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JĀZEPS

UN VIŅA BRĀĻI

TRAĢĒDIJA PIECOS CĒLIENOS





PERSONAS

JĀZEPS

JĒKABS, viņa tēvs

RUBENSS

SIMONS

LEVIJS

JUDA

DANS

NAFTALIS ' viņa brāļi

GADS

AZERS

IZASARS

ZEBULONS

BENJAMIŅŠ
'

DINA, Simona ģints

POTIFERS, Onas virspriesters

ASNATE, viņa meita

EFRAIMS ļ
> Asnates dēli

MANASE J

Ēģiptes galma ļaudis, augstmaņi, namturi,

pārziņi, karavīri, dejotāji, dejotājas, tauta.

Vieta: I un II cēlienā Kanaanā,

no 111 līdz V cēlienam Ēģiptē.

Laiks: ap 3500 gadu atpakaļ.





PIRMAIS CĒLIENS

Jēkaba nometne Hebronā.

Pagalms virsaišu telts priekšā. Telts ar

vairākām durvīm; solītis. Pa kreisi liels

eļļas koks; ap to puķes, zāle un solīši.

Pa labi Jēkaba dēlu teltis, mazākas un

neglītākas; aiz tām lopu kūtis. Pa starpu
skatuves dibenā redzamas kalnainas ga-

nības.

Pagalmā ugunskurs. Vakars. Dzird pār-
nākam ganus.
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(Jēkabs, ap 100 gadu vecs, bet vēl spirgts, patriarha stāvā un

apģērbā, sēd telts priekšā uz solīša. Jāzeps, ap 17 gadu vecs,

gariem matiem, smalks stāvs; stāv tuvu pie tēva.)

JĀZEPS

(Sapņaini.)

Tik skaisti bija laukos visu dienu —

JĒKABS

(Pieceldamies un iedams.)

Jā, jā, mans dēls.

JĀZEPS

(Dzīvāki.)

Es pastāstīšu, pagaid'!
Visapkārt zied un zaļš, bet pašā vidū

5
— Kā zelta saule — kviešu laukums —

JĒKABS

(let atkal.)

Jā.

JĀZEPS

(Piemīlīgāk, ar ziņu.)

— Kā māte izrakstīja zaļos svārkus

Ar zelta spīdekļiem tev goda dienai.
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JĒKABS

(Apstājas un ar labpatikšanu noskatās viņā.)

Ak, jā, mans mīļais dēls! —

(Uzliek viņam roku uz pleca.)

10
— Bet parād' šurp!

Teic, kas tad tev par svārkiem? — atkal plēsums!
Kur beigt tev piegādāt!

JĀZEPS

Ak, mīļo tētiņ,

Tas tā tik gadījās — Bet neteic brāļiem!
15 Tie bārs un atkal grābs —

JĒKABS

Nē, nesitīs!

Kopš tu kā bērns reiz ugunskurā meties,

Kad tevi Simons sita, — tikko glābām —

Viss vātīs apdedzis, un kaut jel skaņu!
20 Kaut ģīmi būtu saviebis no sāpēm!

— Neviens vairs neiedrīkstēs tevi sist.

Tu vārīgs esi, zēns.

JĀZEPS

Es nevaru;

Es nevaru to paciest, tēvs, ne redzēt.

25 Man riebums iekšas griež — jau domāt vien. —

— Man tādas bailes, tēvs, ak vai, mans tēvs!

(Glaužas tēvam ap kaklu.)

JĒKABS

Ak, jā, ak, jā! — Vai kas ir noticis?

JĀZEPS

Kas noticis? — Ir noticis, ak vai!

Es nevaru tev teikt.

JĒKABS

30 Kas liels nu būs?

Vai vilku redzēji? — vai Levijs bārās?
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JĀZEPS

Vēl ne.

JĒKABS

Vēl ne! bet baidies jau?

JĀZEPS

Jau baidos.

JĒKABS

35 Vai brāļus kaitināji? lepnis biji?
Vai pušķojies? vai smējies? pamācīji?
Vai nebēdību izdarīji?

JĀZEPS

Vairāk.

JĒKABS

Nu, tu jau neteiksi; ko velti klaušņāt!
40 Kāds jērs vai apslima?

JĀZEPS

Nekas, mans tēvs.

JĒKABS

Būt' labāk teicis, — grūti man pret dēliem

JĀZEPS

Man kauns.

JĒKABS

Tik bail, ka tevi klejojot
45 Reiz nesaplēš kāds zvērs.

