir par sīvu, satirisku,
Un neder jautros kāzu svētkos.

„Jo īsi stipri garlaicīgi skati

No jaunā Pirama un daiļās Tizbes,
Tā līgavas. Visbēdīgākais joks."
Ko? īss un tomēr stipri garlaicīgs?
Joks un tak bēdīgs? Tas ir — degošs ledus

Un verdošs sniegs? Kā lai gan vienojam
Mēs šādu nevienādību?

Filostrats. k_
,Si luga

Ir duci vārdu gara, tā tad īsa,

Kā reti tikai kādu atradīs;
Bet garlaicīga vina tādēļ, lūk,
Ka ducis vārdu tai jau ir pardaudz.
Visaugstais valdon; šinī lugā nav

Ne vārda, nedz ar' aktiera, kas lieti der,
Un bēdīga ar' tā, mans augstais kungs:
Jo Pirams pats šai lugā noduras.
Man jāatzīst, ka mēģinājumā
To redzot, asaras-man acīs spiedās,
Kā reti atgadās — aiz lieliem smiekliem.
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Tezejs.
Kas tie ir tādi, kas to izrāda?

Filostrats.

Tie strādnieki, kas pelnās Atēnas;
Tiem stipras dūres gan, bet diemžēl prāts

Nav visu mūžu darbināts, un atmiņu,

Kas loti spītīga tiem tagad tapusi,
Tie visu laiku mocījuši ar šo lugu.

Tezejs.
Mēs vēlamies to dzirdēt.

Filostrats.

Nē, ak kungs,
Šī luga nav jau it nekas priekš jums.

Es redzēju to; no tās nav nekā, —

Tur nav nekā, kas jūs spēj jautrināt;

Tās skaidras muļķības, ko lielām pūlēm
Tie ielauzījušies, tik gribēdami

Jums darīt prieku.

Tezejs.
Es to gribu dzirdēt,

Jo tas nekad man nevar pretīgs būt,
Ko vientiesība sniedz un padevība.

Ej, atved viņus šurp! — Jūs visus lūdzu

sēsties.

(Filostrats aiziet.)

Hipolita.
Man nepatīk, ka nabadzību spaida,

Ka padevībai pakalpojot jācieš.

Tezejs.

To, mīlā, nenāksies ar tevim skatīt.

Hipolita.
Nu, viņš jau teic, ka tie nenieka neprot.

Tezejs.
Tad jau daudz laipnāki, kad pateicas

Par it neko. Tiem piedot visu to,
Ko viņi pārskatās, tas lai mums prieks.
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Ko vientiesīga padevība dara,
To īsta augstsirdība nenosver

Pēc panākumiem, bet pēc labās gribas.
Kad ceļoju, daudz gudri zinātnieki

Bij iemācījušies it veiklas runas,

Lai varētu tām mani sveicināt.

Es redzēju tos trīcam, bālus topam
Un apstājamies vidū teikumam;

Tiem bailes jauca iemācīto runu,

Pirms izsacīja sveicinājumu,
Tie beidzot pilnīgi jau apklusa.
Pat šinī klusēšanā, mīļais bērns,
Es atradu to laipno apsveikumu;
Ja, padevības kautrā bailība

Man sacīja daudz vairāk, nekā pļāpu
Tik pārdrošā un veiklā lielmutība.

Kad mīlestība baidās runu beigt,

Tad maz vien vārdos daudz tā iespēj teikt.

(Filostrats nāk atpakaļ.)

Filostrats.

Vai jūsu augstība nu pavēl sākt?

Jo prologs ir jau gatavs.

Tezejs.
Lai vir>š nāk!

(Taures pūtiens. lenāk Prologs.)

Prologs.

„Ja jums tas nepatiks, tad darīsim, ko

varam;

Mūs' nodoms iraid labs, kaut to ar' neiz-

darām.

Šai īsā lugā savu padevību rādīt jums,
Ir mūsu mērķa īstais gals un iesākums.

