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Priekšspēle 

( Rfiig krodziģā • VieiiG pusē sēd zemnieki tin spēlē kārtie gar-

laicīgi un trul i , OtrajG pusē, priekSplflnā redzam grrtu un 
CLum/o 

klaidoni. kurS sēd uz galda, ppēlē ģitāru un dūc* plo sevis melo-

d i j u . ) 

K aldonis. Javas dziesma - to vienmēr dziedāja matroži, šlc 

brūnie velni ar ka Vu acīm, kod gulējām uz pakaļējā 

klaja un karstuma dSļ nevarējām iemigt! Mēs braucām a] 

licOo Tionceraju, brau^En septiņos nedēļas, smirdoņa 

no mūsu mufSm pacēlās līdz debesīm, bet mēness kerājā* 

kā sudrabo gongs pār 3āru, kā spuldze starp martiem».* 

tad viņi vienmēr dziedēja £0 dziesmu, caurām naktīm, 

kad nebija v ē j a . . . 

(Vi vž vēlreiz nodudine melodiju.) 

Ārsts. īfozofina? 

(lenEk kāds vīrs un nokrata rāvu ra6teli.) 

Virs. Uu gan sniegi Kapsētā kādam atkal ir b§res,mīļais 

dakter! Tur vi £ iegāja vīrāku kūpinādami un dziedāda-

mi ar miroņa nesējiem prieVSgalā, bet dievs sodi, vlyl 

neatradīs veire kapu — tik briesmīgi ārā snieg (vi 

eps£stas). šeriju ^r-prtTI 

Trsts-r Bet man, Zozefīna, vel vienu pudeli. 

(Soinuiece i z i e t . ) 

Klaidonis. ?i va mani mīlēja. 

Xrsts. Kas? 
Os~/LO/ cf J' 

Klaidonis. Varbūt izturējos kā nelietis toreiz pirms septiņi-

podsmit gadiem, tomēr, mīļais dakter, ^-i^iet man 
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tā kā mēdz ticēt brīnumam, bez kādam Šaubāms viņa 

mani mīlēja* 

Srstg, Kas? 

Klaidonis. Es nezināju citu iespēju, kā viju atkal redzēt. Man 

bija vajadzīgs kuģis, pirmais, ka» pagadījās^ — mēa to 

sagūstījām, kad tas bija apstājies pire Starakas* Nabaga 

franči! Mēs vi ņis aizvēlām pār bortu, kad tie bija pio< 

dzērušic-s - plakS, plakš, plakā! Kuģa gērboni pārkrS-

sojām, uzvilkum bura» u n . . . trīspadsmit nedēļas es 

viņai sekoju. 

Ārsts. Kam? 

Klaidonis. Man jāsmejas, knd domāju par vi yas tēvu! Viņā teica* 

mana mei ir pSrle, bet, jūs* z e ņ ^ i neesat vSrts,l?i 

paskatītos uz vi tja» Kur tad vi ô ir? - es jautāju. Tā 

nav tava daiļa — norGsa vorais kungsj vi^a i r saderināt» 

Ārsts. Saderināto? 

Klaidonis. 

Irsts . 

Klaidonis. 

Srsts. 

Klaidonis. 

Srsta. 

Klaidonis. 

3aiTriniof»e» 

Ārsts. 

Saimniece. 

Ārsts. 

k? muižnieku, rotmi-siruI 

Patiesi? 

Pationi! Vēl tajā peoā naktī vi va jau bija uz kujp, 

manās rokās, manā kajītē - -

Ka»? 

Elvīra, brīnič'iīgā meitene! 

Elvīra? Mūsu rotmistra sieva? Mūsu pils kundze? 

Klusu! 

(Ienāk saimnieee ar pudeli . ) 

Kungi, tā i r mans pēdējā pudele. 

Mūru draugs i r izslāpis . 

Ifi l iekas , . - • 
Ziniet , mCru draugs sekojis talu p3 vicu posauli. 



piedzīvojis vairāk nekā ^bzefina to varētu sapņo» 

redzēt . 

rr-ianioce, Vai tad jQc ciuāt, ko es spēju sapņos redzēt? 

7tfts. Es seku viņš tā klaiņoj is , līdz viunct piemeties 

drudzis . 

Paimniere. J)r īdzic? 

Ārrts. Veselu godu vi gsv nebija atļauts dsort. ffums jāzina — 

šodien mēs svinam viņe izvere ļošatjoe! 

Saimniece. Apsveicu! (Pielej glfizes.) Ja vien tfl ir patiesība. 

Klaidonis . Ffāpēc I r i tā nebūtu patiesība? 

Saimniece. Perēsim .kungi. Mūru mīļais ārsts daudz pļāpā, vi i r 

labvēlīgs prot cilvēkiem, tāpēc tik bieSi melo. 

Klaidonip. Apmierinieties, s-imniec, vi pš nctnelpjs, nevienu 

vfrdu. 

ffaimnie^e. RF jūs to zināt? 

Kl-idonis. FTE? Vi nerunāja ne vfirda, es pats vi tam pateicu, 

ko esmu izvepeļojies . 

Saimniece» Tad nu g o o . . . 

ffloidonjp. Esm'i veselāks kā jebkad kopš savas dzimšanas. 

Seimniece. Uz jūru veselību! (Vi mazliet piesēstas^ I r jau 

gcdījies erī citādi , ziniet — te visi dzira un 

smējās, svinēja izveaeļoŠonos, mēa jau - to eram 

pieredzējuši , bet pēc mēneša dzīrotāja jau gulēja tur 

kapsētā, katru reizi tas» kas bija izveseļojies» .» Es 

j ;U tikai tfpct str«tu»-» Un saprotiet, vi v is» to 

dara aiz tīras cilvēkmīlestības» V i ā r s t ē ļaudis, 

līdz vairo nav nekādu cerību, un tad katru reizi vi 4u 

pieveic vi labā sirdet - Kgpēc la i vi ļd nepriecātos 

tā vi aaka par tiem, kuri i r bezcerīgi plimi . 



Saimniece . 

Klaidonis. 

Klaidonis. Apmierinieties» labā naimniec -

Saimniece. Zinu jnu zinu! 

Klaiuonip. Jūs rakāt - pēc mēneša? 

e^e. Jēzu? Marija, paprotict mani pareizi! 

(Viņš sascjac.) 

Kloido^ir. Pēc mēneša, labā eairariiee, būšu jau pen atpakaļ uz 

jūras 2 (Vi cizer.) N o p i t n i , mīļais dakter. Ku.>ā ir 

ferma - atstāta, rro r̂orrsi.tr>v«t izkaltusi. Ferma, krs 

m-jni gaida, lai varētu atkal nest augļus; anguasus, 

firzir^us, plūmes, vī®ss, vīnogas! Pēc mēneša brauks 
i 

kugle . . . pēc viena gada, goda vārds, jūs sa r* empit 

pirmo kafijas sūtījumu» 

Kafijas7 

Visus šos mēnešus gulēju tur augšā slims un pazudi-

nāts nolādctajā drudža ellē , kā gūsteknis jūru slim-

nīcā, un ketrs, kas mon teica labu vārdu pats nokau-

nējās, jo uzskatīja por meliem solījumu, ka es atvese-

ļošos, vēlreiz 'stāvēšu uz savOm kājām un varēšu doties 

turp, kur Vēlos. Viras šīs riedēļas i r pagājušas, kod 

es domāju; vēlreiz izdzert kādu pudeli, vēlreiz būt 

storp dSviem cilvēviem! 

Es ziuu» Jūs to bieži sacījāt» 

Un tagad? 

Pudele vel nav tukša. 

Paskatieties uz šiem ļaudīm! 

Es redzu vi^us. 

Kāpēc vi yi nedzīvo? 

Ko jūs ar to gribot sacīt? 

Dzīvo i r īsa. Vai jūs to nezi uāt? Kāpēc vi nedzied? 

firsts. 

Klaidonis. 

Ārstfc. 

Klaidonis. 

Ārste. 

Klaidonis. 

Ārsts. 

Klaidonis. 
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FCāpāe vi nedzīvo? . . . Nedzīvo - — 

(Zemnis i sāk trokšņot.) 

Pirmais. 2s tev sakut iepūt man! 

Otreig. EE rītdien atvedīšu vēršus -

Pirmais. Es tos nebarošu,teiou to jau aizvakar tirgū, Dat ja 

pats velns tos atvestu ntaaā kūtī, es toe nebarošu -

Irečair . Pavasarī, kad varēsi tos iejūgt arklā, pavasarī tu 

par tiem priecāsies. 

Pirmais. Pavasarī! 

Trešais. Rotmistra nodoms ir labsi, 

Pirmalp. Xaba nodoms! Katrs, kam ir nauda var nopirkt vēršus. 

Bet ja rentniekam tie jābaro! Nākošajā nedēļā ir 

Mārti 9a diena, un tad atVlāti pateikšu mūsu rotmistrac 

labi nodomi un laba rīcība, jūeu žēlastība, nrv viens 

un tas pats. 

Tročals. Ar šādām runām mēs visu samaitājam... 

Pirmais. Trumpis. . . 

(Vi vi spēlē tālāk nerunādami, bet' sviezdami kārtis 

galdā ar skaļu piesitienu, ) 

Klaidonis. Kas tad tie par kungiem? 

Saimniece. Rentnieki, 

Ārsts. Vi yi pieder p i l i j • 

2 
Klaidonis. Fili j 

Iejūgti kā zirgi ratos. Ārsts. 

Saimniece. 

Klaidoni* » 

Jau vairākus mēnešus viņi katru vakaru strīdās par 

abiem vēršiem, ko vidiem nopircis rotmistrs.Drīz jau 

vajadzēs jautāt pašiem vēršiem, kur viņas novietot . . . 

JQs sakāt - rotmistrs? 

) 



g cinnicre , Mušu rotmi»trs - kā laudic šeit vi pi dčvē. Mūru pil»! 

Un nevien» visā savā raūSā nev Sejā pilī iegājie . 

.?l-~ijOnir« Kāpes uč? 

Scimnicsc. iur nevienu neielaiž. Atskaitot rantniokur, knd tie 

Mārti atuac soris. 

Klaidonis. Un kāpēc v i n e v i e n u neielaiž? 

^aimnie-»e. Kāpēc? Ejiet un pavaicājiet, ja gribat to zināt. 

Iemēģiniet, rotmietr» par juma traki priecāsies» 

Klaidonis . Kāpēc? 

Saimniece. Vi vS i r cilvēks, kss mīl kārtību, gluži pretējs 

klaidonim. 

Klnld oii/lr . Kā viņā īsti izskatās? 

Sgirnnle.se. Rotmiefcrs? 

Klaidonip. Sai - teiksim tā - kā ērglis, kas smē Vē tabaka» pīpi? 

1 CP. te, lioui tS! 

^jiwnier»e. Kā ērglis, kaseaieVē tabakas pīpi -

Klaidonis. ' ' Vai vikāra lr bērni? 

Ārsts. Meiti fca. 

Klaidonir. "i! 

Ārsts. Vai jūs par to brīnāties? 

Klai.-J onlr . Me it iņa . . . 

saimniece. Je gribat zināt, cilvēki daudz muld starta, ka dai-

ļeis bēras ļoti maz līdzinoties savam tēvam. Es to 

saku tikai tāpēc, ka klīst tāias valod3S — un arī 

rotmte'V^a kundze ir sieviete, ari vi ^a kādreiz bijusi 

jauna* 

Klaidonis. Vsi togad ri ua tāda vaira nava? 
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Saimniece. Vi runā tā, it kā vi ^m būtu vi ļns jaunības žēl» 

Arī viņa , varu juras te ikt , arī vi te ir apceļojusi 

pasauli . 

Klaidonis. Vai drīkstu vOl ko jautāt? 

gainnlece. Ko tad? 

r Kā vi īsti sauc? 

Saimniece. Kuru? 

Klaiaonis . MPti, rotmietra kundzi, lauļāto draudzeni, kar tur 

dzīvo p i l ī . 

Saimniece. Kāpēc jums tus jāzina? 

Klaidonis , . . . Elvīra? 

Saimniece. Mans kungs, š^-ct - j^s jau pats to zināt . 

Klaidonis . 0 . . . ne gluži — (vi sVcr ģitāras stīgas ) . Skaists 

vārās kā rota dāaoi doto» (Soļu troksnis . ) 

Saigmi'-ce» Jēzus, Jēzus, ka« tad t ; r nāk? 

( I z i e t . ) 

Ārsts. JUE ,ecat pārsteigts, MANS draugs. 

Flaidcnis» Es ie£u uz p i l i . 

Ārsts. Jūs? Kopietni? -• -- N 

t lcidor.ir. Es ic5u uz p i l i . -

Ārste. Vai donājet, ka jus tur ielaidīs? 

Klaidonis» Vēlreiz gribu : Gt etrrp dzīviem c i lvēkiem. . . Jūs do-

mājat; manu kurpju , maries žaketes di ļ? Vi ya mani 

mīlēja . Tādu, kāds esmu. Kāpēc lai mčE viens otru 

neapsveiktu? Vairāk noko n e g r i b u . . . Vienreiz , vienu 

mirkli būsim divatā. Elvīra un es . Es turēšu svece». 

Es vi 5u neakOpatīšu» Neaptraipīsim pagātnes siltumu! 

Neko neatkārtosim. Es skatīšos, vi ya elpos. Ar to man 

pietikti» Un rītdien ceļošu tālāk. 
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r± r . 
I » l . . _ 1 . . - U » 

Vīrs , 

īsa is . 

Ārsts. Tā tas būs, tieSi tā! 

klaidonis. Lai būtu kā cudams, mīļais dalrter, tā ir dzīve» vēl-

reiz dzīve — 

(Ieadi: divi viri ua aclicl: savas lāpstas pret sienu.) 

Vīrs. nu, kapreču kuagi, vai atradāt? 

ILas mums būtu bijis jāatrod? 

Gribēju tcilrfc - vai atradāt kapu? 

Pie velna, Šorīt iu,rakām vienu aci d:.iļu kapu, israkām 

patiešam ļoti labu bedri. kopš esmu apžēlota, csn bijis 

Jāierok ap sept-ņdesmit kapu -

Ua vi?i to atrada! 

Atrada mācītājs! 

kā tā? 

Ļoti vienkārši, mans mīļais, ļoti vienkārši. 

PukS^i ar grāmatu rokā vi$š iegrima saieta - blīkš 

ar visiem saviem mieriaāj umiem. 

Tas ir pareizi! Dodiet šņabi, k.irtīgu gycbi # . # 

(iienaieki, kas pie kārgu galda sarunā klausījušies, 

stāsta notikumu cits citam). 

Kaa? -

Mācītājs I -Ti'ies lerig-, 

(Zemnieki ccejas.) 

Lan jums jāsaka, dakter, jus ar savu dziedniecības 

māku sagādājat mums daudz darba. Darbs ir peļ^a - cc 

saku - jums mani jāsaprot, godīga peļņa - es saku — 

jo jāstrādā ir visu garo auksto rītu un cilvēkiem taču 

jāmirst. Tāpcc jau viņi a.-Lk Surp un mirst - mjs no ta 

dzīvojam, es saku . , . 

Garais. 

īsais . 

Vīrs . 

Garais. 

īsais . 

Garais. 

Pirmais, 

Otrais . 

Garais. 

(Saimniece atgriežas,) 



S a l m i ccc.» Tade blēdis! Vienkārši aizskrēja projām Cie klaidonis l 

Ar Lanu g iturul . . . Jūs varat smieties, tā ir mana 

ģitāra, nevis jūsējā! 

Ārsts» Le nomas nesmejos. 

_rLalmni- cl . Vicnkārči aizskrēja! 

Izbēdājiet, ^o;;cfxna. Juc atc&cit savu ģitāru. 

Calr-iJcce. Jūs to eakāt -

Arats. Ls par to galvoju. 

Calmnit cc. kad? Kad? 

Ārsts. Ļoti drīz. 

Žoinņicce, Un k ;? To es gribētu zināt. Kā? 

Ārsts, Ģitāra neaizies tālāk kā viņš -

Saimniece» ilo tas nozīmē? (Ierauga kaut k9 uz calda») Un tos te? 

*rots« Vi*a samaksa» Viens korulls. 

Saimr.icce» Viens korālis? 

Garais» īsts korālis? 

t I.'eesmu nekad redzējis korāli» 

(kaprači sanāk ap caldu.) 

Vai tu kadreir, esi redsSjis korāli? 

Sairr.iece. Tāds klaidonis! »» ' (Visi apsieta korāli.) 

grib spēlēt serenādi, saprotiet, tur pili» 

Saimniece» V i d o m a , ka viņu ielaidis? 

Ārsts» Tā viņg doma. 

Saimniece. /ir manu ģitāru. Ja viņam atļaus ieiet pie > saimes ļau-

dīm apakSa virtuvē, tad tas būs jau daudz» 

(Atskan mūzika - Javas dziesma.) 

Ārsts. Vai dzirdat! Tāda skan viņa dvēselē, tas ir brlniSklp 

stāvoklis, eiforija , kuru apraksta Grāmatas, vi?am visi 



Eķiet ieepējars un %ric£li sasniedzams, viņ3 jūt sevi 

wrioao pārpilnību, lielā'tu n::kā mūs vici kopā, viņš 

ir pilns rruaikas... 

Sain: licce. Ari V — i 

Ari V — ĵ ii . 

SSairjtiic.cc. Pūc viena r; 

Ārsts. Pūc vienas 

;.onc5a? 

(SaitJiiece pārkrustās.) 

Ģ ^ a i B . Viņi icrouas no visādu kun^u sesiS», bet »Ss no tā 

dslvojan, tā es sev saku -

Salrnicce. Pūc vienas nedGļao? 

Ārsts» Es gandrīz apskaužu vi^u . 

C a i n i k c e » Par to, ka viņu dzīvos tikai vēl vienu nedčiļu? 

Arnts, Teiksit tā: par t c , ka viņš vienu nedēļu dzīvos. 
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Pirmais cēliens 

/to 

(P i lī . Rotmistrs stāv un piepilda pīpi ar tabaku. Rakstvedis 

sēd pie galda, uz kura uzliktas sveces. Kāds puisis gaida.) 

r -

Rotnist rs. Tas, Kurt, ir viss, ko tev gribēju teikt, Vi^s ir 

skaidrs. NerunāEim vairs par to. Te ir tava alga. 

Puirjg. Jūru žēlastība gribat mani atlaist? 