JĀZEPS

To ne.

Man vairāk bail no ļaudīm.
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JĒKABS

Jā, ak, jā!
Bet teic, kur Benjamiņš.

JĀZEPS

50 Drīz pārnāks pats.

JĒKABS

Kam pamet viņu vienu, laukos kllzdams?

JĀZEPS

Lai skrej viņš ar pa vaļu; vajdzēs, — sauks.

JĒKABS

Tāds patvaļnieks tu, dēls, kā Raele. —

Bet kur tad šodien gana?

JĀZEPS

(Izklaidīgi.)

55 Šodien gana?
Pie Zihemas; bet es pie kviešiem biju;
Tur pļāva meitenes un zēni —

JĒKABS

Dēls —

Tev laiks jau kļūt par ganu.

JĀZEPS

(Ātri pāriedams uz citu.)

60 Kļūšu. — Dzirdi,

Ko pašā dienas vidū sapņoju —

JĒKABS

Nav sapņu stāstāms laiks. Ej, atnes ogles
Un pakur uguni. Drīz sanāks brāļi,
Lai tiem kur piesēsties. Jau laižas saule,

65 Taps pēkšņi nakts un auksts.
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JĀZEPS

Bet dienas vidū,
Es dienas vidū nakti redzēju:
Tik dziļa, drēgna, tumša, auksta bedre,

Ka bailes man vēl tagad pārskrien kauliem.

JĒKABS

70 Kur?

JĀZEPS

Vēl aiz Zihemas.

JĒKABS

Kam atstāj ganus?
Kam atdalies no brāļiem?

(Viņš apsēstas.)

JĀZEPS

Negrib manis.

(Apmetas pie Jēkaba solīša zemē.)

JĒKABS

75 Kā, dēls?

JĀZEPS

Kopš mātes tu tik viens —

JĒKABS

Nu, runā!

JĀZEPS

Es tevi mīlu tā, un tu man labs.

Es brāļus ari mīlu visus līdz
80 Un dalu tiem, kas mans, un palīdzu,

Un rādu, kur ko zinu labāk rīkot —

Bet viņi mani bar un nicin' vien —

Grūž slepus peļķēs, suņiem rīda mani,
Dzen vēršus virsū, smejas, špetni runā.

85 Un ko es viņiem darījis?
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JĒKABS

Ak, jā, —

Mans dels, mans dels. —

JĀZEPS

Un kā man garām iet!

Tik pilni vaibsti ir ar niknumu

9° Kā vasar' jēla vāts ar ļaunām mušām.

— Kad arī norimst reiz, nāk vakarklusums,
Es tomēr redzu, viņu acīs deg
Kā nakti purvā spītīgs sēra guns

Un mutes rūgti dveš kā purva dvaša —

JĒKABS

95 Dēls —

JĀZEPS

Kaut es zinātu, ko darījis?
Ak, visu, visu es par labu vērstu!

Kā saulīte tos mīļi apsildītu;
Kā kviešu graudiem apbērtu; es teiktu,

lūo Kas vien ir jauks, ko dienu laukos dzirdu,

Ko nakti sapņos lūkojos pie dieva;
— Kad prasu — Levijs ņirdz! «Kas vēl par ērmiem?

Kas šim ko dara? dari tu, ko liek!»

Un ko tie liek? — Kaut lopus truliem dunčiem

105 Un priecāties, kad kārpās. Rādu tiem,
Kur cirst, lai nemocās. Tik smejas vien.

Man riebj tas amats. Zemi teicu kopt —

Ak, tad nav gala naidam cauras dienas!

Bet es to gribu veikt! vēl vairāk līdzēt!

(Piepeši nometas ar galvu uz tēva ceļiem un sāk raudāt.)

no Tie manis nemīl, tētiņ, mīļo tētiņ!

JĒKABS

(Viņu apskaudams.)

Mans dēls, mans dēls! Tā kunga roka smaga. —

Bet vai! par tiem, kas liek tev viņu nest!

Tiem pašiem būs zem liktā simtkārt liekties.

Vārds notiks: esi kungs pār saviem brāļiem!



JĀZEPS

(Atkal paceldamies.)

115 Ak, tēvs, kļaus' manu sapni!

JĒKABS

Pagaid', dēlsl

Lai viņi neaizmirst: es dieva cīkstonsl

Es viņus sašķelšu kā govju nagus!
Kā vilnu savelšu, kā mēslus mīšu —

JĀZEPS

120 Ak, tētiņ, lail Tie manis tikai nezin.

Tie domā: es tiem ļauns, un es, lūk, labs.

