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P I R M A I S C Ē L I E N S 

Pļavains upes krasts» Dārzs» 

Dārzā, uz velēnu sola zem loga5 sēž I v a k i n s , skūtu 
seju, pliku pakausi, labsirdīgu, jocīgu seju, un uzmanīgi spē-
lē gitaru. Blakus viņam - P a v ļ i n s , tīrīgs, kārtīgs ve-
cītis, ģērbies vamzī, galvā silta naģeneJ Pie žoga zemē sēž 
M a t v e j s G o g i n s , jauns lauku puisis,* un lēni kožļā 
maizi'»1 No labās puses, kur stacija, dzirdamā gurda un slimīga 
sievietes balssi "Jefim.uKlusums,' No kreisās puses pa ceļu 
nāk D u 9 k a s v ī r s , nenoteikta vecuma cilvēks, noplī-
sis un kautrīgs», Atkal atskan sauciens; "Jefia!.. 

** 

Ivakins» Jefim.!.. Sj! 
Jefims (iet pa dārzu gar žogmaļu)J Dzirdu.;.1. (Matvejam.1) Ko 

tu te? 
Ma tve j s. Iāpat».V Sēžu. .. 

(Trešoreiz, tagad jau nepacietīgā balsī atskan 
sauciens. RJefim!n) 

Ivakins» Jefim! Ko tad tu, brālīti manu».» 
Jefims. Tūlīt,;,. (Matvejam.') Vaķies prom! (Noņem no 

žoga krekla; Duņkas vīrs ieklepojas un sveicina 
viņai) I»., Ieradies! Ko vajag? 

Duņkas vīra. Nāku no klosterfi, Jefim Mitri50.# < 
Jefims (iet)»? Izdzina? Ek, liekēži... Velni tādi! 
Ivakins (Jefimam)J Bet tu, brālīt, ej, kad sauc..»: (Pavļinam. )j 



Pavļins *ļ 
Ivakins. 

Pavļins. 

Ivakins. 

Duņkas vīrs'4 

Matvejs. 
Duņkas vīrs. 

Matvejsy 
Duņkas vīrs. 
Matvejs. 

Duņkas vīrs. 

Matvejs. 

Ivakins. 
Pavļins. 

Ivakins» 
Pavļins. 

J 

^ecis mīl komandēt*:». 
Katram cilvēkam tas patīk.5 

Bet ļaudis - pretojas*'.. ļaudīm nepatīk, ka uz 
viņiem tā bez vajadzības kliedz... jā... 
Rīkojies, kā gribia slavēt jau ļaudis tevi tik un 
tā neslavēs... Tomēr stingrība visiem vajadzīga»] 
Šo pašu valsi var spēlēt arī citādi, - lūk, tā»' 
(Spēlē.;) 
Ak kungs! Cilvēks nolamāja visus redzamos un ne-
redzamos.!^» bet par ko? 
Karsti® 
Man arī ir karsti, bet es ciešu klusēdams..»1 Vien-
kārša lieta - cilvēks, kurš kaut cik paēdis, sevi 
jau uzskata par priekšniecību... Dievs svētī mai-
zīti l 
Ēdu pats savu rausīti... 
Lauku maize? Uz laukiem labi prot maizi cept» 
Ja milti ir, tad jau izcept var..* Bet šito es no-
pirku no Ivakina»»,'. 
Tiešām! Tā tomēr smaržo kā lauku maize .i.. Atļau-
jiet gabaliņu nogaršot«I 
Pašam maz,! 
(Duņkas vīrs nopūties čāpstina lūpas.) 
7ar arī spēlēt vēl lēnāk.; 
Jūs teicāt, ka to sauc par "Ārprātīgā mācītāja 
toalsi"? 
Tieši tā«U« 
Bet kāpēc? Es šai apstāklī sajūtu zināmu pie-
dauzību un tādu kā garīdznieku kārtas necienīšanai 

I 
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Ivakins»! 

Pavļins, 

Ivakins. 
Pavļins. 

Ivakins. 

Pavļins, 

Nu tu sāksi pārgudrības malti' Esi gan tu kašķīgs, 
Pavļini 
Veltīgi tā nosodāt, visi taču zina, ka manas dvē-
seles skelets ir pazemība... tikai prāts man tāds 
nemierīgs... 
Tu, brālīt, atbaidi cilvēkus no sevis! 
Tāpēc, ka vairāk par visu mīlu patiesību*!.. Par 
vajāšanām nekurnu un, būdams stingrs savos nodomos 
nevēlos nekā cita kā patiesību*; 
Kam tev vēlēties? Mājiņa ir, naudiņa ir.w (Pa 
kreisi dzirdamas balsis, Ivakins skatās.) Past-
meistara meita nāk... kurp tad nu? 
Žagatas aste. Izlaidīga sieviete»' 
(Nāk D r o b j a z g i n s un V e s j o l k i -
n a „) 
Es jums sakul viņa bija precējusies ar inženieri! 
Marja Ivanovna! Kāpēc jūs negribat ticēt faktiem? 
Es ticu tikai tam, ko zinu*.. 

Drobjazgins (gandrīz izmisīgi). Bet šis pesimisms nemaz neat- , 
bilst jūsu ārienei! Ticiet man, - Lidijas Pavlov-
nas vīrs bija lakricas rūpnīcas direktors, un 
viņa savu vīru nepameta, viņš vienkārši nomira, 
aizrijās ar zivs asaku... 
Bet es jums saku, ka viņa to pameta! 
Marja Ivanovna! Mums valsts rente jā viss zināms.̂ . 
Pie mums pastā zina vairāk nekā citur. TiņŠ no-
zaga naudu - un tagad riek tiesāts... bet viņa 
pati arī ir iepīta šinī lietā, ja-ā! 

Brobjazgins. Lidija Pavlovna?... Marja Ivanovna! Pati Tatja-

Vesjolkina. 
Drobjazgins, 
Vesjolkina. 

^esjolkina. 
Drobjazgins. 
7esjolkina. 



^es jolkina, 

Drobjazgins, 
Vesjolkiņa.; 

na Nikolajevna... 
Bet par to, ka jūs strīdaties, jums mani jāpacienā 
ar brāgu.v. 

• — - - - / 

(Ivakins pieceļas un aiziet gar mājas stari; Pav-
ļins paņem Ivakina atstāto ģitāru, palūkojas tās 
iekšpusē, aizskar stīgas»:) 
Lūdzu! Yiņa tomēr ir atraitne! 

i . -

Jā? Tad labi... gan redzēsit... (Abi aiziet pa 
labi;) 

Duņkas vīrs (paklusi);? Paklau!.,» dod gabaliņu, Kristus dēļ! 
Matvejs. Ko tad tu, ērms, tūlīt skaidri nepateici? Prasi 

nogaršot... Vai tad maizi nogaršo? 
(Dārzā ieiet Ivakins, liek uz galda kannu ar brā-
gu, divas glāzas un raftgās tālē.) 

Duņkas vīrs.1 Kauns bija tā tieši... Paldies! 
Pavļin! Bet pilsēta ir skaistule! Kā ola kulte-
nis uz pannas... ko? 
Izbūvēs dzelzceļa līniju - visu samaitās..; 
Kāpēc tad samaitās? Muldoņa! 
Svešiem cilvēkiem iebrūkot.:.; 
(Dārzā ienāk V e s j o l k i n a un D r o b -
j a z g i n s j atsēžas pie galdiņa, dzer brāgu un 
sarunājas pusbalsī'4 Ivakins un Pavļins aiziet ap 
steri;) 
Kas tu tāds esi? 

Duņkas vīrs. Sīkpilsonis... no pilsētas... 
Matvejs. Pie jums sīkpilsoņi ir bagāti... bet kāds tu esi? 

Es3 rau, esmu paputējis; Mani, brālīt, sieva iz-
putināja. Sākumā bija tīri labi... Dzīvojām sa-

Ivakins. 

Pavļins. 
Ivakins. 
Pavļins. 

Matvejs, 

Duņkas vīrs, 
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ticīgi».. Viņa bija skaista, veikla... jā» Fet 
vēlāk - teica: man ir garlaicīgi* Sāka dzert 
degvīnu». *! un es kopā ar viņu»*» 

Matvejs» Tu arī? 
Du ņkas vīrs. Es arī... Ko tu padarīsi? Viņai iepatikās palaid-

nīga dzīve... Es saku viņu sist..»: jā»:. Bet viņa-
aizbēga».• Man bija meita... arī meita aizbē~ 
ga, nebija vēl piecpadsmit gadu veca»' (Apklust," 
nogrimst domās.) 

Drobjazgins (skaļi)»! Tā nav taisnība, Marja Ivanovna1 Doktors 

V6sjolkina. 
Matvejs. 
Duņkas vīra» 
Matvejs. 
Duņkas vīrs. 

Matvejs. 
Duņkas vīrs. 
Drobjazgins (pietrūkstas kājās). Marja Ivanovna? Tas ir apbrī-

nojami... un pat briesmīgi! Jums nemaz nav ticī-
bas kaut kam gaišam.1. , 
^ekliedziet! Jūs esat gluži bez prāta! 
Nē! Lai Lidija Pavlovna... lai izpravņiks».. 
Sēdieties, jūs... 
Šodien atbrauks inženieri... 
Dzelzceļu būvēt? 

un Ifadježda Polikarpovna... viņi abi ir romantiski 
cilvēki»; 
T-ss! Klusāk! 
Vai viņa arī ir palaidnīga? 
Kas? 
Meita»' 
Nē»'.?, nezinu»»» Nezinu, kur viņa ir»ļ Man, pie-
dzērušam, kāds atdauzīja iekšas... Slims es paš-
laik esmu, darbam nederu... un arī-n.afeo neprotu» 
Palūk, kāds»;.» Kā tad tu dzīvo? 
Tāpat vien*»» kā pagadās... 

Vesjolkina. 
Drobjazgins. 
Vesjolkina. 
Duņkas vīrs. 
Matvejs. 



Duņkas vīrs» Jā.'.» Ceļus taisa, bet cilvēkam nav kurp iet.. . 
Matvejs. BŪS darbs.0. vai ne? Bēdz... varēs pastrādāt.! 

(Dārzā ienāk P a v ļ i n s viņš dodas pie 
Vesjolkina redz viņu.) 

Vesjolkina (paklusi)'» Golovastikovs nāk... 
Drobjazgins. Uu9 prātniek! Ko teiksit? 

labu veselība*.. 
Paldies,.:.; 
Patlaban pilsētas galva pārcēlās pār upi, nāk 
šurp...: 
Viņš grib sagaidīt inženierus... Paskati Tik 
lepns vecis.1.:. 
(Nāk I v a k i n s elsdams.:) 

Drobjazgins. Jā... Hu, Ivan Ivanoviē, vai ir karsti? 
Ivakins (skatās pa kreisi tālē); Jā-ā..» 

Pavļins. 
Drobjazgins 
Pavļins J 

Yesjolkina. 

Pavļins. 

Ivakins. 
Vesjolkina. 
Pavļins. 
Drobjazgins, 
Ivakins. 
VesjolMna 

Drobjazgins. 

Vesjolkina. 
Pavļins. 

Jūsu nepacietība jau karstumu palielina... Es, 
rau, nevienu negaidu un tāpēc arī karstumu nejū-
tu.. . 
Doktors nāk... akciznieks*.v 
Ko tad mēs gaidām? Mums nav ko gaidīti! 
Es jau ne par jums, - lūk, viņš gaida māsasdēlu...: 
Studentu? 
Jā... Arhips Pritikins ir kopā ar viņiem... 
Pirmais students māsu pilsētā. Tas ir ļoti in-
teresanti! 
Fe jau pirmais, Marja Ivanovna! Statistiķis, 
tass kurš nošāvās... 
Tas studijas nepabeidza... 
Jā, viņu izslēdza par politisku darbību... 



Ivakins (parupji). Bet viņš nošāvās tāpēc, ka tu uzrakstīji 
par viņu denunciāciju... Vilks tevi zina, kam tev 
tas bija vajadzīgs! (Aiziet.) 

Pavļins (viņam pakaļ); Posta nesējam vienmēr runāšu pretī... 
Ivans Ivanovies ir rupja rakstura cilvēks! Tur-
klāt - netaisnīgs. Man ir noteikti zināms9 ka 
statistiķa Ribiņa kuna nošaušanās cēlonis bija bez-
cerīga mīlestība uz Nadježdu Polikarpovnu... 
Kāpēc tad jums viss tā ir zināms? Drobjazgins 

Pavļins. Tāpēc, ka esmu vērīgs... 
(Nāk pa ceļu no kr&isās puses D o k t' o 
M o n a h o v s un P r i t i k i n s ; Duņkas 
vīrs nemanot nozūd; Matvejs pieceļas, vairākkārt 
paklanās;) 

Pritikins; Nē, doktors lūdzu piedodiet man, bet es nesaprotu, 
kāds prieks ir zivis makšķerēt! 

Doktors (drūmi); Zivs - klusē..; 
Monahovs. Ko tad jūs, tētiņ, vispār saprotat? ļioti maz... 

vasarā - peldēties, ziemā - pirtī sautēties 
tās, lūk3 ir visas jūsu garīgās baudas.!.;; 
(Pavļins aiziet līdz velēnu solam un atsēžas tuvāk 
žogam;) 

Pritikins; Cilvēka ķermenis mīl tīrību... 
Drobjazgins (sauc). Bet mēs jau esam šeit!;.. 
Doktors (apstājas pie žoga). Palūdziet brāgu, Drobjazgin... 
Drobjazgins (sauc). Ivakin! Dodiet brāgu9 - labi vēsu, labi 

daudz! 
Pritikins. Spēlējot stukulku, ir patīkami iegāzt otru bētē...! 

Monahovs; Neapstrīdu... 



Pritikins. Kad dzirda pūtējas, tad jū-

Pritikins, 

Monahovs, 

Pritikins. 

Atkal - muziķa.» 
tos kā karavīrs. 

Doktors (Monahovam, grūtsirdīgi iesmejoties). Viņš jums glai-
mo» * • 
(Drobjazgins pienāk pie žoga un stāv, klausās»? 
Var nojaust, ka viņam gribas piedalīties sarunā,' 
bet tas viņam neizdodas.' Vesjolkina aiziet dzi-
ļāk dārzā, raugās uz pilsēta, klasi "dungodamaV) 

' * ' ' « Kāds man tur labums? Bet, apmacot ugunsdzēsējs 
' to 

mūzikā, Mavrikijs Osipovičs taču visā pilsētā ir 
ieguvis slatiu uz laiku laikiem, - vai nav taisnība? 
IT-jā! Varu teikt, ka norāvos gan ar viņiem! Vi-
ņi taču nav cilvēki, bet valzirgi...' 
Es tagad, Mavrikij Osipovic, jūs piemina, pat 
patvārī raugoties^ 

Doktors (bez smaida) <4 Vai tad viņš atgādina patvāri? 
(Drobjazgins smejas.) 
Nepavisam ne! Es gribu teikt3 ka viss, kas dari-
nāts no vara, man atgādina jūs... 
Viņš jūs sagandēs ar saviem slavinājumiem.;.. 
Tas ir, par jūsu nopelniem mūzikā..» 
Ko nu jūs, tētiņ, tik saldi dziedat, ko? 
( I v a k i n s , atnesis brāgu, tuvojas žogam.:) 
Ķa es dziedu, tad kā cīrulis, bez jebkāda savtī-
guma .V.! Un, ja doktors zobojas, tad viņš ir drū-
ma rakstura persona un, izņemot zivis, neko ne-
mīli, 

Monahovs (skatās sāņus). Bet mūsu dāmas, var redzēt, piekusu-
šas: skat, tikko var paiet.V.' 

Pritikins. 

Doktors. 
Pritikins. 
MonahovsJ 

Pritikins. 
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Drobjazgins.; 

Ivakins.; 
Doktors. 
Monahovs», 
Drobjazgins. 
Pritikins. 
Monahovs. 
Pritikins. 

Monahovs (smejoties). Iesim, Fomič, brāgu dzert. (Aiziet gar 
žogu.) 
Bet laiks vairs nav nekāds agrais - pastam jau va-
jadzēja būt..6 Paskatīsimies9 kādi tie būvētāji»* »; 

N—jā, interesanti... Droši vien trumpmaņi. 
Un iedzert mīl, man šķiet. »• vai ne , ko? (Aizieto:) 
(Ierodas D u ņ k a s v ī r s .) 
Vai viņi sapulcējušies inženierus sagaidīt? 
Ciema gada tirgū bijuši».. pastaigādamies»1 Pro-
tamsg naudīgi ļaudis katram vajadzīgi... 
(Ko labās puses uznāk L i d i j a P a v l o v -
n a - amacones tērpā, pātagu rokā»') 

Lidija pavlovna. Paklausieties, - esiet tik labs un paturiet 
manu zirgu, es jums samaksāšu... 

Matve js»5 Labi.., es varu..« 
* 

Lidija. Lūdzu.' (Aiziet pa labi») 
Matvejs. . I tu».. kāda! 
Duņkas vīrs (skaudīgi un nemierīgi}. Nu... ja nebūtu tevis5 

Tatjanai Nikolajevnai visgrūtāk, viņas resnuma ub 
gadu dēļ! \ 
Lūdzu iebaudīt brāgu*'»» 
Nu, apkārt gan neiešu..» (Kāpj žogam pāri.j) 
Bet Lidijai Pavlovnai mesu sabiedrība neinteresē£) 
Labākās sabiedrības dāma... ar lepnu dzīves veidu.»» 
Viņa labi aulekšo uz zirga «i. » ' 
N-jā gan! To, tētiņ, viņa prot... 
Par patīkamo runājot, mēs, rau, piemirsām sievie-
šu dzimumu, bet kas var būt vēl patīkamāks? Es9! 

protams, nerunāju par savu sievu.»» 

pritikins. 

Monahovs. 
Pritikins.! 

Matve js»! 

Duņkas vīrs»! 
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tad man būtu zirgs jāpieskata..» ek! Ja viņa dos 
daudz, tad iedod man kaut pieckapeiku, ja? 

Matvejs, Bet varbūt viņa iedos tikai piecas kapeikas. 
(Abi aiziet pa labi.' Dārzā sarunājas D o "k t o r 
un V e s j o l k i n a . ) 

Doktors (dromi).: Dzejo - jaunībā... 
Pavļins (pieceldamies)'*) Uzdrošinos aizrādīt, - svētie tēvi arī 

sirmā vecumā ir sacerējuši.;..5 

Doktors.1 Nu-u? 
Rjvļins. Vairāk nekā... 

( Nāk P r i t i k i n a un M o n a h o v -
ļoti skaista sieviete, stalta, lielām, nekustī-
gām acīm.; Aiz viņām B o g a j e v s k a . 1 ) 

I . 
Nadježda; Tā viņš viņai saka; Alīse! Mana mīlestība nemirs 

ātrāk par mani un, kamēr esmu dzīvs - es esmu 
tavs.3 

PritikinaV Vai re! Mūsu vīrieši pat neprot tādus vārdus... 
Nadježda (atsēžas uz baļķa); Prancezis ir neuzticīgs, bet mīļ 

kaislīgi un cēli;.; Spānietis mīlestībā var būt 
pat nežēlīgs,1 un iemīlējies itālietis katrā ziņā 
spēlēs ģitāru naktī zem mīļotās sievietes loga; 

Bsgajevska^^ Velti tevi lasīt iemācījuši, Nadjegd^l 
Nadježda. Jūs, Tatjana Nikolajevna, esat tajā vecumā, kad 

tas viss vairs neinteresē, bet es;;. 
Bogajevska.ļ Bet tu - tikai trin mēli;;. 
Nadježda (nopietni); Pagaidiet.^ 
Pritikina. Bet es jūs apskaužu, mana mīļā... Cik daudz mī-

las stāstu jūs zināt, un cik tie visi jauki! Kā 
t * / jaunas sapņi... Kur tad mans Arhips? . : / 
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Bogajevska. Lidočkas zirgs stāv,.. 
Nadježda. iepazīstiniet mani ar viņa... 
Bogajevska.; Ar zirga? 
Nadježda (nopietni). Nē - ar Lidija Pavlovnu... 
Bogajevska. Lūk, tu , dvēselīt, esi tūkstošiem romānus izlasī-

jusi, bet pareizi izteikties neproti..*! Smieklīgā 
stāvoklī sevi nostādi, jā! 

Nadježda (mierīgi). Nekas.-.. Katram sava gudrībai 
Bogajevska (kliedz un aiziet pa labi).; Ļiduša! 
Pritikina (paklusi). Cik viņa rupja pret jums4.. Ai-ai! 
Nadježda (mierīgi). Muižnieki vienmēr tā sarunājas ar vienkār-

šiem ļaudīm un pat romānos, kur viss aprakstīts 
labāk, neķā īstenībā, muižnieki ir skarbi...1 Pa-
skatieties, kāda skaistule viņa ir! 
( B o g a j e v s k a , aiz viņas L i d i j a .) 
,.Ļiduša, Nadježda Poļikarpovna lūdz, lai viņu ie-
pazīstinu ar tevi..»\/Honahova kmiksē.) Redzi, 
pat kniksi taisīt māk.'.. 
(Tuvojas D o k t o r s .;) 
Es jūs pazīstu..,, JŪS katru dienu auļojat uz 
zirga gar mūsu māju..u Un es skatos un priecājos-
jūs esat gluži kā kāda grāfiene vai marķīze.:.*: 
Tas ir ļoti skaisti«ļ 
Es bieži redzu jūsu seju logā un arī priecājos...' 
Pateicos! Uzslavu savam skaistumam ir patīkami 
dzirdēt arī no sievietes.v»; 

Bogajevska. 7a1 tūre1! 
Doktors (grūtsirdīgi)w No sievietes patīkamāk - vai no vīrie-

Nadježda, 

Lidija. 
Nadježda, 

ša? 

j 
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Nadjegda. Protams, tikai vīrietis pienācīgi novērtēs skaistu 

Lidija. Cik pārliecināti..;» jss^'to izteicāt»;»»? 
Pritikins (kliedz). Kungi! Brauc! Klau! 

(Visi uzmanīgi klausās, - skan zvārguļi.) 
Nadjegda (Lidijai)»; Jūs interesē zināt, kādi viņi ir? 
Lidija. Kas? Krustmāt, mums laiks iet.1 

HadjegdaV Inženieri»1» 
Pritikins (aizskrien)» Tūlīt piebrauks! 
Lidija (Monahovai) » Nē«» » 
loigajpTflkaii - "^gnMfi 
Hadježda» Bet es viņus gaidu kā svētkus »V. 
Pritikina»i Un ja nu pēkšņi - viņi ir veci! 
Lidija (krustmātei paklusu).' Tas atgādina svinīgu sagaidīšanu 

un ir smieklīgi* 
Bogajevska. Iesim dārzā»-4» es tikai kaut ko nodzeršos»,.Ie-

sim dārzā! (Visi viņai seko4) 
Pritikina* Atbrauca, nu, doktor? Interesantil 
Doktors (drūmi)» Kāpēc? Ja viņi būtu atnākusi kājām»>^nut' tad 

Vēl Šā tā'aļ 
^adježda| Kādas muļķības! 
Bogajevska. Viņa vēlētos tos redzēt uz zirgiem, bruņās, ap-

metņos.. » /' /a c^, •••€ o 
(Vislš aiziet pa labi, viņa gauso sarunāšanos no-
māc zvārguļu skaņas, lo labās puses lēni nāk, 
rokas uz muguras salicis, H e d o z u b o v s , -
sirms, bargs vecisa āelnām, izpūrušām uzacīm» 
Apstājas, klausoties trpksnī, kas nāk no staci-
jas. Ierodas P a v ļ i n s , iztālēm jau noņem 

cepuri.') 
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Redozubovs; 
Pavļins. 
Redozubovs. 
Pavļins 

Redozubovs. 
Pavļins. 

Redozabovs. 
Pavļins. 

Sveicināts...: nu? 
Ko patīkamu dzirdēšu par jūsu dārgo veselību? 

I 
Pavaicā ārstam. Vai atbrauca? Tie? 
Kā tad - visu gaidītie inženieri: viens jau gados, 
skuvies, ar ūsām un it kā drusku iereibis»., 
otrs - pajaunāks, un stipri sarkanmatains.' Viņiem 
līdzi dāma - jauna, skaista, un kalpone arī viņai 
ir - frantīgs skuķis. Divās ekipāžās brauca, un 
trešajā mantas un students, Ivakina māsasdēls; 
Bet kā tad viņš - kopā ar tiem? 
Laikam trūcīgo apstākļu spiests, būs izmantojis 
viņu žēlastību...; 
Vai tas ir Bogajevskas zirgs? 
Jā;4 Viņa izjāja līdz Pokinai... Bet pašlaik -
kārto tualeti pie Darjas Ivakina s.:.. Darja jau 
pie viņiem ilgu laiku kalpoja par istabeni;:., un 
viņas māte - turpat par saimnieci;.. 

Redozubovs (drūmi iesmejoties). Vai par vecmāmiņu tu nekā nezini 
Pavļins. Nevaru atminēties;] J^f, J 

(Nāk P r i t i k i n s , ) 
Pritikins. Visu cienību, Vasilij Ivanovič! 
Redozubovs (roku nesniegdams). Sveiks;.. 
Pritikins. Vai viesus sagaidīt nevēlaties? 
Redozubovs; Kam viņi man? 
Pritikins.; Tāpat. Cilvēki - pilsētai noderīgi*! 
Redozubovs (aiziet stacijas virzienā); Nu, lai tad arī pilsēta 

sagaidav; 
Pritikins (paklusi). Melo? 
Pavļins;3 Melov Sapņo par dzelzceļa gulšņu piegādes līgumu.*. 

i 
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Pritikins, 

1! 
V 

i 

: I 

- -

PavļiLns. 

Stejans. 
Ivalins. 

Stepans, 

Ivakins. 

Stepans, 

Ivakins .1 

Pritikins, 
Matvejs. 
Pritikins, 

Re5 vecais velns! Tu, Pavļin, iepazīsties ar vi-
ņu apkalpotājiem un izzini»',, tā vispār.-.kas un 
kā.'., saprati? 
Sapratu.. 
(Abi iet uz staciju, dārzā ierodas I v a k i n s 
priecīgā garastāvoklī un S t e p a n s L ū -
k i n s .) 
Nu, kā klājas? 
Kā redzi, - vesels... un kā tad vēl vajag? Bet 
tu esi nodzeltējis.., ek tu! Kāpēc cietumā sēdē-
ji? 
Bez tā nevar. Tas tagad, brālīt, ir vispārējs 
pienākums, gluži kā karadienests... Bet vispār -
blēņas...• tu par to nerunā, brālīt, ja? 
Atradis brāli! 1s tev neesmu vis brālis, bet 
krusttēvs*. »! 
Ko nu vēl ne! Kas tu par krusttēva? Tu tīri 
vienkārši esi mans bērnības draugs*!»» Paskaties 
taču» man jau zināmā mērā bārda ir un krēpesJ 
bet tev fcēl mati nav uzauguši.!.. 
Nu - nu! Dzer nu brāgu..»; bet vecākus cilvēkus 
vajag cienīt." 
( P r i t i k i n s izskrien ārā, paraugās vis-
apkārt»1) 
Ko tad jūs, Arhip Pomič? 
Nu tā... Klau, puis, panāc šurp! 
Ko? 
Tu mani pazīsti? Aizskrej uz pilsētu, uz manu 
māju, pasaki, lai nogādā zirgus pie pārbrauktu-
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ves, arī vieglo drošku, karieti un vēl ratus bagā-
žai - vai saprati? Laid ļekas vaļā! 
(Skrien uz staciju.:) 

Matvejs (pazūdot). Draudziņ, uzmani zirgu... 
Ivakins. Yisa Verhopoļjes pilsēta kā apreibusi! 
Stepans. Kas tad jums ar tiltu noticis? 
Ivakins. Lija lietus, nu, un aiznesa... bet pilsētas 

galva nesteidzas salabot - pārceltuve taču pie-
der viņam... Vai tu ar inženieriem esi pazīs-
tams? 