Tad apdomājat nu, kādēļ mēs šurpu ejam:
Mēs nenākam tālab, lai redzētu jūs smejam;
Mūs' īstais nolūks ir — lai visi jokus baud',
To tiešām negribam — lai katris šņukst un

raud.
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Nu visi gatavi un izrāde drīz sāksies:

Ja saprast gribēsat, tad saprast viegli nāk-

sies."

Tezejs. Tas ar savu runu gan nerīkojas visai

apzinīgi.
Lizanders. Viņš jāj savā prologā kā straujā

kumeļā, nevarēdams vēl nemaz attapties, kur jāpie-

tur. Mācība te, augstais kungs, laba: nepietiek ar

to vien, ka runā, vajag ari pareizi runāt.

Hipolita. Patiesi, viņš rotaļājas ar savu

prologu, kā bērns ar stabulīti. Skaņas nāk gan, bet

ne pēc notīm.

Tezejs. Viņa runa bij gluži kā samezglojušās
važas, nekur nav pušu, bet viss nekārtībā. Kas nāks

turpmāk?

lenāk Pirams, Tizbe, Siena, Mēnesnica un Lauva.

Prologs.

„Ko viss tas nozīmē, to jūs vēl neuzminat:

Bet patiesība drīz to visu gaismā sauks.

Šis vīrs ir Piramūs, ja jūs to gribat zināt,

Un Tizbe, ticat man, šis skuķīts daiļš un

jauks.'
Vīrs tur ar akmeņiem un māliem spēlē sienu,
To ļauno sienu, kas tos abus šķir arvienu:

Bet ka tiem lielisks prieks, to gan ikkatris

prot,

Kad var caur šķirbiņu še triekt un mutes

dot.

Šis virs, kam lukturis un suns un žagars

_

klāt,
Ir mēnesnica; — jo — tik apdomājat — abi
Ir solījušies, kad spīd mēness, drošu prāt'

Pie Ninus kapa iet un izbučoties labi.

Šis negants briesmīgs zvērs, ko vārdā lauvu

sauc,

Tad Tizbi, kurai tur ir pirmai jāierodas;
Tik dikti izbiedē, ka viņa tūlīņ trauc

Sviest zemē mēteli un skriešus projām
dodas.
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Tad lauvas zvērs šo mētelīti zobiem griež
Un asiņainu pēc to atkal zemē sviež.

Drīz ari skaistais Pirams pa šo ceļu stei-

dzas

Un atrod mēteli, kas teic, kā Tizbe beidzas.

Viņš ker pēc zobena, tik asiņaina, spoža,
Un karstās krūtis pats kā varons pušu

griež,
Un Tizbe, kas pa tam bij koku ena droša,
Velk vipa dūci ar' un sevīm sirdī spiež.

To citu Pirams nu un Tizbe stāstīt beigs,
Un siena, lauvas zvērs un mēnesnica steigs,
Ja tikai vēlaties, jums pienācīgi rādīt

Un jaukos pantiņos priekš jūsu acīm stādīt."

(Prologs, Tizbe, Lauva un Mēnesnica aiziet.)

Tezejs. Man tikai gribētos zināt, vai lauva

ari runās.

Demetrijs. Tur, augstais kungs, nebūtu ne-

maz ko brīnīties: kādēļ lai lauva gan nerunā, kad

tikdaudz ēzeļu to dara.

S i c n a.

„Šai mūsu lugā, lūk, tā būšana ir tāda:

Man, Tomam Purnītim, ir siena jāizrāda,
Un tāda siena vēl, no kuras šķiet,
Ka kāda šķirba tai tā caur un cauri iet,

Pie kuras Pirams tad un viņa Tizbe stājas

Un allaž sačukstas un slepen' mīlinājās.
Šis kaļķis, akmens un šie māli rādīt var,

Ka es šī siena esmu, un es neliedzu to ar.

Te šķirba ir uz to un te uz otru pusi,

Kur mūsu pārītis tad sarunājas klusi."

Tezejs. Nu, vai var maz prasīt, lai māli un

salmi runā vēl prātīgāki?