JĒKABS

Es zinu, ko tie domā; visus zinu.

Ar varu vien tik tie ir valdāmi.

Ar viltu vien un cīņu var tik dzīvot

125 Un liktens pulkus griezt uz savu pusi,
Lai notiek dieva prāts caur tavu roku.

JĀZEPS

Tēvs, tā tu toreiz cīnījies ar dievu,

Un uzvarēts viņš tevi svētīja,
Un visa zeme tika tevim dota.

130 Tā es ar zemi gribu cīnīties.

Ar šķēpu uzplēšu es viņas krūtis

Un viņas dēlu kviesi pļauju nost

Ar trītu asmeni. Bet uzvarēts

Viņš mani svētī ar un graudus dod.

135 Tad es tos kapā — zemē — guldinu, —

Par sešiem mēnešiem viņš ceļas augšā,
Un jaunu cīņu es ar viņu sākšu.

Bet cīņā dievs tev izmežģīja gurnu, —

Kas zin, kas mani gaida manā cīņā?
140 — Tik vien es izturēšu ar kā tu,

Un visa zeme galā tiks man dota.

To dievs man arī sapnī rādīja,
Tik nav tik skaists mans sapnis tā kā tavs.

JĒKABS

Mans mīļais sapņotājs, lai paliek sapņi.

17
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145 Dievs manai ciltij lika izplesties
Un visas tautas segt ar savu ēnu, —

Viņš arī tavu krēslu augsti cels,
I tev ir lemts vēl kļūt par lielu ganu.

JĀZEPS

Es negribu kļūt gans, ne mūžu vadīt

īso Ar lopiem kopā piesmakušās kūtīs.

Man tīras rokas būs un baltas drēbes,

Es cietu māju celšu, sēšu kviešus,

Kā vīraks kūpēs mani tīrumi,
Kā kokļu stīgas līgos slaikie stiebri,

155 Kad pāri ies pār viņiem zemes vējš. —

Es brāļus barošu ar savu maizi.

JĒKABS

Dēls, neļauj aizrauties no saviem sapņiem.
Ar zemi nodoties ir sievu darbs.

Gan skaists, gan Raele to iemīlēja.
160 Bet cik spēj zeme barot? — Vīrs ir gans.

Vai iet kā Juda laupījumu gūt,
Jo šķēps ir vīra prāts un vairogs — naids.

JĀZEPS

(Nopūšas, paceļas un atiet dažus soļus, domīgi.)

I tu teic — naids! — Kur palikt manam sapnim? —\
Ak, māte, — tavus ceļus klāja miers,

165 Tu puķi neaizskāri ceļa malā,

Un, tevi redzot, putniņš droši svilpa.
No tavas smaršu dvašas klīda naids,

Kā smagās miglas rīta vēsmā zūd. —

JĒKABS

Mans mīļais, mīļais puisīt, — saule riet,
170 Un visas miglas atkal vāļos veļas.

JĀZEPS

(Turpinādams savu runu.)

- Tad brāļi staigāja bez krunkām pierē,
Vēl lūpas neaizslēdza laipnos vārdus,

Vēl žultis nevārīja nežēlību.



Pat niknais Simons reizēm pasmējās,
175 Pat Levijs nemocīja slēpu jērus,

Bet Izašars par savu muļķa galvu
Pat priecājās, kad smīdināja māti.

JĒKABS

Jā, viņa spīdēja pār mums kā saule.

JĀZEPS

Mēs līdzi spīdējām, — i Naftalim

>80 Bij lielā mute mazgāta, Gads apģērbts,
Tik Zebulons pēc zivīm oda.

JĒKABS

(Smejas.)

Auša!

Tev joks tik prātā.

JĀZEPS

Un tev pašam ar

185 Bij mati tumšāki, bet acis gaišas.

(No tālienes dzird gārnis pūšam āža ragus.)

JĒKABS

(Piecejas aizkustināts.)

Ak, nerunā, mans dēls! — Kur uguni! —

Mums atliek tikai darbs — un retam miņa

JĀZEPS

(Klusi.)

Ak, kam vairs mātes nav!

JĒKABS

Dēls, laime nāk

190 Un atkal aiziet; atsaukt viņu nevar.

Un dzīve ir tik cīņa.

JĀZEPS

Laime nē?

19
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JĒKABS

Caur cīņu laimi gūst.

JĀZEPS

Kas laime ir?

JĒKABS

195 Ak, laid!

JĀZEPS

Vai tā nav mīla?