Stepans. Es pie viņiem kalpošu.'.v Bet ko dara tavas bites? 
Ģitāra? Makšķeres? 

Ivakins, Viss kārtībā.!.. 
o n a h o v s , 
V e s j o l k i n a , 

(Nāk D o k t o r s 9 

D r o b j a z g i n s , 
I v a k i n s un S t e p a n s atstāj dārzu.] 
Viņu vietā ierodas P a v ļ i n s -f! brīdi paka-
vējies, pazūd un atkal ierodas Giganova un Duņkas 
vīra sarunas laikāV) 

Monahovs (skaudīgi)i? Bet Pritikins veikli iepazinās, Šķelmis 
tāds! 
Vai jūs, doktor, ievērojāt, kāds tas jaunais... 
tāds kā lāpa! 
Kur tad jūs esat redzējusi lāpas? 
Nu bērēs... vai atceraties, kas apbedīja kņazu 
Hr jasčevatiju? 

Drobjazgins. Kādas viņai acis! Mavrikij OsipoviS, vai jūs 
ievērojāt? 

Vesjolkina. Muļķības! Tādas pašas acis, kā visiem vilvēkiem^ 

Vesjolkina. 

Doktors. 
Vesjolkina. 
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Drobjazglnsv ^emaz ne! Ļoti poētiskas».. 
Monahovs.; Dāmas klātbūtnē ir nepieklājīgi runāt par ©itas 

dāmas skaistumu... tā tas ir! 
Doktors.5 Riebīgi.», Saskrējuši visi*!.» kā rudens mušas 

uz uguni. .»; 
•^ritikins (kliedz). Doktor! Lūdzu, nāciet šurp... 
Doktors» Kāpēc? 
•Pritikins. JŪSU specialitāte... nepieciešama.;.. 
Doktors (iet). Blēņas..*,1 

Monahovs (skaudīgi).' Nu, lūk, arī jūs, tētiņ, iepazīsieties..;} 
(7esjolkina seko Doktoram, viņai pretī Oiganovs* 
eleganti ģērbies kungs, mazliet iereibis; viņa 
samulst un, nez kāpēc, krasi novēršas no viņa;! 
O i g a n o v s izbrīnā sarauc uzacis. Drobjaz-
gins viņu sveicina;) 

Ciganovs (pieskaras platmalei); 7isu cienību*., ar ko man 
gods? 

Drobjazgins (samulsis). Porfirijs... tas ir - valsts rent&jas 
kalpotājs Porfirijs Drobjazgins... ierēdnis! 

Oiganovs, A-ā! Ļoti patīkami;.. Sakiet, vai šinī pilsētā 
ir viesnīca? 

Drobjazgins. Ir... ar biljardu! Progimnāzija ir... meiteņu.!.. 
Oiganovs. Progimnāzija? Pateicos jums, tā man nav tik ne-

pieciešama... Bet vai važoņi ir? 
Drobjazgins. Trīs! Stāv pie baznīcas»; 
Oiganovs (skatās uz pilsētu). Tai dzirdēs, ja pasauks? 
Drobjazgins (smaidot). Kur ta nu! Ir taču attālums... 
Duņkas vīrs (no kreisās puses); JŪSU augstdzimtība! Palīdziet 

slimam un nelaimīgam..;' 

J 
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Ciganovs (izņem naudas gabala). Lūdzu... Esiet tik laipns!... 
Dūņas vīrs (nodreb priekā). Lai dieviņš jums dod... lai jums... 

(Sāk rīstīties un aiziet») 
Ciganovs. Dzer? 
Drobjazgins. Uē. Patiesi nelaimīgs..,, slims un...vispār,.» 

sieva no viņa aizbēgusi»* 
Monahovs (pienākot)* Atvainojiet, ka uzdrošinos»;.» 
Ciganovs. Lūdzu»'.. 
Monahovs» Mavrikijs Osipovičs Monahovs, akcizes uzraugs.v» 
Ciganovs. Jūtos visai glaimots.:.. Sergejs Nikolajevids 

Ciganovs»'.. 
Viesnīca - atļaujos jums paziņot, ir netīra, un 
tur ir blaktis»..' 
Bez šaubām.'., un - milzīgai daudz! 
Jums vajadzētu noīrēt Bogajevskas māju, tā ir 
labākā māja pilsētā... ziniet - tāda kungu māja! 
Bogajevska5 šķiet, ir vēl šeit... Ēs tūlīt visu 
nokārtošu».» (Steidzīgi aiziet; pretī nāk Anna 
Fjodorovna un Stjopa.,) 
Bet atļaujiet»!., jūs esat tik laipni... uzklau-
siet! 

Drobjazgins (pēkšņi traucas projām)»! Es viņu tūlīt atvedīšu 

Monahovs. 

Drobjazgins 
Monahovs. 

Ciganovs, 

Ciganovs.1 

Anna. 
Ciganovs. 

Anna. 

atpakaļ»:» »: 

Nē tādā! Tas būs neērti»1.» Aizskrēja! 
Kas te notiek? 
Viņi te ir laipni».» kā īsti mežoņi! Varu jūs 
apsveiktf pilsētā nav viesnīcas».. tas ir, vies-
nīca ir, bet to X aizņēmušas blaktis.1 

Un šinī pilsētā ir grūti iekļūt»», ar pārceltu-

/ 
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vi kaut kas atgadījies.». 
Ciganovs (met ar pirkstu). Paklausieties, panāciet šurp! 

(Ierodas D u ņ k a s v ī r s ») 
Sakiet, - vai jūsu pilsētā ir kaut kas ievērojams? 

Duņkas vīrs.1 Vēži - n* jā.1..1 milzīgi vēži! 
(Stjopa viņā cieši noskatās.;) 

Ciganovs.; Tas nav par ļaunu.». dažreiz! Bet tie laikam gan 
dzīvo upē, nevis pilsētā? 

Duņkas virsi Jā'ifi! upgrJ Dzīvi - viņi ir odenīiļ 
Stjopa (klusi)Anna Fjodorovna»1. lūk, kar viņg ir! 
Anna.! Kas? 
Stjopa. Mans tēvs..» tēvs*.,! ko nu lai iesāk? 
Ciganovs i? Bet kas tad ir pilsētā? 
Duņkas vīrs* Ugunsdzēsēji pūš taures».» vara taures.;.. Akciz-

nieks viņus iemācīja. 
Anna.1 Klusu."., nostājieties aiz manis. 
Ciganovs. Vai viņi spēlē skaļi? 
Duņkas vīrs. Cik vien jaudas! 
Stjopa.; Es aiziešu turp.:.»; uz stacija... viņš mani neredzē-

ja »*.«»; 
Ciganovs.; Tas mani neiepriecina.1., nē! Nu, pateicos jums.;., 

paņemiet sev šo te»' 
Duņkas vīrs.; JŪSU augstdzimtība»}.. (Grib noskūpstīt roku») 
Ciganovs (ar riebumu).! Tas ir lieki, mans draugs... ejiet.;.]»; 
Stjopa (ar skatienu seko tēvam).: Ubags... Es jums teicu, ka 

viņu satikšu.».' ka nedrīkstu braukt šurp»., es 
teicu! 

Anna. Nomierinieties! Es visu nokārtošu tā, lai viņš 
jūs neaiztiek. 
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St jopa.; 
Giganovs.: 
Anna. 
Oiganovs. 
Anna» 
Oiganovs. 

Es bīstos: viņš nomocīja māti,,» ubags! 
Vfri drīkstu jautāt - kas par lietu? 
Tas ir viņas tgvs., 
0-o! Tas ir oriģināli.'.» 
Tikai? Ejiet uz staciju, 3tjopa..; 
Mēs neļausim jums pāri darīt;;.' 

Čerkuns (kliedz, nav redzams). Anna! Nāc šurp.;. Anna! 
Oiganovs (skatās balss virzienā). Ar ko viņš runā? Atļaujiet;., 

velns lai parauj! Nevar būt... 
Anna (iet uz saucēja pusi).' Kas jums noticis? 
Oiganovs (līksmi izpleš rokas). Lidija Pavlovna, vai tā esat 

jūs? JŪS? 

Lidija (iet pretī). Tēvoci Serž! 
Oiganovs. JŪS! Šeit šinī Uguns Zemē, pie mežoņiem! Kāpēc? 

(Dārzā V e s j o l k i n a ; Viņa pastaigājas, 
apvēdinot seju ar ziediem; Vēlāk pienāk D r o b -
j a z g i n s , abi pastaigājas blakus, uzmanīgi 
klausoties sarunā;) 
Es atbraucu pie krustmātes... priecājos jūs redzēt! 
Bet jūs kā vienmēr;,.; 
Tāds mans liktenis; Pirmais, ar ko iepazinos šinī 
zemē, bija akciznieks! 
Vai tā dāma ir jūsu sieva? 
Mana? Man nav bijis un arī nebūs īpašuma;»; Bet 
kur tad jūsu godājamais laulātais draugs? 
Tiešām nezinu... tas mani visvairāk interesēt 
Vai saprast jūsu atbildi;?., bravo! Jūs beidzot 
izšķīrāties? Jā? 

Vesjolkina (dzird Oiganova izsaukšanos).; Nu-u? Kam taisnība? 

Lidija.! 

Oiganovs; 

Lidija; 
Oiganovs.; 

Lidija; 
Oiganovs; 
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Lidija. 
Oiganovs, 

(Drobjazgins apmulsis saraujas.) 
^evajag trokšņot 
Jūs tak iepazināties ar maniem biedriem?... Žorž, 
nāc šurp.'.. Tas ir intensīvi sarkanmatains vīrie-
tis un ļoti pārdrošs...5 Tai tu zini, Žorž, kas 
tā ir? Atceries, es tev vienmēr un daudz stāstīju 
par sievieti... 

Čerkuns (spiežot roku). Jā, atceros... Viņš patiesi bieži ru-
nāja par jums...! 

Lidija. Tas mani aizkustina.. 
Čerkuns. 

Lidija. 
Čerkuns. 
Oiganovs, 

Čerkuns, 

Oiganovs. 
Čerkuns. 
Lidija. 

Oiganovs» 

Čerkuns. 

Bet es necerēju, ka jas kādreiz satikšu... un ne-
kādā ziņā jau ne šinī nāvīgo skumju valstībā.! 
Jums nepatīk šī pilsēta? 
Es nemīlu pastorāles» 
Tiņš mīl vienīgi skandalus.»» 
(Dārzā ierodas N a d j e ž d a , stāv un neatlai-
dīgi skatās Čerkunā, - nekustīga kā statuja, seja 
viņai kā pārakmeņojusies.) 
Mazi namiņi slēpjas kokos kā putnu lizdas... Te 
ir līdz grūtsirdībai mierīgi... un līdz riebumam 
mīļi... Un briesmīgi gribas izpurināt šta idili» 
Iepazīstini viņu ar sievu»! 
Ak jā! JŪS atļausiet? 
Lūdzu... Set cik jūs... esat skarbs pret nabaga 
pilsētu..• 
Tagad es zinu, - jūs cienījat manas dvēseles mai-
gumu un visas citas manis vērtīgās īpašības... 
Tiss, ko es ieraugu, - man uzreiz vai nu patīk, 
vai arī nepatīk.»« 
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Ciganovs,1 Viņam - nav nekādu vērtīgu īpašību. 
Lidija. Cilvēks, kam ir vienīgi kļūdas un nepilnības -

tas jau ir kaut kas noteikts... 
Ciganovs (ierauga Monahovu). Hm» .. Bu iepazīstini taču viņu 

ar savu sievu, ŽoržI 
Čerkuns. Anna! Lūk, viņai laikam patīk šī piemīlīgā aina-

va.». viņai patīk miers, klusums, viņa mīl pasap-
ņot^.. 
Daudzi te saskata poēziju.». 
Gļēvie, slinkie, nogurušie... 
Kas ir tā cienījamā dāma, ar kuru tava sieva nāk 
šurp? 
Tā ir mana krustmāte... 
Iepazīsties, Anna. 
Uāc, ļiiduša, iepazīstināšu... Viņi noīrēja no ma-
nis lielo namu»'.» 
Bsmu ļoti priecīga... ka viss nokārtojās tik ātri 
un labi»' 
Lai dzīvo akcizes uzraugs! 3o svinību vaininieks 
ir viņš»1..5 

Klusāk, - dārzā ir viņa sieva... 
Tā ir viņa sieva? Hm... (Apskata Hadjegdu»:) 
Bet es esmu tik nogurusi... gribētos drīzāk kaut 
kur nokļūt».» 
Tūlīt piestās prāmis»;»»; 
(Nadježda lēnām aiziet.) 

Čerkuns. Un krastā mūs jau gaida tā tirgotāja zirgi»»-*: nu, 
kā viņu sauc... 

Bogajevska»' Eritikins»;.* Ļiduša, es pārcelšos laivā^.. norl-

Lidija. 
Čerkuns» 
y 

CiganovsJ 

Lidija. 
Čerkuns. 
Boga jevska_ 

Anna. 

Ciganovs. 

Lidija» 
Ciganovs. 
Anna. 

Bogajevska, 
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koša tur»*, vajag taču viņiem... 
Anna. Ai, nepūlieties.. #» 
Čerkuns. Mēs neesam tik nevarīgi»! 
Lidija (krustmātei). Uzgaidi! (Annai.) Vai jūs protat jāt? 

\ 

Anna. 
Lidija 

Anna. 

Ai nē! 
Žēl* Gribēju jums piedāvāt savu zirgu... Tur tālā 
upē ir sēklis.,. 
Pateicos... Es baidos no zirgiem.*. Es reiz redzē-* 
ju, kā zirgs nosita zēnu... Kopš tā brīža man 
šķiet, ka katrs zirgs grib nosist cilvēku. 

Lidija (smaidīdama). Bet ekipāžā jūs braucat? Nebaidāties? 
Anna. Nē - ne tik ļoti. Tur man priekšā sēž kučieris 

vai važonis* 
Čerkuns. Varbūt tas jūs aizkustina, Anna, bet nudien.., as-

prātīgi tas nav! 
Anna. Es nemaz necenšos būt asprātīga... 
Ciganovs (Lidijai).' Tātad es jūs atkal redzu!*.. 
Čerkuns* Pa laikam, vai zini, der pamēģināt! 
Ciganovs, Un tas taču ir gandrīz jau brīnums, vai ne? 
Lidija. Bet varbūt, ka tikai pierādījums, cik šaura ir 

dzīve? . 
Bogajevska (Annai).» Palūkojieties, kāda glīta pilsētiņa.„* 

Ciganovs, 

Lidija, 
Čerkuns. 
Lidija. 

(Aizved Annu tuvāk žogam*) 
Jūs esat kļuvusi vēl skaistāka..* Un jūsu acīs 
ir kaut kas jauns»1 

Tā droši vien ir garlaicība..* 
JŪS garlaikojaties? 

Man šķiet, ka dzīve vispār nav sevišķi jautra»! 

(No stacijS^Sik, R e d o z u b o v s «ļ Pienāk 



klāt, apstājas, ieklepojas» Viņu neievēro. 
Paceļ roku pie cepures, ātri nolaiž to, it kā sa 
bijies, ka šī kustība pamanīta.) 

Čerkuns. Negaidīju, ka jūs pateiksit kaut ko tādu;.. 
Lidija. Kāpēc? 
Čerkuns. Nezinu... Bet man likās, ka jums dzīve jāvērtē 

citādi»..1 

Lidija. Kas ir dzīve? Cilvēki; Usmu daudz cilvēku redzē 
jusi, viņi ir līdzīgi cits citam.»; 

Redozubovs, Es esmu Šīs pilsētas galva... Vasilijs Ivanovs 
A" 

Redozubovs,., galva. 
Čerkuns (vēsi). Ko tad jūs vēlaties? 
Redozubovs. Es nāku pie vecākā... Vai jūs esat priekšnieks? 
Giganovs. Mēs abi esam priekšnieki - vai varat to iedomām 

ties? 
Redozubovs. Vienalga.' Vai jums meža materiāls gulšņiem būs 

vajadzīgs? 
Čerkuns (sausi). Cienītais, par darīģumiem es runāšu pēc ; 

ļas, ne agrāk... 
(Pauze;) 

Redozubovs (pārsteigts). JŪS... varbūt nesapratāt... 
Čerkuns. Ko? 
Redozubovs. Es teicu,.ka es, kā sacīt, esmu šejienes galva 
Čerkuns. To es dzirdēju;., nu un? 
Redozubovs (valdīdams dusmas). Esmu sešdesmit trīs gadus v, 

es esmu baznīcas vecākais... visa pilsēta man 
padota... 

Čerkuns. Kāpēc jūs domājat, ka man tas viss jāzina? 
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Oiganovs. Godājamais! Kad mēs druska iekārtosimies, tad no-
teikti ņemsim vērā visas jūsu izcilās īpašības.»»5 

Čerkuns. Bet pagaidām lieciet mūs mierā. Kad būs vajadzīgs, 
mēs jss pasauksim.1.. 
(Pārlaidis Čerkunam no galvas līdz kājām īgnu ska-
tienu, Redozubovs klusēdams aiziet.) 

Anna. Kāpēc tu... tik aizvainojoši, Jegor? Viņš taču ir 
vecs... 

Čerkuns» Bezkauņa! Es tādus pazīstu... Tas nav galva, bet -
rīkle»;., dumja un rijīga rīkle... es zinu»»» 

Oiganovs (Lidijai). Kā jums patīk šis sarkanmatainais kašķis? 
Lidija (vēsi). Taisnību sakot - ne visai» 
ītegê jev skav--"- -Lida? 
Anna. Mans vīrs pastāvīgi ir mazliet skarbs... bet būtī-

- teā.. »' 
Viņš ir maigs un labsirdīgs, - vai tā tu gribēji 

JU _ _ 
sacīt? eticiet viņai... Esmu tieši tads, kads 
liekos.»» 
Uz redzēšanos... Vai! Šis cilvēks neprot apieties 
ar zirgu»; 
(At£i dodas pa labi, aiz viņas Bogajevska.) 
Tātad mēs jūs gaidām... 

Oiganovs. Pateicamies un nekavēsimies... 
Anna» Bet kur tad ir students».» mesu students? 
Čerkuns (raugās uz pilsētu). Nezinu;* 
Anna»; Vai var viņu palūgt, lai pieskata mantas; kā tu 

domā? Stjopai - neērti» 
Čerkuns. Viņš nav sulainis 

Čerkuns, 

Lidija. 

Bogajevska, 



26 T 

Ciganovs •-j 

Čerkuns» 

Ciganovs» 
Anna. 
Čerkuns. 

Anna» 
Čerkuns. 

Anna. 
Čerkuns. 
Ciganovs» 

Žorž! Tu noraugies uz šo pilsētu kā At/ila uz Bo~ 
rau»». Cik sīkumains viss pasaulē ir kļuvis! 
Hiebīga pilsētele.'.. Vai šai sievietei ir bijuši 
mīļākie? 
Nu, brāl..• Ir gan jautājums! 
Jegor! lui! 
Ko? Vai tas tevi šokē? Vai tu nezini, ka daudzām 
sievietēm ir mīļākie? 
Par to tā nerunā»»» 
Viņi nerunā, bet es - runāju»; Vai tas ir netiku-
mīgi? 
Nepieklājīgi».. un rupjie 
Es domāju, ka netikumīgi»! Vai ir bijuši, Sergej? 
Nezinu, mans draugs. Nedomāju vis4»'»V Un, ja man 
par viņu kaut ko šādā garā pateiks - es neticēšu»! 
(Nāk P r i t i k i n s un D u ņ k a s v ī r s 
Laipni lūdzu, viss kārtībā! JŪSU mantas aiznesa uz 
prāmi; pazemīgi lūdzu! 
Pateicos! Nu gan jūs nopūlējāties, ko? •i 

Ko nu!»«. Nieki... un pie tam, viesmīlības pienā-
kums.»»; 
Jūs esat ļoti mīļš cilvēks, tiešām! Sakiet, - ko 
pie jums Šeit dzer? 
Visu ko! 
Bet kādam dzērienam dod priekšroku? 
Degvīnam» 
Garš neizsmalcināta, bet - veselīga.(Aiziet 
garām») 

Gerkuns (Annai)»ļ Ejam.». 

Pritikins, 

Ciganovs. 
Pritikins, 

Ciganovs» 

Pritikins, 
Ciganovs. 
Pritikins, 
Ciganovs. 
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Anna (ņem viņu zem rokas). Kāpēc tu pēkšņi kļuvi tāds... drūma? 
Pasaki? 

Čerkuns. Ēsmu noguris.'». 
inna. Nav taisnība... tu nekad nenogursti.!.:. 
Čerkuns. Nu, tad esmu iemīlējies».»: 

Anna (klusi).! Kāpēc tik rupji, Jegor? Kāpēc? 
Duņkas vīrs (pienāk)» Jūsu gaišība».. 
Čerkuns. Vāķies projām».V 
Anna (pasniedz naudas gabalu). Ņemiet.V.1 

(Aiziet.) 
Matve js (pieskrien);1 Oik viņš iedeva? 
Duņkas vīrs. Divdesmit kapeikas» Un pavisam kopā man sanāca 

rublis divdesmit.»:. 
Matvejs. Ak tu... Bet man - divas pieckapeikas... 
Pritikins (kliedz). Ei, puikai 
Matve js» Skrienu». 

(Aizskrien.) (Pāri Žogam rāpjas P a v ļ i n s . ) 
Pavļins. Rublis divdesmit, tu teici? 
Duņkas vīrs (kautri)» Rublis divdesmit»! 
Pavļins.: Parādi šu»».«; N~ja, pareizi... Un par ko? Nu? 

Nu, utubungai Ej... Pag*I Gribētos tev pateikt 
vienu lietu..:» 

Duņkas vīrs. Apžēlojieties, Pavļin Saveļjič».» 
(Nāk R e d o z u b o v s » 1 ) 

Pavļins (bargi). Ej, ej! Ko tu te trinies? 
Redozubovs. 7ai aizgāja? 
Pavļins. Aizgāja.„. 
Redozubovs. Par ko tu runāji ar viņu, ar jaunkundzi? 
Pavļins. Tā vispār.». bet neko nevarēju.». Es pat iedevu 
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Eedozubovs»1 

Pavļins. 

viņai rubli»! 
Kāpēc? Viņa var pateikt, ka tu mēģināji viņu uz-
pirkt» ». 
Es savās domās devu, Vasilij IvanovičiV»? Es vie-

\ 

nlgi nodomājat kā būtu," ja es viņai iedotu rubli? 
Un nolēma - nelīdzēs! Izlutināta meiča.»'* 
(Eedozubovs neklausīdamies raugās uz pilsētu,') 
Vasilij Ivanovič! Viņa taču ir bēgle, Duņkas vīra 
meita*», pati atzinās»;»;* 

Eedozubovs (pēkšņi bargi)w Bet vai tu zini, ka pats gubernators 
man roku sniedz? M 

(jM ļ Pavļins (godbijīgi) »ļ Kā tad nu nezināšu! To zina visi**. jl 

(Pauzei Pa logu dzirdama Stepana balss.) 
Eedozubovs (paklusi)* Kas tur runā? 
Pavļins (klusi). Ivakina māsasdēls... students..» 
Hedozubovs (tāpat). Klusu**. 

(Klausās* Kaut kur žēli gaudo suns. Grieze grjsļgž. 
S t e p a n s . B e t mēs uzbūvēsim jaunu dzelzceļu un izārdīsim 

* KJūstļ veco dzīvi*.. (Smejas*) 
Eedozubovs. (paklusi), _Vai dzirdēji? 
Pavl JLns (pārliecināti)» Melš vien! rāvi |ž.ns (.par 
ifefczubovsIri1 Iegaumē! f ^ f ^ ^ ^ F La faf 

/ W ļ A i z i e t * Pavļins seko v i ņ a m ^ ^ 

PāAla^ fm HāJiM«£. 'it^J^L 
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Bogajevskas dārzs» Pie galda sēž Č e r k u n s » Zem kokien 
pītā krēslā sēž A n n a s viņai rokās grāmata.1 

ļc ̂ JroM-
Anna (staipīdamās)»' Tev ir karsti? 
Čerftosl^^ Protams. 
Anna» Sergeja NikolajeviSa vēl arvien nav... Tu arvien 

vairāk strādā - un allaž esi kopā ar viņu» Kāpēc? 
Čerkuns (galvu nepaceļot)V; Viņam ir tas, kā man maz, - pieredze, 

zināšanas,v. 
Anna. Bet viņš ir tāds»»» izlaidīgs»V»; 
Čerkuns. Zināšanas ir vērtīgākas par tikumību» 

(Pauze »0 
Anna»1 Gik te visi ziņkārīgi»; Novēro mūs, izseko* Naivi 

cilvēciņi.•• • • - - J ~~ Čerkuns» Vienkārši sakot - idioti».» 
Anna. Lūk, arī tagad kāds staigā gar kaimiņu dārza sētu 

un skatās pa spraugām. 1s redzu, kā acis spīd» 
Čerkuns. Velns ar viņām... lai spīd»»»; 
Stepans (nāk)V Nu, galīgu ar Matveju Goginu, šeit ir viņa pa-

s e.»• 
Anna. i 
Čerkuns. 

Dpdiet man.»» 
Nedodiet* viņa to kaut kur nobāzīs un vēlāk prasīs 
man, kur likusi» Tas nav visai jautri»1 
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Stepans. Ir gan te ļaudis! Apbrīnojami putni! Skaties uz 
viņiem un sāc Šaubīties par Krievijas nākotni... 
Un, ja padomā, cik tūkstoš ciemu un pilsētu apdzī-
vo tādi individi, dvēseli nomāc simt zirgu spēku 
liels pesimismsi., 

Čerkuns. Strādnieka cilvēkam pesimisms ir lieks tāpat kā 
balti cimdi»- Nu, kāds ir tas Matve js? 

Stepans.: Liekas, nav pārāk dumjš... Ee, kur viņš nāk. Vai 
es jums neesmu vajadzīgs? 
( M a t v e j s pienāk»! Apģērbies kārtīgāk nekā 
1. cēlienā.1) 

Čerkuns. Nē»1 (Matvejam.1) Nu-u, ko teiksiet? 
Matvejs. Gribu jums, kungs, pateikties par to, ka pieņēmāt 

mani.!.. 
Čerkuns. Mani sauc Jegors Petrovs; es, tāpat kā jūs, esmu 

zemnieks, nevis kungs. Tencināt mums vienam otru 
nav iemesla; jūs strādāsit, un es maksāšu jums nau 
du. Bet, ja jas sāksit blēdīties, es jūs padzīšu 
un nodošu tiesai..!. Vai sapratāt? 