Rotmistrs. Jābūt krrtībai! (Vi pš aizkūpina pīpi . ) JābGt kārtī-

bai! Astoņus gadus esi bij is mans zirgu puisis -

Puisis . Astoņi un pus. 

Rotmistrs. Un kstru dienu, piepildīdams manu tabakes maku, kā 

šodien noskaidroju, tu esi man nozadzis sauju taba-

kas, astoņi un pus gadus. 

PuiPiF. Jūsu žēlastība, es to nožēloju. 

Rotmistrs. Es tāpat. Kurt. 

Puisis . . Saprotu, ka man to nevajadzēja darīt, turklāt es ne-

paņēmu sauju tabakas, kā jūsu žēlastība saka, tikai 

, vienu šķipsnu, vienu Šķipsnu un tā ir liela starpība, 

tes taču kaut ko nozīmē. Jūsu žēlastība, asto ņi. un 

pus gadi -

Rotmistrs. Tu man patiki . Tu bij i priecīgs puisis. Nav daudz 

tādu, kas šajā mājā dzied - astoņus gadus. Parasti 

visi mazpsmazām aizmirst dziedāt un domā; ja es pats 

nevaru dziedāt, tad man dziedāšana nepatīk . . . Tu 

lsbi apkopi zirgus, man nav nekad bijis labāka puiša 

par tevi . 

Puisis . Jūsu žēlastība to man sacījāt bieži . 
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Man ir žēl tevi atlaist . 

3et ja es tabaku atdotu? Ver aprēķināt, cik daudz 

tas iznāk; astoņi un pusgadi, katru dienu viena 

šķipsna, - un es atdotu to pašu tabakas šķirni! 

Te nav svarīga tabaka, jaunais cilvēk. -

Bet kāpēc tad jūsu žēlastība grib mani atlaist, ja 

tabaka nav svarīga? 

Jābūt kārtībai. (Agrākajā tonī . ) Te ir tava alga. 

Nakti tu vari palikt šai mājā. Bet rītdien, kā jau 

teicu, nevēlos tevi vairs sastapt. 

(Puisis paņem savu algu un a i z iet . ) -

Man ir žēl. Ja es vi vem piedotu, viņš iedomātos, ka 

daru to tikai tāpēc, lai man nav jāmeklē jauns zirgu 

puisis, urivai viņam nebūtu taisnība? Man patiesi 

būtu ērtāk vi ju paturēt, bet tas nodarītu ļaunumu 

vi ijam pašamj viņš kļūtu nekaunīgs. Viņam vajadzīgs 

kungs, kuru viņš varetu cienīt, viņš nsv kungs pats 

pār sevi. (Rakstvedim.) Kur mēs palikām? 
i 

Rakstvedis. Treškārt, kas attiecas uz abiem vēršiem, kurus no-

pirku, lai pavasari tos varētu iejūgt arklā, tagad 

ziemā neviens negrib tos barot, 

Rotmistrs. Ieteicu jums; apdomājiet ar visu savu prātu, sakopo-

jiet savu labo gribu, lai to nokārtotu. Arī es to 

daru, lai mēs varētu cits ar citu sadzīvot, katru 

dienu. Parīt ir Mārtiņiiena, kad atnāksit pilī - mēs 

par to parunāsim. (Rakstvedis vēl raksta.) Tas ir 

viss . - Vai pieraksti vēl! Kas attiecas uz nagu sērgu, 

kura mums sagādā tik daudz r ū p j u . . . 

Rakstvedis, Kura mums sagādā tik daudz rūpju. 

Rotmistrs. 

Puisis . 

Rotmiptrs 

Puinis. 

Rctmistrs. 

Rotmistrs, 



Rotmistrs« Ja jūs r aviem lopiem, kā nesen novēroju, liekat -

dzert šņabi, un no tā negaidāt diezin kādus brīnumus 

tad Šņabis ir veltīgi iztērēts, Beržiet lopus ar 

sukām, kā ec pcvēlēju, bet savu š pabi dzeriet paši -

tikai vispirms izsukājiet lopiem spalvu! (?:' yš no-

vēršas.) Tas šodien ir viss . 

Rakstvedis. Bet vCl ir dienasgrāmata, 

BotmictrE. No tās mani atsvabini. 

Rakrtvedie. Jūsu žēlastība, bet visa nedēļa ir bez ierakstiem. 

(Rotmistrs apsēstas.) -

Rotmistrs. Ko gan mēs varam vienā nedēļā piedzīvot? Dienas 

kļūst īsākas, pienākumi sakrājas kā sniegs, nevaram 

pat izjāt , nav pat za Tļo. medību sīkās dēkas . . . 

Svētdien, tādā un tādā datumā, mana® mī ļotās sievas 

dzimšanas dienā ēdām zosi - tiešām brīnišķīgi. Tālāk 

atlaidu sevu zirgu p u i s i . . . tālākt^jābūt kārtībai. 

Rakstvedis.[Jābūt kārtībai, 

Rotmistrs, Cilvēk! Tu raksti? 

Rakstvedis, Ko rotmistrs piedzīvo vienā nedēja. 

Rotmistrs, Klusē! „ • • . ' . • • 

Rakstvedis. Es domāju, ka jūs sakāt patiesību, 

Rotmistrs,. Lai paliek. Tikai nenolasi to nevienam, pat man 

pašam nē . . u n taisies kā t ieci , lai tev ir brīvs 

vakars! Ir jau atkal tik vēls, 

(Rakstvedis sakārto savaa lietas , paklanās un a i z iet . ) 

Rotmistrs, Es redzu pastaro tiesu: blakus dievam tam kungam, 

kas izrunā manu vārdu, stāv šis blēdīgais rakstvedis 

Atskan bazūnes; v i l a s a ska ļi;^jābūtjkārtībai, 

^ābūtrkērtībājf? To vi yš nolasa visiem debesu e ņgp— 
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ļiem un man pašam, kamēr esmu vēl bāls pēc miršanas. 

(Ienāk sulainis . ) 

Kas tad atkal noticis? 

Vai es traucēju, jūsu žēlastība? 

Tu nes malku, tas ir pareizi . 

Eb dom~ju: tā snieg - ārā. 

To tu dari jau septiņas dienas. 

Un septiņas naktis, (Stāv ar malku rokā.) Snieg jau 

septiņas dienas un septiļps naktis. Tā kījut kas vSl 

nekad nav noticis. Visapkārt nosnieg klusums, kas 

slejas aizvien augstāk un augstāk. Aizsnieg mežB, 

visi ceļi , katrs akmens, katrs zars un katrs stabs. 

Klusums, tikai klusums un sniegs. Jau septiņas dienas 

un septiņas naktis. Kurp vien skaties — snieg. Ap-

snieg pat lāstekas.. Apsnieg strauts un viss noklust. 

• (Ar nekustīgu skatienu.) Jūsu Žēlastība? 

Rotmistrs, Jā? 

Sulainis . Sētā nav vairs mūsu akas. 

Rotmistrs, Vai tev bailes? 

Sulainis , B a i l e s ? ' ( V i n o m e t a s uz ceļiem un iekurina kamīnu.) 

Apakšā mēs visi sēdam virtuvē, kopš pēdējās svētdie-

nas neviens nav vairs iegājis savā kambarī. Visi 

saka: kambarī ir auksti un pa ļu starpām iespie-

žas sniegs, un tā mēs visi guļam apakšā virtuvē, bēr-

niņi guļ sakņu grozā, kamēr mēs dažreiz pusi nakts 

nopļāpājam. Jāzeps saka, nekad vēl neesot tik ilgi 

snidzis , Septiņas dienas un septiņas naktis nepār— 

traukti. Visi saka - tas kaut ko nozīmējot, un tikai 

svešinieks, kas ar savu ģitāru sēd uz galda, mūs 

Rotmistrs. 

Sulainis , 

Rotmistrs. 

Sulainis . 

Rotmistrs. 

Sulainis . 
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katrreiz i zsmej . . . (Pagriežas.) Jūsu Žēlastība» tas 

ir brīnumains cilvēksJ 

Rotmisīrs . Kas ! 

Sulainis . Svešinieks, kas ar ģitāru sēd uz galoa un stāsta 

mums. per p 1 i u tām, kuraft- nemaz nepazīstot 

sniegu, tāpat nezinot kcs ir bailes, pienākums, no-

dokļi, slikti zobi. Tas viss ir pasaulē. Ir kalni, 

kss izspļauj zilajās aebeEīs sēru,dūmus, nokaitētus 

akmeņus, vienkārši tāpat — vi pš p^ts to redzčjis. 

Tik karsts ir mūsu zemes iekšiene. Un ir zivis , kas 

ver lidot, jo grib, un jūras dziļumā, skatoties aug-

šup, tā vi ņš starta, Saule spīd kā zaļa stikla 

drumsla. Viļam bikšu kabatā ir korālis.. Mēs paši to 

redzējām, jūsu žēlestībe. 

RotaiEtrs. Kas tas par savādnieku? No kurienes vi ģš atnācis? 

Sulainis . Tā teikt - no visurienes. Nupat vi pš stāstīja par 

Maroku, Spāniju un par Santakrusu. 

Rotmistrs. Santakrusu? (Pieceļas.) 

Pulainis . Jā, vi pš pirms sešām dienām ieradās p i l ī . Mums vi yš 

likās iereibis, pats nezināja, ko grib. Mēs nogul-

dījām vi ļu uz salmiem. Bet nākošajā rītā sāka snigt 

un snigt. Vai jūsu žēlastība domā, ka reiz tas viss 

beigsies? 

(Rotmistrs stāv pie globusa) 

Rotmistrs. Kādreiz viss izbeidzas, Kalian. 

Sulainis . Viss? 

Rotmistrs. Pat pienākumi, nodokļi, sliktie zobi, nagu Eērga, 

vērši , viss , apģērbšanās, nogērbšanās, ēšana, aka 

sētā. Vienreiz tas viss apsniga. Akropole, bībele -
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"būs tāds klusums, it kā tas viss nekad nebūtu b i j i s . 

Sulainis . Malka deg. Vai jūsu žēlastība atļautu man atkal aiz-

iet virtuvē. 

(Ienāk Elvīra . ) 

Elvīra. Šeit i r siltāk. Lai neaizmirstos; /^ilian, mēs ēdīsim 

šeit, ne pretējā istabā. 

Sulainis . Kā jūsu žēlastība pavēl. 

(Sulainis i z iet . laulātie draugi paliek divatā. 

Vija notup jas pie kamīna un silda rokas, vi ņš vel , ' . • . . 

joprojām stāv pie glo'oisa.) 

Elvīra. Šeit ir siltāk. Odens sasali3 vāzē. 

Hotmi stra. Santakrusa! 

1*1 vīra. Ko tu saki? 

Rotmistrs. Santakrusa. . . Vai tu atceries Santakrusu? 

Elvīra. Kāpēc? 

Sotmistrs. Šis nosaukums ir pilns svešu ieliņa un zilgmes, 

pilns arku, palmu un agcvju, mūru, mastu un jūras. 

Es saožu zivis , brūnās aļģes, redzu ostu tik spilgti 

baltu kā krīts, it kā tas būtu notici?? vēl vakar. 

Es vēl šodien dzirdu, ko saka vīr3 stāvēdams netīra-

jā dzertuvē. 7 1 ^ tei^n; mēs brau'-sim uz Hava 

vai redzat ru ļi ar rr.arkg-ao ^arodzi gu? (Vi ^š smejas.) 

Pēc eeturtdaļ stundas brauksim uz Havr.ju. 

Elvīra. Vai tu vēl vienmēr nožēlo Va toreiz neaizbrauci? 

Ka paliki pie manie^l^ā.nigta? 

Rotmistrs. Bieži domāju par šo vīru. 

Elvīra. Tu man neatbildi. 

Rotmistrs. Vai viņš jau bijis Pavajā? 3ieži grozu globusu; 

Florīda, Kuba, Java - varbūt viņš tagad dzīvo Javā. 
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Elvīra. 

Rotmistrs. 

Elvīra. 

Rotmistrs. 

E L V Ī R A . 

Rotmistrp. 

Elvīra. 

Rotmistrp. 

Elvīra. 

Rotmistrs. 

Elvīra. 

Rotmistrs, 

Elvīra. 

Vai ori sējis bojā. 
/ 

Nebūt nē! 

Varbūt vi ļpm uzbruka sērga? 

Nebūt nē! 

Varbūt viņš kritis karā. Varbūt vi tu nožēlojami 

noslīcināja vētra. 

Nebūt nē! 

Kāpēr nē? 

Vi ļiš dzīvo, kamēr ea dzīvoju, 

(Vi ta izbrīnā to uzlūko.) 

Kā tu to zini? 

Kamēr dzīvoju, vi 5u pavada manas ilgas, viņš tās 

pa ņēmis par savām burām, kas vi 5u aiznes pār jūrām, 

un es, te sēdēdams, nezinu Tiats, kur viņš tagad 

klaiņo er visām manām ilgām, kamēr es strādāju. 

Optas, kraptmalas, nilsētas, kuras cs nepazīstu. 

Jisuj viņam klaiņot! 

Es ļauju . . . (īss klusums.) 

Parīt ir Mārti ,1. Vai esi padomājis, ka atnāks 
v i r u 

ļaudis? Pasniegsim vi ņfrem karstu -eapts, vai nē? 

(Vi ņš nedzird. ) 

Rotmistrs. Dažre i z . . . vai z ini , ko es dažreiz vēlētos? 

Elvīra« Aizbraukt uz Havaju. 

Rotmistrs. Es gribētu vēl vienreiz iepazīties ar vi ^u, kad 

dzīvo manu otro dzīvi . Tikai to. Gribētu dzirdēt 
' \ 

kā vi ijam klājas. Bribētu dzirdēt visu, ko neesmu 

piedzīvojis. Redzēt, kāda būtu varējusi būt mana 

dzīve. Tikai to, 

Elvīra, Kāda murgu iedoma! 
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Kotmistre. Tā ncv raurgu iedoma. Tā ir dzīva persona, ka« dzīvo 

un pārtiek no maniem spēkiem, barojas no manām ilgām, 

citādi es nebūtu vienmēr tik noguris, tik vecs. 

E l v i m . Vai tu tāds esi? 

RotmirtrE. B iež i , pārāk b iež i . 

E1 v I ra (jokojas)' . Varbūt tas' ir klaidonis , kas apakšā dzied mūsu 

virtuvē, izklaidē mūsu ļsudiE ar korāli un ģitāru. 

Mana istabene man par viņa stāstīja . Varbūt tas ir 

vi yš. 

ftotmistrs. Varbūt. 

Elvīra . . " B e t tagad pietiek. ( P i e c e ļ a s . ) . Vai sniegs jūE visus 

padarījis trakus? Mana istabene sapņo par ziVīm, ka« 

spēj l idot . (Ies klusums.) 

KoTciistrs. Kad svētvakarā sēdu tev blakus, piemēram, vai lasu -

ko citu mēE xad meklējam, ja ne vi ļu, kas dzīvo 

mūsu citādo, varbūt īstenāko dzīvi , kādu es tagad 

pats dzīvotu, ja būtu uzkāpis toreiz uz svešā kuģa, 

izvēlējies jūru nevis zemi, drausmo varenību, nevis 

mierīgo drošību» Es meklēju vi i?u, por ko man vienmēr 

i 

jādomā, arī tad, kad priecājos par mūsu laimi, mūsu 

bērnu, mūsu zemi, kad vasarā agrā rītā jāju pa 

laukiem, gar druvām, kad vakaros krēslaini mākoni 

slīd pāri labībai» mū~u labībai — mans dievs, es 

zinu, ka esmu laimīgs. 

Elvīra . Man- ž Vita', ka tu tāds e s i . 

Rotmistrs. Tomēr viss tas, kas ir šeit - es nedomāju vairs , ka 

tā ir bijusi man vienīgi iespējamā dzīve. Tu saproti? 

Elvīra . Bet kāda tad? 

Rotmistrs. Es kādreiz tai t icēju , kamēr tā vēl bija mērVis, 

nevis piepildījums, īpašums, ikdienība. 
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Elvīra. 

Rotmistrs. 

Elvīra, 

Rotmistrs 

Elvīra . 

Sulaini?. 

Elvīra, 

Rirtmistrs, 

Elvīra, 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis. 

Rotmistrs , 

Elvīra. 

Rotmisxrs , 

Elvīra. 

Tad tu vaira netici dievam? 

Kā tā? 

Man tā š7i±et. Mans nelai Va tēvs kādreiz man rakstī-

ja vēstnlē; nebaidies no nejaušībām. Ja tu apprecēsi 

jūras laupītāju vai rotmistru, tava dzīve varētu 

likties vi-ai dažāda — bet tu esi vienmēr Elvīra, 

Ea biju toreiz apkaunota un reizē paļāvīga, un nākošā 

nejaušība b i ja , kā tu zini , rotmistrs un es sacīju; 

jā . Tas notika Saņtakru§ā. 

Apmēram, pirms septiņpadsmit gadiem. (7i gS> pieceļas.) 

Man laik3 pārģērbties. Tu teici , ka ēdīsim šeit. 

(Ienācis sulainis un ^lāj galdu.) 

Vēl kaut kas, Kilian! 

Jūsu žēlastība vēlas? 

Atnes traukus arī trešajam. 

Ko tu gaidi? 

Nu saki svešiniekam, kas apakšā sēd virtuvē, neie— 

pazinies ar mumsL ka mēs gaidām viyu vakari yās — 

šeit . 

Klaidonim? 

itfēs gaidēm vj kā mūsu viesi . 

Vā. jūpu žēlastība pavēl. ( I z i et . ) 

Ko tpg nozīmē? 

Tu vēloties ar vija iepazīties, vai tu tā neteici? 

Tu esi auša! 

Es domāju, ka tevi iepriecināšu. Mēs uzzināsim 

tavu otro dzīvi, kā tu to dēvē. Vakariļns būs inte-

resantas. 

(Apsēžas pie klavikorda.) 

Bet nopietni, mīļais vīrs, ko tu jusjfcu, ja es tā 
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nodotos atmiņām kā tul Ja es runātu par kādu Elvīru, 

kas dzīvo manu citādo, vnrtr t īsteno dzīvi - tālu 

no šejienes, 

Bctnistrr, Mēdz xeikt, k- sieviete vieglāk aizmirstot, 

Elvīra. 'Mēdz teikt, bet es neesmu"aizmirsusi. Vi^u sauna 

Palegrins. (īss klusums.) Bet redzi, sieviete nerota-

ļājās ar mīlu, ar laulību, ar uzticību, ar cilvēku, 

kuram vi *a sekojusi. 