Demetrijs. Tas ir atjautīgākais šķērslis, ko

jebkad esmu dzirdējis runājam.

Tezejs. Pirams tuvojas sienai. Klusu!

lenāk Pirams.
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Pirams.

„Ak nakts, tu tumsā nakts, kas pilna brie-

smu, vaidu!

Ak nakts, kas ikreiz klāt, līdz dienas gaisma

nost!

Ak nakts! ak nakts! ak nakts! ak! ak! man

bailes most,

Ka Tipse aizmirsusi, ka to šeitan gaidu.
Un tu, ak siena, ak tu mīlā, dārgā siena,

Kas te mūs' abu tēvu īpašumus šķir,
Ak siena, siena, ak tu mīļā, dārgā siena,
Jel rādi šķirbiņu man drīz, kas tevī ir."

(Siena izpleš pirkstus.)

„Paldies, ak siena, Dievs lai to tev atmak-

sātu!

Bet ko es redzu tur? Ak, Tipses nav vēl

klātu.

Ak ļauna siena, kas man viņu neparādi,
Nolādēta lai tu, ka mani pievil šādi!"

Tezejs. Man šķiet, sienai vajadzētu ari lādēt,

jo tā taču ari jūt.

Pirams. Nē, nudien nē, augstais kungs, tas

nav vis viņai jādara. „Mani pievil šādi" ir Tipses
gala vārds; viņai jānāk tūlīņ iekšā un man jāuzšpi-
jonē tā caur sienu! Jūs tūlīņ redzēsat, ka tas notiks

uz mata tā, kā jums saku. Redz, redz, viņa jau nāk.

lenāk Tizbe.

Tizbe.

„Ak, siena, kas tu dzird', cik bēdu man vaj'g
ciest,

Ka viens no otra tā caur tevi esam rauti;
Cik bieži mēdzu jau es sārtās lūpas spiest
Uz taviem akmeņiem, kas māliem kopā

krauti."
Pirams.

~Es redzu balsi; tā tad uzmeklēšu spraugu,
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Un lūkošos, vai nav tur dzirdams Tipses
vaigs.

Tipse!"

Tizbe.

~Tas ir mans mīļākais un viņa balss tik

maigs."
Pirams.

„Ja, tici, ko vien gribi; šeit tu dzirdi savu

draugu,

Kas uzticīgs tev vien it kā Lenanders būs."

Tizbe.

„Un es kā Heroda, līdz nāve nokaus mūs."

Pirams.

„Tā mīlēt nespēja pat Cēfāls Brokrisu.."

Tizbe.

„Kā Cefals Brokrisai, tik mīļš tu man ar-

vienu."

Pirams.

„Caur šito škirbiņu jel skūpsti mani nu."

Tizbe.

„Līdz mutei netieku, tad nobučošu sienu."

Pirams.

„Vai apsolies šonakt pie Mikus kapa būt?"

Tizbe.

„Es gribu dzīva vai ar mirusi tur kļūt!"

Siena.

~Es visu izvedu, nu mana loma beidzas,
Un tādēļ siena nu it žigli projām steidzas."

(Siena, Pirams un Tizbe aiziet.)

Tezejs. Tā tad siena kaimiņu starpā būtu ta-

gad noplēsta.

Demetrijs. Kāpēc ne, augstais kungs, ja
sienām ir ausis.

Hipolita. Tās ir lielākās muļķības, ko jeb-
kad esmu dzirdējusi.
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Tezejs. Pat vislabākais šai ziņā ir tikai pa-

tiesības ēna un visvājākais ari nav slikts, ja tikai ie-

domu spēks papildina to.

Hipolita. Tad taču jūsu pašu iedomai tas

jādara, un nevis viņu.

Tezejs. Ja tikai mēs neiedomājamies neko

ļaunāku par viņiem, tad jau tie visi var būt paši

krietnākie ļautiņi pasaulē. Are, tur jau nāk pašlaik
divi lieli zvēri, mēness un lauva.

lenāk lauva un mēness.

L a v v a.