JĒKABS

Tas ir miers.

JĀZEPS

Bet kā mums nāca miers? Vaine caur māti?

Un tā bij mīla.

JĒKABS | ... m^M
200 Dēls, to deva dievs;

Bet mēs caur sevi vien tik visu gūstam.

JĀZEPS

Vai mīla vara nav?

JĒKABS

Kā vējš pret klinti,

JĀZEPS

Kā Raele pret Izraēli?

JĒKABS

205 Laidi

JĀZEPS

Es tevi nelaidīšu, mīļais tēvs, —

Tev mani jāsvētī ar patiesību 1
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JĒKABS

Tu visus senos vārdus zini.

JĀZEPS

Jā,
210 Bet tie vairs nespēj, tētiņ, mani glābt;

Teic jaunu vārdu, tu, tas gudrākais.

JĒKABS

Tev dzīve jaunus teiks, tik saproti.

(Dzird pūšam tuvāk.)

Ej, dari darbu, — lūk, tur Juda nāk;

No soļiem zinu kareivi, — viņš viens?

JĀZEPS

(Apskauj tēvu un klusi aiziet.)

*

(Jēkabs. lenāk Juda.

Juda ģērbies ganu uzvalkā ar segu, āža ragu plecos uzkārtu, zizli

rokā, bet arī dunci pie jostas un plecos pakārtu zobenu.)

JĒKABS

215 Dēls Juda, tu nāc viens?

JUDA

Vai še ir Jāzeps?

JĒKABS

Vai nav vēl citu brāļu? — Es jau gaidu.;

JUDA

Tie aizkavējās, avis meklējot,
Kas ganīt nodotas bij Jāzepam.;

JĒKABS

220 Vai aizklīdušas?
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JUDA

Jā.

JĒKABS

(Uztraukdamies,)

Cik pazudušas?

JUDA

Es nez.

JĒKABS

Kas tad? — Tev jāzin.

JUDA

225 Trīs.

JĒKABS

Tev jārod.

JUDA

Kad arī atradīs, tad zaudēts laiks.

JĒKABS

Kad ir tik aitas!

JUDA

Gans ir arī cilvēks,
230 Grib atpūsties.

JĒKABS

(Apmierinājies, runā laipni.)

Lai nāk tik, — ēdiens gatavs,
Tad tūdaļ gulēt.

JUDA

Tēvs! vai tas ir viss?

JĒKABS

(Glaimīgi.)

Nu, nedusmo jel, dēls —
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JŪDA

&35 Vai viņš ir še?

JĒKABS

(Izvairīdamies.)

Būs lēcas virums —•

JUDA

Tātad viņš ir šel

— Lai ko viņš dara, tu to aizstāvi!

t ■

JĒKABS

Es neaizstāvu, dēls; viņš vēl tik jauns!

JUDA

240 Laiks kļūt par vīru.

JĒKABS

Kļūs.

JUDA

(Pārtraukdams runu, bažīgi.)

Kas būs? Kas būs?

Pret viņu visiem žultis pāri iet

Un krājas naidskā mēsli ziemas kūtīs.

JĒKABS

245 Ko viņš tev dara?

JUDA

(Nopietni.)

Es tev vēlu labu.

Viņš savādnieks. Es nesaprotu to.

Varbūt ir spēks. Bet lai ir kāds, lai dara

Tik to, kas pienākums.

JĒKABS

250 Bet iztikāt

Līdz šim bez viņai
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JUDA

Lopi vairojas, —

Un vieglumu sev arī ceram.

JĒKABS

Lūk! —

255 Tu vīrs kā mežavērsis un tev grūti!
Bet viņš ir smalciņš.

JUDA

Grūtums, tēv, ne man

Ne es še sūdzos, — tevi saudzu es,

Un agrāk pārnācu, lai brīdinātu. —

260 Tu nesaproti. Arā laužas naids,

Kā vilks no alas. Paglāb vēl, ko var.

Jo viņa rīkle ir kā atvērts kaps.
Drīz būs par vēlu. Tad tu raudāsi

Un plūksi baltos matus. Simons rūc,
265 Un Levijs šiepjas. Labs tiem prātā nav.

JĒKABS

Tie nedrīkstēs to aizskart.

JUDA

Sargies, tēvs.

Ar viltu nodarīs.

JĒKABS

Šie mani pievils!

JUDA

270 Bet tev ja notiek kas?

JĒKABS

Ko runā, neprāts?