Rotmistrs. Vai es rotaļājos? 

Elvīra. Kas bija agrāk, tas ir pagājis, tam nav tiesību uz 

manu tagadni, nav vietas manās domāsi Ja sieviete 

saka; jā, es iešu tev līdz ! - tad vi va tā arī rīko-

jas. Jā, un visu citu es upurēju, nedomāju vairs par 

to, nenožēloju. Jo es mīlu. Es vēlētos, lai vīrietis, 

kas man ir viss, arī manī atrastu visu. 

Rotmistrs. Es ticu, Elvīra. Es tc zinu. (Viņš skūpsta vi^u 

kā laulāts draugs.) Un es apskaužu tevi par šādu' 

uzticību. Es v..ru tāds būt savājš rīcībāi, dievs to 

zina, bet ne savā dvēselē. ~ 

(Sulainis atgriežas , uzliek traukus tiešajam, 

kamēr rotmistrs a i z iet . ) 

T:,l vīra . Tu vi ņu ielūdzi? 

Sula inis» Protams, jūru žēlastība. 

Elvīra. Vi ņš nāks? 

Sulainis . Redzēsim, 

Elvīra. Viņš kautrēsies, nabaga vErs ! 

Sulainis . Jūs tā domājat, jūsu žēlastība? 

Elvīra. Kas pats nepieder kungu kārtai, tam par to ir-d-frž-

A, včcčs/a-, 
dažādas iedomas! 
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Sulainis. 

Elvīra. 

Sulainis, 

Elvī ra. 

Sulai nis, 

Elvīra. 

Sulainis, 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis, 

Elvīra. 

Sulainis. 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra. 

Elvīra. 

Sulainis. 

(Elvīra mazliet spēlē uz klavikorda.) 

Jūsu žēlastība? 

Jā? 

Mūsu sētā vairs nav akas. (Atkal kārto galdu.) Domā-

ju, ka viesis sēdēs šeit. Ja vi yš nāks. Atļaujiet ma 

sacīt, viņš man šķiet p-irsdzēries. su-i / 0 / . 

* ' 0 f 
Piedsāriaa?- ' 

Ne atbaidoši, jūsu žēlastība, ne līdz bezsamaņai. 

Tomēr! 

Tomēr? Ko tas nozīmē; tomēr? 

Es to saku tikai tāpēc, lai jūs zinātu, kāpēc es 

neuzlieku Venēcijas glāzes. 

Kāpēc nē? 

Šim vīram - mūsu viesim ir tāds paradums, ka vi vš 

iztukšoto glāzi katru reizi iesviež kaktā. 

Brīn išķīg i . . . 

Kā jūsu žēlastībai patīk. 

Kilian! 

Jā. 

Es vēlētos, lai Venēcijas glāzēs būtu uz galda. 

Tās ir mūsu labākās glāzes, jūsu žēlastība. 

Sotmistrs tās ļoti mīl kā a t m i n o sava ceļojuma, 

no jūras. , _ 

Tieši tāpēc. 

(Klaidonis ienācis nepamanīts durvīs. Elvīra spēlē, 

sulainis klāj galdu.) 

Kilian , kā izskatās mūsu viesis? 

Kā vi ņš izskatās? 
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Elvīra 

Sulainis . 

Elvīra, 

SuleiniE. 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra , 

Suleinis . 

Elvīra. 

Sulainie. 

Elvīra , 

vi ya īstajā 

Sulainis . 

Elvīra . 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis . 

Apraksti viyu. Vai viņam' ir gara bārda kā Bohc-mijss 

klaidoņiem? Wan šķiet» viņa mati nokarājas pāri 

apkaklei, it kā matu apcirpēji būtu izmiruši» 

Viņam nav apkaklītes. 

Bērnībā es reiz redzēju Bohēmijag klaidoni; vi ņŠ 
r . 

satvēra savu bārdu un ar to noslaucīja zupas atlie-

kas no mutes — fū» 

Mūsu viesim nav bārdas. 

Žēl. 

Tomēr jūsu žēlastība būs pārsteigta. 

Viņa kurpes! Pastāsti par viņa kurpēm. Vai tu esi 

redzējis kurpes, kas pamestas brūnajās dūkstīs,kad 

čīgāni izstaigājuši mūsu zemi? 

Apmēram, jā! 

Nabadziņš, Iedosim vi ņam vēlāk kādu labāku kurpju 

pāri . 

Tas būtu cēlsirdīgi, jūsu žēlastība. 

Pēc tam! Saproti. Eotmistrs grib ar viņu iepazīties 

izskatā. Piedzēries - tu teici? 

Baidos, ka jūsu žēlastībai būs maz prieka no šīm 

vakari ņām. 

Gluži otrādi! 

Gribēju teikt - v i ņ š tiešām i r nabags. 

Neesmu tāda, kam nepatīk nabadzīgi ļaudis. 

Manuprāt, viņam nav ko zaudēt. Tādiem cilvēkiem ir 

paradums teikt patiesību. — 

Kādu patiesību? 

Jebkuru» kas ie.-.āk prātā. Jūsu žēlastība; nav grūti 

būt drosmīgam, ja esi nokļuvis līdz suņa dzīvei. 
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Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra . 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra» 

Sulainis . 

Elvīra . 

Sulainis . 

Elvīra. 

SulainiE. 

Elvīra. 

Klaidonis. 

Elvīra. 

**el egrins . 

Es cienu patiesību. 

Arī tad, ja tā ir nepieklājīga? Man šķiet, viņš ir 

daudz ko piedzīvojis. 

Piemēram? 

Viņš bijis vienreiz cietumā. 

Cietumā? 

Tur laikam bijušas vainīgas sievietes. 

Vi yš bi j is cietumā tu saki? • 

Tā viņš apgalvo. 

Brīniš Vigi! 

Vi yu gribējuši pakārt, cik atceros. 

Brīnišķīgi» pavisam brīnišķīgi! 

Kāpēc jūsu žēlnstībai tas šķiet brīnišķīgi? 

Kāpēc? (Viņa atgriežas pie klavikorda.) Jo tad mans 

vīrs, kas vairs nav apmierināts, ar savu likteni , 

atbrīvosies no dažām blē ju iedomām - tāpēc. 

(Elvīra spēlē, sulainis grib aiziet , bet durvīs 

sastop v iesi . ) 

Jūsu žēlastība - viesis . 

A! Vai tad gongs jau noskanēja? (Pagriežas, lai 

ietu viesim pretim, bet sastingst viņa ieraugot.) 

Labvakar, Elvīra. 

Pelegrins! (Klusums.) 

Nenobīsties, Elvīra, es drīz atkal aiziešu, man nav 

daudz laika. (Klusums.) Jūs dzīvojat tik skaisti, kā 

es to vienmēr esmu iedomājies. Tikai man šķiet šī 

pagale jāiestumj dziļāk kamīnā» ja tu atļauj. (Viņš 

paņem krāsns kruķi.) Tu brīnies, Elvīra, ka esmu 

nokļuvis šajā neiedomāj ama apvidū, es biju slims, 



- 24 -

drudzis, drudzis it ka man asinīs degtu elle.Tagad 

esmu izdziedināts. Tā i r - veselāks nekā jebkad. 

iedegusi 

(Pieceļas no kamīna.) Kubā ir kāda ferma nodedzināta 

un izkaltusi, kāda ferma mani gaida, lai atkal nestu 

augļusj ananasus, f irziķus , plūmes, vīgps, vīnogas! 

Pēc mēneša aizbrauks kugLs, bet pēc gada, Elvīra, 

jūs saņemsit pirmo kafiju! 

(Elvīra, kas visu laipai stāvējusi mēma kā stabs, 

pēkšņi pagriežas,parauj uzaugšu svārkus un aizstei-

dzas bēgdama.) Kāpēc tā? Es negribēju tevi izbiedēt. 

Un tas ir jūsu bērns? (Viņš' apstājas pie kādas 

gleznas.) Tu mazliet līdzinies savai mātei. Tev ir 

gandrīz stirnas acis.Varbūt, ka tava māte tagad raud 

aiz dusmām - es vi r,iai liku šo to atcerēties, kas tev 

nav jāzina. Esam un paliekam nelgas, un dzīve ir īsa, 

tas ir galvenais. (Apskatās ap sevi . ) Un visas šīs 

grāmatas . . . (paņem vienu) . Kādreiz, neziņu kad es 

jūs izlasīšu, visas jūs - gadsimteņu gara pilnās 

skaistās šūnas, uz kurām nolijušaB sveču lāses. 

(Parādās rotmistrs, pārsteigts, par viesa uzvedību, 

bet tas neliekas traucēties un arī sarunas laikā 

turpina šķirstīt grāmatas?) 

Rotmistrs. Ar dievpalīgu! 

Pelegrins. Dievpalīgs ari jums! Š ^ e t , ka jūsu žēlastībai 

ļoti patīk vara grebumi? Jūs esat kolekcionārs, 

patīkams netikumi ņš! 

Rotmistrs. Tūlīt atnāks mana sieva. 

Pelegrins. Jūs tā domājat? 

Rotmistrs. Man stāstīja, jās esot gandrīz jeu nedēļu mūsu mājā. 

Sniegs jūs sagūstījis. 
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Pelegrins. Arī tas. 

Rotmistrs. Mums reti bijis tik daudz sniega. 

•Felegrins. Reiz es arī kolekcionēju — indiāņu galvaskausus 

Amerikā. Velns zina, kā vi "tos prot apstrādāt -

galvas ka"si ir dūres lielumā, bet tās ir īstas 

cilvēku galvas. Protams, mirušo. Bet lieliski sagla-

bātas; miesa, āda, a^is , meti, arī vaibsti, viss 

tikai ļoti samazināts. Fermā, kurā es strādāju, man 

bija vesels plaukts ar šādiem kundziņiem. Tos var 

san emt rokā kā kartupeļus. Reiz mani sievieši sakai-

tināja; tad apmētāju tāp ar galvām, līdz vairs nepa-

lika nevienas! (Smejas.)Kapēc jūs mani tā uzlūkojat? 

Rotmistrs. Man šķiet, ka esam jeu vienreiz redzējušies. 

Vai tiešām? Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Sulainis . 

Nezinu, vai jūs mani atceraties. (Ienāk sulainis . ) 

Kundze lūdz jr-i »u atvainot. Vii,© teica, ka viņai esot 

migrēna vei vēdergraizes. 

Rotmistrs. Paldies. (Sulainis i z i e t . ) Apsēdīsimies! 

Peī egrins. Man liekas, tas bija Sentakrusā. Pa ld ies . . . tas 

bija Sat.takrusā tējā sasodītajā dzertuvē, kur maņ . 
/ • ~ 

nozaga sudraba amuletu! 

Rotmistrs. Vai tad es? 

Pelegrins. Nēģeri! Atcerieties nēģeri, kas pārdeva austeres? 

Es vēl šodien varu apgalvot, ka tās smirdēja. 

Pa ld ies . . . Es jūs toreiz gaidīju uz mūsu kug3. Jūs 

taču teicāt, ka brauksit l īdz . Vai atceraties kuj^L 

ar sa-rkano karodziņu? 

Rotmistrs. 

felegrins. 

Rotmistrs. 

Labi atceros. 

Tas saucās MViolart. 

Viola?? 
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Pelegrins. Tas gan bija brauciens. Pie Madagaskaras mūs sagūs-

tīja franči . Sēdējām deviņas mēnešus cietumā un grau-

zām savus nagus, ēdām pelējumu no sienām! Par laimi 

es saslimu. Mūs notiesāja - -braukt uz galerām. 

Jūras laupītājus! Bet lai-,es būtu noderīgs soda 

darbiem, tie mani aiznesa uz kādu hospitāli. Viena 

žēlsirdīgā māsa man deva savas asinis . Jā, viņa at-

rotīja savu balto piedurkni, sēdēja un deva man 
< širr 

asinis . Vēlāk es arv :asinīm nolēcu no mola un aizpel-

dēju. Jūs saprotat - ar žēlsirdīgās māsas asinīm. 

Es peldēju, peldēju, tajā naktī spīdēja mēness un 

tālāk no krasta stavēja holandiešu kuģis ar kravu 

un tas jau vilka augšup enkuru. Un kad dzirdēju, ka 

velk augšup enkuru. - Piedodiet! 

Rotmistrs. Kas ir? 

Pelegrins. Jūs nerunājat ne vārda. 

Fotmiptra. Es klausos. 

Pelegrins. Es pļāpāju bez gala, un jūs pat- neēdat. Esmu ne-

pieklājīgs. 

Rotmistrs. Es labprāt klausos. Patie&i . lai jūs netiaucē raana 

ziņkāre dzirdēt, ko visu savā dzīvē neesmu piedzīvo-

j i s . 

Pelegrins. Saskandināsim. Neesmu pieklājīgs. (Viņi saskandina 

glāzes. ) Uz jūsu sievas "veselību.- (Viņi dzer . ) Vēlāk 

uobraucām līda Havaj/feri (viņi sāk ēst, bet ptkš ņi ie-

skanas mūzika; vi ji klausās, saskatās, pieceļas un 

atkal klausās turēdami rokās servjetes). 

Rotmistrs. Ko tas nozīmē? 

Pelegrins. Mūzika. 
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Rotmistrs. 

Pelegrins, 

No kurienes? 

To vienmēr dziedēja matroži, šie brūnie velni ar 

ka Vu acīm, kod mēs gulējām augšā uz pakaļējā klāja 

un ksrrtumā nespējām iemigt. Naktīs, kad nebija vēja 

K'otmistrs. Ko tas nozīmē? 

(Durvīs stāv jauna meitene.) 

Tēt! 

Kas noticis? 

Es nezinu. 

Kaut kss ir noticis. 

Māmiņa raud un nesaka kāpēc. 

Rotmistrs. Vai drīkstu iepazīstināt; •ctsma- meita . 

Viola. 

Rotmistrs. 

Viola. 

Rotmistrs. 

Viola. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

s» i-C 
AT^dievpaiigul 

Viņas vārds ir Viola. 

Viola? 

(Aina izdziest , bet mūzika turpinās, matrožu 

dziesma skan aizvien tuvāk.) 

• - Otrais cēliens 

(Uz pakaļējā klāja. Na'-ts matroži v~ļājas un dzied dziesmu, p3r 

kuru nupat runājām, tad dziesma pārtrūkst.) 

Pirmais. Vējš kavējas. 

Otrais. Vējam ir daudz laika. 

Trešais. Mūsu mucas smird līdz debesim. 

Pirmais. Mēness karājas kā sudraba gongs pār jūru. 

Otrais. Man šļiet, mēness karājas kā spuldze starp mastiem. 

Trešais. Pedro, PedroJ 

Pirmais. Viņš iemidzis. Tad viņš nejūt, ka ir sasaistīts 

važās. 
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Trešais. 

Pedro. 

Trešais". 

Pedro. 

Trešais. 

Pedro. 

Trešais. 

Pedro. 

Pirmais. 

Pedro. 

Otrais. 

Trešais. 

Pedro. 

Trešais. 

Pedro. 

Pedro? Hei! 

Es neguļu. 

Pedro, kas jauns noticis^'pasaku zemē? 

Jū3 neticat nevienam manam vārdam, un tomēr liekat 

man vienmēr stāstīt, jūs pretīgie salaš ņas, kas vien-

mēr mani sasaistāt, kad saku tīru patiesību! 

Lēnāk, draugs! 

Kas mani trīs naktis noguldīja uz vēdera, lai es 

neredzētu zvaigznes? 

Nesaki mums, ka zvaigznes dzied, ja to never dzirdēt. 

Tu stāsti nepatiesību. Tāpēc mēs tevi sasējām. 

Ja mani vārdi nav patiesi, kāpēc tad jūs gribat,lai 

es jums kaut ko stāstu? Kāpēc jūs klausāties? 

Tāpēc, ka mums ir garlaicīgi. 

Un kāpēc jums ir garlaicīgi? 

Viņš ir dzejniekā. Liec viņu mierā. 

Tieši to es nevaru izturēt - šo sasodīto pļāpāšanu. 

Vienmēr viņš runā par lietam, kuras es ar savām acīm 

nevaru saskatīt. Labi, es saku, mēs vedīsim tevi ap-

kārt visai zemeslodei līdz redzēsim, vai tu runā pa-

tiesību. Ja vismaz viens uo Taviem stāstiem būs 

patiess, taa mēs tevi a t ' 

Kad jūs redzēsit, ka stāstu patiesību? 

Ne mirkli ātrāk! Nesmejies! 

Līdz jūs redzēsit, aklie! Jūs ar savu viszinīgo 

vairākumu, pretīgais pūlis, prasīgi savā gara naba-

dzībā un garlaicībā, jūs tukšie — mucas bez dibena -

jūs; publika. (Smiekli un troksnis.) 

Es nekad vairs jums neko nestāstīšu. Nekad vairs! 

I 
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Trešais . Mans priekšlikums; trīs dienas bez maizes»" 

Otrais. Divas dienas bez ūdens. 

Vairākums; Nolemts! 

(Kaut kur uz kuģa kāda bulss dtkal clzi^d dziesmu.) 

Pedro. Es saku - pinas septi^p adāmil gadiem vi y5 uz šā 

ku fp vi ./i aizveda. Viņa saucāc Elvīra. Es jum saku — 

viņa bija jaunava un viņš viņi ienesa tur kajītē,vai 

jūs ticat vai neticat, — tur tas notika. 

Otrais. Kas? 

Pedro. Pirms septi ^padsmit gadiem. 

Trešais. Viss samelots, izdomāts un satneJLote! 

Pedro. Tagad viņa ir rotmistra sieva, dzīvo pilī tālu no 

šejienes, pasaules otrajā pusē, tur, kur tagad ir 

ziema. Mēs nevaram gulēt aiz karstuma, un tur, iedo-

mājieties, viņi sēd pie kamīna - rotmistrs un rot- ' 1 

nīistricne. Viņi nezina par ko runāt, tik ilgi jau 

. vi 0. precējušies. Ienāk sulainis . Kos noticis? -

jautā rotmistrs. Klaidonis ir mājā. Vi ņi ielūdz to 

mielastā, jo viņiem ir garlaicīgi, un kad rotmistrie-

ne redz, kas viņš ir - kē. jūs domājat, ko vi ņa dara?. 

Pirmais. Kurš tas ir? 