Matvejs. Sapratu»' Gan jau pacentīšos»1*®! 
Čerkuns. Hedzēsim^.. Ejiet*! 
Matvejs (padomā5 pamīņājas)»1 Padevīgi pateicos^ 
Čerkuns (paskatās uz viņu)!. Tomēr? 
Matvejs^ 
ČerkunsJ 

Anna 4 
Čerkuns, 

Ko-a? 
Nekas! Ejietg»;* 

(Pauze»;) 
Cik tu esi stingrs ar cilvēkiem, Jegor...; 
Tādi viņi bija arī pret mani...' 

(Pauze.) 
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Anna. Vai tev Tatjana Nikolajevna patīk? 
Čerkuns.; Viņas māsasmeita - vairāk*: 
Anna. Kāpēc tu mani kaitini? 
Čerkuns.' Kāpēc tu to pieļauj? Protestē .i. i1 

(Virs sētas parādās G r i š a s 
b o v a galva*1) 

Anna (bailīgi). Skaties, ̂ egor! Skaties;.. 
Čerkuns (izbrīnā). Kā jums vajag? 
Griša (smaidīdams);1 Nekā.' Es tāpat... aiz ziņkārības... 
Čerkuns. Kas jūs tāds esat? 
Griša. Redozubovs.'.. jūsu kaimiņš.;;; 

Cik labsirdīgi viņš smaida! Uzaicini viņu, lai 
nāk Šurp... 
Nu... nāciet pie mums! Iepazīsimies..; 
Es te nevaru pārrāpties... es esmu - resns... 

Anna. 

Čerkuns. 
Griša. 
Anna (smiedamās). Nu, tad ejiet pa vārtiem., 
Griš a. 

Anna. 
Čerkuns; 
Oiganovs. 

Čerkuns. 
Oiganovs, 

Čerkuns. 

Mm..; tas nozīmē, pa ielu! Labi;;. 
(Pazūd. Nāk G i g a n o v s ;) 
Kāds jocīgs! 
Te tev nu ir izklaidēšanās..1. 
Gribēju aizmigt un - nevarēju, velns parāvis! 
Apriņķa mušas lido - džž, džž! Un ar visu spara 
sitas loga stiklā - bums! Tad uzmetas uz deguna; 
kutina.;. 
Un galva arī droši vien sāp pēc vakardienas.;.1 

Jā-a, saproti;., inženieru sirsnīgā uzņemšana 
apriņķa pilsētā uz mani atstāja ne visai labvē-
līgas sekas.;. Ko īsti viņi te dzer? 
Pritikins to sauc par asinszāli... 
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Oiganovs» Ir gan augstprātīgurna dzira... Vai zini, Žorž.»'.' 
cik savādi! Man, kā redzams, sākas... atraugas,1 

vai. Pēkšņi šodien atcerējos to... nu to brunetī-
ti.»» kā viņu sauca? To koristi operetē.», viņa 
vēlāk noslīcinājās Moikā»». vai tu viņu pazini? 

Čerkuns. Bē'l 
Oiganovs (domīgi). Maziņa... mīļas actiņas... Un, zini, paš-

laik viena muša, kurai es ar papirosu apdedzināju 
spārnus, nez kāpēc man atgādināja to meitenīti... 
kā viņu sauca? 

Anna (skatās nama virzienā). Kas tas? Ai».. skatieties! 
Oiganovs. Halucinācija? 
Čerkuns. Pū, kāds aušai 
Griša (smagā kažokā). Te nu es esmu.1».'1 f-fu! Ir gan manuš grūti 
Čerkuns. Klausieties jūs... savādniek! Kāpēc jūs esat tā 

izgreznojies? 
Grišam(smaidīdams)» Kažokā, vai? Tēvs mani tādā veidā izsuti-

na, lai es kļūstu vājāks. Rudenī man jāiet zaldā-
tos."» „ tā nu viņš no manis iztecina taukus... 

Oiganovs. Asprātīgi..»: 

Čerkuns. Un jūs atļaujat sevi tā apsmiet? 
y 
Griša. Ko tad lai daru? Ar viņu daudz strīdēties nevar.'. 

viņš kaujas. Un varbūt patiešām nenoņems zaldā-
tos, ja kļūšu vājāks? 

Čerkuns. Bet tagad nu - novelciet kažoku»1 Riebjas uz jums 
skatīties»1 Kā jums nav kauna? Mei&as par jums 
droši vien smejas - padomājiet! Kāda ķēmošanās! 
Jums vajag pateikt tēvam, ka vairs ne gribat 5?.»".*' 
staigāt kažokā karstā laikā»! Sapratāt? 
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Griša; Jā-a, pateic tu viņam.,', pamēģini! 
Giganovs; Paklausieties, jaunekli: bet ja nu tēvs kādā svēt-

ku dienā pēkšņi uzsēdīsies jums jāteniski mugurā 
un pavēlēs sevi vadāt pa ielām? 

Griša. Nu, viņš sev kaunu nedarīs: viņš ir lepns! 
Gerkuns (neatlaidīgi). Novelciet kažoku!... 
Griša (novelk); Labi... ka tik viņš neierauga! 
Anna. Tai jes viņu mīlat? 
Griša (vilcinādamies). Viņš ir vecs... laikam drīz nomirs... ta< 

jau nu gan es pats sev būšu kungs! 
Čerkuns. Ejiet mājās un atsūtiet viņu pie manis. 
Griša (izbrīnījies). Tas ir ko - tēvu... atsūtīt? 
Čerkuns. Nu jā... vai viņš ir mājās? 
Griša (samulst). Jā... bet kā lai es saku? Bk jūs! Atsūtīt..; 

iedomājieties! Vai tad tā var? Viņš ir galvenā 
persona.;. 

Čerkuns (strauji pieceļas). Nu, velns parāvis! (Iet pie žoga,) 
Griša (bailīgi). Ko jūs? Ko viņš dara? Gienītā kundze..,1 Es 

iešu projām.;; Ir gan pārdrošnieks! 
čerkuns. Sergej! Nelaid viņu...1 (Kliedz pāri žogam.) Ei, 

vai tur ir kāds? Ēi! 
Anna (smejas). Jegor! Nu tas tiešām ir lieki... 
Griša. Gienītā kundze! Tā ir pārdrošība! Ievilināja 

mani... un tagad... Es iešu projām... 
Giganovs. Jaunekli, esiet varonis! Lai to panāktu, jums 

vajag tikai paklausīgi gaidīt... apsēdieties, 
Čerkuns (pāri žogam). Tas esat jūs? Lūdzu, atnāciet pie manis. 

Ko? Jā, tūlīt! 

Redozubovs (viņfus žoga). Grigorij! Griška! 
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Griša (izbijies)** Sauc».. U-u-u! Tētīt! 
Čerkuns. Viņš ir Šeit, pie manis»». 
Ciganovso Re, kur kustas vēl viens vietējās faunas paraugs,'. 
Griša (bailēs),1 Beigas!»'.. Tā ir Pelageja Pritikina»».' nu! 
Ciganovs. Vai zināt ko, jums derētu kāds malks degvīna dros-

mes atgūšanai... tas palīdz! 
Griša» Dodiet... ātrāk! Ak tu... nu jau,.,' 
Anna (skaļi smejas)»1 Nu pietiek»;.. ai, kāds jūs esat... ērms! 

Stjopa! 
"^ritlkina, labdien! ^ -t 
Ciganovs (paklanīdamies)» Ko jūs vēlaties? 
-^ritikina. Vai Tatjana Nikolajevna mājās? 
Ciganovs. Man tas diemžēl nav zināms.»» 

(Nāk^ S t j o p a » ! ) 
•̂ ritikina»! Ak Griša! Sveicināts»! 
Griša (nomurima). Nu, tā»», tūlīt sāksies».»; 
Čerkuns. Ar jums sasveicinās dāma, bet jūs paliekat sē-

žot,!..; 
Anna (Stjopai). Atnesiet portvīnu un liķieri... 
Ciganovs. 
Griša. 
Pritikina * 

Čerkuns» 

Pritikina»! 

Un konjaku, un degvīnu...! 
Es viņu pazīstu».. 
Mēs esam pazīstami, kā tad! Un šī ir jūsu laulātā 
draudzene? Ir nu gan skaistule»'»»i 

Viņa arī nezina, kur ir Tatjana NikolajevnaV.» 
(Stjopa atnes paplāti ar pudelēm.) 
Tas mani ne visai interesēEs taču, taisnību 
sakot, nenācu pie viņas, bet pie jums»;.» viņu jau 
vienmēr var sastapt, bet man ir tīkami iepazīties 
ar jums..0 



Čerkuns. Anna! Es domāju, ka tas attiecas uz tevi. 
Ciganovs (Annai). Esmu pārliecināts, ka uz jums... īīu-u, ja 

nekli, ko lai jums iedod? 
Griša'4 Kas tāds niknāks... 
Pritikina. Nē, es pie visiem^ Jūsu laulātā draudzene, pro# 

tams, no tualetes viedokļa, bet arī jūs, cienīti? 
kungi, tāpat esat ļoti interesanti.;.* 

Griša (izdzēris)*1 Uh! Salds, bet... veselīgs gan! 
Oiganovs (paklanās pret Pritikinu). Jūtos visai glaimots*.*1 

egaumējiet, jaunekli! šo veldzi sauc - "2art- (•", 
r&zw... . p 

Anna (Pritikinai)lūdzu, sēdieties..., | 
pritikina. Mersjp! Es jau sen saku Arhipam, tas ir, manam 

vīrami - nolādētais! nu iepazīstini ar inženie-
riem! Bet viņš biedināt - viņi ir bargi. CDa"u 

• I 
jūs nemaz neesat bargi, tikai, protams, izglīi W 
ti un tāpēc lepni... Kā nu ne? Ikvienam cilļ 

V , V.'- .* • 

kam gribas palepoties. Mēs, kā sak1, lepojam! 
ar naudu, bet jūs - ar zinībām... Bet kam ne| 
nav, tāds jau - nu, kas viņš ir? Līdzīgs zī-f 
dainim, kurš gadu nodzīvojis un nomiris, - navio-|" 
nekā i ko par viņu pateikt! Es, vaf zi*, šitā 
dzemdēju... 

Anna (strauji pieceļas)*; Varbūt jūs pārietu turp, uz verandu? 
Pritikina. Labprāt pastaigāšos, mana dārgā*l Kāda jūs laip-

na, cik mīļa...: Un kā es priecājos, ka jūs at-
braucāt, kā priecājos! Mūsu pilsētiņa ir jauka, 
skaista, un ap viņu ir ļoti dažāda apkaimeV., , 
i meži, i tīrumi, i..,, piurvs**-"'"~ ' "ļn dzērvea®i%$ 



- 35 -

ai, cik daudz dzērveņu! 
Ciganovs (paskatījies aizejošajās dāmās),5 Interesanti, Žorž, 

tiešām... interesanta sieviete! 
Griša (pēkšņi iesmejas), Viņa ir muļķe.1 

Čerkuns, Ko? 
Griša,; Es saku, ka viņa ir muļķe. Veca, bet apprecējusies 

ar jaunu... Bagāta... Viņš pievāca no viņas visu 
un pats, protams, ar citām... Viņš ir slīpēts! 
Vai, tēvs nāk! Paslēpiet mani.., es vēl iekampšu,'. 
(Ciganovs aizsedz ar sevi Grišu»! Griša pielej lie-
lu glāzi ar liķieri, steidzīgi izdzer to un mežonī-
gi bola acis. Nāk R e d o z u b o v s , skatās 
caur pieri uz Gerkunu, aiz viņa P a v ļ i n s ar 
biezu burtnīcu padusē») 

Redozubovs (nesasveicinādamies),- Griška! Ko tu te dari? 
Griša (smīnēdams)»1 Tāpat... neko..») 
Čerkuns. Es viņu ataicināju»1»»' 
^edozubovs» Kāpēc? 
čerkuns. Vajadzēja*' 
Redozubovs» Bet vai viņš man prasīja, vai drīkst iet? 
Čerkuns. Kādēļ? (Klusējot raugās viens otrā»:) 
Redozubovs» Es esmu viņa tēvs.US 
Čerkuns»* Nu, ilgi runāt man nav laika.;.. Jūsu dēlam jānovelk 

tas nejēdzīgais kažoks* Kas tā par muļķība! 
Redozubovs (izbrīnā):! Atļaujiet»!., Kas tad tas? 

(Pavļins piesardzīgi atvirzās sāņus no Redozubova*) 
Čerkuns» Ja viņš staigās kažokā, es pazinošu kara priekš-

niekam, ka jūs piespiežat savu dēlu izvairīties no 
kara klausības.'., jūs sapratāt? 
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Griša (pēkšņi); Tētiņ! Es vēlos iet zaldātos... nudien! 
Čerkuns. JŪS sapratāt? Tas ir kriminālnoziegums... 
Redozubovs (samulsis). Pagaidi! Ar kādām tiesībām? Pavļin, esi 

i 
liecinieks..o Griška, e§ mājās. 

Griša. Tētiņ! Es spēju kļūt vājāks... nespēju! 
( P r i t i k i n s stāv pa kreisi, aiz kokiem.) 

Redozubovs (mierīgāk); Tu, kungs, esi atbraucis dzelzceļu 
būvēt... Nu tad būvē! Es tevi netraucēju.;; bet 
nejaucies citu darīšanās3 jā! Un.!.. acis uz ma-
ni;.; savas zaļās acis uz mani - neboli... Grigo-
rij, mājās! Bet es - sūdzēšos - es braukšu pie 
gubernatora..; 

Oiganovs (labsirdīgi smaidīdams); Un aizbrauksiet uz apsūdzēto 
sola... Un kaut kas tāds - sešdesmit gadu vecumā! 
Būdams pilsētas galva, baznīcas vecākais, ugunsdzē-
sēju kūms un tā tālāk... Tāda spoža karjera, un 
tāds bēdīgs gals! Tai jūs varat io iedomāties... 

Redozubovs. Grigorij, ej mājās, suns! Neklausies... neskaties 
uz viņiem'; 

Griša (reibumā sāk raudāt). Viņi tevi... ieliks cietumā! Arī 
mani... cietumā! 

Redozubovs (satver viņu aiz rokas). Ej, suns... (Ātri iet prom* 
Čerkuns (aizejošam pakaļ, mierīgi). Oienītais, ja jūs savu dēlu 

piekausit, - tas jums dārgi maksās.;.; (Seko viņiem 
Pritikins (izbrīnījies); Nobijās! Vasilijs Ivanovičs Redozu-

bovs - nobijās! 
Giganovs; Mīl godināšanu, ko? 
Pritikins. U-ū, briesmīgi! Ja kādu cilvēku, kapā liekot, go-

dina, - arī tad viņu moka skaudība - labprāt no-
gultos mirē-
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ja vietai Vai akmens stabus viņa mājas priekšā re-
dzējāt? Visu ielu viņš ar tiem aizsprostoja - gribē-
ja uzcelt tādas parādes durvis kā kņazam Hrjašeevati-

jT 

jamw Ielu izmaitāt viņam aizliedza, - septīto gadu 
jau tiesājas, negrib piekāpties..'. Nekad un nevienam 
viņš nav piekāpies... 

Pavļins (paiet uz priekšu un ziņo, skaitīdams uz pirkstiem). Uz-
drošinos piezīmēt: viņš ir nežēlīgs cilvēks, vienu 
sievu kapā iedzina, otra - klosterī aizbēga, viens 
dēls - plānprātiņš, apkārt staigā, otrs pazuda bez 
vēsts... 
Atļaujiet, mans mīļais, kas jūs tāds esat? 
Es~ē?... Mani te visi pazīst... 
(Pienāk S t j o p a , savāc pudeles no galda un 
aiznes.) 
Eedozubova drauģelis... arī - piparotsl 
Es ar visiem cilvēkiem vēlos dzīvot draudzīgi*.. 
Vai jūs ko vēlaties no manis? 
Tieši tā» Te ir manis uzrakstītais sacerējums... 
un, tā kā jūs esat mācīts cilvēks, tad vēlētos zi-
nāt jūsu domas, par ko arī jūs it sirsnīgi lūdzu»! 
Nosaukums tam iri "Kāds spriedums par vārdiem, kas 
sarakstīts no nesavtīga patiesības mīlētāja, nepa-
tiesības atklāšanai"..5. Desmit gadu rakstīju... 

Ciganovs (paņem burtnīcu)"i Ko jūs te apspriežat? 
Pavļins. Esmu pret jauniem vārdiem... Ja cilvēku rīcība kopš 

senatnes ir palikusi nemainīga, bet nosaukumi tai 
doti citi, tad es arī tam runāju pretī... Vispārī* 
gi - esmu pret jauniem vārdiem. 

Ciganovs. 
Pavļins. 

-Pritikins. 
Pavļins. 
Ciganovs. 
Pavļins.1 
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Oiganovs» 
Pavļins» 

•Pritikins, 

Pavļins, 

Oiganovs (iet 

Pavļins. 
Oiganovs. 
Pavļins. 

Anna • 

Čerkuns.5. 
Anna. 
Čerkuns. 
Anna.' 
Čerkuns. 

Anna. 
Čerkuns. 

Ko tas nozīmē - jauni vārdi? 
Piemēram! senāk teica - aprunāšana, bet tagad saka -
korespondence.:.. 
Šito viņš par to, ka viņu avīzē izlamāja par skolo-
tāja denuncēšanu... Galvam Hedozubovam, tu, droši 
vien, nekur nerunā pretim.1.. 
Irama ēna koku neapklās, Arhip Fomič! Pilsētā viņš 
pēc sava stāvokļa ir augstāks par mani... Nepiee-
jams - nesasniedzams! 
uz mājas pusi). Labi, es jūsu manuskriptu apska-
tīšu.1. . 
Sirsnīgi pateicos... 
Atnāciet kādreiz... 
Uzskatīšu par pienākumu... 
(Visi trīs aiziet. Virs Redozubova žoga parādās 
K a t j a ; viņa vērīgi apskata dārzu. Dzirdama 
Čerkuna balss. Katja pazūd.: Nāk Č e r k u n s , 
y v 

viņam seko - A n n a .) 
Tā izsmiet cilvēkus par to, ka viņi ir muļķi, nav 
labi! 
Viņi ir ļauni..; 
Arī tas - aiz muļķības»; 
Zinu jau, ko tu teiksi;.», 
Cik smagi ar tevi, Jegor! 
Tev ir smagi? Man pagaidām - tikai garlaicīgi... 
(Sēžas pie galda;) Tevi gaida tie... viesi;.; 
Eju; Tu... negribi mani noskūpstīt? 
Nē ... 
(Anna, strauji pagriezusies, aiziet. Čerkuns 



strādā» Virs žbga atkal parādās K a t j a , sviež 
akmeni, tad nūju Čerkunam. Nozūd.) 

Čerkuns (virzienā uz žogu). Ēi jūs, mežoņi! Tādus jokus es ne-
ciešu! 

ât.ia (aiz žoga)» Man nospļauties par jums... vai dzirdējāt®! 
Čerkuns (pieceļas). JŪS esat sieviete? 
Katja* Nav jūsu darīšana - sarkanmatainais! 
Čerkuns. Ja arī jūs esat sieviete*.* tas tomēr ir rupji un 
V 

muļķīgi sviest akmeņus... 
Bet vai jūs drīkstat cilvēkiem pāri darīt? 
Kādiem cilvēkiem? 
Aha, kādiem»!.. Tēvam un brālim.1.. 
Ak, lūk, kas! Tomēr ir negodīgi slepus uzbrukt*;.'*; 
Jūs taeu varētu vismaz parādīties. 
(Nāk S t e p a n s un pārsteigts raugās Čerkunā. 
JŪS domājat, ka es no jums baidos? 
Varu domāt arī tā'»1 Bet ticamāk ir, ka jūs esat ļo-
ti neglīta* 
Ar ko tad jūs sarunājaties, patron? 
Ar dāmu»1 

Katja» 
Čerkuns. 
sat ja.! 

Čerkuns. 

Katja.! 
Čerkuns, 

Stepans. 
Čerkuns. 
Stepans (skatās apkārt). Bet... kur tad viņa ir? 
Čerkuns. Tur.»* 
Stepans. Nekā nesaprotu! Izpravņiks vēlas jūs redzēt»!*;. 
Čerkuns. Kādā lietā? 
Stepans. Nezinu... Iešu apskatīt dāmu'Sļ 
Kat ja.! Pamēģiniet! 
Čerkuns (aiziedams).! Esiet piesardzīgs... Viņa sviež vīriešien 
V 

ar nūjām»! 
Katja. Tikai sarkanmatainiem... 
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Tātad mani jūs ar nūju nesitīsit? 
Parāpieties,.. redzēsit! 

Tomēr mēģināšu! 

Stepans„ 
^at ja„ 
Stepans» Hm0.. bīstami! 
Kat ja (parādās virs žoga)» Nav vajadzīgs».. Ja tēvž Ieraudzīs, 

viņš jums sados. Ko jums vajag? 
Neko. Un jums? 
Kad atnāks sarkanmatainais, es katrā ziņā viņam 
trāpīšu ar akmeni pa degunu».. 
Oho! Par ko? 
Gan es zinu! Sakiet, vai skaistā dāma sarkanmatai-
najam ir likumīga sieva? 
Bet kāpēc jums tas jāzina? 
Tāpēcs ka vajag. Vai viņš viņu mīl? 
To jūs pavaicājiet viņam... vai viņai... 
Un jūs9 it kā nezinātu? 
Man nav pieredzes šinīs lietās... 
Kā tad... izliekaties! Visi studenti ir izlaidu-
šies, dievam netic un lasa aizliegtas grāmatas... 
es taču zinu! Vai arī jūs lasāt aizliegtas grāma-
ta s? ... 
Grēkoju gan... 
(Nāk C i g a n o v s , apstājas un smaidīdams 
klausās») 
Ak jūs,.,, bezkauņa! Kāpēc tad jūs to darāt? 
Nu tā, zināt... paradums. 

Stepans. 
^atja. 

Stepans. 
Katja. 

Stepans. 
Katja. 
Stepans. 
Katja, 
Stepans. 
•̂ at ja o 

Stepans, 

Katja. 
Stepans 
Kat ja (paklusi). Dodiet man vienu.,,, tikai - tadu interesanta-

Sganovs, 
ku.ou labi? Es ļoti mīlu lasīt.. .ai! 
Teicami, jaunekli! 
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Oiganovs. 
Stepans.! 
Oiganovs. 

Stepans. 
Giganovs. 

Stepans (samulsis); Nu... jūs tūlīt tā... Nav taču nekā seviš-
ķa..;. vienkārši viņa lūdza grāmatas.;., protams, pā-
ri žogam.'.;; nu kas tur slikts? 
Bet es taču nekā nesaku! 
Bet... nu, re, jūs smaidāt.;;5 

Daiļrunīgs jūs neesat - tātad iemīlējies arī vēl ne 
e sat. «• « 
Nu... mīlestība! Kam nu tā? 
Arī es daudzkārt sev jautāju - kam tā vajadzīga? 
Taču tas man, mīļo jaunekli, nepalīdzēja, un arī e£ 

* • • 

iemīlējos... Bet viņa, vai zināt, ir jaukiņa... 
tāds izparis velniņš..; Vēlu sekmes;.. 
(Paņem no galda karšu rulli un nāk atpakaļ. Ste-
pans skatās uz žogu, tad grib uzrāpties tajā. Bāk 
B o g a j e v s k a un M o n a h o v a . ) 
Kādēļ tad jūs tā rāpjaties, jaunais cilvēk? 
Es cepuri... uzkāru cepuri, un tā pārkrita pāri;..: 
Bet cepure jums taču ir galvā? 
Tā - nav tā»;» tā bija... cita.;. 
Jūs, liekas, esat pazaudējis galvu, nevis cepuri.;'. 
Nadježda Polikarpovna, iepazīstieties - Stepans 
Daņilovičs Lukins... 

Nadježda (uzmanīgi aplūko). Ļoti jauniņš.v; 
Bogajevska (aizsmēķēdama papirpsu); Netraucēsim viņu - lai kāpe-

lē pa žogiem.;. Lūk, visi nāk šurp».. Ai Nadježda 
runā mazāk: tad tu varbūt liksies cilvēkiem gudrā-
ka *«. 

7 - --
(Ierodas S t j o p a 5 viņa nes grozu ar traukiem 

limonādes pudelēm, liķieri; novāc no galda papīrus h 

Bogajevska 
Stepans. 
Bogajevska 
Stepans. 
Bogajevska 
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Doktors. 
Oiganovs. 

uzklāj galdautu»! Pēc īsa brītiņa pienāk D o k -
t o r s , O i g a n o v s un A n n a . ) 

Nadježda (mierīgi)»' Es esmu ļoti gudra... 
Bogajevska. Nemelo! Padomā - izņemot to tavu mīlestību tu ne 

par ko citu nevari runāt»!., 
Nadježda.! Ne par ko citu nevaru.!.» 
Oiganovs (Doktoram). Vispirms mēs ar jums iedzersim, doktor* 

vai ne? 
Un arī pēc tam iedzersim*! 
Un arī pēc tam, saprotams... Stjopa, vai viss 
kārtībā? Lūk».* 
(Darbojas ap pudeli» Smagu, nekustīgu skatienu 
Doktors raugās Monahovā.' Pienāk Anna un nosēžas 
viņai blakus.1) 
Jums droši vien garlaicīgi te dzīvot? 
Daži par to sūdzas,1.. Bet man nav garlaicīgi: es 
augām dienām lasu grāmatiņas vai Sēžu un domāju» *< 
Ko jūs lasāt? Homānus? 
Ko tad citu? Bija te zemstē viens ierēdnītis, vē-
lāk nošāvās... 
Nošāvās? Kāpēc? 
Nc 

Anna. 
Nadježda. 

Anna. 
Nadježda» 

Anna. 
Nadježda.' 

Y 
ezmu. »* 

Doktors (drūmi un ļauni).1. Aiz mīlēs pret viņu..». 
Bogajevska^(pārmetoši). Ek jūs tētiņ... 
Nadježda (mierīgi),; Viņš man deva kaut kādas citādas grāmatas, 

ne romānus... bet tās bija garlaicīgas, un es tās 
nelasīju... 

Oiganovs. Bet Šeit, pilsētā, dzīvē - negadās romāni? 
Nadježda. Kā nu bez tā? Arī šeit iemīlas*.* 

( i 
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Šī mīlestība droši vien ir nožēlojama.;*» 
Mīlestība visur ir vienāda, ja tā ir īsta.*. 
Bet kas tad ir mīlestība? 
Kas uz visa notāri 
Hm.;*,. jā! JŪS esat izlasījusi daudz romānu*;., jums 
droši vien daudzi atzīstas mīlestībā*;.. 
Nēj ne visai.*. Ierēdnis, kurš nošāvās, rakstīja 
man vēstules, bet pirms viņa - zemjčstes priekšnieks 
runāja 

(Doktors lēni atiet sāņus), 
taču vēlāk, aizbraucis medībās, piedzērās, saaukstē-
jās un triju dienu laikā nomira*.. 