JUDA

Kā bija Zihemā?
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JĒKABS

Nu, ko lai daru?

JUDA

Tu viņu lutini; tas citiem grauž.
275 Ikviens to sajūt, ka tev mīļš tik viņš.

JĒKABS

Dēls Juda, tu mans lepnums, kaujas lauva;

Tu manai ciltij spēcīgākais balsts —

JUDA

(Nepacietīgi.)

Nu
r

saki taisni, tēvs! bez aplinkiem.

JĒKABS

(Aizturēdams savas jūtas ar varu; klusi.)

Es viņu mīlu, — jā, — par visiem vairāk —-

JUDA

(Rūgti.)

280 Nu lūk! — Un mēs? — Vai darbu nedarām?

Vai bērni neesam tev visi līdz?

JĒKABS

(Atkal saņemdamies.)

Tev, Juda, taisns prāts, — bet vai i tu

Pret Tamāru reiz negrēkoji?

JUDA

(Uzbudinājās.)

Tēvsl

JĒKABS

(Atkal mīļi labinādams.)

285 Tu esi stiprs; stiprais savā spēkā

Spēj katru atvainot. — Tu esi labs,
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Tu nāci brīdināt. Tev teikšu, dēls,

Es izliešu tev visu savu sirdi —

(Nesavaldīdams savas jūtas.)

Viņš vecās dienās dzima man. lekš viņa
290 Man manas Jaunās dienas atmostas.

(Piepeši.)

Ak, Raele, tu skaistā, skaistā, skaistai

— Kā vakarsārtums tu man izdzisi, —•

Te tevi atkal redzu rīta ausmā,

Kā tu man parādījies viņā rītā,
295 Kā jauna septiņkrāsu varavīksna.

Es septiņgadus kalpoju par tevi,

Kā septiņdienas, tevī vērdamies,
Un dienas, gadus, laikus aizmirsdams.

— lekš viņa redzu tavu atspīdumu.
500 Un visa mana cīņu pilnā dzīve,

Viss asi trītais naids, viss trulais ļaunums
Un viltus režģu audi dienu dien',

Un liektā mugura, un kvēlošs niknums,
— Viss, viss nav velts: — es mūžam turu tevi,

305 Līdz manas acis redz vēl Jāzepu. —-

JUDA

(Aizkustināts, pēc brītiņa klusi.)

Tēvs, liela tava mīla. Viņas spēks
I pašu laiku, pašu nāvi veic,

Tik vienu —

JĒKABS

(Vēl aizņemts ar savām domām.)

Dēls, tu spēks, — tu saprot' spēku*

JUDA

(Turpinādams savu runu.)

310 — Tik vienu nespēj tava lielā mīla —

JĒKABS

Dēls —
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JUDA

Visus savus bērnus apņemt līdzi.

JĒKABS

Es mīlu tos —

JUDA

— Ar mīlas pabirām.

JĒKABS

(Cēli.)

315 Dēls, stipiais dēls, — es cerēju: tu stiprāks.

JUDA

(Tāpat.)

Ak, tēvs, mēs visi nestipri bez mīlasl

JĒKABS

(Stāv, galvu smagi, nolaidis.)

JUDA

(Apskauj viņu piepešā jūtu uzliesmojumā.)

*

(Jēkabs, Juda, ienāk Jāzeps.)

JĀZEPS

(Klusi abiem tuvodamies, nometas ceļos un aizskar tēvu urt brāli

izstieptām rokām.)

Dievs savu vaiga vizmu cels pār jums,
Mēs tiksim; bagāti kā zeme Ur.

JĒKABS

Zēn, netrauc vīru runas!

JUDA

320 Aizej teltī.
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JĀZEPS

(Uz Judu.)

Mans brāli, esi manim labs, (Pieiet pie eļļas koka, nolauž

zariņu un pasniedz to Jūdam.) —ŠO ņeml
Lai neiet karavīrs bez eļļas zara.

JUDA

(Uz Jēkabu.)

Kas zēnam ir par vārdiem! 2ēl tā gara.

(Uz Jāzepu.)

Mans gars uz tevi paveras; tu ass,

325 Bet lūst tavs asmins drīz pret akmens varu*

No asins acis vairās, bet tais acīs

Tev domas dzirkst kā ugunskurā dzirkstis,
Ko teic tās?

JĀZEPS
•

— Teic: starp lapsām — lauva Juda.;
330 Tas izraus jēru zvēru vērtām rīklēm

Un aizgriezīsies nost no šakāļiem.