Pedro. Mūsu kapteinis! Kas gan c i t s . . . 

Trešais. 

Pedro. 

Pirmais. 

Virs samelots, izdomāts un samelots! 

Bet kā jūs domājat, ko dara rotmistriene, Vad viņa 

redz» kas ienāk no viņas laulātā drauga pils pagraba? 

Viņa novēršas, nesaka ne vārda — 

Kāpēc tā? 
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Pedro. 

Otrais, 

pedro. 

Otrai s, 

Pedro. 

Pirmais • 

Otrai?. 

Pedro. 

l'rei.aiF . 

Pedro. 

Pirmais . 

Trešais, 

Pedro. 

Rotmistrs un klaidonis sēd divatā pie galda, ēd un 

dzer, ruuā par pagājušiem laikiem un pēkšņi viņi 

dzird muziķu. . . mūziku. . . Ko tas nozīmē? jautā rotT 

mistrs. Ko tas nozīmē? 

Un? 

Tā ir dziesma, kuru uupat dziedājām - kas gan cits . 

Kā tas iespējams? 

Atmiņas, draugi, atmiņas - tad nepaiīaz nekāds tā-

lums, rotmistriene dzird mūsu dziesmu pst otrajā 

pasaules galā, kur tagad ir ziema, kur snieg. Viņa 

guļ kambarī se.va laulātā drauga pilī , labā» uu raud 

spilvenos, viņa negrib vairs neko atcerēties, kas 

notika šajā kajītē pirms septi ipadsn.-it gadiem - uz-

ticības dēļ. 

Varu ieaonāties! 

Uzticības dēļ! 

Tikai aažreiz capņos — 

Vies samelci-s, izdomāts •••11 samelots. 

Tikai dažreiz sapņos vi ņš atkaļ atnāk, kādreizējais 

pavedējs, nekautrīgs, kāds vi ņš bija , jauns kā toreiz. 

Nakts bija līdzīga šajai naktij — ārpusē mēness 

sudraba taka; tad viņš viņu vēlreiz atved pār to, 

vi ņa sapņo, ka ir vēl jaunava, sapņo, ka vēlreiz 

zaudē savu nevainību. 

NeVes nav tik spēcīgs kā nevainība un slāpes, ar to 

var daudz panākt. . . 

Vies samelots, izdomāts un samelots. 

Klusu! 
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Trešais . Samelots! es saku. Samelots! 
•mmmmmmmt^mmmmmmmrnmm 

T edro . Tur vi ņi nāk '--Ela mu'mF. 

(Parādās Elvīra zīda naktstērpā, un Pelegrins, kāds 

viņš izskatījās pirms septiņpadsmit gadiem.) 

Vēl viet.u pakāpienu. 

Nedrīkstu paklupt, citādi atmēdīšos! 

Pelegrins. Es tevi pieturēšu. 

(Vi i± nāk lejup . ) 

Pedro. Man. žēl rotmistra, k s to visu nespēj redzēt -''ā 1 z 

savas aizmigušās sievas ,]il2i2fhs_. (Dziesma apklust. ) 

Pelegrins. 

Elvī ra . 

Pelegrins. Piecelieties , ļaudiE! Augšā! Ko ,-ps te vāļājāties 

dziedādami un neviens nepieceļas, kad es saku? Ko 

tas nozīmē? Kustieties, uzvelciet buras! Mēs braucam 

tālāk. Vai jūs. rgp~ņoJut7 ^ 

(Matroži nomākti pieceļas . ) 

MēE brauksim tālāk! Tūlīt! Saprotiet? 

(Matroži sāk darboties, tikai sasaistītais Pedro 

paliek tumsā guļam.) 

T~s ir jūsu kugLs? 

Tas saucas Viola, jā! 

Viola? 

Niecīgs kuģītis, patiesi ! Mēs to nesen sagūstījām, 

kad tas stāvēja pie Marokas, komanda bija galīgi 

piedzērusies, tas mums nemaksāja dārgi - tikai tr i ju 

mūsu vīru dzīvības, vairāk tas nav vērts — bet pie-

tiek , jo tas i r kuģis ar kuru es varu braukt kopā 

ar Elvīru, turp, kur nekā cita vairs nava kā mēness 

un jūra, j ū r a . . . 

E lvīra . Šeit tu sacīji , ka esmu skaista. 

Elvīra . 

Pelegrins. 

Elvīra . 

Pelegrins. 
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Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins 

Pelegrins. 

Tāda tu esi , Elvīra, 

Toreiz tu to sacīji citādi. 

Elvīra, es pazīstu kādu gleimežnīcu, kuras nava, 

kuru var tikai iedomāties, tik skaista tā i r , un ja 

mēs apstaigātu visu jūru krastus un atvērtu tūksto-

šiem, simttūkstošiem gliemežnīcu, tās visas kopā 

nebūtu tik skaistas kā tā gliemežnīca, kuru var tikai 

iedomāties, nekad tās nav tik skaistas - belltu tāda 

esi ! 

Ai Pelegrin! _ ' 

(Vi 4a pakrīt bezsamaņā, viņš viņu atbalsta, apsēdina 

.uz mucas.) 

Jehū? 

Man nav auksti. Patiešām nē! 

Jehū! 

Es nevēlētos, lai viņš atnestu sarvano paklāju. — 

Jehu! Dieva dēļ, kur tad viņš ielīdis? Jehū? 

Man neslāpst. Es nekad vairs nedzeršu jūsu dzelteno 

vīnu, nekad! Vai dzirdi, Pelegrin? Es nevēlos -

(Parādās jauns malajietia.) 

Atnes meitenei, kas ir mūsu viešņa, kādu paklāju. 

Atnes augļus, ēdienus, atnes mums vīnu, vislabāko — 

atnes visu, kas mums ir . 

(Jaunais malajieties a iz iet . ) 

Man jāsmejas , kad domāju par tavu tēvu! Tik stingrs 

kungs! Rītu, kad viņš izkāps no gultas, - es pateicu 

sulainim, ko lai viņš viņam tad saka. Sulainis viņam 

sacīs; - Vai redzat jūrā kuģīti ar sarkano karogu? -

Es neredzu nekā.- Un saulainis teiks; - Arī es to 

vairs neredzu ! . . . 
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Elvīra. Mans nabaga tēvs, kā man viņa žēl viņa meitas dēļ. 

Pelegrins. Nevajag teikt visiem jauniem vīriešiem: - Mana meita 

ir kā pērle, bet jūs, puiši , neesat vērti , lai viņi 

uzlūkotu! Kāda tad viņa ir? - es jautāju. Tā nav 

tava daļa! - vi ņš norūca, - viņa ir saderināta. 

Elvīra, Viļam bija taisnība. 

Pel egrins. Viņa ir saderināta! — viņš teica. Un lepnums. 0 , 

lepnums pilēja viņam no lūpu kaktiņiem; - Ar muižnie-

ku, ar rotmistru. 

Elvīra. Patiesi , Pelegrin. —. 

Pelegrins. Patiesi ; trīspadsmit nedēļas es braucu tev pakaļ -

(atskan•dīvaini dziedoši saucieni) . 

Elvīra. Kas tas ir? 

PelegrinB. Es nezināju citu līdzekli kā tevi atkalredzēt, man 

bija vajadzīgs kugi.3 - pirmais, kas gadījās ceļā. 

Vēl dzirdu, ka nabaga franči drūmi ftošļakr«t ūdenī, 

mēs viņu piedzērušus pārmetām pār bortu, - plakš, 

plakš, plakš! Ku ga ģerboni pārkrāsojām. -

Elvī ra. Kas notiek? 

Pelegrins. Viņš uzvelk buras. Viņi dara to ritmiskā taktī. 

Tiklīdz norietēs mēness, varu saderēt - būs vējš! 
i 

Un rītdien, kad tu atmodīsies; būs rīts ar gavilējošu 

sauli , rīts ar zilgmi un vēju, rīts bez krastiem, bez 

robežām, 

Elvīra. Es zinu, kāds tas būs, Pelegrin: mēs to pārdzīvojām, 

(Jaunais malajieties atnes augļu grozu kā Ti^iāna 

gleznā.) 

Elvīra. Mans dievs, mans dievs! 

\ • 
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Pelegrins. Domāju - mums nebūs garlaicīgi, līdz ausīs rīts . 

Es mīlu augļus! Tie dara mani ticīgu. Man šfciet, ka 

augļi mūsu mīļajam dievam Izdevušies. Jehū, mēs tev 

pateicamies. 

(Jaunais malajieties a i z iet . ) 

Pelegrins. Es mīlu šo puisi , viņš iet , it kā nepieskardamies 

zemei, viņa skatiens ir kā skumjam dzīvniekam, un 

kad viņš smejas, viņa balss ir kā samts. . . (Viņš 

paceļ g lāz i . ) Uz mūsu laimi?! 
t -

Elvīra. Es nedzeru vīnu. 

Pelegrins. Vīns ir labs. Nevar noliegt, ka franči to prot 

darināt» 

Elvīr3. Nekad vairs, Pelegrin, nekad vairs! 

Pelegrins. Kāpēc tad ni? (Grib pieskandināt g lāz i . ) Pieskandi-

nāsim, iekams vīns i z līst . 

(Elvīra to nedara.) 

Vīns, ko šādā naktī noraida, ir bīstamāks nekā iz-

dzertais. 

Elvīra. Kāpēo? 

Pelegrins. Man būtu jādomā, ka meitene baidās. No kā? Man būtu 

jāvaicā; no kā viņa baidās? Tad vīrietim var rasties 

pārdrošas aomas, un beidzot, ja tu nedzersi, beidzot 

Ti ņš domās, ka arī meitenei ir tādas domas. 

(Elvīra pa ņem glāzi . ) 

Pelegrins. Uz mūsu iaimi! 

(Viņš dzer. Elvīra raugās savā glāzē. ) 
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Elvīra. Kāpēc es par to visu atkal sapņoju? Eģ labi zinu, 

ka tu vēlāk mani atstāsi, rīkosies kā nelietis . 

Es visu zinu, jo esmu to piedzīvojusi. Pirms daudziem 

gadiem. Un tas viss ir pagājis, uz mūžu pagājis, un 

tomēr neizbeidzas, lai es tc atkal pārdzīvotu. Vēlāk 

es apprecēšu rotmistru, smieklīgi, cik skaidri es 

to zinu; es guļu mūsu pils kambarī, un viņš, labais, 

uznāks šai mirkli augšā, raudzīsies manā aizmigušajā 

sejā - un šai m i r k l ī . . . ! 

(Uznāk sardze.) 

Viens sargs. Kungi J 

verdziskais-
Ko tu gribi , pazemīgais suns? 

Korvete! 

Kur! 

Aiz ku jp. pakaļējā borta. 

Mums nav ģerboņa, kungi. Viņi domā, ka esam laupītāji, 

Varbūt. 

Kung3, vigi mūs apšaudīs, tiklīdz uzausīs rīts . 

Viņi mūs apšaudīs? 

(Viņš izdzer glāzi un pārsviež to pār bortu.) 

Protams, viņi mūs apšaudīs. Kārtībai jābūt! Ko gan 

eitu viņi darītu šaai pasaulē . . . Pasaki ļaudīm; katrs 

lai stāv savā vietā. Es pats, kad apšaude sāksies, 

būšu uz t ilti oa! 

Kā paveļat! (Sardze a i z iet . ) 

Iesim kajitē, mīļā Elvīra. Mēness mums palīdzēs, 

jo norietēs. Nav pirmā reize, ka aizbēgam no viņiem. 

Pelegrin , es neiešu kajitē . 

Pelegrins 

Sargs. 

Pelegrins. 

Sargs. 

Pelegrins. 

Pelegrins. 

Sargs. 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Sargs. 

Pelegrins. 

Elvīra. 
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Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra, 

Pelegrins, 

Elvīra, 

Pedro, 

Pelegrins, 

Pedro, 

Kāpēc nē? 

Nekad vairs, Pelegrin, nekad vairs! 

Ko tas nozīmē? Es nesaprotu. 

Es neiešu kajītē! Nekad! 

Tur ir vislabāk, vari man ticēt, visdrošāk. Tev 

būs gulta, vienīgā uz mūsu kuģa, un kad briesmas 

būs garām, es tevi modināšu. 

Un tad? 

Šeit palikt^ir bīstami. Pakaļējais klājs nav tev 

piemērota vieta. Es pazīstu šos idiotus; dzīve viņiem 

šķiet asiņaina un nopietna, proti - citu dzīve, kurus 

viņi apskauž, jo paši vi ņL nespēj d z īvot . . . (Elvīra 

viņam neseko.) Kāpēc tu manī raugies tik cieši? 

Es atkal ticu tev kā toreiz. 

Ko? 

Vēlāk, kad man bija jādomā par šo nakti, man vienmēr 

šķita, ka tā bija tava viltība, plāns - par kajīti 

un visu, nelietīgs plāna. -

Elvīra, mums jāiet, es tevi lūdzu! 

AI Pelogrin! 

Kajitē tu būsi drošībā. Un viena. 

Es taču zinu, Pelegrin, kas notika kajitē , kad ap-

šaude beidzās - pirms septiņpadsmit gadiem. . , (Viņa 

• 

iekliedzas . ) Mans dievs! Kas tas par cilvēku, kurš te 
3 

guļ sasaistīts? 

Tas esmu es. 

Pedro? 

Neesmu vainīgs, kungi; viņi mani sasēja - neticīgie! 
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Elvīra. Augstais dievs, viņš noklausījās mūsu sarunu! 

Pelegrins. Tsa ir tikai dzejnieks, kuram neviena neticēs, kad 

viņš runās. Nāc, Elvīra, nae! Ieai» kajitS , tur tu 

būsi drošībā. 

(Nodun lielgabala šāviens.) Viņi jau Izšauj savu 

pulveri, kārtības idioti ! (Elvīra ieslīgst viņa 

rokās.) 

Elvīra. Kāpēc ea vienmēr sapņoju par to? (Viņš ienes viņu 

kajītē . ) 
_ . ~ .. 

Pedro. Un rotmistra neredz to visu^STz- savaa iemigušās 

sievas ,pičr6g^ 

t/ (jf J?i/ 

Trešais cēliens 

(P i l ī . Rakstvedis sēd pie galda kā agrāk. Uz grīdas; <"cļa somas. 

Sulainie stāv tam blakus.) 

Rakstvedis. ir jau pāri pusnaktij. 

Sulai nis. Nezinu, ko tas nozīmē. 

Rakstvedis. Es strādāju šeit jau septi ^padsmit gadus - nekad 

neviena untuma, nevienas patvaļības, man bija brīva 

vakars, nakts miers, cilvēka cie«a. Vēl vakarvakarā 

kad sēdēju pie šā galda, varēju likt savu galvu 

Vīlā, ka rotmistrs, mūsu kunga, ir saprātīgs un pie-

klājīgs cilvēks, kas prot novērt'ēt tādu rakstvedi, 
l 

kāds viņam esmu es. Cik bieži ea viņam sacīju* - Ja 

vajadzīgs, jūsu žēlastība, varu strādāt arī naktī — 

bet varēju paļauties, ka viņš mani nevajadzīgi ne-

kalpinās. 

Sulainis . Šš! (Visi klausās.) Tas ir klaidonis. 
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Rnkstvedis. Vai tad viņš vē nomodā? 

Sulainis . Es viju sastapu, kad nesu ceļa soma» augšā no pagra-

ba. Paldies, viņš sacīja, kad gribēju vi parādīt 

viņa istabu. Vi negribot.gulēt, vīļanT esot laika 

žēl , viņš apskatīšot gleznas. 

Rakstvedis. Aitas galva! (Žāvājas.) 

Sulainis . Vai zināt, ko es domāju? 

Rakstvedis. Man jārakstot vēstule — pusnaktī? 

Sulainis . Tur vainīgs šis klaidonis. Tā es domāju. Sākās ar 

mū3u kundzes vēdergraizēm. Tad viņi dzēra līdz pus-

naktij - rotmistrs un klaido iis. Viņi piekoda klāt 

riekstus - redziet kāda Se čaumalu kaudze - un vēl 

viena pudele! 

Rakstvedis. Esmu nosalis kā suns. 

Sulainis. Vai tad cilvēks, kam pieder pils , kam ir sieva un 

bērns var tik vienkārši aizceļot? Parīt ir Mārtiņ-

diena, un kid atnāks rentnieki, kas tad ar viņiem 

runās? Sakiet -nan, kns notiks ar vēršiem? Kas izmak-

sās mums algu? Nespēju ticēt, ka rotmistrs var tik 

vienkārši aizbraukt, domāt tikai par sevi . 

Rakstvedis. Bet ja viju velk ilgas, stiprākas par abiem trēršiem? 

Sulainis. Jūs runājat kā vecpuisis. Ko gan zina vecpuisis, 

pat ja-tas apceļo visu pasauļi! 

Rokstveidis.Nepļāpā, Eilian — man jāžāvājas! 

Sulainis . Vecpuisis visu to neizprot. 

Rakstvedis. Rītdiau es tev atbildēšu. 

Sulainis . Neticu» ka rotmistrs var tik vienkārši padoties vili-

nājumam. 
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Rakstvedis. Sākumā vi ņiš gribēja aizceļot savā naktstērpā. Es 

viņam aizrādīju, fcoti paraizi - viņš norūca - ļoti 

pareizi , ir taču ziema, mūsu zemē ir vienmēr ziema! 

Sulainis . Pārspīlējums! 

Rakstvedis. Tagad viņš aizgāja pārģērbties. Viņš teica, ka gri-

bot uzvilkt savu/ jauaības dienu vamzi. 

Sulainis . Ko vi ņš grib uzvilkt? 

Rakstveidis. Savu jaunības dienu vamzi. Tāpēc viņš kavējas tik 

i l g i . Viņam būs grūti to sameklēt. . . 

Sulainis . . Es to visu nesaprotu. 

Rakstvedis. Mans draugs, ir parādības, kuras nemaz nav jasaprot» 

Tomēr tādas gadās! To mēdz saukt' par ārprātu ! 

Sulainis. Klusu! 

(Rotmi3tr3 ienāk savas jaunības dienu vamzī.) 

Rotmistrs. Vai kamanas kārtībā? 

Sulaiuis. Protams, jūsu žēlastība. 

Rotmistrs. Zirgi iejūgti? 

Sulainis«. Protams, jūsu žēlastība. 

Rotmistrs^. Somas sakravātas? 

Sulainis . Kā jūsu žēlas Čība pavēl -

Rotmistrs. ELlian! 