„Jūs, daiļās jaunkundzes, ko pelīte jau

baida,
Kad viņa izbailēs pa grīdu apkārt skraida,
Bez šaubīšanās ar' nu sabīstaties dikti,
Kad dusmās lauvas zvērs še iesāk rūkt it

pikti.
Es lauva neesmu, bet galdnieks, Cietais

saucos,

Un lauvas kažoku pats mugurā sev maucos;

Jo kad jums nopietni kā lauva priekšā
stātos,

Tad man patiesi še vēl slikti pašam klātos."

Tezejs. Bestija ļoti pieklājīgs un pie tam,

skat, cik apzinīgs.
Demetrijs. Visrāmākais plēsoņa, ko jebkad

esmu redzējis, augstajs kungs.
Lizanders. Šis lauva dūšas ziņā skaidri

lapsa.

Tezejs. Patiesi, un prāta ziņā tīrā zoss.

Demetrijs. Ne gluži tā, augstais kungs: viņa
duša nevar vis gluži prātu tā novaldīt, kā lapsa zosi.

Tezejs. Esmu pārliecināts, ka viņa prāts ne-

var viņa dūšu novaldīt, jo ari zoss nekad nenovaldīs

lapsm Nu labi! Atstāsim to visu viņa gudrībai un

klausīsimies, ko mēness teiks.

Mēness.

„Šis gaišais lukturs te ir mēness rags, kas

spīd..."
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Demetrijs. Ragus viņam vajadzētu labāki

nest pierē.

Tezejs. Viņš ir pilns mēnesis un tālab ragus

būs laikam paslēpis kaut kur pie sevis.

Mēness.

„Šis gaišais lukturs te ir mēness rags, kas

spīd,
Un pats es esmu vīrs, kas mēnestiņā mīt."

Tezejs. Tā jau vislielākā nepareizība pārējo

starpā. Viņu jau vajadzēja tad iesēdināt lukturī; kā

tad viņš citādi var būt vīrs mēnesī?

Demetrijs. Gaismas dēļ tā nedrīkst darīt,
jo tad jau mēnesis pavisam izdzistu.

Hipolita. Šis mēness man par garlaicīgu;

vēlētos, kaut jel viņš mainītos.

Tezejs. Viņa vājā prāta gaisma rāda, ka viņš
sāk jau pašreiz dilt. Bet pieklājības un kārtības dēļ
mums tomēr jāpaciešas.

Lizanders. Laid tālāk, mēnes'!

Mēness. Viss, kas man jāsaka, ir, jums pa-

teikt, ka šis lukturis ir mēness; ka es esmu vīrs mē-

nesī; šis žagars — mans žagars; un šis suns — mans

suns.

Demetrijs. Tad jau visām šīm lietām vaja-

dzēja būt lukturī, jo tās taču ir mēnesī. Bet kuš! tur

nāk Tizbe.

lenāk Tizbe.

T i z b c.

„Šis jau ir Mikus kaps; kur tad mans mī-

ļākais?"
Lauva (rūc).

„R-r-r-r!"

(Tizbe aizskrien projām.)

Demetrijs. Labi rūkts, lauva!

Tezejs. Labi skriets, Tizbe!
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Hipolita. Labi spīdēts, menes'! — Tiesām,
šis mēness spīd loti pieklājīgi.

(Lauva saplosa Tizbes mēteli.)

Tezejs. Labi plēsts, lauva!

Demetrijs. Un Pirams, lūk, tad nāca.

(Nāk Pirams.)

Lizanders. Un lauva, tā, lūk, pazuda.

(Lauva aiziet.)

Pirams.

„Paldies tev, mēnestiņ, par taviem saules

stariem,
Ar kuriem pasauli tu nokrāso tik maigi;

Jo tevīm, laistoties pa sudrabotiem zariem,
It mīļi uzsmaidīs man Tipses saldie vaigi.

Bet pag, ak Dievs,
Nu posts paties'!

Kas tās par briesmām ir?

Acs, vai vēl jūt?
Vai tas var būt?

Ak, likten, kam mūs šķir?

Tās mētels tāds

Ar as'nīm klāts!