Anna (saraujas). Nomira? 
Nadježda. Jā* Viņš man nepatika. Daudz dzēra, šņāca caur 

degunu, un seja viņam bija sarkana. Tagad, rau, 
doktors saka, ka esot manī iemīlējies... 

Bogajevska (pārmetoši). Mana mī$ā! Būtu jel klusējusi! 
(Pieceļas, iet nama virzienā* Starp kokiem stāv 
Doktors un stingri vgro Mona&ovu*) 

Anna (pārsteigta). Kā jas stāstāt... tik vienkārši! 
Ciganovs (nopietni). Bet kā».. jūs izturaties pret viņu? 

Nekā* Viņš atgādina manu vīru.•* 
Ko jūs! Man Šķiet, - nemaz! 
Nē, tomēr! Srēji nav līdzības, bet dvēseles viņiem 
ir radniecīgas. Abi mīl zivis ķert, bet, kas mīl 
makšķerēt, tas jau ir tikpat kā pa pusei miris! 
viņš sēž ūdens malā, kā nāvi gaidīdams... 

Ciganovs (Annai). Tur ir d£āļa patiesības..» 
Anna. Tas būtu paticis Jegorap.,» 

J 

Anna. 
Nadježda* 
Ciganovs* 
Nadježda* 
Ciganovs* 

Nadježda. 

Nadježda. 
Ciganovs. 
Nadježda. 
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^adježda. Kādas jūsu laulātajam draugam burvīgas acis! Un 
mati... kā uguns! Un viss viņš ir īsts vīrietis,.' 
kā Ieraudzīsi - nespēsi aizmirst! Bet šejienes 
vīriešiem visiem acis vienādas9 un dažkārt pat..4 
šķietj ka viņiem acu nemaz nav,',. 

Anna (klasi). Kāda jūs.V. dīvaina! 
Ciganovs (lēni)N-ja-ā,., Es pat teiktu - briesmīga... 
Nadježda (pirmo reizi pasmaida). JŪS to nopietni? 
Ciganovs. Goda vārds! 
Sadježda.1 Doktors arī saka... 
Anna (klusi). Nabaga doktors.V. 

(Atskan Monahova smiekli.! Nāk Č e r k u n s , 
I z p r a v ņ i k s , M o n a h o v s , L i -
d i j a , B o g a j e v s k a » ) 
Anna! Jakovs Aleksejevios aiziet. 
(Paliek ar Lidiju sāņus.) 
Vai jūs negribat vēl drusku uzkavēties? 
Pateicos^ Pirmajai reizei pietiks. Bet vai zinā! 
Sergej Nikolajevič, es kaut kā tā - tīri nemanot,! 

esmu izdzēris visu berešu,1 Patiešām, ellišķīgs 
vīns! 

Ciganovs (izklaidīgi). JŪS uzgaidiet, - es drīz dabūšu kaut ko 
līdzīgus,1»' 

Izpravņiks. Gaidu! Nepacietīgi gaidu! (Skaļi smejas.) 
Monahovs (pienāk pie doktora). Nu, dārgais, kāda dūša? 
Doktors. Nekas..domāju, derētu iedzert alu,,!. 
Monahovs,! Dzer! Lai skumjas klīst.;,*, 
Izpravņiks,- Tātad rīt izpriecas braueiens laivās? Piecos 

pēs pusdienas atsūtīšu joms ugunsdzēsēju zirgasg*! 

Čerkuns. 

Anna w 
Izpravņiks, 



Bogajevska, 

Izpravņiks, 

Nadježda. 
Izpravņiks. 
Oiganovs. 
Nadježda. 

Monahovs.1 

Anna; 
Oiganovs; 
Izpravņiks. 

Bogajevska 
Izpravņiks 
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Vai mūzika arī labpatikta? 
No tā nu gan atpestījiet mūs... Kas tur par prieku*, 
ja ausis plīst pušu? Bez tam ugunsdzēsēji taču 
arī pilsētā var būt vajadzīgi... 
Pasargi dievs1 Es nemīlu ugunsgrēkus un vispār -
karstumu. (Skaļi smejas.) Uz redzēšanos, kungil 
Esmu briesmīgi priecīgs, ka manā pilsētā dzīvo tā-
di cilvēki... un tā tālāk... es neprotu turēt ru-
nas..';! 
Vai jūs braukšus? 
Nu, katrā ziņā* Vai nogādāt jūs mājās? Lūdzu! 
Kurp jūs, Nadježda Polikarpovna? Pakavējieties vēl! 
Laiks mājup... Uz redzēšanos... Mavrikij, es 
braucu mājās... Uz redzēšanos, Anna Pjodorovna..,. 
Mājup? Lieliski, Nadja... 
Es būšu vienmēr priecīga jūs redzēt... 
Ēs - arī i» . 
Viņu ir patīkami redzēt, vai ne? JŪSU roku, madam! 
Palieciet sveika, Anna Fjodorovna! Sergej Nikola-
jevič, tātad es gaidu;., kaut ko! Ar labu nakti, 
godājamā Tatjana Nikolajevna0;; 
Agri novē&ēji, tētīt... esi pārlieku devīgs! 
Jūsu dēļ man nekā nav žēl... Un ziniet, ka esmu 
pateicīgs galvām, kaut gan viņš ir aplams cilvēks..i 
Nebūtu viņš iesniedzis sūdzību par jums, - diez 
kad vēl būtu iepazinies ar jums! Visu labāko!;.; 
(Iet ar Monahovu.) , y 

Anna (iet pie doktora).' Doktor, vai vēlaties pastaigāties pa 
dārzu? 
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Gerkuns. 
Oiganovs. 

Doktors. Lūdzu*..ejam. 
Anna.- Būtu kaut teicis - ar prieku.'.. 
Doktors. Esmu aizmirsis runāt cilvēcīgā valodā.'.; 

(Pastaigājas sarunādamies Čerkuns ar Lidiju, pus-
balsī runādami, abi nopietni dodas pie galda. Oi-
ganovs, cieši vērojis Monahovm, pielej lielu glāzi 
ar kaut ko un dzer* Monaiiovs, stāvēdams galda tu-
vumā, atzinīgi klakšķina mēli.) 
Nu,, Sergej, tu gan dzer nāvīgi! 
Pamācies smalko toni no izpravņika, mans draugs».:. 

Čerkuns (Lidijai). Atvainojiet mani* Vienu minūti. Sergej.].* 
Tā dumjā bāba, akciznieka sieva, skatās uz mani 
tādām kārām acīm.;.» 
Tu esi muļķis, Žorg... kā man tas patīk! 
Nē, nopietni»'.:, man ir neērti*'.. 
Ej! Tevi gaida»? 
(Čerkuns, paraustījis plecus, iet pie Lidijas») 
Mavrikij Osipovič, - liķieri? 
No Šā baudījuma es neatteikšos arī nāves stundā'»].. 
Pareizi.' Un cigāru arī»**! Jūs kārtis spēlējat? 
Kam tad man daba ir rokas devusi? 
I, asprātīgs arī jūs esat».. Jums pieder tāda 
brīnišķīga sieviete, (Monahovs smejas), patīkams 
sarunu biedrs».» 

Monahovs (pēkšņi). Vai vēlaties derības? 
Oiganovs» Kādas derības? 
Monahovs. Lieku simt rubļu pret jūsu piecdesmit, ka jūs ie-

mīlēsities manā sievā! Pieņemat? 

Oiganovs. 
Čerkuns. 
Oiganovs. 

Monahovs. 
Oiganovs. 
Monahovs*} 
Oiganovs. 

/ 
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Ciganovs (ar izsmalcinātu kundzisku bezkaunību vērīgi raugās 
viņā)» Vai jums pret to nav nekādu iebildumu? 

Monahovs (zīmē ar pirkstu gaisā)W; Nulle! Dodu savu svētību! 
Ciganovs (pastiprinot toni)* Bet ja nu - iedomājieties tādu ga-

dījumu - viņa manī iemīlas? 
Monahovs. Lieku pieci simti pret simtu, ka ne! 
Ciganovs (smiedamies).' JŪS esat ļoti jauks cilvēks..* Bet pa-

gaidām lai tas paliek, ja? Un paspēlēsim kārtis... 
Pasauciet doktoru»' Pritikins tur ar mūsu studentu 
nodarbojas ar rēķinu pārbaudīšanu*., ņemsim arī 
viņu, - viņš taču pagūs mūs apzagt arī vēlāk, vai 
ne tā? 
(Ieiet mājā* Tur Anna spēlē uz klavierēm kaut ko 
skumju»1) 

Monahovs. Protams! 
Ciganovs* Cilvēki kļūst sīki, bet blēži - aug augumā.1.. 

(Monahovs skaļi smejas. Starp kokiem parādās un 
nāk Surp Čerkuns un Lidija, nāk Īgni, apstājas pie 
galda, stāvēdami turpina sarunu.') 

Čerkuns» Vai jūs Šeit ilgi dzīvosit? 
Lidija. Nezinu. Droši vien mēnesi»!..: 
Čerkuns» Es - gandrīz līdz ziemai... līdz vēlam rudenim.'*. 
Lidija. Es nemīlu mazas pilsētiņas: tanīs dzīvo nožēlojami 

cilvēki.»» Kad esmu starp viņiem, es sev jautāju, 
kāpēc viņi ir cilvēki? 

Čerkuns. Jā, jā!..»1 Starp viņiem dzīvojot, sastingst ener-
ģija. lielpilsētās tā verd dienu un nakti» Tur 
notiek nemitīga naidīgu spēku sadursme, tur nekad 
nerimstas cīņa par dzīvību* Deg ugunis* Skan 
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mūzika» Tur ir viss, kas dzīvē ir skaists... 
Lidija. Liela pilsēta ir kā simfonija. Kā pasakaina bur-

vju pils, kurā ir viss un kur tu visu vari ņemt»] 
Tur gribas dzīvot! 

Čerkuns» Jā, dzīvot! Es gribu dzīvot daudz, aizrautīgi» .',1 
V 

Es esmu redzējis, izbaudījis visu nekrietno, visu 
smago» lija laiks, kad mani pazemoja vienīgi par 
to, ka gribēju ēst» Bet vai jūs zināt, kā cilvēk 
ku pazemo vienīgi par to, ka viņam nav tīras -ceļas 
un nav laikus apgriezti nagi? 

Lidija. . Es redzu - jums ir klājies grūti..» 
Čerkuns»' Jā gan! Man ļoti vajag norēķināties ar cilvēkiem 

par pagājušo, ļoti! Manī nav žēluma, nav līdzcie! 
tības pret tiem rijīgajiem, trulajiem lopiem, kas 
komandē dzīvi... Un to cilvēku bezspēcība, kuri 
padodas, padara mani vai traku no dusmām**»;. 
Arī tagad jums neklājas labi? 
^agad? Jā.'.»' arī tagad»'.• 

plašu žestu norāda visapkārt). Jums vajadzīgs kas 
cits - jums vajadzīgs plašs cīņas lauks. Man 
Šķiet, jss esat spējīgs veikt kaut ko lielu»!., ie-
vērojamu.'.. JŪS esat tāds.*., patiess».. Bet vai 
protat sevi novērtēt? Novērtēt sevi augstāk -
nav kļūda: var pacelties, izdarīt lēcienu; bet 
pazemināt sev cenu - tas nozīmē pieliekties, lai 
citi lec pāri tavai galvai.1 

Čerkuns. Es to saprotu... 
Lidija. Man šķiet, ka cilvēkam nevajag daudz, bet vajag, 

lai tas, kas viņam ir, būtu lielisks! Nevajag 
/ 
/ 

Lidija.1 

Čerkuns. 
Lidija (ar 
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būt alkatīgam».. nevajag savu dvēseli pieblīvēt ar 
lēto, sīko... Dzīve kļūs skaista tad, kad cilvēki 
vēlēsies reto... 

Čerkuns. JŪS esat romantiķe* 
Lidija. Tai tas ir slikti? Kas tas tāds? 

(Nāk D uņ k a s v ī r s . Vēl noskrandušāks 
nekā pirmajā cēlienā»; Piedzēries, soļo droši.:) 

Čerkuns. Ko jūs vēlaties? 
Duņkas vīrs (jūsmīgi).' Atļaujiet jums pateikt»., es esmu - tēvs! 
čerkuns. Kam tēvs? 
Duņkas vīrs. Viņai... kura pie jums ir istabene... Stepanidai* 

Viņa - aizbēga... no manis... Un es prasu, tāpēc 
ka esmu tēvs! Ko darīt? Man ir tiesības prasīt*,.. 

Čerkuns (Lidijai). Lūk, gandrīz tāds pats bija mans tēvs..* 
Lidija. 
Čerkuns. 
Duņkas vīrs 

Aizdzeniet viņu, - viņš ir pretīgs*.. 
Ko jūs gribat? 
Algu... Kam pieder meita® Man»' Un arī alga ir 
mana, tāpēc es arī prasu... Citādi paņemšu viņu, 
savu meitu... Pavļins saka: neviens nedrīkst tu-
rēt pie sevis svešu meitu... ja tā ir bēgle... bet 
tēvs vienmēr var prasīt algu... Pavļins saka..* 

Čerkuns. JŪS neesat tēvs* Radīt bērnu vēl nenozīmē kļūt 
par tēvu.'.» Tēvs - tas ir cilvēks, bet vai jūs 
esat cilvēks? 

Lidija (iesmiedamās). Cik jūs vēl jauns. Viņš taču nesapratīs.' 
Kāpēc jūs runājat? 

Čerkuns. Pareizi, nesapratīs... Nu, jūs... lasieties pro- : 
gam 

Duņkas virs (atvirzīdamies)»; Bet.»» alga? 
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(Nāk A n n a ; apstājas, skatās,1) 
Čerkuns. Ejiet projām! 
Duņkas vīra (nobijies un mazliet atskurbis) « Nu - nekas, • • es 

aiziešu*.. bet - dodiet kaut pusrubli! 
Lidija (metot naudu)Ejiet.., 

(Duņkas virs aiziet, atpakaļ neskatīdamies,1 No 
krūmiem raugās Anna.;) 

Lidija (smaidīdama),: Cik vienkārši! Lūk, viņš apmainpja savu 
meitu pret mazu slikta sudraba gabaliņu. Bet 
mūs grib piespiest žēlot, pat mīlēt tādus ļau-
dis... kā jums tas patīk? Tai viņiem būs līdzēts 
ja tos žēlos? Un vai tad viņus var mīlēt? Lūk.1. 
Anna Fjodorovna! Viesi jūs nogurdina? 

Anna (sausi). Nē, nekas... Viņi spēlē kārtis. Iznācu paskatī-
ties. .. 

Čerkuns (aizdomīgi). Paskatīties, - uz ko? 

Čerkuns. Itrāk! Nu? 

Stjopa, 

Stjopa. 
Anna. 

Anna 

Anna 

Lidija. 

Čerkuns. 

O 

Es redzēju, ka dārzā ienāk tas nožēlojamais cil-
vēks., . 
Nu, es eju mājās... Vakarā mēs redzēsimies, es 
neatvados... 
Jā... mēs redzēsimies... 
(Lidija aiziet; Čerkuns noraugās aizejošajā.' 
Anna, lāpas kožļājot, viņu novēro. Pie viņas 
piesteidzas S t j o p a . ) 
Vai viņš atnāca pēc manis»'., pēc manis? 
Nē, Stjopa... tikai tāpat... nebaidies! 
Dieva dēļ... neatdodiet mani viņam... 
Nē taču! Tu nomierinies... ej..» 

. . o 

.00 



Stjopa. Es aizbēgšu klosterīl Tur viņu nelaidīs... Tur 
taču viņu nelaidīs? 

Čerkuns. Ejiet, Stjopa! Tas viss ir nieki... "Viņš jums 
nekā nevar padarīt* 

Anna. Mēs jūs nedosim viņam... 
Stjopa (aiziedama). Ak dievs... 
Anna. Man šķiet, Jegor, - to cilvēku vajag kaut kā... 
Čerkuns (asi). It neko nevajag darīt kaut kā. 
Anna (maigi). Tu esi satraukts... 
Čerkuns. Nē. Bet es gribu tev teikt - tu pārāk asi pa-

svītro savu nepatiku pret Lidiju Pavlovnu... 
Anna. Bet paklausies! Kā tev tādas domas ienāk prātā? 
Čerkuns. Nepatiesība visur ir lieka, vēl jo vairāk - starp 

mums, Anna. Man viņa patīk, ar viņu ir - intere-
santi; tu to redzi un baidies... 

Anna (satraukti). Kā baidos? Es... nebaidos, nē! 
Čerkuns. Es taču redzu, Snna... 
Anna. Ko? Ko tu redzi? Saki... saki... ātrāk. Nē, 

nerunā... lūdzu tevi - nevajag. 
Čerkuns (drūmi). Klusāk, Anna...1 

Anna. 

Čerkuns. 

Anna. 

Čerkuns. 
t 

Anna. 

Klusē! Lūdzu tevi... Ļauj man pierast pie šīs 
domas.•. 
Šī doma jau sen ir ar tevi, bet tu vēl arvien nees: 
apradusi» 
Bet ja nu es nevaru? Es taču mīlu tevi, mīlu! 
Es tev visu piedodu... 
Piedošana man nav vajadzīga... 
Es esmu garlaicīgs, parasts cilvēks... es to 
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Čerkuns. 

Anna. 
Čerkuns. 

Anna, 

zinu, jā! Bet es tevi mīlu... Un es nevaru bez 
tevis... es nevaru. Vai tāpēc jānicina? Vai tā 
var... tik nežēlīgi... 
Es tevi nenicinu... Tas nav taisnība... set es 
tevi vairs nemīlu. Tāda ir taisnība.: 
Bet tu mīlēji mani... Nē... pagaidi! Tu maldies,1 

Tas ir sadedzis. Bet bez mīlestības kopdzīvi ar 
sievām turpina tikai izvirtuļi... vai meļi... 
Ak, pagaidi! Pagaidi... Dod man laiku... es mē-
ģināšu, varbūt es kļūšu... citāda! Varbūt es nebū 
šu vairs tāda neinteresanta.. 
Bk Anna! ^aunies! Kā var sevi noliegt? 
Mans dārgais! Mans mīļotais. <,« Es nevaru dzīvot 
bez tevisc.. 

Čerkuns (cieti). Bet es - ar tevi... 
(Iet mājā,: Anna satriekta, lēnām sēžas pie galda. 
Troksnis; spriežot pēc skaņām, kāds ir pārrāpies 
pāri žogam.' Anna Hedzird.* Starp kokiem skrien 
K a t j a .) 

Katja (apskauj Annu). Mana mīļā, jaukā! Jūs neraudiet - viņš 
ir nelietis... 

Anna (pietrūkstas). Ejiet projām! Kas jūs tāda esat? 

Gerkuns 
Anna • 

Katja. 

Anna, 
Katja. 

Viņš Ir muļķis» Vai tad tā var runāt? Vai tad 
var jūs nemī&ēt? 
Kas jūs esat? Kā jūs...5 

Es esmu - Katja, es esmu Eedozubova! Pametiet 
viņu.., jūs esat jauna, gan mīlēsit atkal! 
Iemīlēsit citu, labāku, labsirdīgāku... Bet vi-
ņam... Es viņu būtu izpļaukājusi pa abiem vai-
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giem.•• 
Anna. Kāpēc jūs noklausījāties? Ak mans dievsl 
Katja, Es zinu visu, kas pie jums notiek..* es augām die-

nām vēroju jūs caur žogu... un tā jūs mīlu, tā mī-
lu! 

Anna (drusku atžirgst)* Tas nav labi... noklausīties..* 
Katja* Kāpēc nav labi? Vajag visu redzēt, tas ir intere-

santi! Lūk, ja es nebūtā pienākusi, jss sēdētu 
viena un raudātu... Bet tagad es jūs mierināšu... 
(Nāk S t e p a n s . ) 

Anna. ierunājiet*..: klusu! Jūs nekā nezināt, nedzirdē-
jāt.*. es jūs lūdzu! 

Katja (svarīgi). Es saprotu! Ak šis... Šis! 
Stepans (noņem cepuri, paklanās). Tas pats... Vai ieradāties 

taisni pāri žogam? 
Katja. Bet kāda jums daļa? JŪS domājat: ja es rāpjos 

pār žogu, tad jau esmu muļķīte? Es neesmu dumjā-
ka par jums... lasieties prom! 

Stepans. Te tev nu bija! Ar ko tad sadusmoju?*.. 
Katja (piesperot kāju)» Kļūsiet! Ar jums nerunā... Ejam* 

(Ņem Annu zem rokas.) 
Anna. Es... piedodiet man... man nav vaļas.». . 
Katja* Es•saprotu... Es palikšu pie jums... Iesim! » 

(Ved viņu dziļāk dārzā.$tepans nezina, ko darīt* 
d^jļj /jKtiZ, ' līāk B e d o z a b_ o v js un P a v ļ i_n_s ; Re-
^/^tčb^h/ i dozubovam izpūruši mati, satraukts.) 
Redozubov^. Esi, Pavļin, esi liecinieks... nesen atmānīja 
h a , dēlu... piedzirdīja.., tagad meitu... (Stepanam.) 
V' ; nti^^t^/Ul tu tads esi? Kalpotājs? Pasauc kungus.». 



- 59 -

ii 

Stepans. 
Redozubovs. 

Stepans. 
Redozubovs 

Pielūko, Pavļin..* 
Jūs maldāties, godājamais...' 
Man vienalga! Šeit ir slepkavu bedre, jā! Ak far-
mazoni, vai ne? Pasauc viņus! 
M 

Pavļins. 
Redozubovs. 

egriba.;.. 
Kā? Es tev saku, un tu... 
( Č e r k u n s nāk.) 
Viņš ir students...5 

AJaa! Tātad viena banda„',* 
Čerkuns (mierīgi),1 Ko tas nozīmē? Kas par lietu? 
Redozubovs. Kur mana meita? 
Čerkuns. Nezinu* 
Redozubovs* Melo, farmazons tāds!... 
Čerkuns (Stepanam). Kas tas ir, farmazons? 
Stepans. Pirmo reizi dzirdu..j 
Redozubovs, Nejoko, kungs! Kur ir mana meita? 

Ja zinātniski, tad jāsaka - franķ^masoņi. 
Paklausieties, vecais, jūsu meita apmētāja mani ar 
akmeņiem, un vairāk es par viņu nekā nezinu... Jūs 
saprotat? 
(Skrien K a t j a „) 
Bet kas tas? Katrīna... kas tev atļāva*,*; 
Nu, necel troksni*,* Nāc šurp! Nāc, nāc*,* ne-
baidies: viņš nenāks.** 
mana meita! Šeit tev nav vietas,.. 

Katja (Čerkunam). Jūs - nenāciet. Vai dzirdat... Jūs ķēms! 
(Aiziet, līdzi aizraujot tētu. Stepans smejas,,' 
Gerkuns skatās viņā, smaida, Pavļins vēro, lūpas 
sakniebis.) 

Pavļins. 
Čerkunso 

Redozubovs. 
Katja. 

Redozubovs* 



Čerkuns» Eejēdzīgi... bet ļoti jauki, patiesam! varens 
• ~T 

meitēns... atnāca, komandē.»» hm... 
Stepans (smiedamies); Ak, velns lai parauj! Smalki, vai ne? 
Čerkuns» Vajag parunāt ar veco.Vv 

(Virs žoga parādās G r i š a s galva» Seja viņam 
baiļu pilna.) 

Pavļins» Uzdrošinos pateikt, - jūs viņu pilnīgi satraucāt 
un samulsinājāt... 

Čerkuns (Stepanam). Kas tas tāds? 
Stepans (smiedamies). Vietējais prātnieks... un viss cits pēc 

vajadzības. 
Griša» Si kungs! 
Čerkuns. Nu? 
Griša» Bet viņš mani nesita.». nudien! 
Katja (skrien). Paklausieties, jūs! Panāciet šurp... tēvs jūs 

aicina».» Nu, ko jūs zobus atņirdzat? Es zinu 
par jums visu.». fU-ū, sarkanmatainais! 
(Parāda viņam mēl^^n'^IzsIarTen".1 St^ans sāk ska-
ļi smieties. Pavļins nezina, kā asS to reaģēt; 
Čerkuns smaida un seko Katjas aicinājumam; Griša 
bažīgi vēro viņu.) 

/ / / 

^larvfoi^Zcll 6 Ooismu & 

jļf). 



iļ 
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1 / ' 
oCCUdL A/ <MryUo\. 

i 

C Ē L I E N S 

1as pats dārzs.; S t j o p a kaut ko kārto uz galda; 
M a t v e j s G o g i n s , ļoti tīri ģērbies, stāv zem 
kokiem un atkorķē alus pudeles,, Dārza dziļumā, pie žoga, 
stāv P r i t i k i n s ; blakus viņam M o n a h o v s 
klusi spēlē klarneti. I z p r a v ņ i k s skaļi smejas. 

Matvejs. Es jau esmu sakrājis tepat trīs simtus... 
Stjopa. Kāda man daļa gar visu to? 
Matvejs. Tātad - neesmu muļķis... 
Stjopa. Es neteicu, ka jūs esat muļķis. Bet jūs esat ri-

jīgs...' jūs vienmēr runājat tikai par naudu... 
kā visi zemnieki.1 

Ko lai dara, ja esi zemnieks? 
( Čerkuns iet pie galda, aiz viņa N a d j a ž d a 
Stjo-pa, dodiet zelteri! (Nadježdai.) Vai arī 
jums gribas atspirdzināties? Tur ir smacīgi, 
vai ne? 1 

i 
Nadjegda. Nē, nekas... 

Matvejs, 

Oerkuns, 

. !t 
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Čerkuns. Kāpēc jūs tā... dīvaini skatāties manī? 
Nadježda (paklusi). Kas tur dīvains? 
Čerkuns (pasmiedamies)* Vai nepasniegt jums aukstu ūdeni.. * 
Vi» - _ \ -i. 

zelteri, jā? 
* • i • 

Nadježda.; Nē, nevēlos..» 
Čerkuns (iet atpakaļ)-;? Nu, tad iešu pabeigt spēli..:. 

(Nadježda lēni seko viņam.) 
Matvejs (stūrgalvīgi)*! Tas, ka esmu zemnieks, nekā nenozīmē! 

Stepans Daņilies ir students, viņš visu zina.!., 
viņš sakal senāk visi cilvēki bijuši zemnieki, 

bet 
Vēlāk - tie, kas bija gudri, - kļuva par kungiem»*, 
lūk, tā! 

Stjopa. Beidziet».» es tādus nemīlu... 
Matvejs» Kad apprecēsimies - iemīlēsit... Es esmu veselīgs 

puisis*. 
Stjopa (it kā pie sevis). Es iešu klosterī. .V. 

(Nāk I z p r -a v ņ- —®~-±~""g~ā~'rf o "v u , 
•abi—i-ere ibuš-i» ) 

Matvejs (smejas)* Nu, to nu jūs melšat... klosterī... ko vēl (X/ nel 

' Izpravņiks (pie galda).! Šeit viss ir brīnumjauks, bet uzkožamie 
un dzērieni - pārāk tālu»! 