Sulainis. Jā? 

Rotmistrs. K1tsu! Lai neviens neatraostos. Ir nakts. Mūsu kundze 

gu ļ. Un sap ņo. -

(Sulainis iznes somas.) 
i 
i 

Rotmistrs. Kurā vietā mēs apstājamies? 

Rakstvedis. Vēstule rakstīta manai sievai stundā, kad man neat-

liekami jāaizceļo, jo esmu apzinājies, cik īsa ir 

mūsu esamība, pulksten vienos; — Dārgā Elvīra, tā ka 

tu nevari zināt, ko es zinu, un es nevaru zināt, kur 
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^ c / 

tu /šajā naktī TTtroāies, kurp txr~ēšl aizbrauku&i? ar 

svešo vīr iet i , kura vārdu esmu trīsreiz no tavas 

mutes dzirdēj is , rakstu tev šo vēstuli , kamēr tu 

augšā šķietami guli mQsu istabā, kā visus šos gadus, 

un nolieku to mūsu mājā uz galda, jo varbūt tu 

rītu , kā visus šo gadus, nonāksi lejā brokastīs, 

it kā nekas nebūtu noticis un redzēsi , ka esi viena, 

ko eo no visas sirds nožēloju. Šai naktī, kad stāvēju 

tev blakus, dzirdēju sievietes balsī tādu saldmi, 

dārgā Blvīra , kādu savā mūžā līdz šim neesmu pazinis 

Rotmistrs. Josta , manuprāt, savilkusieaj (Aizsviež jostu . ) 

Dzirdēju sievietes balsī tādu saldmi, kādu savā mūžā 

līdz šim neesmu p a z i n i s . . . jā. 

Rakstvedis. Tik tālu esam, 

Rotmistrs« Bez piezīmēm.. . Šādos apstākļos - rakstiet — šādos 

apstākļos uzskatu, ka arī manas i lgas , kuras daudzus 

gadu" esmu nāvējis, nāvējis un apracis klusumā, lai 

tās tevi neizbiedētu, dārgā Elvīra, arī manas ilgas 

drīkst ceļot. 

Rnkrtvedis. . . . drīkst ceļot. 

(Rotmistrs, kTS staigā pa istabu diktējot, apstājas 

un runā sev vai E lvīra i . ) 

Rotmistrs. Vēlreiz j ū r a . . . Saproti ko es gribu sacīt . Vēlreiz 

visu iespējamību plaSums, nezināt, ko nesĪ3 nākošais 

mirklis , kāds vārds, kns vilinā iet līdz pasaules 

galam, kāds ku gLs, nejaušs gadījums, saruna dzertuvē, 

kāds saka; Havaja! TJn atmostoties; apkārt šalc .viļņi , 

nav nekā cita kā debess un ūdens bezgalīgais loks 

pie kura kaut kur turas kontinenti - un t i e , kurus 

mīlu, par kuriem domāju šādas stundas vientulīgajās 
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gavilēs, visi ir tālu no šejienes, gan uz šīs paša3 

planētas, kas ziedoša lido pasaules naktī - jāj tur 

apakšā ar savām kājām pret manām kājām, viņi staigā! 

Rakstvedis. Klusāk, jūsu žēlastība. 

Rotmistrs, Kopš esmu runājis ar šo svešinieku,es pēkšņi sajūtu, 

ka esam mirstīgi! Pirms mums ir bezlaiks, visu lietu 

tumšā neapziņa, pēc mums ir bezlaiks, lietu tumša 

neapziņa, dieva tukšums, kas izdzirkste ļo vulkānos, 

iztvaiko jūrās, zied un novīst mūža mežos, iznīkst, 

pārogļojas un atkal zied. Dievs, kuram nav acu, lai 

skatītu savas bezgalīgās vasaras, bet mēs - vi 5a 

vienīgā cerība, lai viņš tiktu skatīts un atspoguļo-

tos mirstīgo cilvēkacu spožumā - mēs, .šis neticamais 

acumirklis, ko sauc par oilvēci, mēs, ši3 īpatnējais 

gadījums, uz kādas lēni dziestošas zvaigznes . . . un 

es, es pats - šīs pasaules mirkļa dzirksts, lai 

to izjustu, zinātu, pārdzīvotu. -

Ra kstvedjs. Klusu, klusu! 

Rotmistrs. Elvīra, es vēlos, lai spētu vēlreiz dzīvot, vēlreiz 

rauiāt, vēlreiz smieties,vēlreiz mīlēt un nodrebēt 

kādas nakts smaržā, vēlreiz uzgavilēt. Mēs gandrīz 

neatoerāmies kā tas bija ; tie bija tikai acumirkļi 

gadu gaitā, Es vēlētos vēlreiz izjukt, kāda žēlastība 

i r tā, ka es dzīvoju, ievilkdams elpu, dzīvoju, pirmā 

iemiegam uz mūžiem, 

(Sulainis atgriežas.) 

Sul3ini s . Jūsu žēlastība, kamanas gaida. 

(Sulainis a i z iet . ) 

Rotmistrs. Kur mēs palikām? 



- 4 2 -

Rakstvedis. Šādos apstākļos. . . un tā tālāk, dārgā Elvīra, 

arī manas ilgas drīkst ceļot. 

Rotmistrs. Pirms iesniegam uz mūžiem. 

(Rotmistrs aiziet , kamēr rakstvedis vēl raksta.) 

Rakatvedis. . . . pirns iesniegam uz mūžiem. 

(Uzber smiltis uz vēstules.) 

Tā nu tas ir - nolādētais klaidonis! Vi ņš vazājas 

pa māju, grauž riekstus, aplūko gleznas, nožēlojamais 

l iekul is , ^an augšā guļamkanfbarī tur viņš 4h-3ttc ar 

mūsu kundzi pa visām sapņu jūrām,aizved viņu vēlreiz 

uz atmiņu kugL . . . 

(Pelegrins jau labu laiku, kamēr rakstvedis runā, 

parādījies durvīs, grauž, riekstus, ko izņai no 

bikšu kabatas.) 

Pelegrins. īrā vēl vienmēr snieg. 

Rakstvedis. Paskat! Tieši jūs es nupat nolādēju, jā gan, nevienu 

citu kā vien jūs. 

Pelegrins. Kāpēc? 

Rakstvedis. Vai jūs īsteni zināt, mans kungs, ko esat šonakt 

pastrādājis? 

Pelegrins. Es? Ko? 

Rakstvedis. Jūs klaidonis un spoks, ko jūs īsti iedomājaties? 

Jūsu dēļ mani pamodināja, jā gan, nakta vidū. Ko jūs -

meklējat, es gribētu zināt, ko jūs meklējat precētas 

aievietea sap ņos? 

Pelegrins. Ea! 

Rakrtvedis. Jūa pat nenosarkstat.. . 
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Pelegrins, Es neko nezinu. (Grauzdams.) Jums te i r b r ī n i š ^ S * 

rieksti! (Rakstvedis sakravā papīrus.) 

Rakstvedis. Mēs zinām. Šeit šī vēstule. Nakts vidū - vai jūs 

domājat, ka varat sajaukt visujs laikus? Mēs esam 

mājā, kur valda kārtība, sapratāt! Kas pagājis, tas 

pagājis. Vakar, šodien, rītu! Jūs šķirstāt gadus uz 

priekšu un atpakaļ — tā ir cScība! 

Pelegrins. Nesaprotu, kāpēc jūs dusmojaties? 

Rakstvedis. Pagaidiet, līdz uzmodīsies mūsu kundze; viņa jums 

nepateiksies, viņa jums visu pasacīs. 
», — -

Pelegrins. Ko? (Skan kamanu s/ārgulīši.) 

Rakstvedis. Tur! Vai dzirdat? Tur viņš aizbrauo, n3kt3 vidū -

prom un beigas. 

Pelegrins. Kas? 

Rakstvedis. Rotmistrs. 

Pelegrins. Kurp? (Kamēr viņš turpina runāt, skan kamanu sudraba 

zvārgulīši un palēnām noklust naktB tālē . ) 

īrā joprojām snieg. Visapkārt snieg- klusums, kas 

kļūst augstaks un augstāks. Apsni, g mežs, jumti, 

katrs ceļš un katrs zars un katra stabs. Klusums, 

tikai klusums un sniegs. Visur, kurp raugies, snieg. 

Apsnieg pat lāstekas. Apsnieg strauts un vienreiz 

viss noklusīs. 

Rakstvedis. Es iešu gulēt. 

Pelegrins. Dariet to . 

Rakstvedis. Un jūs, kāpēc tad jūs neejat gulēt? 

Pelegrins. Es gaidu. 

Ralstvedis. Jās gaidāt mūsu kundzi? 
i 

Pelegrins. Netraucējiet vi ņi, kamēr vi ņa sap ņo, nemodiniet 

viņu. 
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(Rakstvedis aiziet , Pelegrins stāv pie loga . ) 

Pelegrins. Man šķiet, es vairs ilgi nedzīvošu. . . Pēo dažām 

stundām ausīs rīts . 

Pedro. 

Nē geris. 

Pedro, 

NĒ Ļ Ē R I S . 

Pedro. 

Nē geris t 

Pedro. 

Ceturtais cēliens 

(Santakrusā) 

Santakrusa. . . paln^s un agāves, mūri, masti, Jūra. 

Dažreiz troksnis ostā, v3ut kur skan dziesmas. . . 

Redzu dzertuvi Santakrusā, kāda tā varēja izskatītiei 

toreiz . Pirms septiņpadsmit gadiem. Vēl vienmēr' 

gaisā zivju smaka. Pie moļa., kur apstājies mūsu kuģis 

ūiens ir zaļš kā stikla pudele, tajā peld sapuvusi 

melone, varbūt mirgojošs eļļas plankums, Un tā tālāk. 

Arī toreiz, eš domāju, bija tāda diena - tik spilgti 

balta kā krīts, ar ēnām kā melna tuša. Augšā debess 

šķipsna - protams, bez ņākoņiem, Pitni, kurus nepa-

zīstu, Un dažreiz zilā klusuma sanoņā nožvadz ķēde — 

ķēde. Tas ir viss , ko atceros no Santakrusas. Arī 

nē seri i r šeit. 

(Nāk nēģeris, kas pārdod austeres.) 

Hei , heii Hei, hei! 

Man patīk vi ņa vienkāršā dvēsele, 
J 

Ko es redzu! 

Lai :an viņš ir nelistis . Viņš toreiz nozaga sudraba 

amuletu, kad Pelegrins ar viņu kāvās. Var vaicāt; 

kāpēc Pelegrins ar vi ņi kāvās? To mēs redzēsim. 

Kāpēc tu esi sasiets? 

Tāpēc. 

s 



- 4 5 -

Pedro. 

Nēģeris. Es gribēju teikt; svaigas austeres, mans kung3J 

Kā tu ēdīsi austeres, ja esi sasiets? Tu no manis 

neko nenopirksi . . . viņi saka, t'u esot dzej nieks. 

(Nēģeris atņir&zas un iet .tālāk. ) 

Man patīk viņa vienkāršā dvēsele. Viņš tic mīļajam 

dievam, kā mēs to vi ņem esam mācījuši. Vajag rīko-

ties ta isnīgi . Bet kns ir taisnīgi? Var rrot'ikt, ka 

nemaz nav taisnības. Kā mūsu stāstā, kā tas tik bieži 

notiek starp vīrieti un s ievieti . lai Elvīra un 

Pelegrins darītu ko darīdami, viss V3r būt tikai 

sāpīgi . Ar ko viņi to pelnījuši? Tāpēc ka viņi viens 

otru mīl, vīrietis un sieviete, kurus dievs radījis 

vienu otram, lai vi ņi vians pret otru noziegtos. 

Tāda ir pasaule, kuru radījis dievs, ko mēs saucam 

par "mīļo" , l a i vi ņŠ apžēlotos par mum3 - vēlāk. 

(Parādās Elvīra un Pelegrins. ) 

, šeit i r paēna. 

Es nespēju vairs. -

Pelegrins. Nesaprotu, mana mīļā, kāpēc tu raudi? Tu raudi 

katru dienu. Kas tad 3aka, ka tevi atstās? Saki man, 

kas tevi grib atstāt? 

Tu . 

Kā tu vari tā runāt!' -

Tu mani atstāsi , ja brauksi tālāk. 

Pelegrins. Ee nebraukšu bez tevis! 

Pelegrin , es nebraukšu tālāk. 

(Pedro sēd priekšplānā.) 

Pelegrins 

Blvīra . 

E lvīra . 

Pelegrins 

Elvīra . . 

Elvīra. 
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Pedro veoā dziesma; Viņi mīl vieug otru, bez šaubām, un viltiem 

būs vienam otru jāatstāj, bez šaubām. Tas ir pretru-

nīgi , Var tam ticēt vai neticēt, Nāks stunda, kad 

vairs nebūs nekāda atrisinājuma, 

(E1vīra atsēstas, Pelegrins stāv viņas priekšā.) 

Pelegrins, Vai tiešām tu domā, ka esmu nelietis? Ka ievedīšu 

tevi šajā dzertuvē un uzreiz pazudīšu, pacelšu enku-

ru un atstāšu tevi.sēdam. Šeit starp nēģeriem un 

matrožiem? Tu tam tici? E's aizbēgšu kā zaglis , kā 

dēkainis, kuram tu nebiji nekas vairāk" kā glāze 

vīna, ko iztukšo un atstāj' nebēdājot par to, vai tā 

saplīsīs drumslās.. . Padro, kur i r mūsu ļaudis? 

lai viņi pasteidzas. Lai pasauc mūs, tiklīdz kuģis 

būs gatavs aizbraukšanai. 

Es to ziņošu. 

Kāpēc tu esi sasaistīts? Jau atkal? 

Muļķīgs Joks. Es stāstu viņiem kādu notikumu, viņi 

mani atbrīvo, tiklīdz redz, kas tur ir-patiess."Bet 

t^jā mirklī, kad vairākums redz, ka notikums ir pa-

tiess , stāsts jau turpinās, un ja es to saku, tad 

viņi -'ari netic, iekams neredz, un atkal mani sasien. 

Kas tas i r par stāstu? 
j 

Vecs stāsta, mans draugs. . 

Nav laika klausīties vecus stāstus. Lai viņi mani 

pasauc, kad ku^Ls ir kārtībā. (Pedro paliek . ) 

Mums jābrauc tālāk. Lai velns parauj šo Santakrusu! 

Šīs trīspadsmit dienas, kamēr mūsu kuģis šeit stāv, 

es drobu'katru mirkli, ka atklāsies - no kurienes 

tas nācis, ka ģerbonis pārkrāsots. Ko tad? Es negri-

Pedro'. 

Pelegrins, 

Podro. 

Pelegrins. 

Pedro. 

Pelegrins. 
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Blfrīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra, 

Pelegrins. 

betu, ka mani pakar, Elvīra. Es to darīju mūsu mīlas 

dēļ . Tu to visu zini . Mums jābrauc tālāk. (7i pš ap-

stājas . ) Tu jau atkal raudi. 

Pelegrin, tu to nespēji saprast, ka tas nevar tā 

turpināties - man kā sievietei . 

Kas nevar turpināties? 

Neesmu dzimusi šādai dzīvei. Es vairs nevaru. Tas 

bija brīnišķīgs sapnis, kas manisavaldzināja. 

Sapnis. 

Es jūtu, ka atmostos, un es vairs nevaru. 

Elvīra. 

Sapnis. Saprotu. Un īstenībā - tā ir pils , ko tev 

tas otrais apsolījis - tas muižnieks. Tu vi gu atstā-

j i . Sapnis. Tagad tu atr-eries, ka viņš tev apsolīja 

p i l i . Tāda ir īstenība. Es saprotu. 

Cik nejauki tu runā! 

Pelegrins. Dievs debesīs - ko tad lai daru! Saki man taču, 

kas man jādara? 

Es tev to vienmēr saku . ; 

' K o ? 

Es vēlos, lai mēs paliktu kopā. 

Pelegrins. Vai tad es gribu ko c i t u . . . 

Uz mūžu. 7ai tu nesaproti? Es vēlos, lai mēs paliekam 

noteiktā vietā, kur zināsim: šeit ir mūsu mājas. Ti— 

Elvīra. 

Pelegrins 

Elvīra. 

E 1 " Ī R A . 

Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra. 

kai to . Kādreiz mums būs bērns, Pelegrin. 

Jā . 

Vai tu to saproti? 

Bērns? 

Tu saproti? 
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iel egrins. Lai bērns nāk, ja. vi ņem tīk, lai paskatās, cik 

plaša i r pasaule, eik dīvaini ir cilvēki! Un tālāk? 

Elvīra. Es vēlos, Pelegrin, lai mēs apprecētos, 

Pelegrins. Apprecētos. . . (Viņš atraisās no viņas . ) Esmu baidī-

jies no šā vārda. Jau i l g i . Un tagad, kad aizlā-

pīta sūoe un mums atkal atvērsies jūra, šai mirklī, 

kad viņi uzvelk būras, šai mirklī tu to saki, 

Elvīra. Pelegrin, es tev nepavēlēju mani aizvest, 

Pelegrins. Apprecēties! 

Elvīra. Es vēlos tikai to, ko katra sieviete, kas mīl, 

vēlas no sava mīļotā, 

Pelegrins . Ligzdu, kuru vairs neatstāj, 
vārda 

Elvīra. Ja tev nav skaistāka apzīmējuma - jā! 

Pelegrins. Sauc to, ja tev labāk patīk, par zārku. Laulība 

ir mīlas zārks . . . Tu vēlies tikai to, lai vīrietis 

sev apgrieztu spārnus, tos nelielos spārnus, kas 

cilvēkam doti. Neko citu tu no viņa nevēlies, 

Elvīra. Vīrietis vienmēr domā tikai par sevi. 

Pelegrins, Un tu? 

Elvīra > Es domāju par bērnu. 

Pelegrins. Vienmēr - bērns! 

Elvīra. Nedomā, ka bērns ir mazāks par mums. Viņi gaida 

dzīve — garāka par mūsējo. 

Pelegrins. Vai la i es bērna dēļ sevi aproku, pats sevi nogalinu, 

lai tas varētu dzīvot? (Viņam jāsmejas.) Elvīra! 