Ak, nāve, nāc, ka var

Man sirdi plēst,
Uz vietas dzēst

Man dzīvīb's sveci ar'!"

Tezejs. Šādām bēdām par līgavas nāvi va-

jadzētu gan cilvēku padarīt bēdīgu.

Hipolita. Tiešām gan, man žēl šī vīra.

Pirams.

„Kādēļ gan pasaulē, ak Dievs, ir lauva

laista,
Kad manu līgavu tāds lauvas zvērs var rīt?

Šo, kura ir — nē, bij — tik bezgalīgi skaista,

Kā otra tāda vairs virs zemes nepiemīt.
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Lai as'ras plūst!

Nāc, šķēp, ko grūst

Nu Piramam iekš krūts!

Še, še, kur pukst
Un sirds nu čukst:

Ak, nāves brīdis grūts!

(Dur vairāk reizes.)

Nu beigts es jau,

Vairs dvašas nav,

Un ausis eņģ'ļus dzird.

Beidz, mēle, beidz!

Prom, mēnes', steidz!

Nu man vaj'g mirt, mirt, mirt!

(Nomirst. Mēness aiziet.)

Demetrijs. Ar labu nakt, veco ēzei, jo tas

tu tiešām esi.

Lizanders. Daudz mazvērtīgāks par vecu

ēzeli, jo viņš taču jau beigts.

Tezejs. Veikla kandaunieka rokās gan jau

viņš pārvērstos atkal par gluži derīgu lopiņu.

Hipolita. Kā tas nāk, mēness aiziet prom,

pirms vēl Tizbe nav atnākusi un atradusi savu mī-

ļāko?

Tezejs. Viņa to atradīs zvaigžņu spīdumā.—
Tur jau viņa nāk — (ienāk Tizbe) — un viņas vaima-

nās luga nobeidzas.

Hipolita. Man šķiet, par šādu Piramu viņai

nevajadzētu vis ilgi vaimanāt; cerēsim, ka viņa iz-

darīs to īsumā.

Demetrijs. Tur vajag visai maza puteklīša
svara kausā, lai izšķirtu, kurš labāks: vai Pirams,
vai Tizbe.

Lizanders. Viņa pamanījusi jau to ar sa-

vām saldām actiņām.

Demetrijs. Un tā tad tā vaimanā šādi:
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Tizbe.

„Vai dusi tu?

Ak, celies nu!

Vai tu no nāves kauts?

Ak, runā jel!
Šurp acis cel!

Ak, viņš no manis rauts!

Tavs balss tik skaļš,
Tavs skats, kas zaļš

Kā svaigais ķiploks šķiet,

Tavs deguns spožs,

Tavs vaidziņš košs,

Kas it kā purens zied.

Viss kapā grūs
Un aprakts kļūs.

Ak, sirds lai man ar' lūzt!

Jūs māsas, trīs,
Tad nākat drīz,

Ir mani kapā grūzt.

Beidz, mēle, beidz,
Nāc, dūci, steidz

Man pāršķelt krūtis še.

Ardievu nu,

Es nomirstu.

Adjē! adjē! adjē!"

(Mirst.)

Tezejs. Tikai mēnesnica un lauva vēl pali-
kuši pāri, lai apraktu miroņus.

Demetrijs. Ja, un siena ar'!

Pamatiņš. Nē, nudien nē! Siena, kura šķīra
viņu vecākus, ir noplēsta. Vai jūs vēlaties vēl epi-

logu redzēt, vai ari, varbūt, uzklausīties t>ergomaska
deju, kuru dies divi no mūsu pulka?

Tezejs. Nē, tikai epilogu vien ne, to izlūdzos

no jums; jūsu lugai nevajag nekādas atvainošanas.

Neatvainojaties nemaz; kad visi aktieri pagalam, tad

tak nevienu nevar smādēt. Tiešām, ja tas, kas to sa-
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rakstījis, pats būtu spēlējis Piramu un pakaries Tiz-

bes liesaišķī, tad tā būtu tiešām ļoti smalka bedu

luga, un tāda vina ari tagad ir, un izradīta ta tika loti
labi. Bet tagad lai nāk jūsu bergomasku deja! Epi-
logs lai paliek, kur bijis.