Oiganovs (ieliedams vīnu). Viņa ir episka sieviete..*' 
Izpravņiks. JŪS visu laiku tikai par viņu? N-jā*.. zvērs! 

Es, Va8 zi*, divus gadus ap viņu lakstojos*..iesmu 
īsts vīrietis - ne jau kāds kroplis, kā redzat, 
karavīrs un tā tālāk. JŪS, viņa saka, neesat va-
ronis,.. Bet kāpēc es neesmu varonis? Nav zi-
nāms! Un beidzot, kas tas ir - varonis? Apriņķa 
pilsētiņā un pēkšņi - varonis! Smieklīgi.,.; 
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(Monahovs ar P r i t i k i n u . nak pie gjaj ̂  
da„) 

Monahovs. 

Giganovs. 

Pritikins. 
Monahovs. 

Bogajevska (kliedz) „: Jakov Aleksegevič, jums jadala 
Izpravņiks (iet ar uzkožamiem rokā). Es jau skrienu... 
Giganovs (Monahovam). Bet mēsa vai zināt, visu laiku par jūsu 

sievu runājām,'.v 
Patīkami dzirdēt... Bet ko tad jūs īsti runājāt, 
ja tas nav noslēpums? 
Gribam saprast, kāda viņa īsti ir. Un nesapro-
tam... 
Sievieti saprast ir ļoti grūti... 
Tu laikam domā par Marju Ivanovnu? 

ritikins (rausta viņu aiz piedurknes)1.1 Nē» tā vispār...1 Reti 
kāds saprot sievieti.'». 
Ko man, tētīt, vajag, to es saprotu... bet kā ne-
vajag, to arī saprast nevajag...: 
Tā, protams, ir mierīgāk». Un bez tam - visu jau 
nekad nesapratīsi... 
Kur jūs, mans draugs, viņu atradāt, ko? 
Jeparhijas skolā rīta dievkalpojuma laikā ievēro-
ju... 
Tur viņa nāk... un doktors arī... 
(Smejas» Monahovs paklusi smejas līdzi. Giganovs 
noraugās viņā un nicīgi rausta ūsas.) 

Monahovs (Giganovam)„: Bet jūsu Mopasanu viņa neslavē, - garlai-
cīgi, viņa saka, un viss ļoti īsi aprakstīts.; 
Toties man viņš patīk! Tur ir tādas lietiņas..» 
ai, ai! 

Giganovs. Nadježda Polikarpovna, vai vēlaties vēl šampanie-

Monahovs. 

Pritikins. 

Oiganovs. 
Monahovs. 

•ritikins, 



Nadježda, 
Monahovs, 
^adježda, 

Monahovs* 

ti? 
Lūdzu..« Man tas ļoti garšo... 
Pielūko9 Nadježda, noreibsi*.. 
Kādas rupjības tu runāl Cilvēki var iedomāties, 
ka esmu jau bijusi piedzērusies Kāpēc tu nēsā 

Drīz sr'1=ri 

ritikins (ņem Monahovu zem TD 

trr c •'"' / - - / 
0 i / ' < Pēlēšu.!*. O Q JdjCLGf - cn^c^K^n ' . ..J»' '«4 • 1/ i» — — <-- • • T** ' — — — -

rokas). Iesim, paskatīsimies, kā 
izpravņiks trumpo... 
(Aiziet*! Monahovs seko nelabprāt») 

Ciganovs (pasniedz Nadježdai pokālu)* Jums klarnete nepatīk? 
Nadježda. Es mīlu ģitāru... Uz tās var ļoti aizkustinoši 

spēlēt. Bet klarnete vienmēr skan kā ar iesnām'.l 
Jūs ļoti daudz dzerat, doktor 
Mani sauc Pāvels IvanoviSs.„* 
Iedomājieties! Pirmo reizi dzirdu jūsu vārdu.», 
savādi, vai ne? 
Ko nu par vārdu? seit jau arī dvēseli neievēro* 
Cik jūs vienmēr esat drūms, mans dārgais Pāvel 
IvanoviS... 
^e jau katrs prot smieties kapličā... i •̂ •l I Čerkuns (sauc). Sergej! Lidija Pavlovna tevi aicina.1 i' lc) žy 

ļfjjAJ- _ iU^^kstlA. monos... Enu.. { u... ... 

Doktors» 
Ciganovs. 

Doktors. 
C&ģanovs. 

Doktors. 

Ciganovs, Atvainojc 
Doktors (smagu skatienu raugās Monahovā). Vai viņš jums patīk 

šis? 
Nadježda. Viņš ir patīkams... interesanti runā un vienmēr 

ir tīri ģērbies. 
Doktors (paklusi, dobji). Viņš ir nelietis. Viņš grib jūs pa 

vest».. Viņš to izdarīs... neģēlis! . i 
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Nadježda (mierīgi)JŪS vienmēr visus lamājat, un tādās reizēs 
var redzēt, ka jūsu zobi ir izpuvuši.». 

Doktors (kaislīgi un skumji). Nadježda! Es nevaru paciest to, 
ka redzu tevi starp viņiem.'., tas mani nobeidz! 
Ar savas dvēseles balsi es tev saku - ej projām! 
Viņi ir alkatīgi... viņiem nekas nav dārgs...1 

Viņi ir spējīgi aprīt visu... 
Nadježda (pieceļas). Kāpēc jūs sakāt tu? Tas ir pavisam nepie-

klājīgi. . 
Neaizej! Paklausies... tu esi kā zeme, bagāta ar 
radošu spēku... tu glabā sevī lielu mīlu.v. dod man 
daļiņu no tās! Kaislības mani nomāc, salauž... 
Es tevi mīlēšu kā uguns un visu mūžu! 
Ak kungs!... bet ja nu jūs man nepavisam nepatīkat! 
Jūs paskatieties uz sevi 4 kas tad jūs par mīļāko? 
Tas jau ir pat smieklīgi.',.1 

Nu pielūko... atminies! Es nogulšos uz tavas dzī-
ves ceļa - gan redzēsi! Tie nu tu jau nokāvi,1,»1 

Es būšu otrs... Tiklīdz es redzēšu, ka šis blēdis 
tevi ir ^ieguvis».. 

Nadježda (mazliet īgni)»' Jūs patiesi esat ļoti muļķīgs cilvēks! 
Kā tad var iegūt mani, ja es negribu? Un tā pari-
sam nav jūsu darīšana... Kāds jūs esat tik apnicīg 
taisni neizturami! 

Vesjolkina (skrien). Vai jūs varat iedomāties, kāds negaidīts 
pārsteigums? Pēkšņi atbrauca Anna Pjodorovna.». 
Es nekā nesaprotu! Tātad - viņi nav izšķīrušies? 
Vai atkal salabuši? Bet kā tad nu Lidija Pavlov-
na? Viņš taču viņā ir iemīlējies... 

Doktors. 

Nadježda. 

Doktors. 
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Vesjolkina. 
Nadježda. 

Vesjolkina. 

(Doktors iet pie galda un smagu skatienu raugās 
Monahovā.:) 

^adježda (lēni). Cik interesanti;..1 Es tomēr neticu... ka viņš 
ir iemīlējies Lidijā Pavlovnā... 
Ko jūs! Visa pilsēta to zina...! 
To, mīļā, nevar zināt, tāpēc ka tas atrodas - sir-
dī „j 

Un acīs, un balsī.) 
Nadježda (domīgi). Bet kādēļt viņa atbrauca... viņa sieva? Kādēļ' 

Kaut gan viņa nav bīstama pretiniece... 
Doktors. Kam? 
^adježda (ne uzreiz, lēni). Kāda jums daļa? 
Vesjolkina (Doktoram). "Vai neesat vesels? Jssu seja.1,. 
Doktors (paklusi, kā atbalss). Kāda jums daļa? 
Vesjolkina. Pa, cik nepieklājīgi! Iesim, dārgā, paskatīsi-

mies, kā tas norisināsies... 
(Aiziet. Aiz kokiem parādās un nāk M o n a h o v s 
zobgalīgi smaidot, pieiet pie Doktora.) 
Nu kā, draugs? 
Simt reižu dzirdu šo gudro jautājumu... Ko jūs 
vēlaties zināt? Nu? 
Tss! Kāds jūs... Man nekā nevajag zonāt... es 
zinu visu, ko vagag. 

Doktors (dzēlīgi); Jūs zināt, ka es... mīlu jūsu sievu? 
Monahovs (klusi, kā zobojoties). Kas to nezina, mīļais? 
Doktors (grib aiziet). Nu... ejiet pie velna! 
Monahovs (satver viņu aiz piedurknes). Tss! Kāpēc lamāties? 

Mēs neesam dzimuši, lai uztrauktos,, teica dzej-
nieks*. . un es arī nemīlu nekā dramatiska... 

Monahovs. 
Doktors. 

Monahovs. 

/ 
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Doktors (asi, klusi). Kā jums vajag? 
Monahovs (noslēpumaini). Lai viņa pārciestu nelaimi.... lai vi-

ņa saņemtu triecienu... bet - ne no manis! Un ne 
no jums, mīļais... JŪSU man ir.,žēl...- es taču 
esmu labsirdīgs... un redzu... visu redzu! Trie-
ciens viņu padarīs lēnprātīgāku... nelaimē cil-
vēks kļūst maigāks... sapratāt, dārgais? 

Doktors. JŪS».. esat piedzēries? Vai arī jūs..V 
Monahovs (zobgalīgi), -^edzēru... visi iedzēra! Vai tad tas nav 

patīkami? Tas ir ļoti patīkami... 
Doktors (naidīgi). Jūs esat... riebeklis! 

(Steidzīgi aiziet.1 Monahovs pienāk pie galda, 
sejā nožēlojams, savāds smaids. Ielej vīnu, murmi 
na.) 

Monahovs. Jā...1 tev, brāl, sāp? Bet vai man - nesāp? 
P r i t i k i n a (nāk, aiz viņas D r o b j a z g i n s , 
Vesjolkina). Mavrikij Osipovič, vai dzirdēji, ko? 
Monahovs. Ko tad? 
Vesjolkina. Čerkuna sieva atgriezusies...' 
Monahovs (kā parasti).1 Jau atpakaļ? F-jā!..V Kā nu lai pret 

šo notikumu izturas? 
Pritikina. Vai tad pats neizproti, ko? 
Vesjolkina. Viņš taču iemīlējies Lidijā Pavlovnā...! 
Drobjazgins '"steidzīgi).: Manuprāt, viņi ļoti labi saderas ko-o 

pā* o. 
Monahovs. Tas ir brīnumjauki... 
Pritikina. Kas tad tur brīnumjauks? 

(Drobjazgins, paskatījies visapkārt, paņem no 

^ J 
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Monahovs. 

^ritikina. 
sjolkina. 

Drobjazgins. 
Vesjolkina. 

galda bumbieri un slepus ēd to») 
Viss».. Tas, ka viņi saderas kopā, un tas, ka vi-
ņa atgriezusies... un jūs arī visi esat brīnumjau-
ki ļaudis, un es esmu labs cilvēks... Galvenais -
mums nevajag vienam otru traucēt... (Smejas un 
iet.) 
Tas ir pareizi, viņš ir labs... tikai maz saprot.. 
Viņam nav laika saprašanai; sieva jāuzmana... 

t. 

•̂ adježda Polikarpovna ir pieticīga sieviete... 
JŪS vienmēr visu zināti Viņa to vien gaida, lai 
varētu kādā iemīlēties... 

Drobjazgins.1 Visi to vēlas... pat vistas».. 
Pritikina (nopūzdamās)» Lūk, tas ir pareizi... visi vēlas! 
Vesjolkina. Vai jūs, pelageja Ivanovna, mīlat Arhipu Pomiču? 

Es jau viņu - ļoti, bet viņš gan mani - ne seviš-
ķi» ». Nu, ko tur lai dara? Pati vainīgai neej 
četrdesmit pie divdesmit..» Lūk, galva nāk..»: 

un pati gaviļniebe viņam līdzi... ļoti mīļa sie.vie 
tei 
(Nāk B o g a j e v s k a , R e d o z u b o v s 
ar d ē l u , P a v ļ i n s ? Drobjazgins sakār-
tojas, pieņem pazemīgu izteiksmi; Griša viņam 
draudzīgi vaigstās; to redzot, Vesjolkina smejas.) 
Es viņai sakul klosterī, tas, meitenīt, nav grūti, 
bet pievākt un apmīļot savu riebīgo tēvu, - tā ir 
nasta, tas, es saku, ir krusts..., 

Redozubovs. Vai dzirdi, Griška? 
Griša. Es taču klosterī negribu..» ko tad vēl? 

P ritikina. 

Pavļins» 
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Redozubovs, 
'ritikina, 

Boga jevska, 
ritikina. 

Ek ... muļķis! 
Cik pie jums, Tatjana Nikolajevna, viss ir jauki! 
Visa tik daudz un viss tik garšīgs, visādi retu-
mi... ai, mana dārgā, cik tas patīkami! 
Priecājos, ka esmu iztapusi... Tikai ļoti karsts. 
Jums derētu limonāde ar konjaciņu, - Sergejs Niko-
lajevičs mani iemācīja limonādi ar konjaciņu dzert 
atspirdzina! 

Redozubovs (skumji). Tatjana Nikolajevna! Kāpēc tu mani aici-
nāji? Būtu labāk sēdējis mājās... Re, Pavļins 
sakat šīs, viņš saka, ir Balzacara dzīres...: 

Bogajevska. Atstāj bērnus te un ej projām, ja nepatīk*..! Bet 
Pavļins runā muļķības, kaut gan ir jau vecs vīrs*. 

Redozubovs (domīgi). Ēsmu kā apmāts no viņa. Ko viņš grib, to 
arī daru... Un tas - esmu es?..» 
Toties tagad dari mazāk muļķību... Tevi, tētiņ, 
sen jau vajadzēja iegrožot... 
Stabus es noārdīju... Septiņus gadus 

par tiem ci 
nījos, cik daudz naudas tiesās neizgāzu.1. . 
Žēl to stabu, tie ļotl^rezno ja ielu*:».' 
Nu gan melo.:.. 
Braukšanu apgrūtināja, bet citādi - nekas^ Katrs 
taču redz, katrs pajautā» kam tie stabi? Un 
uzzina, ka Verhopoļjē pilsētas galva ir Redozu-
bovs...-
ū-riška! Ko tu boli acis uz pudelēm? 
Ēs tāpat vien, tēt... Varen daudz te to... 
Ko tu kliedz uz viņu? Pats pataisījis puisijš par 
muļķi, un pats dusmojas... 

Redozubovs, 

Pavļins. 

Pritikina. 

Redozubovs, 
Griš a, 
Bogajevska, 
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Redozubovs. Tu domā, es neredzu, kas notiek? šie tarmazoni... 
viņi ir barbari, viņi ir postītāji! Viņi visu 
sagāž,' viss viņu dēļ jūk un brūk,.. 

Bogajevska (žāvādamās). Sedzams, slikti būvēts... 
Redozubovs. Tu esi muižniece... Tev nekā nav žēl. Jūs, kungi 

strādājat ar citu rokām, tāpēc arī nav žēl... bet 
mēs... ar savu kupri... jā..". 

Boga jevska Un ko mēs labili 
cēJLMa^tas, manu tētīt, arī ir palicis... Bet, 

/ 
kad tu nomirsi, tad tanī vietā, kur tu dzīvoji, 
paliks vienīgi sabojāta zeme... aplaupīta zeme... 

Redozubovs (dusmīgi). G-riška! Ej prom... Kur Katrīna? 
(Nāk I z p r a v ņ i k s un P r i t i k i n s . : 
Aicini viņu mājās... ej! Re, - Arhips nāk..;. Kā-
dā ziņā viņš ir labāks par mani? Bet cieņu viņš 
saņem tādu pašu kā es... (Iet prom, Pavļins vi-
ņam seko.!) 
Varbūt es vecim veltīgi sadevu... ko?. Esmu nu 
gan muļķe.v.! 
Nu, bet dārgā, kā viņš runāja? 
JŪSU māja, '̂ atjana Nikola jevna, ir paradīzes 
dārzs, un jūs pati esat dieviete... 
Jā, liela līdzība.'.V 
Un tāpēc - vēlu jums vēl reizes piecdesmit svinēt 
dzimšanas dienu! 
Vai nebūs par daudz? 

Bogajevska. 

Pritikins. 
Izpravņiks. 

Bogajevska 
Izpravņiks 

Boga jevska, 
pritikins. Tiešām, Tatjana Nikola jevna... pareizi! __ aut 

kur citur Redozubovs būtu mani norējis kā suns, 
bet pie jums - nevar! Tāpēc, ka visi jūs cienī.*; 



un neviens nekā neuzdrīkstas..,, 
Bogajevska (mierīgi).: Zina, ka varu izdzīt ārā... 
Izpravņiks. sravo! 
ritikins (sajūsmā).1 Zina! 

p ritikina (nopūšas).1 Tas ir ļoti labi, ja cilvēks jūt, ka viņu 
T) 

var izdzīt! 
^ritikins (sievai nozīmīgi, kaitinot)." Uz ko jūs... to mērķē-

jat? 
"^ritikina* Tā, vispār! Vai tu domāji, ka uz tevi? 
P 
ritikins. Nu kā tad! 
Izpravņiks. Mierā-a! Iedzērāt, piekodāt - ko vēl! 
"'"ritikins. Sarausim zolīti? t> 
^ritikina. Zolīti es arī spēlēšu... 
Izpravņiks. Atvainojiet.1..' 
Bogajevska. Ejiet, mīļais, ejiet.v. 

(Visi aiziet. Bogajevska sēž krēslā, vēdinās ar 
lakatu. No labās puses dzirdama Stepana balss'3 
M a t v e j s izkar un sakārto lukturīšus* 
S t e p a n s un E a t j a iet viens otram bla 
kus. Stepans kā parasti runā asi un it kā zobo-
joties.) 

Stepans. Tur deg prāta dižā uguns, un tās gaismā visi 
godīgie, visi gudrie cilvēki redz, cik netīri 
un slikti iekārtota dzīve* 

Katja (paklusi)0 Vai tur daudz godīgu un gudru? 
Stepans (iesmejas)» Tā... ne visai... 

(Bogajevska klusi smejas.) 
Tāpēc jau es arī saku - ejiet turp! Ziedojiet 
no savas jaunības kaut divus trīs gadus sapņiem 



par jauno dzīvi un cīņai par Šiem sapņiem, ^eme-
tiet daļiņu no savas sirds kopējā protesta uguns-
kurā, kas liesmo pret nekrietnību un meliem... 

TT 
atja (vienkārši). Es iešu... 

Stepans Vap^-jj jļjS izbīsities un atģkal atgriezīsities ša 
jā purvā... bet - jums būs ko atcerēties! jaunību, 
un tā ir jauka balva par to, ko jūs spējat dot..* 

Eatja. Es neatgriezīšos...'; 
Stepans. Te, uz šo elles noštūri, neatlido ne skaņa no tās 

dzīves... Paraugieties, kādi te visi akli, kurli, 
muļķīgi... 

ja (nodreb). Monahovs un doktors atgadina vardes... 
Stepans. Kas jums te ko darīt? Apprecēsities ar kaut kādu 

tirgonīti, kas būs līdzīgs jūsu brālim.(Ierau-
ga Bogajevsku, drusku samulst, sakārto cepuri.) 

Bogajevska (smaida). Ko, mīļais? Kāpēc samulsāt? Viņš labi 
runā2 Katjuša... godīgi runā! Nekā neapsola -
tas ir labi.1.. Bet ja sāks apsolīt - netic/^i...i 

Stepans (parupji, ļoti sirsnīgi). Zināt, jūs esat jauka... go-
§ da vārds! > /. «^^tfc^^J^, . 

Bogajevska'. Nu, nu... ejiet! Ejiet.;., dzīvojiet..,»1 ' 
(Stepans un Katja aiziet.) "J" it* n 

Ai... jūs, mani mīļie cilvēki.'.. 
(Nāk L i d i j a , lasa kādu zīmīti, nervozi 
rausta plecus.;) 
Ļiduša! 

Lidija. Vai jūs esat šeit? Jums tie cilvēki apnikuši, 
ja? 
Manā vecumā cilvēki ātri apnīkst... Paklausies r 
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mazliet, griba tev ko pateikt... apsēdies!... Vai 
zini, esmu Šeit nodzīvojusi nepārtraukti trīsdes-
mit gada..', esmu atradusi no sabiedrības un daudz 
ko tagad nesapratu.«. tāpēc atvaino mani... ja es 
kaut ko neizteikšu pareizi... 

Lidija (uzliek viņai roku uz pleca).; ^evajag par to runāt... 
Jūs taču... par manām attiecībām ar Gerkunu?/w£ 

f/j" fltj 

Bogajevska,^ Jā, jā... Viņi te pļāpā... samirkšķinās... 
Lidija. Kas viņi mums? 
Bogajevska. Nu... tad nav par ko runāt.1 

Lidija (domīgi). Lūk, ja vēlaties... Viņa sieva atsūtījusi man 
vēstulīti, kurā paziņo, ka nejūtot naidu pret ma-
ni». V. ^aut ko tādā garā.Cik cilvēki ir nožēlo-
jami, vai ne? 

Bogajevska. Cilvēki? Jā-a... Viņas man ir žēl.'.. 
Lidija (smaidīdama)» Ceru, jūs nedomāsit, ka esmu spējīga at-

ņemt ubagam viņa vienīgo kumosu? 
Bogajevska» I ^ ^ t t - J ^ ^ i d f c & k a l Tu e s i Bogajevska - un ar to 

pietiek, lai apzinātos savu vērtību».. Tagad es-
mu atpūtusies, iešu atkal pie viņiem... Saki, 
vai viņš tev patīk? 

Lidija. ^e visai.». Bet starp citiem..V 

Bogajevska j, Viņš ir rupjš... skarbs... Nu, lai dievs dod tev 
laimi.oo 

Bidija. Ak krustmāt.".1, ja es gribēšu, pati paņemšu... 
Bogajevska (klusi)» Re, viņi nāk... 
Lidija (plecus paraustīdama). Kāpēc tad jāčukst? 

(Nāk A n n a , M o n a h o v s 5 Č e r k u n s 
. i 

.s: 

I 
4 i 

i 

t i . ,J ' 
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Anna Fjodorovna... Cik tas patīkami. Šo-
dien mana dzimšanas diena un jūs atbraucāt... 

Anna (nervozi satraukta)v Tēlu laimes... Esiet sveicināta, 
Lidija Pavlovna» 
(Lidija sniedz roku, smaida klusējot.) 
Man tik savādi,..! Visu šo laiku dzīvoju gandrīz 
viena pati, vientuļā lauku nostūrī, klusumā... 
un tagad iekļuvu tieši Šai troksnī... pat galva 
reibst... 

Čerkuns (drūmi). Tev vajadzētu atpūsties,',, 
Anna. Vēlāk... Bet kur tad Katja? 
^adježda (Lidijai). Cik Anna Fjodorovna ir kļuvusi jauka, - pa-

skatieties l 
Lidija. Vina vienmēr bijusi tāda skaista... man šķiet..»5 

Kat ja (skrien). Atbrauci! Ai, cik labi... kā es priecājos," 
mīļā... atbrauci! Tu esi novājējusi... bet kādas 
acis. 
(Apkampjas'^ Čerkuns raugās caur pieri,: Nadježda 
novēro viņu un Lidiju, Krūmos Vesjolkina, 
Monahovs.) 

Anna. Kādas? 
Katja. Nopietnas... nemierīgas... 
Anna»? KS, tev klājas, pastāsti? 
Katja« Man labi... interesanti! Es saejos ar Lukinu... 

tēvs par to gremžas - ai, kā! Bet Lukins, - viņš 
ir ļoti gudrs.:,, tikai ar mani viņš runā kā ar 
meiteni... Viņš ar zemniekiem runā daudz labāk.., 

f > » Pastaigāsimies, ja? / frfeļ.^ . ^ V ^ » ļ 
i f u' 

Anna (iet). Viņš taču pats ir no vienkāršiem ļaudīm*.. 
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( C i g a n o v s nāk»; Čerkuns vēro aizejošo \ 
sievu, starp kokiem viņam uzsmaida Monahova ģī-
mis,, Tālāk stāv D o k t o r s ; . ! Lidija, klusi 
dungodama, loba bumbieri.;) 
Ko tad tu tā viesus vienus pameti? 
Nadježda Polikarpovna aizgāja, un es nejūtos lā-
gā tālu no viņas atrazdamies.»'. 
Cik labi jūs protat izteikt komplimentus - uz-
reiz pa saprast nevar... 
Pateicos par komplimentu. 
Bet Jegors ^etrovičsv.. nekad neglaimo*.. 
(Lidija ieiet mājā.-) 
Tas irjfi mežonīgs, slikti audzināts vīrietis. 
Mavrikij! Ko tu tur atradi? 
Zirnekli».»1 

Cik riebīgi! 
Ēs mīlu novērot..» pamācoša nodarbošanās».. 
Ko tad jūs mācāties no zirnekļa, ko? 
Viņš, redziet, noķēra kukainīti un, - pats maziņš 
būdams, - nevar ar to tikt galā..*: Nopūlējās 
gar t©iaun aizskrēja pie kaimiņa5 - palīdzi, tā 
sakot 3 apēst »Wv, • 

Doktors (iztālēm, dobji, rupji)'. Viņš rīkojās tā kā jūs, Mona-
hov*.; gluži kā jūsl'- (Iet projām») 
Ko tas nozīmē? 
Ak kungs»., kā nobiedēja»! 
Piedzēries! Dzērumā daudzi filozofē»«. (Iet 
turp, kur pazuda Doktors») 

Čerkuns. Apbrīnojami rupjš dzīvnieks šis doktors! 

Čerkuns* 
Ciganovs» 

Nadježda* 

Ciganovs. 
^adježda» 

Ciganovs» 
Nadježda. 
Monahovs. 
Nadježda.! 
Monahovs. 
Ciganovs. 
Monahovs» 

Ciganovs»! 
^adježda. 
Monahovs. 
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Ciganovs. 
Nadježda. 

Ciganovs. 

Nadježda 

Vai dzirdat, kā šis sarkanmatainais kungs runā, k< 
Viņš runā patiesību..» un tas ir ļoti teicami... 
^egors Petrovi5s vienmēr runā lieliski..:. 
Mums vēl būs jāšaujas, Žorž, es to nojaušu!... 
Dieviete mana, iesim prom no viņa... viņš atstāj 
sliktu iespaidu uz maniem nerviem... Iesim pa-
staigāties dārzā un runāsim par mīlu...' 

Nadježda (iet). Bet Jegors 3?etroviSs nekad par to nerunā... 
Ciganovsv Viņš ir persona bez kaislībām..» 