Es ar savām acīm redzu, kā mēs sēdam kādā drošā un 

noteiktā vietā. Lai mēs varētu dzīvot vai iedomāties, 

ka dzīvojam, es šļņlrēšu ogles vai pārdošu zivju 

eļļu. Kāpēc gan nē! Es šādā veidā pelnīšos, būšu 
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lepns, Ira simts jūdžu opkārtuē visa zivju eļļa vairos 

manu bagātību. Ar dieva palīgu es zivju eļļu uzla-

bošu, Tevis dēļ! Nedusēšu un nerimšos dienu pēc 

dienas, nedēļu pēo nedēļas, gadu pēo gada, lai mēs 

varētu dzīvot, lai mūsu dzīvo būtu nodrošināta, 

Kāpēc mēs dzīvojam! To zivju eļļa , pienākuma, 

sievas un bērna labklājība, kalpone, sulainis, virēja 

Vaļps, mīļais dieva, tēvzeme.. . (Dziļā nopietnībā.) 

Elvīra, es to. nespēju. 

Elvīra. Es zinu - tas būtu upuris. 
paveikt 

Pelegrins. Neviens nespēj -«fcaaart to, ko-nevēlas. Un pat tu to 

nevari vēlēties; tevis dēļ os sēdēšu mājās, bet 

man s ilgas sacelsies pr-?t tevi! Vai tu vari to 

vēlētio«? 

Elvīra, Ne es, Pelegrin •» 

Pelagrins. Kas tad? Kas iejaucas un traucē mūsu mīlu? 

Elvīra Bērns. 

Pelegrins. Elvīra, ea nespēju apprecēties. Nespēju! 

Pedro (kas aēd priekšplānā). VIs± saka; kugls i r gatava reisam. 

Viegls rietenia alīd pār l ī c i . (Paliek savā vietā.) 

Elvīra. Ea nebraukšu t~lak, Pelegrin. 

Pelegrins. Elvīra? ( 

Elvīra . Tu mani atstāsi , Ja aizbrauka!* 

Pelegrins . Tai tad nebija skaista v i sa , !ro pārdzīvojām? Līdz 

3im. Naktis bez krastiem tur ārā, mūsu nāktie, viļņu 

sudraba mirgojums, mēness lāsmainā taka, un visa 

o i ts , ko neviena nespēj izteikt*- un tad r ī t i , saule, 

uzvilktās buras, zilgmo, brāzmainā vēja klusuma, 

Jūras auļojošās Jutas, mūsu diena, mūsu diena bez 
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krastiem. . . viss tas, Elvīra - vai tu nožēlo? 

Elvīra. Es nenpžēloju neko! 

Pelegrins, Dievs sodi, vai viss tas nebija skaisti? 

Elvīra. Tas b i j a , kamēr es vēl biju meitene. Dzīve ir dī-

vaina , Pelegrin, tā vienmēr turpinās, atsvešina 

mūsu laimi pat tad, kad turam to rokās. Neesmu vairs 

meitene. 

Pelegrins. Es tevi lūdzu -
paveikt 

Elvīra. Neviens noapēj darīt to, ko nevēlas, Tev -taisnība. 

Pelegrins. Brauksim! 

Elvīra. Redzi, Pelegrin, arī es nespēju. ( V i ņ a klusē.) 

Paliec pie manis, Pelegrin. Kas ir Havaja? Nosaukums, 

vārds. 

Pelegrins. Arī tu to nespēj i . . . 

Elvīra. Un ja es tev jautāšu, mīļais, ko tu gribi meklēt 

Havajā? Šai sala kaut kur Klusaja okea a, kas tev 

šķiet tur tik pārlieku brīnišķīgs? Vienīgi bailes, 

ka tev vajadzētu no tās atteikties. Tā ir Havaja. 

r elegrins . Tu nebrauksi l ī d z . . . 

Elvīra. Paliec pie manis, Pelegrin, 

Pelegrins. Un es nespēju palikt, un mēs negribam viens otru 

atstāt, mēs mīlam, nevaram šķLrties nenododot mūsu 

mīlestību, nenoziedzpties, bet ja paliksim kopā,-

viens no mums abiem ies bojā, jo darīs, ko nespēj, 

nespēj, un pret citiem arī tas būs pārkāpums... arī 

t a s . . . (Nometas ceļos.) Ko lai darām, kungs, ko lai 

darām, vīrietis un sieviete, ko dievs radījis vienu 

otram, lai tie mīlētu viens otru, lai tiem fedtu 

jāmīl - ko lai vi 5± dara, kas nebūtu bezjēdzīgs? 
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(Nēgaris parādas, sniedz viņam grozu) 

Nē garis. Svaigas austeres, cienītie, svaigas austeres! 

Pelegrins. Ej pie velna! 

Nē geris. Pavisam svaigas. Nogaršojiet, cienītie, ja neticat -

Pelegrins. Ej pie velna. 

Nē geris. Neviena nsrv nedzīva, goda vārds, pārbaudiet paši, cie-

nītie, cik tās mundras un dzīvas . . . 

Pelegrins. Ej-pie velna, es saku! Tās smird līdz debesīm -. 
- - - i 

Nē geris. Līdz kurienei tās smirdz? 

Pelegrins. Līdz debesīm! 

Nē garis. Nupat vēl -

Pelegrins. Pēdējo re i z i , lasies pie velna, no kura esi atnācis 

Nē geris. Es jums pateikšu, no kurienes atnācu. Nupat apkal-

poju kādu svešu dižciltīgu kungu, kas nesen at-

brauca, un viņš jau noēda divdesmit austeres -

visas beigtās, goda vārds, un man palikušas tikai 

žirgtās un svaigās dzīvībiņas! 

Pelegrins. Es saku; tās smird! (Pēkšņi abi sāk kauties) Tās 

smird, tās smird! 

Nē geris. Palīgā! Viņš mani žņaudz! Palīgā! 

Pelegrins. Es saVu, tās smird! 

(Salasās visvisādi skatītāji) 

Skatītājs. Kas te notiek? Viņi kaujās! Ir jau galā! Lai iet 

va ļā! Ir Jau par v ē l u . . . 

Nē geris. Viņš gribēja mani nožņaugt. Es atsaukšu žandarmus, 

l a i vi ņš par visu samaksā. Atsaukšu žandarmus! 

Pelegrins. Nāc, Elvīra, nāc! (Pelegrīns un Elvīra a iz iet , 

nēģeris pieceļas, zi ;kārie skatītāji pārbauda 
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austeres, kas guļ uz ielas . Parādās rotmistrs savā 

jaunības vamzī. Viņš apskatas visapkārt un ierauga 

Pedro, kas guļ priekšplānā.) 

Pedro. Gluži pareizi , jūsu žēlastība. Te ir Santakrusas 

osta. Šķiet, jūs nupat tikai atbraucāt. 

Rotmistrs. Mundra dzīve! 

Pedro. Liela brēka, maza vilna! 

Rotmistrs. Man patīk mundra dzīve! (Novelk cimdus) Vai tu esi 

pare gis? 

Pedro. Zināmā mērā. 

Rotmistrs. Tā jau domāju. 

Pedro. Jūsu žēlastībai ir apbrīnojami ass skatiens - pat 

slepena mulsuma stundā - jūs redzat manas važas un 

tūlīt zināt, ka runāju patiesību. 

(Rotmistrs pieklājīgi iesmejas, bet tad pārsteigts 

apmulst) 

Rotmiatrs. Slepena mulsuma stundā? Kāpēc tā? 

-pedro. Jūs to zināt labāk. 

Rotmistrs. Kā! 

Pedro. Jūsu žēlastība grib aizceļot. 

Rotmistrs. To varētu pat bērns noprast, ja ieraudzītu cilvēku 

ar ceļa somām Santakrusā. Dur nav vajadzīgs pareģis. 

TJn tālāk? -

Pedro. Jā, kas būs tālāk . . . 

Rotmistrs. Es brīnos. 

Pedro. Jūs zināt ļoti labi ; kāda sieviete jās atstājusi. 

Varbūt pirms daudziem gadiem, varbūt pagājušajā 

naktī. Tam nav nozīmes. Sieviete, kuru jūs mīlat, 

aizgājusi ar citu. Varbfit, ka tas vēlreiz atkārtosies. 
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Rotmistrs 

Pedro. 

Rotmistrs, 

Peiro. 

Rotmistrs, 

Pedro. 

Rotmiatra. 

Pedro. 

Pelegrine. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

tieši tas pats, un vienmēr jūs at1ral stāvēsiet 

šajā vietā, redzēsit jūru, ku$is, mastus, citādu 

dzīvi . Tā jū3 šeit stāvat ar pukstošu sirdi , slepena 

mulsuma mocīts. Un tālāk. .? 

Jā, kas būs tālāk? 

Jūs esat dižciltīgs. 

Ko tas nozīmē? 

Piemēram; jūs nevarat atriebties sievietei , ja vi ņa 

ir postā. Jūs nespējat būt tāds egoists, kā jūs to 

vēlētos. Jūs nevarat neko darīt tā, kā to dara tas 

otrais, kuru jūs visu mūžu apskaužat. 

Kāpēc es to nevaru? 

Jo neviens nav spējis dzīvot citu dzīvi , kā vien to 

ko viņš dzīvojis. Es jums pareģoju: arī jūs vēlreiz 

pēc daudziem gadiem ieradīsities Santakrusā un gri-

bēsit aizceļot, nekad nebūs citādi, kā šodien. Jūs 

nevarat cttādi. Jūs esat dižciltīgs. 

(Kādu brīdi Rotmistrs stāv sastindzis, tad viņš 

mēģina smaidīt.) 

Kāda ir maksa par šo patiesību? 

Asaras, slepenas asaras un bezmiega naktis un 

nekas o its . 

(Pelegrins iznāk no mājas atpakaļ ātri , drudžaini 

kaut ko apņēmies.) 

Pedro — 

Jums dievpalīgs! 

Jums tāpat! Peēro, mēs braucam tūlīt . 

Tai drīkstu Jautāt, kurp jūs braucat? 

Uz Havaju. (viņš saka Pēdro) Mēs braucam, es saku. 
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Nēģeris ar savāci muļVigajāni austerēm atsauks žan-

darmus. Par austerēm labprāt samaksāšu. Bet no 

žandarmiem izvairīsimies. Mūsu aprbonis pārkrāsots, 

mums jābrauc tālāk. 

Pedro. Saprotu. 

Pelegrins. Mums jābrauc tālāk, es nevaru precēties, nevaru 

ļaut sevi pakārt! (potmistram) Ļoti cienītais kungs 

es nupat nebiju pieklājīgs -

Rotmistrs. 0 , jūs steidzaties, 

Pelegrins. Havaja! Vai jūs zināt, kas tas ir , ko tas nozīmē? 

Rotmistrs. Tā-ir sala! 

Peļ egrins. Jā. 

Rotmistrs. Ļoti tālu no šejienes! 

Pelegrins. jo tālāk, jo skaistāk! 

Rotmistrs. Jūs runājat to, ko saka arī mana sirds. 

Pelegrins. H a v a j a . . . Havaja . . . (It kā rotmistrs vi ņam būtu 

sacījis , ka Havaja nav nekas sevišķa) Ziniet, tur 

zied citronkoki, ananasi, firziļfL, vī ^ s , dateles 

un banānas, visi kopā! Es jums saku: tur nav 

ziemas -

Botaistra, Nav ziemas. 

Pelegrins. Ziniet , tur nav ne jausmas no ziemas. Es pazinu 

matrozi» kas "bijis Havajā» Viņam bija spieķis, es 

jums saku, vecs nīderiandiešu zarains spiedis . 

Viņš to atstāja Havajā. Saprotiet, gluži neviļus. 

Viņš "bija atspiedies uz spieda, kad, kā to var ie-

domāties , ieraudzīja meiteni. Varbūt esat kaut ko 

dzirdējis par Havajas meitenēm? īsi un skaidri , 

vi sekoja šai meitenei un atstāja spieķi . Pēc 
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gada, kā to bija lēmis matroža liktenis , viņš atkal 

atbrauca Havajā. Un, ziniet , kas bija noticis? 

Spieķis, ko viņš neviļus tur bija atstājis, vecais 

nīderlaudiešu zarainais spieķLs - ziedēja. 

Rotmistrs. Ziedēja? 

Pelegrins. Tā ir Havaja. 

Rotmistrs. Un turp jūs brauksit? 

Vai gribat sacīt, ka-Havaja nav nekas sevišķš? 

(Sniedz viņam roku) Palieciet sveiks. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

pelegrins. 

Rotmistrs. 

Pelegrins. 

Rotmistrs. 

Gribētu"jums kaut ko jautātā. . 

Kā maui sauc? Man nav vārda. 

Vai jū3 ņemtu mani līdz? Ja es samaksātu? 

Zarainā spieķa dēļ? 

Vai ņemsit mani līdz? 

Mans kungs, vai jūs runājat nopietni? 

Tās ir vīrieša ilgas, kuram vairs citu ilgu nava. . 

Saprotu . . , ī 

Jūs vilcināties. 

Zibiet ; ceļš ir tāla. 

Visskaistākais ir eeļš. 

Jaiiks uzskats, ļoti jauks, bet var notikt, ka mūs 

negaidīti nogrābj franči . ?ranci, šie jocīgie ļau-

dis un zemes brāļi» meklē kugL, kādu noteiktu kujgi, 

kas nogrimis pie Harokas tin neviens nezina, kā tas 

noticis — un tad, ziniet, būs vētras, mums jāapbrauc 

l ielais Zemesrags. Būs slāpes, nāks monsūnu lauks, 

drudz is , . » drudzis, jūras laupītāji -

Domāju, ka esmu vīrišļfīgs. 
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Pelegrins. Nu Ja jūs maksājat, lai iet . (Viņi sit viens otram 

t 

saujā) , pēc ceturtdaļstundas aizbraucam. Tas ir ku-

ģis ar sarkano karodziņi. Mēs aizbraucam pēc ce-

turtdaļstundas, draugs, un negaidīsim (kā sveiciens) 

Hava ja! 

HavaJ a! 

(Pelegrins i z iet , bet no otrās puses uznāk ziņkārie 

skatītāji , starp viņiem nē get-is un Žandarms.) 

Šeit viņš mani žņaudza. 

Rotmistrs, 

Ne geris. 

Žandarms 

Ne geris. 

'Žandarms, 

Nē geris. 

Žandarms, 

Sulainis. 

Rotmistrs. 

Sulainis . 

Rotmistrs. 

a l a i n i s . 

To tikai tu pats saki. 

Un Šeit, es' zvēru, viņš nosvieda uz ielas manas 

austeres. 

Arī tās mēs neredzam. 

Arī nēģerim jātic - dzirdi! 

Neskarsim nēģeru jautājumu. Ieiesim mājā, kurā viņš 

iab ēga. 

(Vi ņi ieiet kādā mājā, paliek Rotmistrs un sula.iņis 
• - ..*» 

Kilians - tāds, kāds vi ņš izskatījās pirms septiņ-

padsmit gadiem.) 

Arī tas viss Jāaiznes? 

Viss, es saku. Pēc ceturtdaļstundas visam jābūt tur 

l e j ā . 
j • - ' 

pēc ceturtdaļstundas? 

Vai saprati, Kilian; uz kusp ar sarkano karodziņu. 

Tāds netīrs kuģis, Jūsu žēlastība! (Sagrābj ceļasomas) 

Jūsu žēlastībo, es nepanesu jūru. Bildēs jā . Jūrai 

ir skaista krāse, bet ūdens parasti smird. Es to 

biju citādi iedomājies• ka būšu sulainis p i l ī . Tā 

bija rakstīts raOsu līgumā. Man būs jāuzliek glāzes 
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galdā, jāaizvelk priekškars, jāatnes sveces - tā 

e3 domāju - jāieliek malka kamīnā. 

Rotmistrs. Kusties, Kilian* kusties! 

Sulainis. Jūsu žēlastība, es varētu piepalīdzēt arī dārzā. 

Kad iedomājos, cik ļoti esmu piemērots šādam darbam 

būt par sulaini pi lī . 

Rotm-? strs. Manu zēn, arī es biju iedomājies pavisam ko citu. 

Sulainis . Mēs būtu varējuši dzīvot tik skaistā pilī , jūsu' 

žēlastība! (Paceļ somas) Uz kuap ar netīro karogu 

jūs scknt. (Nēģeris un Žandarms iznāk no mājas.) 

Nu vi ņš ir mums rokās! 

Man žr-l, daiļ" jaunkundze, ka jūsu pielūdzējs, ir. 

tāds nelietis, aizbēg un atstāj meiteni nelaimē, 

bet nesamaksā par austerēm. Man ž ē l . . . 

Jūs varat ticēt arī nēģerim, jaunkundz. (Žandarmam) 

Viņš teica; tās smirdot, smirdot, smirdot! 

Durvīs parādās Elvīra - apstājas) 

Tu, Elvīra? 

Skat, skat! E i , ei! 

Muti ciet! 
* 

Žandarm -

Jūsu žēlastība? 
* 1 

Rotmistrs. Kas šeit notika? 

Nē geris. Es esmu nēgBris. 

žandarms. Tev nav jāpaskaidro tas , ko katrs pats var redzēt. 

7i ņš ir nabaga vīrelis , viņi gribēja nožņaugt, bet 

tas neizdevās. 

Nē gpris. Šis kungs pats nopirka manas austeres, un es jautāju 

šim kungam; vai austeres bija svaigas? 

Nē sgris. 

jo. nGnr-" s. 

Nē geris. 

Rotmistrs. 

Nē geris,. 

Žandarms. 

Rotfflistr». 

Žandarms. 
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Žandarma. Jūsu žēlastība, tam nav nozīmes, Fakts i r f ko viņa 

austeres tika nosvios'taa uz ie las . Un fakts i r , ka 

par to kādum jāsamaksā. Ari no sparu jautājumam šai 

gadījumā nav nozīmes. 

Potmistrs. Es samaksāšu. 

Žandarms. Tas nav vajadzīgs, jūsu žēlastība, jo mums ir 

nleoe, ar kuru mums pilnīgi pietiek . 

Rotmistrs, Meiteni neaizskariet! 

(Vi ņS samaksā par austerēm) 

Nē seris. Izmanīgs kungs! 

žandarma. Pateioos! 

Nē ,;erig. Es ? 

žandarms. Kur paliek tava pieklājība? 

Nē ļpris. Kungi, es taču pats nenosviedu austeres uz ielas 

(Ar ņirdzīgu smaidu) Izmanīgs kungst vi «amaksā 

par austerēm un nopērk meiteni. 

(Rotmistrs un Elvīra paliek d ivatā . ) 

Rotmistrs. Tātad, šeit mēs atkal satiekamies. 