(Strādnieku deja.)

Tezejs.
Jau pusnakts pasludina divpadsmit.
Nu ejat dusēt, mīļie draugi,
Drīz spoku laiks būs klāt. Es tiešām baidos

Ka ar' tik ilgi rītā dusēsim,
Cik ilgi naktī bijām nomodā.

Šī, acīmredzot, bērnišķīgā luga
Mums tomēr garo laiku pakavēja.
Pie miera, draugi! Četripadsmit dienas

Tāpat kā šodien, līdz mūs' svētki beigsies,
Ikkatra nakts tik līgsmi projām steigsies.

(Visi aiziet.)

Rūķītis ienāk ar slotu pār muguru.

Rūķītis.
Vilks nu mēnesnicā kauc,
Lauva rūkdams apkārt staigā;

Arāji no darba trauc,*
Un tad nogrimst dusā maigā.

Tagad uguns krāsnī dziest,

Upis šausmi brēc un vaida,
Slimnieks spilvenos mēdz spiest

Galvu, kad šī balss to baida.

Tagad kapsētas, kas sedz

Līķus savās tumšās alās,

Atveras, un spokus redz

Lienam, glūnam malu malās.

Un mēs, jautro dūķnu bars,

Kas tik mēnesnicā dejām,
Bet līdz atspīd saules stars,
It kā sapni tumsā ejam, —

Esam līgsmi. — Pelīte

Pat lai netraucē šo māju!
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Grīdu skaidru slaucīt še

Es ar slotu šurpu gāju.

lenāk Oberons un Titanija ar pavadoņiem

Oberons.

Nākat šurpu, dūkņas, gari!
Šurp, kur vājas liesmas spīd,

Viegli, it kā mēness stari

Lai jūs' pulks še iekšā slīd.

Dziedat manas dziesmas naigi!
Dziedat! dējat! lēņi! maigi!

Titanija.
Jaukas daiņas skandinājāt,

Dailas skaņas vien lai plūst,
Roku rokā virknē stājat,

Ka šis nams lai svētīts kļūst!

(Daiņas un deja.)

Oberons.

Tagad, kamēr gaisma svīst,

Dūkņām vaj'g še apkārt klīst!

Jauno pāru sargiem būt,

Svētīgi lai tie var kļūt.
Lai tā cilts, kas šeitan dzimst,

Mūžam postā nenogrimst.
Lai tiem mīlestība mīt

Dziļi sirdīs katru brīd'.

Lai to bērniem dabas vara,

Ļaunas vainas nepadara;
Laukumus un kārpas ģīmī,

Zaķu lūpas, mātes zīmi,

Skaistumu kas dažam maitā,
Lai tie nejūt dzīves gaitā.

Dūkņas, nu še apkārt ejat,
Svēto rasu visur lejat!
Katru kaktu, istabiņu -
Apsvētījat še ar ziņu!
Miers lai pilī neizzustos,

Viņas kungs lai laimīgs justos!
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Un nu ejat!

Nekavējat!
Gaismā mani uzmeklējat.

(Oberons, Titanija un pavadoņi aiziet.)

Rūķītis.

Ja jūs esat sadusmoti,
Ticat tad — un atvainoti

Būsim mēs! — ka visi cieti

Bijāt miega valgos sieti,
Un tik garā uz šīs vietas

Redzējāt šīs raibās lietas.

Ja šo bērnišķīgo nieku,

Kas kā sapņu murgs drīz zūd,

Nenosmādējat pārlieku,
Tad ko labāku varbūt

Rādīsim, ja laime smaidīs,
Čūskas šņāciens neizbaidīs,

Rūķīts, cienījamie viesi,

Pateicīgs tad būs patiesi;

Un lai meli mani sauktu,
Ja to darīt nepatrauktu.
Labu nakt! Un kas jums liegs
Darīt plaukstām, kas mums prieks.

(Aiziet.)
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