Tā nu gan tas nebūs..» Cik jauki jūs viņu uz-
runā jāti "Žorž"»* 

.... 
(Aiziet;* Čerkuns bažīgi bungā ar pirkstiem pa 
galdu un griezīgi kaut ko svilpo. Nāk A n n a , 
K a t j a , S t e p a n s . No mājas atskan 
P r i t i k i n a balss.! Tajā brīdī, kad Anna 
sāk runāt par bērniem, pie galda pienāk I z -
p r a v ņ i k s un P r i t i k i n s » ! G r i -
š a , lūpas kustinādams, uzmanīgi burto uzrakstus 
uz pudeļu etiķetēm.:) 
Es nu gan tam vecajam velnam Redozubovam pateicu 
dažus vārdiņus, viņš mani pieminēs. Viņš bīstas 
mani šeit aizskart, bet es te esmu pašu cilvēks! 
(Skaļi smejas.) 
Divi mēneši pagājuši, bet man šķiet, ka es būtu 
tur vairākus gadus nodzīvojusi! Tas viss ir tik 
drausmīgi!..»' 
Jā-a... dzīve ir nopietna».. 
Vai zini, Katja, - ir cilvēki, kari ar baudu sit 
sievietes... ar dūrēm pa acīm... pa seju, līdz Ķ 

Pritikins. 

Anna »* 

Stepans 
Anna »: 



asinfim... kājām spārda... vai tu saproti? 
Katja (paklusi, ne uzreiz). Es zinu. Tēvs sita māti... Viņš 

Grišu sit... 
Anna (skumji). Ak dievs.1.. man amīļā, manu bērniņi 
Gerkuns. Apsēdies... neuztraucies... 
Stepans Mani jūsu izturēšanās gandrīz vai uzjautrina.5. 

it kā jūs vakar būtu kļuvusi redzīga... 
Anna»: Kādi tur šausmīgi bērni! Viņi ir saindēti... 

Viņi ir slimi.'., skatiens viņiem trauksmains, no-
mākts, mirdz kā bēru sveces... Bet mātes sit un 
nolād savus bērnus par to, ka tie piedzimuši sli-
mi.!», Ak, kaut taču visi cilvēki zinātu, uz ko 
viņu dzīve balstās! 

Pritikins.1 Mēs zinām! Jums tas ir brīnums, bet mēs pat ļoti 
labi zinām! Tauta ir zvēru bars,..' un kļūst ar-
vien niknāks^.. Sievas vēl ir kaut cik lēnīgas^ 
bet zemnieki - tie visi ir arestanti! 

Monahovs.3 Nu, arī sievas. Kas tad slepeni tirgojas ar deg-
vīnu? 

Izpravņiks. jā! Un vai jums ir zināms, kā viņas savus vī-
rus nogalina? Izcep, vai zināt, rausi ar kāpos-
tiem un žurku zālēm - un pacienā, jā-a,1 

Katja (adedzīgi). Jā, kā tad citādi, ja viņi kaujas? Tā arī 
vajag.' 

Pritikina (bailīgi)'";! Ak mīļā! Kā nu tā var runāt! 
Izpravņiks (jokojot). Bet es jūs, cienītā, par tādiem vārdiem. 
Katja. Nepūtiet man dvašu virsū, f-fū! 
Anna (samulsusi). Bet, kungi, ja jums tas viss ir zināms...' 
Gerkuns. Anna, neesi naiva. 

\£UA 
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Stepans (smaidīdams),? Tai jūs domājat ar to te kādu pārsteigt? 

Stepans. 

Čerkuns. 

^atja. Kā es neciešu jūsu smaidu... Par ko jūs vienmēr 
smejaties? 

Stepans. Dzīve ir pilna noziegumu, kuriem pat vārda nav... 
un noziedznieki nav sodīti, viņi joprojām koman-
dē dzīvi... un jūs - tikai vaimanājat... 
(Izprllpiks paņem -^ritikinu zem rokas, un a±i aiz-
iet.) 

Katja. Bet ko tad lai dara? 
Anna. Kas jādara? 

(Griša apskatās visapkārt, paņem no galda pudeli 
un aiziet.) 
Atveriet acis tiem, kas akli piedzimuši, - vairāk 
jūs nekā bnevarat darīt!... nekā! 
7ajag būvēt jaunus ceļus... dzelzceļus.!.. Dzelzs 
ir spēks, kas iznīcinās šo muļķīgo laucinieku 
dzīvi... 

Stepans.! Un pašiem cilvēkiem jākļūst kā no dzelzs, ja viņi 
grib dzīvi pārveidot... Mēs to neizdarīsim, mēs 
nespējam iznīcināt pat to, kas jau novecojis, ne-
spējam palīdzēt mirušajam satrūdēt, jo tas mums 
ir tuvs un dārgs... Ne mēs, kā redzams, radīsim 
jaun§, - nē, ne mēs! To vajag saprast... Tas 
uzreiz katru no mums nostādīs viņa īstajā vietā.. 

Monahovs (Kat jai). Bet jūsu brālītis paņēBi^itreza un re-
dziet - dzer! 

Katja (aizsteidzas).'- Ai... nelietis!... 
Monahovs. Tā ir stipra dzira... 
Griša (neredzams). Un kas tev par to? Nav tava... Lasies, 
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nu... nedošu! 
Stepans (iet uz to pusitf kur troksnis). Viņš viņai vēl iesi-

11S O .. 

Anna. Vai Sergejs Nikolajevičs turpina viņu audzināt? 
Tas var ļauni beigties... 

čerkuns. Nu, Sergejs jau nu gan nebūs mācījis pudeles 
zagt.». 

Anna.! Bet vīnu dzert? (Paskatās visapkārt»! Ātri un 
satraukti runā.) Es atbraucu pie tevis, lai reiz 
visu noskaidrotu, Jegor; 

čerkuns. Atliksim to līdz citai reizei... 
Anna., Nē, pagaidi! Es samierinājos ar domu, ka esam 

viens otram sveši... ka es tev esmu sveša»'..: 
Čerkuns (paklusi:,pasmīnēdams). Sveša? MŪS vienu otram tuvinā-

ja skūpsti - vienīgi tie? 
Anna (skumji).! Nē.. •! es nezinu! Teikšu tikai to» man bez te-

vis tik grūti! Esmu tik muļķīga Vi!» bezspēcīga! 
Es nekā nezinu un nesaprotu...! 

Čerkuns. Paklausies... saki man uzreiz, ko tu gribi? 
Anna. Hedari man pāri! Es taču nenācu dāvanas izlūg-

ties... Es tevi mīlu, jā... ļoti stipri mīlu, 
Jegor... bet es zinu; ja tu esi nolēmis... Tas 
ir veltīgi... ja tu esi nolēmis... 

Čerkuns (dobji). Kāpēc plosīt vienam otra nervus, Anna? 
Anna, ^ana mīla ir maziņa, bet tā mani nomoka... nē, 

neaizej!... Man kauns, ka mana mīla ir tāda... 
Sākumā es jutos aizvainota, bija sāpīgi... Kad 
braucu projām, domāju par nāvi... 

Čerkuns (drūmi). Ko es tev varu pateikt? Bs tevi nesaprotu... 
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Anna (bailīgi, lūdzoši)* Ēsmu tik nevarīga... tik niecīga... 
un viss ir tik drausmīgi... kad esmu viena... Tik 
nepanesami žēl redzēt slimu, sadauzītu bērnu, kurš 
bīstas pat raudāt..* 

Čerkuns (cieti). Anna, man jāzina, ko tu gribi. 
Anna. Ai*.* es gribu palikt tavā tuvumā vēl brīdi... 

īsu brīdi! Es tevi netraucēšu... dzīvo, kā gribi! 
Bet man tas ir nepieciešami. 

čerkuns (drūmi). Tev būs grūti ~ pielūko! 
( K a t j a nāk.) 

Anna (vārgi smaidot)* Tad es aiziešu... es aiziešu! Redzi, es 
nekā nesaprotu, līdz Šim brīdim es ne par ko nees-
mu nopietni domājusi... Tev vajag mani iemācīt... 

Katja. Par ko tu runā? 
Anna*. Par dzīvi, manu meitenīti (Vīram.) Tev vajag man 

kaut ko dot par to, ko esi paņēmis*.* 
Čerkuns. Nezinu.:., kā es to izdarīšu... nezinu, Anna! Man 

tik neveikli...1 

Katja (īdzīgi).1 Abā! ^eveikli! Tā, jā! (Piesper kāju.) Ek.. 
neieredzu vīriešus! Kādreiz es to Lukinu... tā 
apstrādāšu»! 

Anna (smaidīdama)» Man jau arī neveikli... dumas, ka es esmu 
tāda... Bet kurp lai es eju? Nezinu... Manā ģi-
menē viss pa vecam, visi pārliecināti par savu 
taisnību, un visi 'dusmojas, visi apvainojās, ^e-
cas mēbeles un grāmatas, veca gaume... viss salts 
unnneazīvs! Brīžiem viņi piepeši satrūkstas, sāk 
rosīties un runā ar niknumu un bailēm par to, ka 
dzīve ir samaitāta... un tad atkal iegrimst kā tva 
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nā, dzīvo atmiņās par veciem laikiem,. 
(Pie galda pienāk O i g a n o v s un N a d j e ž 
d a Oiganovs ielej sev vīnu.) 
Esmu atradusi no viņiem, nevaru viņus saprast... 
Ar jums, mana dārgā, i patīkami, i bīstami, kā bez-
dibeņa malā*.» 
Gik jūs daudz dzerat! 
JŪS salabāt? 
Nesaki viņai, Anna. Lai viņa nomirst aiz ziņkārī-
t)3So « © 
Bet es jau redzu. c „ Ek, būtu jūs mans vīrs.'., es 
jūs valdītu tā! (Sažņaudz dūri cieši.5) 
Nu, nebiedējiet mani...' 
Tu mana mīļā».. 
(Aiz kokiem parādās M o n a h o v s . ) 
Kā tas mani kaitina, ka tā inde, ar kuru gribēju 
jūs saindēt, uz jums neiedarbojas,.»; Oik žēl»*» 

Anna (ātri)»i Iesim prom no šejienes, Katja»., (Ved viņu aiz 
rokas,!) 

Kat ja.! Tikai ne uz istabu»! Uz lapeni»!*, 
Čerkuns (pasmīnējis iet mājās)» Tu pārāk atklāti kārto savas 

lietas, Sergej* 
Oiganovs. Pasaule ̂ 'ar par tām jūsmot, ja vēlas... 

IX • 

Nadježda (domīgi) Žo£žs... mīļš vārds!.., Mavrikij, ko tu tur 
dari? 

Monahovs (pienāk, pamāj ar galvu uz galdu). Uz Šejieni nāku! 
Nadježda. Nav labi tā - līst visiem acīs... 
Monahovs (pazemīgi)., Ko tu ņurdi? Vai atkal vēders sāp? Vai 

varžacis? 

Oiganovs. 

Nadježda. 
Katja * 
Čerkuns» 

Katja J 

Čerkuns. 
Anna. 

Oiganovs. 
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Nadježda (Ciganovam). JŪS saprotat: viņš tīšām runā rupji un 
riebīgi, lai atbaidītu no manis vīriešus... 

Ciganovs. Jā? Interesants paņēmiens... 
Nadježda (sirsnīgi un vienkārši). Ai, kaut jūs zinātu, cik viņš 

ir riebīgs cilvēks! Te viņš saka, ka mana mute 
smako..• 

Monahovs (uzbudināts). Nu, ko tu, Nadja! Kam tad es teicu? 
Nadježda (tuvojas viņam). Vai atgādināt? Es atgādināšu... 
Monahovs (atkāpjas). Nu, tu nu gan, Ndja... Kas tad tas? Es 

taču pajokojos... 
(Viņi aiziet starp kokiem. Ciganovs gurdi atsēžas 
krēslā, viņa seja skumīga. Pie galda pienāk 
D r o b j a z g i n s un G r i š a . ) 

Drobjazgins, Sergej Nikolajevič! Atļaujiet jums pavaicāt, kas 
ir slepeni netikumi? 

Ciganovs. To es jums neteikšu, mans draugs,., Atzīstu par 
labāku, ja jūsu netikumi paliek redzami... Tas ir 
skaistāk un ievērojamāk,1.. 

Drobjazgins* Bet vai ir arī slepeni tikumi? 
Ciganovs. Tie laikam gan vienmēr ir tādi... Neesmu manījis 

redzamus tikumus... 
Griša. Bet kā saucas... tas zaļais, biezais... ko jūs man 

pirmo reizi pasniedzāt...' Vai atceraties? 
Ciganovs. šartrezs, jaunekli..,; 

(Griša atkārto pusbalsī un smaida. Dārzā M a ta-
v ē j s aizdedzina lukturīšus.) 

Drobjazgins, Sergej Nikolajevič, bet kurš ir gudrākais no gud-
rajiem? 

Ciganovs, Par šo lietu filozofijas vēsture saka sekojošo: 



- 79 - \ 

bija trīs gudrie: pirmais pierādīja, ka pasaule 
ir doma, otrs apgalvoja pretējo, - es patiešām 
neatceros, ko īsti. Bet es noteikti zinu, ka 
trešais paveda pirmā sievu, nozaga otram manuskrip 
tu, izdeva to kā savu, un viņu vainagoja lauri... 

Griša (jūsmīgi). Ve-eikli! 
Drobjazgins (nedroši)v N-jā... tiešām... piešmauca! 
Ciganovs. Un piemetiniet: apveda ap stūri...' Bet tagad ie-

* 

dzersim un - lai dzīvo jaunība! Cilvēks vēlu sa-
prot, cik tas ir brīnišķīgi - būt jauneklim! 
( L i d i j a stāv ar puķi rokās un īgni noskatās, 
kā vīrieši dzer.) 

Drobjazgins (domīgi). Sergej Nikolajevi5, man šķiet, ka zādzī-
bas notiks vienmēr. 

Ciganovs. Visādā ziņā, īpans draugs... Vismaz tik ilgi, ka-
mēr kāds nenozags visu... saprotiet - visu!... 
Tad nebūs ko zagt, un visi cilvēki gribot negri-
bot kļūs godīgi...1 

Griša (skaļi smejas). Visi bss kaili... Bet Jemeļka Pugačovs 
gribēja visu nozagt, taču arī viņu izvārīja dzī-
vu... izkausēja katlu sudraba, un viņu ar galvu 
tur iekšā... nosprāga! (Skaļi smejas.) 
Tēvoci Serž! 
Ko pavēlēsit, mana dārgā! 
(Drobjazgins un Griša godbijīgi atvirzās un aiz-
iet.) 
Kādēļ jūs viņus ...tā? 
Patīkami, vai zināt, šos divus sivēnus drusku sa-
maitāt... Varbūt netikumi padarīs viņus līdzīgā-

Lidija. 
Ciganovs. 

Lidija. 
Ciganovs. 
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kus cilvēkiem... ko? 
Lidija. Seržs Oiganovs, šis gardēdis un lauva, šis nese-

nais modes noteicējs - piedzeras... un kādā sa-
biedrībā? 

Oiganovs." Un iemīlas akcizes uzrauga sievā... Jā, zeme slik-
ti griežas, kosmosa harmonijā kaut kas ir samaitā-
jies...1 

Lidija» Nē, tiešām, - kas ar jums notiek? 
Giganovs (paklusi). Kas tā par sievieti... velns parāvis! 
Lidija» JŪS muļķojaties? 
Oiganovs. Nē... 
Bogajevska (sauc). Sergej Nikolajevič! 
Giganovs. TājuT.. Tai zināt, mana dārgā. .. es varbūt piedāvā-

šu viņai llikumīgu laulību».. Kā asprātīgie bodes 
zeļļi runā, man jau esot pienācis laiks doties 
laulībā... Tai iesim? 

Lidija. Nē. Smagi skatīties uz jums, kungi... gribas aiz-
braukt no šejienes... 
Tai tāpēc, ka kāds negaidīti atbrauca? 
Kāpēc gan jums jābūt vulgāram arī ar mani? 

Oiganovs, 
Lidija. 

aO 

Anna. 
Lidija. 
Anna 
Li di ja» 
Anna. 
Lidija. 

(Giganovs parausta plecus un filzietļ. Lidija, klu-
si dziedādama, iet pa labi» TIņai pretim ātri nāk 
A n n a . ) 
Tai jūs saņēmāt manu vēstulīti? 
Kādēļ jūs to rakstījāt? 
Es jūs aizvainoju? 
Kan šķiet»., jūs pazemojat sevi... 
Ai... vai tas ir svarīgi, kad mīl! 
Jūs man kaut ko gribat pasacīt? 
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Anna (uztraukti un skumji)Jā, jā! Neniciniet mani.., es pa-
ti sev šinī mirklī esmu pretīga... Man nav ci-
tas vietas, saprotiet, nav man citas vietas... Dzī-
ve ir tik milzīga. Es varu dzīvot tikai viņa tu-
vumā. .. 

Lidija (auksti)V Kāpēc man tas jāzina? 
Anna. ^erunājiet tāW Stiprajiem jābūt labiem».. Es jums n 

gribu pavaicāt un nevaru..» jūs zināt, ko es gribu 
vaicāt? 

Lidija, Jā. Liekas, ka zinu... Tai es mīlu jūsu vīru -
vai to? Nē, nemīlu.1., 
(G r i Š a uzmanīgi pienāk pie galda, paņem pu-
deli vīna un pazūd.) 

Anna» Tai taisnība? (Satver viņu aiz rokas.) Bet -
viņš? Tiņš - jūs? Sakiet! 

Lidija. ^ezinu. Nedomāju.»« 
Anna (skumīgi). To nevar nezināt! 
Lidija. Mēs esam draugi... daudz ko runājam...? 
Anna (lepni). I! Tagad es pati varu par daudz ko runāt! 
Lidija (smaidīdama). Nu, tad jau ir jauki! • 
Anna. Esmu sieviete, es mīlu, es gribu būt ar viņu... 
Lidija. Tai drīkstu aiziet? 
Anna (sirsnīgi). Es jums esmu pretīgas ja? Saprotiet, - es 

citādi nespēju dzīvot... 
Lidija. Piedodiet..» bet, man šķiet, jūsu.», tāda mīla -

viņam ir smaga.., 
Anna. Tiņš ir stiprs, viņš ir ļoti stiprs! 
Lidija. Uz redzēšanos! (Aiziet.) 
Anna. Neniciniet mani/,. Nu, viss vienalga! Ak dievs..1. 
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palīdzi man... palidzi man! / , —V^ fn^ļ. & e'/Stf't-a. , 
(Nāk I z p r a v ņ i k s un P r i t i k i n s 
abi stipri iereibuši»' Anna, viņus ieraugot, stei-
dzīgi pazūd.) 
Iedomājies, Arhip, ka tu esi izpravņiks un tev va-
jag precēties... ar ko? Lūk, jautājums... jā! 
Es katrā gadījumā precētu tikai bagātu..-*' 
Tas pats par sevi.' Bet ja nu viņas abas ir bagā-
tas - i Monahova, I Lidija Pavlovna? Nu? 
Es ņemtu Lidiju Pavlovnu... 
N-jā... bet kāpēc? 
Tāpēc, ka Monahova ir precējusies... Bet tas stu-
dents, vai zinātV:.* es jums teikšu... 
Velns ar viņu! Zeņķis... Viņa ir precējusies... 
hm... pareizi! Bet viņa jau var kļūt atraitne.... 
To katra sieviete var.,v 

Izpravņiks (pārsteigts). Tiešām... katra! F-fū! Tātad - mēs 
visi mirsim..> Tu saproti? 
Tāds ir likums»] 

i -

Pareizi - likums!... To tu labi pateici... maita! 
Noliks tevi un - guli...: 
Viņš runā tādus vārdus.... ai-ai! 

Izpravņiks (domīgi). Citi cilvēki brauks medībās, spēlēs kārtis., 
bet tu - guli. 
JŪS iegaumējiet... Jā! Viņš teic - tauta ar sa-
vām asinīm... 
Blēņas! 
( D r o b j a z g i n s skrien.) 

Pritikins. Nē... viņš - ir augonis! 

izpravņiks. 

Pritikins. 
Izpravņiks. 

Pritikins. 
Izpravņiks. 
Pritikins. 

Izpravņiks 

Pritikins. 

Pritikins. 
Izpravņiks 

Pritikins. 

Pritikins. 

Izpravņiks, 

J 
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Drobjazgins. Jakov Aleksejevič, iedomājieties! Doktors iezvēla 
Monahovam pa purna! 

īzpravņiks. Kas noticis? Kāpēc? 
Drobjazgins. Nav zināms... 

(Visi trīs iet az mājām* Aiz kokiem parādās D u ņ 
k a s v ī r s , galīgi piedzēries, noskrandis. 
č e r k u n s toed aiz rokas D o k t o r u , aiz 
viņiem nāk M o n a h o v s un pēc tam S t j o -
p a * ) 

Čerkuns. JŪS tūlīt aiziesit.. 
Doktors (rēc). Kas jūs tāds esat? JŪS te visus samaitājat... 
Čerkuns (klusi)»; Nu... klusu! Ka uniet ies »".'.'• 
Doktors. JŪS abi esat kraukļi.!.*! Es jums neesmu maita»!.» 

mani jas nenoknābāsiet kā Redozubova.Kas jūs 
tāds esat, es prasu»; 

Čerkuns. Nu, ejiet taču! (Ved viņu dziļāk dārzā.) 
Monahovs (priecīgi Stjopai)'.! Tu redzē jia kā viņš viņam? Kāds 

brīnišķīgs... drošsirdīgs! Cik vienkārši... satvē 
ra un aizveda* (Seko ČerkunamV) 

Stjopa (sauc). Jegor Petrovič! (Ierauga tēvu - sabijusies un 
saniknota). Atkal atnāci,., atkal! Kādēļ? Ko 
tev vajag? 

Duņkas vīrs. Stepanida! Es esmu tavs tēvs... pareizi? Tātad.» 
nāc pie manisi 
Es negribu! Ej prom! Es neiešu».. 
Bet es tevi ar policiju*.. 
Kapā - aiziešu.."»! 
(Nāk Č e r k u n s ' , M o n a h o v a s A n n a 
L i d i j a s C i g a n o v s s ) 

Stjopa. 
Duņkas vīrs, 
Stjopa. 



Čerkuns. 
Duņkas vīrs 
Stjopa.; 

Anna. 
Čerkuns. 

Tai dzirdēji? Tu neesi mans tēvs... tu esi mana 
liksta... 
«Jau atkal? Ko tev vajag? 
Pēc viņas, pēc sitās...5 

Tiņš pēc manas dvēseles atnācis... 
Ejiet projām, Stjopa...; 
Nu, taisies, ka tiec! 

Duņkas vīrs. Ja jau atņēmāt meitu... dodiet kaut rubli.! 
Stjopa (izrauj no kabatas naudu, nosviež to un skrien projām.) 

Ņem! Aizrijies! Še! 
Paklausies, ja tu.'.* 
Ak, nu kāpēc jūs ar viņu runājat? 
Atļaujiet, Nadježda Polikarpovna.*'; 
Jūs nepavisam nedrīkstat runāt ar tādiem. Tu -
ej prom..;, un rīt es pateikšu izpravņikam, lai 
viņš tevi iznīcina.;.. 

Duņkas vīrs (uzlasa naudu)'* Mani nevar iznīcināt... es nebīs-
tos... 
Kāds vīrietis, ko? Joprojām aug,;.'* 
Apzinās savu spēku..* ^evarības spēku... 
Lūk, jūs, Sergej Ivanovič, viņam vienmēr dodat.*. 
Ai, neraizējieties! Tas mani neizputinās*.. 

Nadježda (Cerkunam). Kāda jums šodien smaga diena..* Tikai na-< 
f V _ <ļL. /zbA.cl̂  , /vO, 

Čerkuns. 
Nadježda„ 
Čerkuns. 
Nadježda; 

Ciganovs 
Lidija. 
Anna. 
Giganovs 

patikšanas! •!.« 
o-

Anna (neviļus, kā atbalss)» Smaga..... Tu esi noguris, Jegor? 
Čerkuns. 

Nadj&žda. 

Ea... nezinu, kas ar Šito cilvēku jādara, lai 
viņš atstātu savu meitu mierā? Tas kaitina*.. 
Jums nekas nav jādara! Es pati... jūs tikai ne-
uztraucieties. .. 

/ 



Oiganovs* lviana dārgā, man šķiet, ka jūsu laulāts draugs ir 
uztraucies..V 

Nadježda (it kā izbrīnījusies:).1 7i»?... 
Gerkuns (pēkšņi sadusmots)V Tiņš i: kā netīrumu peļķe, kurā ie-

mīts ar kāju... jūsu .aulāts draugs... 
Anna (paklusi,.pārsteigta)* Jegor.,. ko tu? 
Oiganovs (pasmejas). Tu pārspīlē, ŠoržV.. 
Gerkuns (Nadježdai). Ss brīnos, kā jums nav kauna ciest savā tu-

vumā tādu... nekrietn cilvēku? 
Nadježda (sajūsmā, pat elpai aizraijpties). Ak.'., kā jūs to iz-* 

teicāt!... Cik pareizi... .cik bargi! (Ciganovam.) 
Lūk, kas ir briesmīgs.-., lūk, kas! 

Anna (bažīgi Lidijai).1 Mans dievs». Cik viņa.:., savāda.»,1 vai 
ne? JŪS redzat? 

Lidija. Jā... redzu..»• Iesiū. 
Nadježda. Es... neesmu savāda.,, es mīlu vīrišķību*.» 
Gerkuns (samulsis). Nu...1 tas ja, ir kaut kas... es nesaprotu! 

Iešu... pastaigāšos 
Nadježda. Es arī ar jums... arī... (Aiziet») • -i 
Anna (satraukti, Ciganovam) . Tiija • ir smieklīga - jā? Tiņa - ir 

mīļa, es saprotu.!.:, bet - tikai... slikti audzi-
nāta? 

Oiganovs (Annai). Jums jāatpūša no eeļa grūtībām* Te ir tik 
skaļi».* raibi».. 

Anna. Jā»:., es iešu... JēV . kāda viņa,.» tomēr».» 
(Steidzīgi aiziet. C.ganovs smēķē un smaida,, Var 
dzirdēt piedzēruša bslsis un smieklus - nāk M o « 
n a h o v s , D ^ r c b j a z g i n s un G r i -
š a . ) 
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Lidija (ar riebumu).' Cik tas viss ir pretīgi..» Arī šī sie-
viete... abas šīs sievietes... Cik viņas nožēlo-
jamas... Ko jūs smejaties? 

Ciganovs» Bet ja nu viņa pēkšņi ir atradusi varoni, ko? 
Lidija (ne tūliņ). Nē. Tas... ir neticami, tēvoci Serž... Jf 
Ciganovs (pasmaidīdams). Kas tur neticams? ^^^^žJ^ZZZ, 
Monahovs. "Viņš - man iesita? Labi... Lai!»». Bet es esmu 

dzīvs... Taču viņš drīz nosprāgs... 
Lidija. Nāk piedzēruši. .. es aizeju.-.» 
Ciganovs. Ejam»». 
Griša (pārliecināti)* Es arī... varu dot pa purnu... jā! 
Lidija. 
Ciganovs. 

Drobjazgins, 
Monahovs.' 