Elvīra. Jā , tas ir skumji, 

Rotmistrs. Ka redzi , F.lvīra, es aizceļoju . 

lvī ra . Kurp ? 

Rotmistrs. Uz Havaju. 
j 

Elvīra . Es pat neiedrošinājos cerēt, ka mēs atkal tiksimies. 

Un tomēr es vienmēr domāju, kā tae būtu? Un aiz kauna 

gribēju vai zemē iegrimt, la i gan neesmu vainīga, 

tomēr man bija kauna. 

Rotmistrs. Es zinu — sieviete nekad nav vainīga. Jau tae , ka 

aieviete pati S'fietatfii nerīkojaa, runā tai par labu . 
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Elvīra. Kā os saprotu tavus rūgto^ vārdusl Man tavis žēl, 

ja tu niaui radzi tādu -

Rotmistrs. Pateicos par tavu līdzjūtību. 

Elvīra. To visu, dārgais draugs, tu neesi pelnījis , 

Rotmistrs. Tomēr es aizceļošu. 

Elvīra. Es nevaru tevi atturēt - zinu, pat ar visu savu mī-

lestību. Kā gan tu varētu ticēt manai mīlestībai? 

Es nekod neesmu tovi aizmirsusi . . , (aizsedz seju) 

Cik tas viss ir drausmīgi! 

Potmistra. Elvīra, tur es neko nevaru darīt, 

Elvīra. Mans draugs, mums būtu bijusi tik skaista dzīvo. Kad 

mans tēvs stāstīja par savu p i l i , t^d os vienmēr 

kļavu grūtsirdīga. Ar ko, es bieži jautāju, ar ko 

esmu nopelnījusi, ka man būs jādzīvo pilī? s«ans 

tēvs tad smējās un atbildēja; ar savu s ^ i s tumu, 

E l v ī r a . . . Un tieši tas kļuvis par manu nelaimi, un 

vicu, kas varē a būt skaista, satriecļn aru-mlās. 

Tagad man jāsēd šai pilsētā un j~patei«as labsir-

dībai , kas mani atpērk no nu^pra. 

ITotmistrs, Nerunā tā! 

Ivīra. Ilan jāpateicas par sāpīgajām sērām, mnnr» drauga, 

ka mati atļauts tovi zēlrais redzēt. nen-rHctu sa-

vas sāpes, lai varētu izvairīties no iia tikšanās, 

(•-ulainia aiznes pēdējās scraas.) 

Sulainis. Jūsu žēlastība, vi 5i paceļ enkuru, (Aiziet ar scmām). 

Elvīra. Neprotu tovi, ja tu mani tagad atstāsi. Pēc visa, 

kas upticis, es to pilnīgi saprotu. 

Rotmistrs. Un tu? 

I 
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Elvīra. Tev ir tiesības. Novaru dusmoties uz tevi , ja tu 

nani atstāsi. 

Rotmistrs, Un tu? 

Elvīra. Meraiaējios par mani» 

Potnistrn. Elvīra! 
" " 1 • '•> 

Elvīra. Tavs sulainis taioa, ka viņi paceļot enkuru. 

Rotmistrs, ^aki man, kas ar tevi notiks? 

Elvīra. Es saku tavj paliec sveiks! 

Rotmistrs. Bet tu? Tu? Haki mat* to . 

Elvīra. Vigi paceļ enkuru. Vai dzirdi? Man šķiet, ka sajūtu 

to ar visu savu būtni. Viņi-paceļ enkuru, atgrūžas 

ar garām kārtīm partrlež stūri, kura iečīkstas, 

buras vējā piepūšas. Man reibst galva. Nevēlos, lai 

tu paliktu, lai tu nožēlotu, ja būtu pali-ic. Tev 

nav jāpaliek pio nauis aiz līdzjūtības, aiz god-

prātn . . . Kas notiks ar nani? Es gaidršu tevi . Varbūt, 

z ka tu vēlreiz atgriczīries, un ko ^en lai ~itu ee 

darītu ar savu mīlestību pret tavi, ka vien gaidītu, 

raudzīdamās tev nopakaļ, kad karodzi 5S oizgrims aiz 

šīs stundas apvāršņa, īln tomēr es cerēšu, tomēr 

tavi mīlēšu . . . 

Rotmistrs. Par ko tu rur.ā? 

Elvīra. Par ko? Par tavi. ^Viņa sabrūk un Rotmistrs vi 

satver.) 

Sulainis. Jūsu žēlastība?! 

Rctaistrs. Klusē I 

Sulainis . Jūsu žēlastība - vi »i a izbrauc . . . 

Rotmistrs. Es zinu. 



(Vi ņi stāv nekustēdamies - kamēr Pedro, kurš ir 

vienīgais, kas vēl kustas, nāk uz priekšu. Viņš nav 

vairs sasaistīts, vi ņš šūpo virves rokā.) 

Apmēram tā bija t o r e i z . . . apmēram tā. Viņi pēo 

laulībām aizbrauca uz p i l i , Elvīra un Eotmistrs. 

Vi f̂ š ir dižciltīgs, es jau teicu; viņš nespēja 

citādi rīkoties. Piedzima bērns. Un tā tālāk» 

Otrais brauea ap Lielo Zemes ragu, Madagaskārā 

vigu notvēra franči, viņam draudēja galēras, tad 

drudzis, žēlsirdīgā māsa deva viņam a s i n i s . . . To 

Vi3U mēs jau zinām. Tēlosim vēl pēdēj'o ainu; šo-

dien, pēc septi ņpadsrait gadiem. Un mēs zinām arī 

to, ka šī ir pēdējā nakts Polegrina dzīvē. 



o - Qy sJ&s 

Piektais cēliens 

( P i l i . Pelegrins stāv pie loga, kā to radžā jāta priekš 

pēdējās oina3 beigās. Vijš grauž riekstus. Vēl 

vienmēr. Uti Elvīra sēž atzveltnes krēslā, gaidīdama. 

Deg 3vocos.) 

Pelegrins. Pēc stundas ausīs rīts . 

Elvīra. Es jautāju tev vēlreiz, Pelegrin, ko tu stāstīji * 

Hotnistram? Dzirdēju, jūs esot dzēruši līdz pus-

naktij . 

Pelegrins. Dzēruši? 

Elvīra. Tu pastāstīji , kar ar rauni3 notika. Pirms septiņpads-

mit gadiota. Kā jau vīrieši mēda stāstīt divatā. 

Pelegrins. KS vīrieši mēdz stāstīt d i v a t ā . . . Ka tu to zini? 

Tev nevajag ticēt visam, kas rakstīts grāmatās, 

Elvīra. : 

Elvīra. ~~ Dieva dēļ, Pelegrin, ko tu vi *em stāstīji? 

Pel agri ris. Par mums - tu domā? 

Elvīra. Par mums. 

Pelegrins. Ne vārda. 

Elvīra. Ne vārda? 

Pelegrins. Es jau nevarēju zināt, ka Eotmistrs par to neko 

nezina. Atklāti runājot, es pat nedomāju par to, 

ko visu Tērētu i zstrādāt . . . (Grābj kabatā) Juras te 

ir brīnišķīgi riekati! 

Elvīra. Nezinu, ko lai domāju. var šo nakti. Kas tad noticis 

Pelegrins. Es viņam stāstīju par Havaju. 
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Elvīra.-

Elvīra. 

Pelegrins. 

^lvīra . 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis. 

Elvīra. 

^ulainia. 

Elvīra. 

Sulainis. 

Elvīra. 

^ulainla. 

Elvīra. 

^ulalnis. 

" lv īra . 

Sulainis . 

Elvīra . 

Sulainis , 

ilvīra. 

Havaju? (Ienāk sulainis) 

Nu? 

Viņš nerunāja daudz. 

Nu? ' 

Kundze, mēs bijām stallī , kā jusu žēlastība pavēlējāt. 

Nu? 

Tur nava vaira divu zirgu. Rosinaute un Kazanova. 

Arī-kamanas ir prom. ^ 

Tas nav sapnis. : 

Jū3U žēlastība, Eotmistrs aizbraucis. 

Aizbraucis? 

Kā jau teicu. 

Nakts vidū? Tādā sniegā? 

Tā šķiet, kundze. 

Kāds ārprāts. Kas viņam iejūdza zirgus - to es gri-

bētu zināt! Nakta vidū. Pamodini ļaudis, iztaujā 

vigus . Un atsūti So ne ;ēli pie meni3. 

Lai kā jūs viņu dēvētu, kundze, ea patr- to darīju. 

Tu pats? 

Kungs pavēlēja. 

Un tagad, kad mums svarīga je kurš mirklis, lai 

mēs varētu viņu panākt, tu aizej uz s tal l i , lai 

pārbaudītu, vai tur vēl ir kamanas, kurās tu pats 

iejūdzi zirgus? 

Jūsu žēlastība man tā pavēlējāt. 

Augstais dievs, ko viss tas nozīmē? 

• Jūau žēlaetība negribējāt man ti-ēt. 

i 
Tu aaki - aizbraucis. Kurp? 

- — 3 

i 
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Sulainis, 

Elvīra, 

Sulainis, 

Elvīra. 

Sulainis, 

Elvīra. 

Sulainis . 

Elvīra. 

Sulainis. 

Elvīra. 

Sulainis. 

Elvīra . 

Sulainis . 

Elvīra. 

• Sulainis . 

Elvīra . 

Pelegrins, 

Elvīra. 

To kungs nesacīja. 

Ko tad viņš sacīja? 

Kungs sacīja, piemēram -

Atceries labi! 

Klusu! - viņš teica. Mūsu kundze guļ, mūsu kundze 

sap ņo -

Sap ņo? 

Klusu - viņš sacīja - lai mūsu kundze neatmostos, 

man šViet - viņas sapnis ir skaists. 

Ko vēl vi ņš sacīja? 

Kilian - tā viņš teica - paturi man mēteli. 

Nu? 

Kilian, tu nekad neesi dzīvi izpratis - tā vi ņš 

teica — dzīve ir mundra būšana, dzīve ir l iels 

sapnis. 

Nu? 

Un ;tas bija v iss . (īss- klusums.) 

Lai viens uzsēstas manā zirgā, manis pašas zirgā. 

Tūlīt! Lai jāj pakaļ Rotmistram, līdz uzzinās, ko 

tas nozīmē. Un pat ja mans zirgs būs nodzīts līdz 

nāvei, es jātnieku atalgošu tā, ka to pieminēs 

vi ņa mazbērni. 

~~ Kā jūsu žēlastība pavēl. 

Es gaidīšu šeit . (Sulainis a i z i e t . ) Mans labais 

vīrs , mans mīļais vīrs! Ja nu vi ņam kas atgadās! 
• 

Pēc stundas ausīs rīts! 

Tur viņš brauc sniegā - šajos sniega plūdos! 

1 
Pirms trim dienām vi ņš gar visu e e ļu sniega iesprauda 
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Palegrins, 

Elvīra. 

Pelegrins, 

Elvīra. 

nlvīra. 

kociņus, bet jau vakar neviens zars nebija redzams, 

nekas, nekas! Kad es domāju par to, ka vi ļš brauc 

oaur puteni - tas ir ārprāts (apstājas) Kāpēo tu 

mums to visu nodarīji? (Pelegrins pagriežas) 

Jā, tu! 

Ko tad esmu nodarījis? 

Ko tu šeit meklē? Ko tu vispār gribi? 

Mani ielūdza. 

Es saku tev,^Pelegrin, mūsu laulība ir laimīga, 

pavisam laimīga, un pat ja kāds simtkārt pasmīnētu 

par laulību - • 

Pelegrins. Kas tad to dara? 

Laulība ir kaut kas brīnumains! Kad apprecējāmies 

toreiz, pirms septiņpadsmit gadiem, es nezināju, 

cik ļoti, cik godīgi es vivu kādreiz spēšu mīlēt! 

Vajag iepazīties, tā kā mums bez iemīlēšanās. Es 

gandrīz nepelnu tādu vīrs kāds ir vi yš! (Smaida) 

Dažreiz,, kad neredzu vi ļu, man vi ņš-liekaa kā pats 

mīļais dievs, tik ļoti uz viju var paļauties. Kad 

pagājušajā gadā slimoju ar gripu, desmit nedēļas, 

un kad pirmoreiz varēju piecelties - mans papagailis. 

Es viņi biju piemirsusi, bet redzi , vi ī̂š dzīvo. 

Mans vīrs vi ņ* baroja desmit nedēļas, lai gan ienīst 

v i ņ i . Tāds viņš ir - domā par visu, (Pelegrins mie-

lojas ar riekstiem un māj ar galvu.) Tas ir bries-

mīgi: lai viņš dara ko darīdams, es labi zinu - viņš 

to dara aiz mīlas pret mani. Un ja viņš naktī iz-

brauc un mani atstāj, šī pēkšjjā aizbrauciena ārprāta 

—viņš laikam domā, ka es gribu palikt divatā ar 
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tevi , labais . Viņš nezina, ka tu man vairs neko 

nenozīmē. (Ienāk atkal sulainis . ) 

ElvSra. Kas ir? 

Sulainis . Cienītā kundze -

Elvīra. Vai viņš atgriezies? Debess tēvs! 

Sulainis. Es atnesu jaunās sveces. (Viņš noliek sveces un 

a i z i e t . ) 
\ • 

Pelegrins. lu . jautā , ko es gribēju, (aiziet no loga) Es sēdēju 

dzertuvē - pirms nedēļas - un dzirdēju, kas šajā 

\ 

pilī dzīvo - pavisam nejauši! Uti ja būtu bijusi 
» 

citāda nejaušība, un es to neb'ūtu dzirdējis! Mēs 

šai pasaulē vairs nebūtu redzējušies. Simt soļa 

un mēs būtu viens otram aizgājuši garām, tu un es, 

prom n a k t ī . . . (Elvīra klusē) Rītdien es ceļošu 

tālāk (Elvīra klusē) Divi cilvēki - ja viņi var 

šai laikā stāvēt vienā telpā, tagad un šeit, ka 

viņi dzīvo šai laikā uz šīs zemes - tas man šķita 

tik brīnišķīgi - nekas vairāk . . . ^s paņēmu gLtāru, 

es pat nezinu, ko gan citu vēlējos; tā bija mūzika. 

Elvīra. VģlI tu neteici, ka gribēji mani apciemot? 

Pelegrins. Jā , parakti tā mēdz izteikties. 

Elvīra. Un kāpēc? (Izsmējīgi) Tāpēc, ka mēs kādreiz mīlē-

jām viens otru? Agrāk. 

Pelegrins. Es ii~u, ka mēs kādreiz mīlējām viens otru. 

Elvīra. Un tad, kad tu atradies šai apvidū, tevi vilināja 

interese paskatīties, cik daudz no tā i r atlicis? 

Ā, e3 saprotu. (Pelegrins skatās uz vi ņu un klus5) 

Vai varbūt tu gribēji garāmejot paskatīties, vai 

Elvīra zina, oik daudz esi sasniedzis; bez viņas. 
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Apceļojis visu pasauli!Es zinu, mana istabene to 

man stāstīja ar apbrīnu. (Palegrins uzlūko viyu un 

klusē) Vai varbūt tu gribēji uzzināt, vai esmu lai-

mīga, lai gan tu pirms saptiņpadsmit gadiem pret 

mani izturējies kā nelietis? 

Pelegrins. To tu saki . 

Elvīra. Jā , es esmu laimīga, Pelegrin. Es tāda esmul Ko tu 

vēl gribi? Vai man to apliecināt ar parakstu, lai 

tu varētu mierīgi no šejienes aizceļot? 

Pelegrins. Arī bez paraksta, arī bez šī tava piedāvājuma aplie-

cināt laimi ar parakstu, es tev būt'j t icēj is , 

E1 .-īra. Peiz , pirms daudziem gadiem, tu raan atrakstīji , š \let 

- tas bija sveiciens no Javas. 

Pelegrins. No Korejas. 

Elvīra. Vai z in i , ko sajutu,, kad šis m u ļ ķ ī g a i s sveiciens 

bija manās rokās, šīs bezjēdzīgās pļāpas pēc tik 

daudz-gadiem un dienām? 

Pelegrins. Ja mēs zinātu, ko sajūt saņēmējs, Elvīra, vai tad 

kāds vēl rakstītu vēstules? Tāpēc jau vēstule ir 

tik brīnumainaj tā ir pārdroša! 

Elvīra. Mani sagrāba drausmīgs kauns, ka es šo niekkalbi, 

kas bija, uzrakstījis tādu ^smērĶjumu, kādreiz biju 

no sirds mīlējusi, jā, tu man šķiti riebīgs! Vai tu 

to saproti? 

Pelegrins. Atklāti sakot; nē - īstenībā; nē! 

Elvīra. Jo ilgāk dzīvoju salaulāta šajā mājā, jo pretīgāks 

man ŠķL'fc0 tāds gļēvulis kā tu. U3 šās smieklīgās 

papīra strēmeles tu rakstīji , ka novēli man uzticamu 
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vīru, U3 kuru var p a ļ a u t i e s . . . 

Pelegrins. Es nopietni tā domāju. 

E lvīra . Jā : lai tu pats varētu aizvirzīties pazudušo vals-

tībā, t , r p , ' k u r var palikt vienmēr jauns, neiznīcīgs 

un nesadragāts. Tā tas ir! Tu negribēji precēties, 

lai tu sev saglabātu manas i lgas . Nepieredzēta vil-

tība! Tu vēlējies vairāk nekā sievu sev blakus i tu 

vēlējies dzīvot vi ņas sapnī * Bet dienu un tuvumu, 

īstenību, kas nolietoias un iztukšojas tūkstoš pie-

rastos skūpstos, visu ikdienību — to tu labprāt 

atstāji citam, uzticīgajam vīram, uz kuru var pa-

ļauties, kādu tu man n o v ē l ē j i . . . Kāpēc?Lai man nebūtu 

vairs neviena cita mīļākā, kad esmu sasaistīta lau-

lības uzticībā, neviena cita mīļākā, kā vien tu! 

(Pelegrins smaida) Vai tā nav patiesība? 

Pelegrins. Jāatzīstas, es nekad par to neesmu tik daudz pārdo-

mājis. s ; 

Elvīra . Pārdomā, un beidzot tu "atradīsi nelieti , mīlas slep-

kavu, gļēvuli', kas baidās no īstenās dzīves, kuru 

tev nekad nebij drosmes nodzīvot arī ar citām sie-

vietēm - jo es zinu, ka neesmu bijusi tev v i e n ī g ā . . . 