Bet - kāpēc, kāpēc viņš iejaucas Šais... dubļos? 
Tā ir - stihija.'., tā ievelk... tā ir kā magnēts, 
mana dārgā... Izsalcis instinkts... drusku pār-
klāts ar apvalkātu romantiku... 
(Viņi aiziet* Monahovs pamirkšķina saviem ceļa 
biedriem un draud aizejošam Ciganovam ar pirkstu.) 
Kāpēc? Viņš ir ļoti gudrs... nudien! 
Kas tas ir - gudrība? 

v f i t m Cv (Skaļi smejas, Drobjazgins un Griša piebalso vi-
'H/C i * j ^ 
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C E T U R T A I S C Ē L I E īī S 

Liela, mājīga istaba. Uz dīvāna'pusguļus atlaidies smēķē 
C i g a n o v s . A n n a , viegli skarot taustiņus, kaut ko 
spēlē. Istabas vidū sēž pie galda B o g a j e v s k a , liek 
pasjansu, Čerkuna istabā S t e p a n s klusi klaskšķina skai-
tāmos kauliņus. Č e r k u n s , domās nogrimis, staigā pa is-
tabu, apstājas pie loga, skatās tumsā. Vakars. Deg lampa. 

O ' J - I • Jjļ Kt^ " ' X )< 
Bogajevska. Vēsi! 
Anna. Vai pasniegt lakatu? 
Boga jevska ̂^,-ļiiduša aizgāja pēc tā. m 

Ciganovs. 
Stepans. 
Bogajevska. 
Stepans. 
Bogajevska. 
Stepans. 
Bogajevska. 

Ciganovs. 

Jaunekli, beidziet tur kabinetā! 
X > 

Kad noķeršu - izbeigšu,,.. ̂  © 
Ko jūs ķerat? ^ r~-> (7 

Tirgoni Pritikinu... 
Vai tad viņš. krāpj? 
Diezgan cītīgi... 

i s 

Jā... viņš ir un paliek tirgotājs! Pat iemīlē-
jies - krāpj... -

.—— 57/ 
Tā ir visu Šķiru īpašība... Esmu būtībā pret 
krāpnieku atklāšanu: tas tikai izsmalcina viņu 
paņēmienus. Ko tu visu laiku staigā, Jegor? 
Ko tu gaidi? 

Čerkuns (ne tūliņ). Tāpat vien... staigāju... Un kas tev par 
to? 

1 



- 88 - \ 

Giganovs» Man vairs jautājumu nav, kā saka prokurori..» 
Kāds nejēdzīgs laiks! ^ . 

Anna. Viņu satraucis strīds... 
Čerkuns (sausi)» Kā tad tev tas zināms? 
Anna. Man šķiet»., kad nesaprotas - tas kaitina... y. x <?Coy~e>r 
Čerkuns (zobgalīgi). Jā? Apsveicu»., ļoti oriģināls novērojums^ 
Bogajevska.\/lnteresanti strīdējāties..» jā! Kaut gan es nekā IT " 

nesanratu... tomēr interesanti! 
čerkuns» Lidija Pavlovna ir pārāk vaļsirdīga... 
Giganovs. To saki tu? 
Bogajevska.\/Bet man būs garlaicīgi, kad jūs aizbrauksit... 

ļoti garlaicīgi! 
Giganovs» Brauciet mums līdzi» Kas jums te ko darīt? 
JBogâ sjES-ka. Bet tur? Man, tētiņ, nekur nav ko darīt... Jn es 

visu mūžu nekā neesmu darījusi.». 
Giganovs. Un nevienas kļūdas? 
Bogajevska (kārtis jaucot). Un arī nevienas kļūdas..\J Nē, Anna. 

Pjodorovna, neiznāca».» 
Anna (skumji)» Nē! Žēl... Man tā gribējās, lai iznāktu».», 
Bogajevska. Bet mēs, rau, vēlreiz pajautasim liktenim... 
Stepans (svinīgi, jokojot). Liktenim neko nevar izdarīt ar va~ 

Čerkuns (paklausu). Liktenis pats pieveic cilvēkus... 
Stepans. TJn sevišķi - alkatīgos... 
Bogajevska. Un jūs tik klabināt un klabināt... 

(Ienāk Lidija ar lakatu. 0 / c f 
Giganovs. Kamēr liktenis jūs noklabinās..» 
Bogajevska. Nu paldies, Ļiduša... Vai tu jau dzirdēji - Ar~ 

hipam Pritikinam romāns ar Marju Vesjolkinu.*. 
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Lidija. 
Boga jevska 
3iganovs. 

ik tas interesanti, krustmāt! 

Lidija. 
Oiganovs, 

Lidija. 
Oiganovs. 

Lidija. 
Stepans. 
Bogajevska. 
Oiganovs. 
Bogajevska 

Tomēr,.. amizanti,,. c' ' cT" V^, 
Jūs, mana dārgā, nekas ci'ts neinteresē kā tikai 
jāšanas sports... Savādi jūs dzīvojat! Aulekšo-
jat pa laukiem vienalga, lai kāds laiks - tas ir 
viss! Apbrīnojami esat pārvērtusies... 
Uz slikto pusi? 
Protams! Cilvēki jau no bērnības iet tikai šajā 
virzienā» 
Ja tā, - ko tad brīnīties? 
Es gaidīju, ka jūs būsit skaists, indīgs zieds ne-
tikumu pļavā... bet jss... kas jūs esat? Ko jās 
meklējat? Ko jūs vēlaties? 
Atradīšu, tad - uzzināsit! 
JŪS nemeklējat tur, kur vajag.», ne tur! 
Varbūt es traucēju jūsu daiļrunību? 
Ai nē! Kāpēc?X 
Nu, tad! Ja/daži manā klātienē kautrējas runāt 
nepieklājīgi... tā teikt, cienījama vecenīte... 

Lidija. JŪS esat pārāk barga, krustmāt... Sabiedrībā, ku-
rā es gāju, runā vēl sliktāk... v t 

Bogajevska. Sliktāk? Nu, atvainojiet... esmu 
V 

Stepans (strauji pieceļas)<?4^Tu? Kā ir? Kas ir? /" 
Katja. Jā... braucu»»» 
Stepans (atzinīgi). Bravo! Lieliski... 

Katja (tuvojas Annai). Smagi! Viņš rqud... tēvs raud! Tāds 
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nožēlojams..a 
Stepans. Tā ir - atmaksa». Viņš visa mūža ir apspiedis cil-

vēkus. .. 
Katja (piesperot ar kāju). Neuzdrošinieties tā! Nav jūsu darī-

šana ... 
Anna. Nu, neuztraucieties... Nekas... 
Ciganovs. Tā tieši ir viņa darīšana... jo viņš taču jūs iz-

vilka . o « 
Katja. Mani neviens nav izvilcis, es - pati... Nerunājiet 

muļķības... Bet tēva man žēl.... es viņu mīlu... 
es zinu: viņš ir rupjš, viņš ir nežēlīgs... bet 
visi ir tādi! Visi cilvēki ir rupji un nežēlīgi... 
Arī jūs, Stepan Daņilovič... arī jūs... 

Stepans (nosarkst, smaida). Var jau būt... nu, un kas par to? 
Dzīve tā ir iekārtota, ka nežēlība nepieciešama... 

Katja. Es ienīstu jūsu zobgalības... Klusējiet! 
Anna. Nomierinies... Iesim pie manis! (Ved viņu savā 

istabā.) 
Čerkuns (smaidīdams). Mīļš zvēriņš... 
Ciganovs. Bet jums, jaunekli, būs kašķīga sieva... 
Stjopa (ienāk). Stepan Daņilovič... 
Stepans (nīgri). Vai jūs bez nekrietnībām nevarat?... 
Čerkuns (vaigstās). Kungi! 
Stjopa. Stepan Daņilovič, GogāBns jūs vēlas sastapt... 

(Stepans strauji pagriežas, iziet gaitenī. Stjopa 
seko viņam.) 

Ciganovs. Dūšīgs jauneklis».. Kāpēc jūs smaidāt, Lidija 
Pavlovna? 

Lidija. Labs pāris... 
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Čerkuns, 
Lidija, 
Ciganovs. 
Lidija. 
Ciganovs. 
Lidija. 

Stepans. 
Čerkuns. 

I-jā... jauki... 
Viņus gaida skaista dzīve... 
Bet droši vien trūcīga... 
Lukins man patīk... Viņā ir kaut kas īpatns... 
Viņa smīns jūs noliedz... 
Tas visus noliedz... 
(No gaiteņa nāk smaidīdams S t e p a n s , aiz 
viņa G o g i n s, ģērbies jaunā, labā vamzī. 
Viņš mīņājas un kaut ko čukst Stepanam pie auss.) 
I, nē, sakiet pats, siņjor... 

M. 
Kas par lietu? Ko jums vajag, Gogin? 

atvejs (kautrīgi). Nu, ziniet... gribu precēties... 
Ciganovs. Oriģinālil. £ā tad jūs tā sadomājāt, ko? 

Tāpat vien... ir laiks! Man ir divdesmit trīs ga-
di... 

Matvejs. 

Čerkuns. Nu? Un kas tālāk? 
Matvejs. Nu, palīdziet, Jegor ?etrovič! 33s atkalpošu... 

Tā kā pats esmu no zemnieku kārtas, tad zinu visas 
viņu vājās vietas... es jau viņiem nepieļaušu... 

Stepans. Izaudzinājuši cilvēku... tēvijai par labu... 
( K a t j a un A n n a iznāk, nostājas pie pia-
nīno.) 

čerkuns (sabozies). Ar ko - palīdzēt? 
Matvejs. Nu, redziet... Es izraudzījos Stepanidu, bet viņa 

negrib: neiešu, viņa saka, un beigta balle! Viņa 
ir tāda pazemīga, neizlaidīga, es domāju: būs bi-
jīga... Tad nu es jūs un cienīto kundzi gribu 
lūgt - iebaidiet viņu! 

Čerkuns. Kādēļ tad tā? 
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Matvejs. Nu, lai viņa pie manis nāk, citādi nosolieties vi-
ņa atdot tēvam! No tēva viņa bīstas kā no nāves. 
Bet es šim jau iedevu pusrubli, lai tas viņu uz 

* / 

manu pusi pastumj... 
... ļ 

Katja (pS^teigta)» Ai, kāds nelietis! 
Matvejs (saraujas). Ko-a? 
Čerkuns (sausi, Stepanam). Dodiet viņam aprēķinu... 
Matvejs (pārsteigts). Aprēķinu? Man? Par... par ko? 
Stepans. Padomājiet, par ko tas varētu būt! 
Čerkuns. Ejiet... 
Matvejs (nokrīt ceļos). Jegor Petrovič... 
Čerkuns (asi). Piecelties! 
Matvejs (uzšaujas). Sergej NikolajeviS, par ko tad? 
Katja (svinīgi). Ahā-a! 
Matvejs (raud). Ko ļaunu es izdarīju? Ai, ai, Stepan Daņilo-

vic... nolikāt jūs manu galvu zem cirvja... 
Giganovs. Tagacļ _ ejiet!... Vglāk varbūt... 
Čerkuns (mierīgi). Nekas nevar būt... 
Matvejs (aizejot ar Stepanu). Kungi... velti jūs tā darāt. 

7ai tad tā var? Ko? Pēkšņi, bez kāda iemesla... 
Ko? 

Giganovā (Cerkunam). Es nedomāju, ka tu esi rīkojies kā Zaļa-
mans... nē! Naudu viņš jau ir sazadzis... kāpēc 
viņu aizdzīt? Viņa nav dumjš puika... Bet kulaks 
būs tik un tā... Gudri cilvēki irxfe±gvisninēr ir b » * 

Z J- O • * 

Stjopa (ieskrien un nokrīt Cerkunam pie kājām). Jegor Petrovie 
lai dievs jums dod... 

Čerkuns. Ej, velns parāvis! Tūlīt piecelties! 
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Stjopa (pieceļas). Es baidījos, es trīcēja.*, domāja - viņi ma-
ni atdos tam... 

Katja. Kāda muļķīte... 
Anna. Stjopa! JŪS neviens nevar... 
Stjopa (izbijusies). Bet es taču esmu viena! Gluži viena! Ar 

mani visu ko var izdarīt... un viņi mani paņems... 
tēvs un tas... viņi paņems!... 

Anna (pieiet pie viņas). Ko jūs, Stepan... 
Stjopa. Aiziegu klosterī... no turienes nepaņems... Taču 

nepaņems?! 
Anna (aizved viņu pie sevis). Nāciet pie manis... 
Katja (Čerkunam). 'To nu jūs labi izdarījāt! Tā arī vajag... 

Viens, divi - puns pierē, un patikšanas nekādas... 
Čerkuns. Beidzot izpelnījos jūsu uzslavu... 
Ciganovs (žāvādamies). Ko gaidīju ar nemieru un ilgām... 
Čerkuns. Bet kad es, lūk, tā - viens divi - jūsu tētiņu 

pārmācīju.». 
Katja (ieskrien Annas istabā).. Ak jūs! Tas taču ir mans tēvs.. 

(Anna nāk pretim, pielej glāzi ar ūdeni un aiz-
iet .) 

Anna. Cik tu labi rīkojies, Jegor... 
Čerkuns (viebjas). Nu, pietiek, Anna... 
Ciganovs. Jā, Žorž! Tieši pazemība varonim piedien visla-

bāk. . o 
Lidija. Nē, krusttēv Serž: svarīgi, cik ātri varonībai 

seko uzslava!... 
Anna (aizejot). Kā jums, kungi, neapnīk izsmiet visu uz pasau-

les? 
Čerkuns (drūmi). Liekas, jūs domājat, ka es neesmu spējīgs visu 
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to pareizi novērtē? Ja? 
Lidija (ieklausās), Zvans? 

v 
ūerkuns (ātri). Jā».» Iešu, atvēršu... (Iet.) 

\ 

cSv -ter ̂  

Oiganovs. 
Lidija. 
Bogajevska 

Oiganovs. 
Bogajevska 
Lidija. 
Bogajevska 

Bet es zinu, ko viņš grib sastapt... 
Kāpēc jūs klusējat, krustmāt? 
Nevar taču vienā laikā domāt un runāt... Man te 
kaut kas sarežģījies... 
Bet es zinu, ko viņš gaida... 
Nez kā radusies piektā dāma un nav desmitnieka... 
Lūk, devītnieks... un tā nav dāma - tas ir kalps.. 
Patiesi tā.»» re1 nu! Acis nerāda.»» Kalps... 
nu-u! 

Oiganovs (dzied). Bet es zinu... bet es zinu... 
Lidija. Nav asprātīgi, krusttēv Serg... Krustmāt, vai jūs 

drīz iesit savā istabā? Tas ir ļoti kaitīgi, tik 
ilgi sēdēt... 

Bogajevska (norūpējusies). Pagaidi..» es tūlīt... Jā... es -
drīz vien... 
(Nāk Č e r k u n s , 

Čerkuns. Vai neatradāt? 
Izpravņiks (gurdi). Nē. Velns viņu zina, kur viņš ir... Un 

kurp no šīs pilsētas var aizbēgt? Labvakar, Lidi-
ja Pavlovna... Labu veselību, godājamā Tatjana 
Nikolajevna... (Klusējot spiež roku Ciganovam.) 

jRņgaj^vska (uz viņu nepaskatoties)*\/nu, ko jūsu ierēdnis? 
Izpravņiks. Pazuda, nelietis..» Meklējam, meklējam... Pat 

rīkle izkalta! 
Pēdējai nelaimei varu palīdzēt. (Ielej vīnu.) 
Jā, cik tad viņš nozaga? 

I z p r a v ņ i k s . ) 

Oiganovs. 
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Izpravņiks, Četri simti sešdesmit trīs rubļus un trīsdesmit 
divas kapeikas... lempis! Būtu paķēris visu, -
tur bija kādi astoņi tūkstoši... Bet viņš paķēra 
vienu paciņu, ēzelis! Un beidzot - nu, nozaga... 
nu, kas par to? Nekā sevišķa nav... tā taču nav 
slepkavība! Atnāc un pasaki, - te es esmu... Sa-
ņemsi par to vainas mīkstinājumu... bet viņš -
esiet tik laipni, pazūd... un nu deviņi cilvēki 
viņu meklē... 

Čerkuns. Nelaimīgais zeņķis... 
Bogajevska (no kārtīin acis nepaceļot). Un kā ubags... nozaga 

pat kapeikas.,.. 
Ciganovs. Bravo, Tatjana Nikolajevna! 

(Lidija un Čerkuns smejas.) 
Izpravņiks (skatās pulkstenī). Sergej Nikolajevič, es, redziet 

atbraucu jums pateikt... to pašu... JŪS viņu 
todien redzējāt un tā tālāk... tad nu jums vaja-
dzēs. .. 

Ciganovs (nopietni). Saprotu. Uz mani krīt aizdomas par līdz-
dalību. .. 

Izpravņiks. E... kas? (Skaļi smejas.) Ak jūs!... Kā gribē-
tos pasēdēt pie jums... bet vajag braukt... Tur 
kāds muļķis savu sievu piekāvis... 

Bogajevska (kā iepriekš). Līdz nāvei?... 
Izpravņiks. Šķiet, ka līdz nāvei... Bet kur tad Pritikins? 

Mēs kopā atbraucām... Domājām drusku paspēlēt 
ic ar ~b IL s»« 

čerkuns. Viņš nodarbojas ar Lukinu..„ 
Izpravņiks (skumji). Ceļā policists ziņoja par šo kaušanos... 



Jā, tas Lukins arf vēl.». JŪS varētu viņam pa-
teikt, lai viņš... atturas... Par viņu tenko... 
par viņa pazīšanos ar strādniekiem fabrikās... Nu 
kam tas vajadzīgs? šeit, vai zināt, ir kāds ļoti 
dievbijīgs vīrs - Golovastikovs... dzēlīgs, kaš-
ķīgs... tāds indīgs. Mēs paši no viņa baidāmies.. 
Viņš visu zina! JŪSU sapņus, arī tos viņš zina. 
Bet man negribas rīkoties... es nemīlu nepatikša-
nas! 

Oiganovs. Labi! To es ņemu uz sevi... Kam tad patīk nepa-
tikšanas? 

Izpravņiks. Tā nu tas ir! Tad nu, - sveiki visapkārt... Ai, 
Sergej NikolajeviS, jūs esat jauks cilvēks... 

Oiganovs (viņu pavadīdams). Neskatoties uz nomācošām aizdomām 
par līdzdalību Porfirija Drobjazgina lietā, kurš 
nozadzis trīsdesmit divas valsts kapeikas? 
(Izpravņiks skaļi smejas. No priekšistabas atskan 
Pritikina saldenā balss un Stepana sīvie izsaucie-
ni.) 

Čerkuns (paklusu Lidijai). Kā jums tas patīk, ko? 
Lidija. Par Lukinu? 
Gerkuns. Ai nē! Tas ir dabīgi... bet, lūk, šis Drobjaz-

gins... Lai velns viņu parauj! Kā viņam varētu 
palīdzēt? Jo, taisnību sakot, Sergejs... JŪS sa-
protat? 

Lidija (smaidīdama). JŪS drīz kļūsit pavisam cienījams cilvēks 
patiešām! 

Čerkuns (nopietni). Viņš to zeņķi samaitāja... Tas ir neapšau 
bāmi! Par ko tad jūs smejaties? 



Lidija. Vai atceraties - kādreiz jūs gribējāt apgriezt 
pilsētu otrādi? 

čerkuns. Gribēju? Nu, jā...gribēju... Un kas tad ir? 
Ko jūs gribat teikt? 

Lidija. Bs tikai atgādinu. JŪS sacījāt, ka ar jūsu gribu 
šurp atnāks jaunas domas, jauni tikumi... Bet 
krusttēvs Sergs neteica nekā, taču paskatieties, 
cik līķu satrūdējis, pateicoties viņam... 

čerkuns. Aka, es jūs saprotu! Turpiniet... 
Lidija. Es neredzu, ka dzīve, pateicoties jums, būtu at-

jaunojusies... bet jūs pats, man šķiet, esat mazliet 
apsūbējis... 

Stepans (no priekšistabas). Jegor Petrovič, uz vienu minūti! 
Pritikins (žēli). Esiet tik laipni, Jegor Petrovič! 
Čerkuns (aiziedams). Es jums atbildēšu... vēlāk... 
Lidija. Krustmāt! ^eidziet taču reiz! Iesim uz jūsu is-

tabu, ja? 
Bogajevska. Man arī te ir labi... Pagaidi... Te viss samežģī-

jās, sarežģījās.», sajuka... Tas, mana mī̂ ļā, ir 
pats grūtākais pasjanss, to sauc: "divas 

Lidija. Es eju... (Iet priekštelpā un augšā pa kāpnēm.) 
Bogajevska (noliecas pār kārtīm). Tu ej... tu ej... bet ko es 

lai daru? Jā... Un es arī nezinu, ko lai daru... 
(Paceļ galvu, apskatās.) Ko?... Visi aizgāja... 
un es paliku viena... nu, kad viena, tad viena... 
(Skatās uz kārtīm un pēkšņi sajauc tās.) Ek, 
Tatjana... tu drīz m^rsi, Tatjana... tu drīz mir-_ 
si, vecā mulķe... jā... (Iet nriekštelpā; durvīs 

i f 
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stāv P r i t i k i n a - lakata, nožēlojama, se-
\ ja nāv krāsota, kāNyienmēr, savītusi. Bogajevska 

\ atkāpjas viņas priekšaV) -Ko-te-v v a - K a s te 
ir? 

Pritikina (klusi). Es... 
Boga jevska. Tā esi tu, ̂ elageja? fčo tjU? — » ; i • , » » -•- f- / 
-^ritikina. Vai mans vīrs ir šeit?' 
Bogajevska. Liekas, ir gan... nu? 
-Pritikina (klusi raud). Viņš taču mani pamet... atstāj mani... 

Katru vakaru sēž pie Vesjolkina, spēlē ar viņu 
kārtis... un grib pavest'viņa meitu... mana mīļā! 

Bogajevska. Nu, nerunā blēņas... ko tu mels! Pavedēju atradu-
si! Nedari sev negodu... nāc pie manis... augšā.. 

Pritikina. Mana labā - viņš mani sit! Tu manu mūžu izpostī-
ji, viņš saka, velna māte... vecā ragana - tā viņš 
saka... Taisies, ka tiec, viņš saka... Bet kur 
lai es eju? Manta visa uz viņa vārda... visa viņa 
r o k ā s m ī ļ ā , labā, ko lai es daru? 

Bogajevska (iet). JfctspērdS* augšā... netrokšņo te... 
Pritikina (seko viņai). Sāpjo©^ rāpjos... Dodiet man padomu, 

ko man ar viņu darīt? Kā lai es tagad dzīvoju? 
Ai! Es dzirdu viņa balsi... palaidiet mani pa 

// 
priekšu... mamiņ... t* 
(Viņas nozūd. Gandrīz tajā pašā laikā atsitas āt-
ri atrautās durvis un parādās satrauktais -ritii 
kins, aiz viņa Čerkuns un Stepans.) 

Pritikins. Nē, studenta kungs, ar mani tā nevar! Es te esmu 
visiem zināms cilvēks... un būšu pat galva... jā! 
Bet, atļaujos teikt, jūs vienkārši esat vēl jauns 
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cilvēks... un vairāk nekas! 
Čerkuns. Nu, te nav vieta kliegšanai... 
x*ritikins. Bet īstā vieta, kur nosaukt mani par blēdi? Kādēļ 

es esmu blēdis... kādēļ? 
Stepans (zobgalīgi). Nu, lūk, - cipari... 
-Pritikins. Cipari? Cipari - var uzrakstīt... kādi patīk... tas 

nav nekāds iemesls... jā gan! 
Stepans. JŪS arī uzrakstījāt, kādi jums patika... Paskaid-

rojiet man, kur jums radās šie seši tūkstoši trīs 
simti rubļi... 

Pritikins. Jegor Petrovič, atļaujiet man nepaskaidrot... lai 
tas paliek starp mums... Sergejs Nikolajevičs man 
tic... Bet Lukina kungs, es nezinu, ko viņš vē-

S E • • 

Stepans. Pieķert jūs blēdībā... 
Pritikins, Blēdībā? Nē, tā es nevaru!... 
Čerkuns (sausi). Atstāsim to līdz rītam... 
Pritikins. Nē-e, nevaru! Ēsmu godīgs cilvēks!... Sergejs 

Nikolajevičs to zina... Es saskaitīju pareizi... 
Pajautājiet viņam... Viņš zina... 

Čerkuns (paklusi, pikti). Klusu!... Nāciet šurp... nu? (Ved 
PritikSnu savā istabā.) 

Pritikins. Atļaujiet... tā mani nedrīkst vest... 
(Čerkuns iegrūž viņu durvīs un sparīgi aizcērt tās* 
Stepans nosviež kauliņus uz galda, sabāž rokas ka-
batās un aiziet.) / /. 

Stepans (caur zobiem). £... blēži!./. / J .̂r. JrTC 
(No Annas istabas iznāk S t r o p a , rokā grāmata, 
iet uz viesistabu» Dzirdama Annas bal-s-, viņa 
kaut ko lasa. Priekšistabā troksnis, soļi. 



O i g a n o v s u n M o n a h o v a . ) 
Oiganovs. ... un stāvēju uz lievenēm... viens... Rudenī 

dažreiz ir labi palūkoties debesīs... 
Nadježda. Bet kur tad visi palikuši? 
Oiganovs (pasmiedamies). Tas, kura jums vajag, ieradīsies, kad 

izdzirdēs jūsu balsi, bet viņš neko jums nedos... 
Rudenī mākoņi pie debesīm skrien ātri... smagi 
mākoņi... 

Nadježda. Es nemīlu melnu krāsu» Pati svarīgākā, pati ie-
spaidīgākā krāsa ir sarkanā. Sarkanā krāsā tēr-
pjas karalienes un visādas aristokrātes. 

Oiganovs. Neesmu redzējis, bet varu iedomāties, cik tas 
skaisti... N-jā,-ā, es drīz aizbraukšu, mana dār-
21 o a * 

Nadježda (uz dīvāna). Jas neaizbrauksit viens... 
Oiganovs. Viens ne? Kā to saprast? JŪS nolēmāt? 
^adjegda. Ko es nolēmu? 
Oiganovs (paklusi). Brauk3it man līdzi? Uz Parīzi? Padomājiet-, 

Parīze! ^arkizi, grāfi, baroni -visi sarkanos 
tērpos... Arī jums būs viss, ko vien iegribēsiet... 
es došu visu.«. 

Nadježda (mierīgi). Tas pat ir nepieklājīgi, Sergej Nikolajevič! 
It kā es būtu kaut kāda... tāda... 

Oiganovs. JŪS esat brīnišķīga un briesmīga... neparasta! Un 
es jūs mīlu, ticiet man! Mīlu kā jauneklis... JŪS 
esat spēks! Cik daudz laimes, cik daudz baudas 
jūs gaida... 

N̂ .-iježda. Sergej Nikolajevič, nu kāpēc jūs visu to sakāt? 
Un vai jūs varat mīlēt kā jausaaklis, ja jums drīz 
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būs piecdesmit gadu, un jau pēc diviem gadiem var-
būt būs pliks pakausis? IJn ko tad palīdzēs brau-
ciens uz Parīzi, ja es jūs nevaru mīlēt? JŪS esat 
ļoti interesants vīrietis, bet padzīvojis, un man 
nederat. Piedodiet, bet jūsu piedāvājums mani pat 
apvaino... 