Pelegrins . Elvīra! 

Elvīra . Vai gribi apgalvot pretējo? 

Pelegrins. Ka tu neesi bijusi vienīgā, Elvīra , mana mīļā Elvīra , 

tas taču Ir tik saprotami. 

Elvīra. Es saprotu. 

Pelegrins. Varbūt tu esi vienīgā, Elvīra , kas to s a p r o t . . . 

Elvīra . Saproti : vīrieša neuzticība, ar ko viņš pats sev 

glaimo. Ir nekas vairāk kā zināma greznošanās, dēkas 
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neliela atblāzma. Vaisla par katru cenu, uz kuru 

esat tik iedomīgi . . . (Spējā jūtu uzplūdā) Pelegrin! 

Kāpēc tu atnāci? Es neko nesaprotu, neko! Saki irtan,, 

kāpēc? Pēc septiņpadsmit gadiem! Ko tu gribi no 

manis? (vi pš neatbild) Vai esi atnācis grauzt rieks-

tus? Šķirstīt šeit grāmatas? 

Pelegrins. Kāpēc gan nē? 

Elvīra . Kāpēc gan nē. 

Pelegrins,. Man patīk grāmatas-r kuras nepazīstu. 

Elvīra. Vai esi atnācis, lai radzētu, vai es vēl vienmēr 

esmu tev pieķērusies? Ciešu tevis dēļ! Tevi gaidu? 

(Viņš šķirsta grāmatu) Vai varbūt tu gribēji redzēt, 

kā es tevi ienīstu, kā ee^iu tavi izpratusi , kā es 

tevi nicinu? (Vi šķirsta grāmatu) Kāpēc tu atnāci? 

Lai m"3 vēlreiz aizkustinātu pagājība, nokas vairāk 

nebūtu, mēs viens otram piedotu, vienā mīlā, smai-

dītu , jokotos par izlietajām asarām, tas taču nekas, 

tikai epizode vīrietim, un skumjas - uo tām var 

izveidot vēl vienu epizoditi , 3vētlaime3 apilogu, 

apciemojumu garāmejot, iejūtīgu vakaru ar riekstiem 

un v ī n u . . . (Vi pš "smaida). Tu klusē līdz galam. 

Pelegrins. Elvīra, tu neesi augstsirdīga . . Tu gribi piespiest 

mani, lai es runātu. Lai ea melotu. Lai es pats sevi 

izskaidrotu! Tāpēc un tāpēe samu atnācis. I t kā es 

pats to zinātu . Tu gribi dzirdēt no manas mutes vārdu, 

kas pierādītu'raanu netaisnīgumu; la i tu no mauia 

atbrīvotos' . . . Es nezinu,, Elvīra , kāpēc tu baidies 

pati no savas sirda. 

Elvīra . Vai tad es baidos? 
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Pelegrins. Vai kāds to zina, kā tas bija? Pirms daudziem gadiem 

uri dienām. Vai to zinām tu vai es, kas nupat, šai 

mūsu naksnīgo gaidu stundā ir visa patiesība. 

(Vi ,š pa ņem citu grāmatu) Ja mēs būtu spējuši tagad 

tikai vienu stundu viusēt! Tikai klusēt. Tu būtu 

varējusi šūt vai lasīt, es apskatītu šīs grāmatas. 

Tauriņus, gleznotus augusJ Piemēram Melalenoa folia . 

un tad, jā, tad es būtu aizgājis. 

Elvīra. Un tad? 

pelegrins. Man š ķLet - U z visiem laikiem. 

Elvīra. Un tad? 

Polegrins. Vēlreiz ap mums būtu bijusi dzīve. (Piesēstas pie 

klavikorda) Reiz Honolulu pazinu kādu kapteini, kam 

vocumā bija tikai viena mīļotāj astronomija. Nekas 

viņam nebija dārgāks par to. TJIēs vi û otrreiz izsmē-

jām, jo vi ņš nespēja nepar ko oitu runāt. Viss pārē-

jais viņam bija nesvarīgs, kopš viņš. kajītē bija 

atradis šo biezo grāmatu. Varbūt pirmo grāmatu, ko 

viņš savā mūžā bija lasī j is . Un kā viņš to lasīja! 

Ienācis krogā, kur dejojām ar nēgsrietēm, viņš stās-

tīja par Piena ceļu, it kā. tas būtu vakar radies. 

(Pa ņBm no šķīvja apelsīnu). Katrreiz, kad vijam 

kāds nosēdās blakus, vi ņš paņēma šādu apelsīnu un 

teicas tas ir mēness. Viņš necieta smīnus! Un tas 

globuss tur - i r Zeme. Bet šeit ir mēness!Skaidri 

atceros; vajadzēja būt septiņu soļu atstatumam. Un 

kas ir starp tiem? Viņš jautāja. Kas ir starp tiem? 

Pat ne gaiss, ne gaisma, tikai nakts, vieum.s, nāve, 

nekas, kas būtu nosaukuma vērts - nekas! 
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Elvīra. Kas to teica? 

Pelegrins. Kapteinis no Honolulu. Pieņemsim - vi pš teica - ka 

man ir māsa, kas palikusi Eiropā, labā sieviete, 

stāv Barselonas tirgus laukumā, un šai mirklī tura 

rokās meloni; tā ir pirmā zvaigzne — melone Barselonā, 

nākošā zvaigzne - un kas ir starp tām? Tā vi ņš jau-

tāja. Tikai nakts, visums, nāve. Tik l i e l s , mani 

draugi, tik l iels ir Nekas, tik reta ir dzīvība, sil-

tums, esamība., ko. jūs- saprotat, - gaisma, kas spīd. 

Tik rets ir tas, kas i r . (Mizo apelsīnu.) Es neapgal-

voju, ka vērtējums ir pareizs. Viņš bija savādnieks. 

Bet nolobot apelsīnu man vienmēr par to jādomā, 

Elvīra. Kāpēc tu man to stāsti? 

Pelegrins. Man tas ienāca prātā. Ja mēs kopīgi būtu nolobījuši 

apelsīnu, Elvīra, tad vēlreiz ap mums būtu bijusi dzīv 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins» 

Elvira . 

Pelegrins. 

(Viņa klausās.) 

Vai neskanēja kamanu zvārgulīši? -

(Bet i r klusums.) 

Kad tu šonakt runāji, es dzirdēju, cik tu esi gudra. 

Bet sievietei taču nav jābūt gudrai. 

Manuprāt, tev ir noslēpumi, kuri jāapsargā tavam 

prātam - tas tev ir vajadzīgs, tāpēc tavs prāts kļuvis 

tik ass . -

Vai esi atnācis izstāstīt savus noslēpumus? 

Kāda man daļa gar tiem? 

Jā, tu taču negribi zināt, kāpēc esi atnācis? 

Bet vai nevarēja būt, Elvīra, ka es vispār vairs 
•i 

neko neko nevēlējos? 
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Elvīra, Tomēr tu atnāci . . . 

Pel egrins, Tomēr ea atnācu. (Ēd apelsinu.) Man tas š Vi"*»3 parei-

z i , pat skaisti ; mēs taēu neesam — tā es domāju — 

tiesneši viens otram. Tu vari domāt, ka esmu nelie-
uzņems~ 

t is , dievs mani pievems kā tādu, ja es tāds esmu 

b i j i s , un es šai mirkli domāju; sieviete nav augst-

sirdīga. Ja dievs domās tāpat, viņš tevi arī kā 

uzņems 

tādu pieņems - tomēr, es domāju, ka esam šai dzīvē 

tikušies, viens otru mīlējuši, katrs savā veidā, sa-

skaņā ar savu vecumu, ar sava dzimuma iespējām. Un 

mēs vēl abi dzīvojam šajā.mirklī, šajā v i e t ā . . . 

Kāpēc lai mēs viens otru nosveicinātu - tā es domāju. 

Bet kāpēc mums tas jādara? ~ 

Mūsu dzīve ir īsa. 

Vai tu galu galā domā, ka varēsi mani vēlreiz aiz-

vest? 

Kāpēc? 

Lai vīrietim būtu vēl viena epizode. 

(Pelegrins nospiež dažus klavikorda kauliņus kā 

bērns, kas gribētu spēlēt, bet nav to iemācījies. 

Jau parādījusies Viela - stāv naktskreklā pie durvīm.) 

Dieva dēļ - bērns, kāpēc tu ienāci šeit? 

Nespēju gulēt! 

Tik vēlu? 

Man ir tik briesmīgas bailes , māt! 

Bet kāpēc, mans bērns! 

Māt, mūsu mājā ienākusi nāve, 

(Viņa uzlūko māti, izbīstas par savu nojautu, raud. 

Elvīra viņi apskauj.) 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra. 

Pelegrins. 

Elvīra. 

Elvīra. 

71" ola. 

Blvīra. 

7iola . 

Elvīra. 

Viola. 
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Elvīra, Nāc, Viola, nāc! Apsēdies! Nebaidies, tevi izbie-

dējis vienkārši kāds sapnis. Nekas cits . Neraudi, 

Mcs iedzersim karstu tēju. Vai dzirdi! Atnesīšu 

tev mēteli - Kilianl) 

(Elvīra i z iet . Pelegrins mēģina spēlēt.) 

Pelegrins. Aust rīts , (Viola klusē.) Nebīstieties, mī ļai3 

bērns, it nemaz! Tas nav briesmīgi: es esmu dzīvojis! 

(Viola klusē. ) Vai jūs protat^spēlēt? Ja es vēlreiz 

dzīvotu, gribētu iemācīties spēlēt, man tas Šķiet 

skaisti , 

Viola. Ai - jā! 

Pelegrina. Arī gleznot ir skaisti, 

Viola. Jā, un vēl daudz kas. 

Pelegrins. Ļoti daudz k a s . . . (Viola klusē.) Es zinu gliemežnīcu, 

kuras nava, gliemežnīcu, kuru var tikai iedomāties, 

tik skaista tā i r , un pat ja m5s klejotu gar visiem 

krastiem un atvērtu tūkstošām gliemežnīcu*- visas 

kopā nav tik skaistas kā gliemežnīca, kuru varu iedo-

māties. . . Tu esi tāda — es teicu meitenēm, k3d tās 

mīlēju — tu esi tāda! Dievs to zina, ka es runāju 

nopietni, un meitenes noticēja, tāpēc ica es pats 

tam ticēju . Bet meitenes izzūd, no viijām izveidojas 

sievietes, un arī sievietes izzūd — bet beigās paliek 

tikai gliemežnīca, kuras nava, gliemežnīca, ko var 

iedomāties. (Kamanu zvārgulīšu skaija.) Vai drīkstu 

jautāt, bērns, cik jums ir gadu? 

Viola. Man? Septi g>adsmit. 

Pelegrins. Septi gpadsmit? 

i 
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Viola. 

•Pelegrins. 

Viola. 

Pelegrins. 

Viola. 

Pelegrins. 

Viola. 

Pelegrins. 

Pelegrins, 

Elvīra. ' 

Rakstvedis. 

Elvīra. 

Rakstvedis. 

Kāpēc jūs mani tā uzlūkojat? 

(Kamanu zvārgulīšu skaņa.) 

Tas ir viņš, man šķiet. Tas ir viņš! 

Kas? 

Rotmistrs. Jūsu tēvs. Mēs pazīstamies jau septiņ-

padsmit gadu. Jūsu tēvs un es. Jau toreiz viņš gribē-
U» 

ja braukt uz Havaju, tāpat kā šodien. 

Mans tēvs? 

viņš ir dižciltīgs. 

Un kāpēc viņš neaizbrauca? 

Tāpēc ka vi ju gaidīja bērns, toreiz tāpat kā šodien, 

Tur viņš nāk, man šķiet. Ejiet viņam pretim. Tur 

vi ņš nāk! 

(Viola paklausa, lēnām aiziet , bet nenovērš acis no 

svešinieka. Arī viņš raugās viņai nopa>eļ. līdz vi ņa 

pazūd aiz durvīm tumsā.) 

Šķiet, ka visu nav iespējams iegūt. Vienam ir jūra, 

otram p i ls , vienam ir Ha*aja, otram - b ē r n s . . . 

(Elvīra atgriežas ar rakstvedi.) 

Kas tā par vēstuli? 

Mūsu kungs rotmistrs to uzrakstīja šonakt, lai nododu 

to pie brokastgalda. 

Pie brokastgalda. 

Kilians domāja, ka var to nodot tagad, kad jūsu 

žēlastība jau esat piecēlusies. (Elvīra lasa vēstuli . ) 

Vai tur neskan soļi . Kundze, man šķiet, ka rotmistrs 

i r atgriezies. 

(Elvīra neatbild, rakstvedis a i z iet . ) , 
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4 

3 

Elvīra. Tā tas ir! Vi ņš velētos vēlreiz.dzīvot, tā viņš 

raksta, vēlreiz raudāt, mīlēt un nodrebēt kādas 

nakts smaržā, gavilēt , pirms iejpiegam uz mūžu. . . 

Kāpēc m§3 nespējam būt patiesāki? 

(Viņu neredz Pelegrina seju, k d viņš sēd pie 

klavikorda; tā ir nekustīga un balta kā vaska maska.) 

Ai Pelegrin! Netici ne vārda, ko tev teicu šajā 

n a k t ī . . . Es tevi saucu par nelieti ; jo man šļfita 

nelietīgi , ka es sapņoju par tevi, septi tpads^nit 

gadu sapņoju par tevi. Tagad drīkstu tev pateikt -

Pelegrin, ir 3kaisti, ka tu atnāci. (Pie durvīm 

stāv rotmistrs.) 

Elvīta . Kāpēc nespējam būt patiesāki? 

Rotmistrs. Es gribēju aizceļot. 

Elvīra, Es zinu. 

Rotmistrs. Tas nav iespējams. . . Un tu? 

Elvīra. Es gaidīju tevi. Es sapņoju. , , 

• 4 

Rotmistrs, Es zinu. 

Elvīra. Un kad atmodos, meklēju tevi veltīgi visā mājā. 

Šeit sastapu Pelegrinu, Es izsmēju viju , tevis dēļ. 

Rotmistrs, Manis dēļi 

Elvīra, Uzticības dēļ. Septiņpadsmit gadus es domāju, ka 

man jrroelo, lai esmu sev uzticīga, tāpēc ka domāju, 

ka arī tu_tāds esi . Un nupat izlasīju tavu vēstuli; 

Rotmistrs. Tu izlasīji? 

Elvīra . Kāpēc mēs nespējām būt patiesāki? Nemaz nevajadzēja MMIMMMMMMMMMMM |ļ 

tik daudz. Kā mēs viens otru būtu sapratuši? Tu 

apraki savas ilgas, kā tu raksti, gadiem i l g i , lai tās 

mani neizbiedētu, un es kaunējos par saviem sapņiem. 

x 
V 
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gadiem i lg i , jo es domāju, ka tie tevi izbiedēs. Ne-

viens negribēja otram sagādāt vilšanos - tā ir maza 

komēdija, ko tik i lgi , ilgi esam tēlojuši, līdz 

atnāca Pelegrins. (7i5a iekliedzas ieraudzīdama 

mirušo.) 
1 

Pelegrin?? 

Rotmistrs. Tagad es saprotu. . . 

Elvīra. Kāpēc tu smaidi? 

Rotāistrs. 'Tagad saprotu, ko viņš man^teica Šajā naktī. Tik 

līksmi, ka nespēju ticēt viņa vārdu nopietnībai. 

Elvīra. Pelegrinl 

Rotmistrs. Viņš to zināja. 

Elvīra, . . . Kāpēc tu man to neteici, draugs! Nesmaidi tā, es 

nometos uz ceļiem tavā priekšā. Esam bijuši netaisni, 

visi cits pret citu. Dievs to bija iecerējis daudz 

skaistāk. Mēs drīkstam cits citu mīlēt, mēs visi , 

tagad to saprotu; dzīve ir citāda, mīla ir lielāka, 

uzticība dziļāka, tai nav jābīstas no mūsu sapņiem, 

mums unv jānogalina ilgas, mums r.av jāmelo.. Ai 

Pelegrin! Vai tu dzirdi mani? Mēs ēdīsim kopā 

apelsīnu, dzirdi , mēs ēdīsim kopā apelsinu - vēl ap 

mums būs dzīve! Nesmaidi tā! 

Rotmistrs. Elvīra! 

Elvīra. Kāpēc es to nedzirdēju, kamēr tu runāji, kāpēc? 

Rotmistrs, Neraudi, Elvīra. ViņŠ teica, ka tas neesot nakas 
i 

briesmīgs; — Es nenosodu neko, ko esmu pārdzīvojis, un 

nevēlos vēlreiz atgūt neko no visa, ko esmu pārdzī-

v o j i s . . . Viņš to sacīja tik līksmi! 
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Pirmā. 

Otrā. 

Trešā. 

Ceturta. 

Pi e ktā. 

(Kamēr istabas sienas un Elvīra un rotmistrs, 

kas satver vi ju saļimstošu kā toreiz , kad Pelegrins 

viju atstāja - kamēr tas viss iegrimst tumsā, atskan 

mūzika un ap Pelegrīnu iznirst parādības.) 

Es nesu no Kubas pirmo k a f i j u . 

Es esmu meitene, kurai tu neesi pieskāri es ,Anatolija . 

Es nesu tev augļusj ananasus, f i r z iķ is , vī ges,vīnogas, 

tie i r nākošā gada augļi . 

Es esmu māsa, kas tev deva asinis Madagaskaras 

hospitālī . 

. 1 ; : ' , A 

Es atnesu tev grāmatas» Sofokļu, Vergil i ju , Konfūciju, 

Baironu, Servantesu un visu, ko tu būtu varējis kād-
i 

reiz l a s ī t . Gadsimteņu gara pilnās šūnas, ar izdegušu 

sveču pilieniem \xz tām. 

Esmu kapteinis no Honolulu, kas, diezin kādēļ, vēl 

trīsreiz atcerēsies tevi . 

Es tev atnesu vīnu, ko tu i z l a i s t ī j i . 

Es esmu māte, ko tu nekad neesi redzējis , Pelegrin, 

tev dzimstot es nomiru, _ 

Es esmu Nāve. 

Pelegrins. To mēs zinām. 

Es esmu tavu asi bērns Viola, kas visu no jauna 

iepazīs , kas visu atsāks vēlreiz . 

Sestā. 

Sep tītā. 

Astotā. 

Devītā. 

Pēdējā 

I 