Oiganovs (gandrīz vaid). 0... velns parāvis! Nu... ja vēla-
ties - salaulāsimies? Es izgādāšu jums šķiršanos 
no vīra un... 

^adježda. Tai man tas nav vienalga? Svarīgais taSu ir vīrie-
tis, nevis kas cits... Nē, jūs mani, lūdzu, lieciet 
mierā... Esmu no jums daudz ko mācījusies: esmu 
tagad kļuvusi gudrāka un drošāka... 

Giganovs (attopas). Nu, labi! Nodosim to aizmirstībai, mans 
draugs! Goda vārds - mans pēdējais mēģinājums... 
vairāk nav laika... un spēka! Nav spēka... 

Nadježda. Nu, lūk! Jūs esat gudrs cilvēks... JŪS saprotat, 
ka spēku bodītē nopirkt nevar... 

Giganovs (kā parasti). 0, jā, jums taisnība! Tas ir kaut kas lī-
dzīgs prātam: to nepārdod pat universālveikalos... 

^adježda. Nu, redziet! 
(^enāk R e d o z u b o v s un P a v ļ i n s . 
Redozubovs stipri novecojis.) 

Redozubovs. eseli... Tai meita pie jums? T? 
Giganovs. Man šķiet, ka šeit... (Klauvē pie Annas istabas 

durvīm.) 
Redozubovs (Pavļinam). Tai redzi? Tienmēr - pa pāriem... Jā... 
Anna (durvīs). A-ā, ̂ «rsiet sveicināti, Vgsilij Ivanovie... Kat-

ja! 
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Nadježda. Labvakar, Anna Pjodorovna... 
Anna (saraujas). Ak... tā esat jūs? 
^adježda. Jā... 
Katja (tēvam). Ko tu te atvilkies? 
Pavļins (paklusi). Ilgojas,.. 
Anna (sauc), Stjopa.., (Nadježdai.) Vai jūs dzersit tēju? 

Jums garš o.., 
Nadježda. labprāt, paldies... 

(Stjopa ienāk.) 
Anna (Stjopai). Esi tik laipna, Stjopa", tēju... Es - tūlīt! 

(Ieiet savā istabā.) 
Oiganovs. TJn konjaku, Stjopa, un konjaku. (Pieiet pie Mona-

hovas un klusu kaut ko viņai saka.) 
Redozubovs, Ar ko tu. tur biji? Ar viņu vien? 

iii t 
Katja. erunā... Kas par muļķībām!,,. 
Redozubovs. Nāc mājās... nu? Pēdējās dienas... varēji mājās 

pasēdēt... ko? 
Katja. Labi... pagaidi, es tūlīt... (Ātri iet pie Annas.) 
Redozubovs (Pavļinam). Vai redzēji... Pavisam sveša kļuvusi... 

Atņēma meitu... dēlu iemācīja žūpot... sapostīja 
manu dzīvi... Un - nekas... 

Pavļins (pavisam klusu). Neskumstiet... pagaidiet! 
Redozubovs -fEo gaidīt? Kam žēloties? 
Pavļins. Izpravņiku viņi nopirka, bet dievu nopirkt neviens 

nevar... Sapratāt? 

Redozubovs. Pritikinu apmīļoja, bet mani sapostīja... ^'agad -

meitu... Viņa varbūt tur 3r to stu/entu... Un es... 
gaidu! Es? (Pēkšņi pieceļas un neganti kliedz.) 
Katja! 
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Nadježda. 
Ciganovs. 

Katja. 

A! ... Kas tas? 
Kas jums kaiš, cienījamais? 
(Iznāk č e r k u n s , aiz viņa - P r i 
n s , tāda cilvēka izskatā, kam zobi sāp, 
skrien K a t j a u n A n n a . ) 
Ko tu kliedz? 

i ki 
Iz-

hedozubovs. Majas! 
Gerkuns. -Paklausieties... šeit nav tirgus... 

Hedozubovs (rēc). Ņem... ņem... - nobeidz! Slepkava! Sit mani 
K at ja, 
čerkuns. 
Hedozubovs. 

Tēvs... ak dievs!... 
Paklausieties, vecais... 

Muti ciet! Nerunā ar mani... farmazons! Katrīna, 

nāc mājās! Kas ir, Arhip... nu? Priecājies?... 
* 4 -

Bļodlaiža„.. 
Es, Vasilij Ivanovič... neesmu vainīgs! 

Hedozubovs. Aha! Apprecēji bagātu veceni, aplaupīji viņu... 
Sāc turēt mīļākās... tīko pēc galvas goda... līdz-
skrējējs tāds! 
Nu, ejiet taču izlamāties kaut kur citur... 

•Pritikins. 

Gerkuns. 
Katja (kliedz). Ej... vai arī tevi no šejienes izdzīs! Man par 

to taču būs jākaunas, man būs sāpīgi: kā tad es 
pēc tam lai nāku pie viņiem? Es taču tevi ienīdī-
šu, ja izdzīs... 

Hedozubovs, Ko?... Kā?.,. 
Anna. 

•̂ edozuboVĒ 
Katja. 

Paklausieties,., viņa jūs mīl... viņai jūsu žēl... 
viņa raudāja... viņa jūs mīl! 
Ja mīl... kā tad var mani pamest, ko? 
^esim... nāc, dieva dēļ! 
(Ved tēvu priekštelpā. Pavļins kaut kā savādi no-
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luncinās un apstājas pie durvīm.) 
Čerkuns. Arhip Pomic, ejiet arī jūs projām. Mums nav vairs 

ko runāt... 
Pritikins (nopūšas). Ko lai dara... iešu... Bet, starp citu, 

Lukina kungam es to nepiemirsīšu... Viņš ir vietē-
jais... es arī... jā gan... 

Anna. Ak dievs... cik tas viss. .. savādi... 
(Monahovs visu laiku smaidīdams vēro aiz stūra Čer-
kunu. Smaids stings, dīvains. G i g a n o v s 
kaislīgi smēķē cigāru un skatās uz visiem, ssas 
kustinot. Stjopa gatavo tēju un bailīgi, brīžiem 
naidīgi paskatās uz Pavļinu. Anna, paskatījusies 
Monahovā, satrūkstas, pavirzās uz viņa pusi, bet 
tad, ātri apgriezušies, aiziet savā istabā.) 

Giganovs (Cerkunam). Tu ar viņu... norēķinājies? 
Jā. Man jāparunā ar tevi... Ai Nadježda Polikar-
povna, jūs atnācāt? Un es jūs neredzu! Nu, esiet 
sveicināta... Nelāga laiks, vai ne? 
Mēs acīm redzot nevarēsim tūlīt runāt... 
Nu, protams! Ko jūs te tā - kaktā un tumsā? J-esim 
viesistabā.}. 
Labprāt... Bet es gaidīju, kad jas uz mani paskati 
sitti-es... 
(Viņi aiziet viesistabā; no turienes dzirdama viņu 
paklusā sarunāšanās.) 

Giganovs (Pavļinam). N-jā... jūs esat šeit? N-nu, ko tad jūs 
man pateiksit? 

Pavļins. Sāk sarukt vecais... Būtu pieļāvis, ka viņu no 
šejienes izdzen, - tad nu gan Katjušai tiešām būtu 

Čerkuns. 

Giganovs. 
Čerkuns. 

^adježda. 
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neērti nākt šurp... 
Stjopa (neviļus paklusi). U-G, čūska! 
Ciganovs (nogrimis domās, neklausās Pavļinā). J-jā... nu, ko 

tad? 
Pavļins. Tad jau nu redzētu gan... Uzdrošinos jums jautāt, 

mans kungs, kā ar manu darbu? Izskatījāt? 
(Oiganovs skatās uz viņu un klusē, Pavļins atvirzās 
no viņa.) 
Vai labpatika izlasīt to burtnīciņu, kur mana darba 
manuskripts? 

Oiganovs. Ko? Ak... jā. (Skarbi.) Tās ir blēņas, vecais... 
Pavļins (netic). Mans deviņu gadu ilgais darbs ir blēņas? 
Oiganovs (nevērīgi). Tūlīt es to filozofiju atnesīšu... pagai-

diet! (Iet viesistabā.) Sakarsējiet man to pudeli 
sarkanvīna, Stjopa!... 

Pavļins (paklusi). Bet, es jin^itenīt, šodien atkal redzēju tavu 
tēti. 
(Stjopa atbalstās ar rokām uz galda un skatās tie.ši 
acīs Pavļinam.) 
Laukā vējš, lietutiņš smidzina... bet tavs tēvs 
iet piedzēries... galīgi kails, un - raud... un 
rūgti raud... 

Stjopa (dobji). Melo! Kāpēc moki? (Sviež viņam ar patvāra vā-
ciņu.) Še tev... nelabais... burvi! 

Anna (atver durvis). Kas te notiek? 
Pavļins (paceļ vāciņu). Vāciņš nokrita... aiz neuzmanības... 
Stjopa. Dzeniet viņu projām!... 
Ciganovs (Iznākdams). Te, ir, saņemiet... 
Stjopa. Dzeniet viņu projām! 
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Pavļins» 

Oiganovs. 
Pavļins. 

Oiganovs. 

Anna (čukst). Ko viņa saka? Paklausieties».» 
Oiganovs (paklusi)» Šādos apstākļos es neatļaušos kaut ko dzir 

dēt», • 
Anna. Ai, ko viņa dara? 
Oiganovs (skaļi)» Kāpēc tad jūs nenākat, kungi? Tēja ir gata-

va».. 
čerkuns. Tūlīt..» 
Anna (paklusi, sāpīgi). Jūs domājat, ka es... jūs domājat, es 

noklausījos, jā? Kā jums nav kauna! 
Oiganovs. Taču nē! Jegor, panāc šurp».» 

(Anna iesteidzas savā istabā») 
Gerkuns (durvīs). Nu? Kas ir? 
Oiganovs (paklusi)» Panāc šurp... Patlaban tava sieva kaut ko 

dzirdēja un ļoti uztraucās».» 
Čerkuns (vaigstīdamies)» Ē, parasta ieta. Nadježda Polikarpov-

na aušojas... un vairāk nekā! Viņa man stāsta, kā 
cilvēkiem jāatklāj mīlestība... Tas ir apbrīnojami 
jocīgi... 

(Anna pienāk pie viņas, klusi kaut ko jautāj Stjo-
pa aiziet, Anna stāv pie galda, dzird sarunu vies-
istabā, - viņas sejā sāpes un riebums.) 
Kāpēc tad, meitenīt, projām dzīt? 3s jau ar3pats 
aiziešu. Tātad jums labpatika teikt, - blēņas? 
Js., J 8.. . . 
Tātad - deviņus gadus esmu aplami spriedis? Paze-
mīgi pateicos jums, mans kungs».. Bet vai no jūsu 
puses - nevar būt kļūda? Ardievu... (Iet.) 
Tiešām»., kašķis, kā saka izpravņiks,«. vai jums 
ne l a b l ^ J g ^ i S ^ J / Z I j ^ ^ t ^ 
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(Steidzīgi aiziet, Oiganovs parausta plecus, sa-
kārto ūsas, pielej pilnu glāzi konjaka, izdzer. 
Paņem platmali, iet priekštelpā; pretim nāk M o -
n a h o v s , pazemīgs, skumīgs.) 

'J / c;^ e tZcsZ/j-
c/; V-

cr 

Monahovs. 

Ciganovs, 

Monahovs (klusi). Esiet sveicināts... 
Oiganovs. Labvakar... Tai gribat konjaku?" 

Esiet tik laipns... tā kā salst... Tai mana Nadjež-
da ir šeit? 
Ieliet vēl? 
(Monahovs klusējot pamāj ar galvu, Oiganovs kaut ko 
svilpo,) 

Monahovs (klusi). Bet es... pēc viņas... 
Oiganovs (smaidīdams). Pasaukt? 

r > i t r -

Monahovs. ITē... nevajag... Es labāk iedzeršu vēl,.. 
Ciganovs (smaidīdams). Tai tā Ir labāk? 
Monahovs. Nesmejieties... ko nu! 

Bet derības - atceraties? 
i -• -- - • •• 5 . 

Nu ja . . . jūs pazaudējāt... 
Ciganovs. 
Monahovs. 
Oiganovs. JŪS tas tomēr neiepriecina! E, ko tad jus? N E V A . 

jag! 
Monahovs (raud). Skumjas... kā lai es tagad dzīvoju, ko? Pado-

mājiet. .. kā? Jo, izņemot viņu, man nekā nav! It 
nekā! 

Ciganovs (slēpjot riebumu). Nu, nāciet... pie manis... vainiesim 
t 

svaigā gaisā... Esiet tik laipns, nāciet! Cietiet, 
ja citādi nevar, bet nekad nevajag kļūt smieklīgam 
un neglītam, mans draugs... 
(Iet priekštelpā. Istabā klusums. No viesistabas 
atskan klusināta Monahovas balss.) 
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Nadježda. īsta mīla neko nenožēlo, ne no kā nebīstas... 
čerkuns (smejas). Nu, atliksim to... jūs šodien tā runājat... 

(Parādās viesistabas durvīs, uztraukts.) 
Monahova (aiz viņa). Par mīlu neko nevar teikt... Es jums stās-

tīju par to, kā daži varoņi atklāj mīlestību. Bet 
mīlēt vajag klusējot... 

Gerkuns (murmiņa). Klusējot... Nu... dzersim tēju... vienalga. 
Monahova (paklusi). Vai baidāties? 
Čerkuns. Es? No kā? 
Monahova. No manis... To gan es nedomāju... 
Gerkuns. Tomēr, pietiks... 
Monahova. Nedomāju, ka jūs esat spējīgs baidīties... 
Čerkuns (tuvu pie viņas). Pielūkojiet... piesargieties! 
Monahova. No kā tad man sargāties? 
Čerkuns (uzliek viņai uz pleciem abas rokas). Tu mani mīli... 

ja? Nu runā... mīli? 
Monahova (klusi, noteikti). Jā. Līdzko ieraudzīju... uzreiz... 

Mans - Žoržs! Tu esi mans, Žorž!... 
(Apkampj viņu» Viņš izdara kustību, lai atsvabinā-
tos. Ienāk A n n a , saraudātu seju, rokās lakats 
Ierauga vīru un Nadježdu, saslejas, izstiepjas kā 
stīga.) 

Anna (paklusi). Tas... ir neglīti! 
Čerkuns (smaida, kā noreibis). Nesteidzies, Anna... kaut gan -

vienalga! 
Nadj&žda. Jā. Tagad gan - viss vienalga! 
Anna (ar riebumu). Ai... jūs - zvērs! JŪS - riebīgais zvērs!.. 
Nadježda (mierīgi). Vai tāpēc, ka iemīlēju? 
ČerLuns (kā pamodies). Pagaidi, Anna, nerunā... 
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Nerunāt? Cik zemu tu esi kritis... Ēs saprastu... 
ja ne šitā... ja būtu kāds cits... bet - šī! Šis 
dzīvnieks... 

(Cerkunam). Iesim prom, Žorž... 
Nadježda Polikarpovna, paklausieties.». 
(Priekštelpā troksnis. Ātri ieskrien G i g a -
n o v s , aiz viņa skrien D o k t o r s un M o -
n a h o v s .) 

Oiganovs. Nomieriniet šo lempi! 
Doktors (rokās viņam liels, vecs revolveris )!Curēdamies ar vienu 

roku pie durvju stenderes, tēmē uz Oiganovu). 
Es tevi nogalināšu... nogalināšu. (Nospiež gaili. 
NesprāgstV) 

Oiganovs. Ēzelis! Neprot šaut! 
Cer uns vsteidzas pie doktora). iViet prom! O 
Anna un Nadježda (reizē). Ej prom! Nošaus! 
Doktors (groza pirkstos ietveri). Nolādētais!... "Velns!... 
Nadježda (Izrauj revolveri). Ak tu... muļķis! 
Čerkuns. Vai jūs esat prātu zaudējuši? 
Monahovs. Nadja... Nomet pistoli..» 
Lidija (ieskrien). Kas noticis? 
Oiganovs (uztraukts). Man pietiek savu grēku... Es negribu 

maksāt par citu grēkiem... mežoni! 
Anna (Lidijai). Viņš viņu skūpstīja... viņu!.». (Monahovam.) 

Aizvāciet no šejienes šo... (Lidijai.) Viņš 
skūpstījās ar to... 

Lidija (ved viņu prom viņas istabā). Stjopa, pasauciet krust-
māti ... 

Doktors (dobji Cerkunam)* Ar viņu? Ar jums?,.. 

Anna. 

Nadježda 
Čerkuns. 



Čerkuns. Ejiet projām... 
Ciganovs (aptin roku ar lakatu). Pamodās... idiots! 
Doktors (skumji). Nadježda! Kuru tu esi izvēlējusies? 
Nadježda (vmsu laiku skatās uz viņu, apmierināti smaidīdama). 

Es jums neesmu tu... 
Doktors. Kuru tu izvēlējies? 
Nadježda (norādot uz čerkunu, lepni). Viņu! 
Monahovs (vaid). Nadja... Nadja! Par ko?... Nadjuša... 
Bogajevska (nāk). Kas, skandāls? Tad tik tālu gan! (Iet uz 

Annas istabu.) 
Doktors (Ciganovam). Jūs... kungs! Esmu - vainīgs... izrādās, 

ka vajadzēja viņu... tomēr, -tas ir vienalga! Jūs 
abi esat plēsoņas... man žēl, ka jūs nenošāvu... 
žēl... 

Nadježda (nožēlojot). Ko jūs varat... ek jūs... 
Doktors. Jā, es neko nevaru! Manā dvēselē viss sadedzis... 
Čerkuns. Nu... pietiek, es saku! 
Monahovs. Nadja, iesim mājās! 
Nadježda (cieti). Manas mājas ir tur, kur viņš... tur ir manas 

/ 

mājas! f 
Doktors. četrus garus gadus mana sirds dega... kas tagad 

esmu? 
Ciganovs. Jegor! Ko viņš tur izrunājas? Norāva man nagu... 
Čerkuns (Doktoram). JŪS lēti tikāt cauri par tādu izlēcienu... 

Ejiet! Pietiks... O _ f 

Doktors (attapies, vienkārši). aliec sveika, Nadježda! Es 
tevi mīlu... Piedod man... par visu! Sveika... 
Sveiki!... kraukļu bars... (Aiziet.) 
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Oiganovs (Nadježdai). Nu, vai jūs beidzot esat apmierināta? 
Viss - kā romānā: laimīga mīla, trīs gabali nelai-
mīgo..» mēģinājums šaut no revolvera... asinis... 
(Rāda lakatā ietīto pirkstu.) Vai labi? 

Nadježda (truli). Ko viņš tagad darīs... noslepkavos arī sevi? 
Oiganovs. 3s būtu nošāvies... aiz kauna».. 
Monahovs (čerkunam klusi). Atdodiet man... sievu! Atdodiet.1.. 

Vairāk man nekā nav... Viss viņā! Visu dzīvi es-
mu viņai atdevis... viņas dēļ - zagu... 

Gerkuns (asi). Ludzu... ņemiet! 
Nadježda (pārsteigta Čerkunam). Ko tu teici? Ņemiet? Vai tā? 
Čerkuns (aieti). Jā... Nadježda Polikarpovna, es jūs lūdzu: 

piedodiet man... 
Nadježda. Par ko? 
Gerkuns. Nepiešķiriet nozīmes manai rīcībai.». Mirkļa uz-

liesmojums... JŪS pati to izraisījāt... tā nav 
mīla»„. 

Nadježda (dobji). Runā vienkāršāk... lai es ātrāk saprastu... 
Gerkuns. Es jūs nemīlu... nē! 
Nadježda (netic). Bet... taču nē! Tu - mani noskūpstīji... 

Mani neviens nav skūpstījis... tu esi vienīgais! 
Monahovs (pazemīgi). Bet es... bet es, Nadja? 
Nadježda (smagi). Klusē, mironi! 
Čerkuns. Izbeigsim to visu! JŪS mani sapratāt?,.. Piedo-

diet»». ja varat... (Grib aiziet») 
Nadježda (savādi skumji)» Taču nē! Es apsēdīšos... Žorž, sē-

dieties blakus, ja? Jegor ?etrovič.„„ 
Gerkuns. Es jss nemīlu... nemīlu! 

Monahova apstulbusi klusi 
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atlaižas uz dīvāna. Oiganovs ir priecīgi pār-
steigts. Viņa ūsas kustas. Monahovs stāv durvīs, 
viss sašķobījies, salauzīts.) 

Oiganovs (jautri). Tā nu gan ir idiotiska pilsēta! Viss te 
ir ar kājām gaisā: dakterim vajag ārstēt, bet 
viņš - ievaino... 

Monahovs. Nad ja !... 
Nadježda. Nu?-.. 
Monahovs. Iesim mājā... 
Nadježda (paklusi, mierīgi). Sj viens, mironi»., ej! 

(Nopūties Monahovs ieiet viesistabā.) 
Oiganovs (paklusi). Brauciet uz Parīzi, mana dārgā, ko? 
Nadježda. Un viņš mani nemīl?... Vai taisnība? 
Giganovs. Protams! Vai tad, kad mīl... 
Nadježda. 1 evajag!..„ es pati zinu... 

Giganovs. Nu, lūk, tā, man prieks... 
Nadježda (skumjās). Bet varbūt... tikai baidās? 

Oiganovs (nopūšas). Nu... no kā lai viņš baidās? 
Nadježda. Vai d.oktors ... sevi nošaus... jā? 
Oiganovs. Šaubos... Bet, ja arī tā - kas par to? JŪS esat 

pie tā pieradusi... Tagad doktors, vēlāk, droši 
vien, es... 

^adježda (galvu grozīdama). Ar ko lai viņš sevi nošauj? Pis-
tole guļ tur.». 

Oiganovs. Var nopirkt citu... 
Nadježda. Te nepārdod..» Oik Šeit smacīgi! ak, cik smacī-

gi... Iesim... kaut kur uz lievenēm... pastāvēsim 
tur... iesim! 

Oiganovs. Jums es sekošu, kurp vien vēlaties... kaut vai uz 
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jumtu! Es taču jūs mīlu... es jūs mīlu! 
jegda. Nē... nevajag! (Dziļā pārliecībā.) Kā jūs varat 

mīlēt, ja viņš nevar?... Viņš. Viņš izbijās... 
pat viņš! Neviens nevar mani mīlēt... neviens. 
Neviens nevar mani mīlēt... 
(Viņa aiziet. No Annas istabas izskrien S t j o -
p a , aiz viņas L i d i j a . Stjopa kaut ko ņem 
no skapja. Ienāk č e r k u n s , drūms, nomākts.) 

Lidija. Piecpadsmit pilienu, Stjopa... 
Stjopa. Cik šausmīgi... Ak kungs! Kas tā par dzīvi... 
Lidija. Nāciet, pasteidzieties.., 
Čerkuns. Kas... Anna? 
Lidija (parausta plecus). Nekas... Ko lai citu saka? 
čerkuns. Man... tas ir, viņai būs smagi mani redzēt... 
Lidija. Bet kas tad jums no viņas vajadzīgs? 
Čerkuns. Es jūs ļoti lūdzu viņai pateikt... ka Monahova... 

aizgāja... Es paskaidroju viņai savu izturēšanos... 
un lūdzu man piedot... Viņa aizgāja... Viņa vairs-
neatgriezīsies... 

Lidija. Es lāga nesaprotu... 
čerkuns. Viņa.», pati pamodināja manī zvēru... nu, es viņu 

noskūpstīju... nevarēju sevi savaldīt... šī sie-
viete ir stipra! 

Lidija (ironiski). Ā! Viņa tā vainīgā? Viņa jūs paveda? Na-
badziņš ... 

Čerkuns (klusi). JŪS... vai esmu jums pretīgs? 
Lidija (klusi, spēcīgi, atriebīgi). 0, jā, jūs man esat pre-

tīgs, jā! Es jūs ienīstu-... 
Čerkuns. Nē! Kādēļ jūs tā? Kad redzējāt, ka es Ierītu... 
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VV 

Lidina. 

Gerkuns 0 

Lidi na. 

kāpēc jūs..6 
Es nenodarbojas ar bojā ejošo glābšanu... Lai % 
kas spējīgs aiziet bojā, - pazūd! Tas 3tsvaidziha 
dzīvi... tas iznīcinās lieko... tikai lieko! 
Es jutu - jas manī kaut ko meklējāt... Es daudz-
reiz par jums tīksminājos... un... bet tagad es ie-
drīkstu to teikt... 
oās jūs nedrīkstat to teikt! Es meklēju... es dc. 
māju, ka atradīšu stingru, noteiktu cilvēku, kuri 
varētu cienīt... Es sen jau meklēju... es meklē* 
cilvēku, lai paklanītos viņam, lai ietu viņam ble 
kus... Kaut arī tas ir sapnis... bet es meklēs^ 
šādu cilvēku... 

Gerkuns (klusi), ^ai paklanītos viņam... 
Lidija. Un ietu blakus... Vai tad tiešām virs zemes vairs 

nav cilvēku - priesteru, cilvēku - varoņu, kuriem 
dzīve būtu digs, radošs darbs... vai tiešām nav? 

Gerkuns (dobji, izmisīgi). Šeit sevi nevar saglabāt, saprotiet. 
, /Hi'ČL>i , A/^-l t C- <1 >< 

to... nevar! šīs dzīves... š<3"i3etīrumu spēks... 
Lidija (īgni). Visur - nožēlojamie, vî rur - alkatīgie. 

(Sētā atskan jļ^āviens^) J^ 
Gerkuns (skumīgi). 0... vēl! Kas tur... vēl? 
Anna (izskrien no istabas). Jegor! Kur. . Ak... mans dievs. 4 

(Nokrīt uz dīvāna.) 
Lidija (iet). Es paskatīšos... 
Bogajevska. Un es jau gribēju iet gulēt... jā.. 
Oiganovs (priekštelpā). Ieejiet... 
Gerkuns. Kas šāva? 
Oiganovs (bāls, ūsas nošļukušas). Viņa. Nadježda Poli' 
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povna..« fr Jb/J* • 
, • l , r v Čerkuns. Uz ko? 

Giganovs (nodreb). Pati sevi... manā... vīra klātbūtnē... tik 
mierīgi... vienkārši... velns parāvis! 

Bogajevska (iet priekšplānā). Kāda muļķīte! Kas to varēja ie-
domāties, ko? 

Anna (skrien pie vīra)» Jegor... tu neesi vainīgs! Nē, Jegor... 
Čerkuns. Kur... tas... doktors? 
Monahovs (nāk), ^evajag doktora... nekā nevajag.»» Kungi, jūs 

nogalinājāt cilvēku... par ko? 
Anna. Ak Jegor»»» tas neesi tu... tas - neesi tu! 
Monahovs (klusi, šausmās). Ko jūs izdarījāt, ko? Ko jūs iz-

dari jāt 
(Visi. ..klusē, dzirdams, kā laukā gaudo vējš.) 
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