JUDA

Tu lapsas nicini un šakāļus.
Varbūt i lauvas?

(Uz Jēkabu pagriezdamies.)

Kas lai viņu zin?

335 Daudz vīru iekš tā zēna,

JĒKABS

(Ar lepnumu.)

Daudz viņš augs,

Kā koks pār žogu pāri.

(Dzird pūšam āža ragus.)

JUDA

Sargies vien!

Ka nenocērt bez laika.
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JĒKABS

340 Brāļi nākj

Tas smagiem soļiem — Azers, viegliem — Rubenss,
Tas šļūcot — Levijs, lēni, bikli — Gads.j

JUDA

Tu zini soļus pat.

JĒKABS

Simts gadus mācos,

345 Nu jāsteidz, ka dod ēst.

(Aiziet teltī.)

*

(Juda, Jāzeps, ienāk Azers, Levijs, Rubenss un

Gads. Brāļi ganu uzvalkos ar segu, āža ragu un zizli.)

AZERS

Vai ēdiens gatavs?

JĀZEPS

Jā, gardas lēcas.

AZERS

Vēders gluži šmaugs,
Pēc tavām aitām skrejot.

JĀZEPS

350 Manas lēcas

To piebriedinās, nāci

AZERS

Nu, jāredz.

(Aiziet telti.)
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(Tie paši, bez Azera.)

LEVIJS

Jāzeps
Sev baro aizstāvi.

(Uz Jāzepu pagriezdamies.)

•W Tev viss ir rokā:

I gaļa ir, i aizdars. Dod, kam tīk.;
I sevi neaizmirst.

JĀZEPS

(Gribēja aiziet līdz ar Azeru, bet nu paliek.)

RUBENSS

(Jāzepu piezobodams.)

Vai neesi

I meitām drusku draugs ap vakariņām?

JĀZEPS

•60 Jā, es ap vakariņām, tu — vēl vēlāk.

RUBENSS

(Skaļi iesmejas.)

JUDA

(Brīnīdamies.)

Lūk, ķircinās ar Rubensu!

JĀZEPS

(Kā atvainodamies.)

Viņš labs.

RUBENSS

I laba garša ar —

JĀZEPS

Pie ēdieniem

365 ir vairāk garšas Azeram un Gadam.
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GADS

(Atiet nost un atsēstas uz zemes, attālāk no citiem.)

RUBENSS

(Uz Jāzepu.)

— Un tev — pie Dinas?

JĀZEPS

(Uzbudināts.)

Klus'l Tā svētai

LEVIJS

(Nicinoši.)

Svētais!

JĀZEPS

(Aizskarts, gribēdams novērst runu, pieiet pie Gada no ■Mcura*

puses un lēni lūko viņu apgāzt.)

GADS

Pag! laid!

RUBENSS

(Smejas, kamēr citi drūmi vai tik piespiesti pavīpsno.)

LEVIJS

(Uz Rubensu.)

370 Ko smejies? Kas par smalkiem jokiem!

JĀZEPS

(Atlaižas no Gada un stāv nokaunējies.)

JUDA

(Uz Jāzepu.)

Tu citus aizskarsi ar smilgas bārkstīm,

Bet tie tev atcirtis ar ciedres vāli.

LEVIJS

(Uz Judu.)

Un kurš tad ir tas cits? tas ļaundaris,
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Kas labiem neļauj jokot, smiet un skriet,
375 Lai skrien i aitiņas?

GADS

Jā gan, kurš ir?

JĀZEPS

(Uz Gadu, tam atkal mīļi klāt pieiedams.)

Tu ne! Tu pats tiec aizskarts.

LEVIJS

Aizgādnis!

(Uz Jāzepu.)

Tik gādā pats, kā šodien atbildēsi!

JĀZEPS

380 Lai kam es atbildēšu, tik ne tev!

LEVIJS

(Ņirgājas.)

Lūk, kāds šis liels! Tu laikam vecāks būsi?

Nu, nezināju. Piedod, veco brāl!

(Klanās Jāzepa priekša ironiski.)

*

(Tie paši. lenāk Naftalis, Izašars, Dans, Simons.)

NAFTALIS

(Runā ar patosu un žestiem.)

Līdz bargai pusnakts tumsai bij mums skriet,

Kā kalna vilki skrej pēc laupījuma,
385 Pa lietu, vētru un pa negaisiem —

RUBENSS

(Pārtrauc viņu.)

Vai re! mums gaišs un tev jau pusnakts tumsa!

Tev lietus līst, mums sauss!
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NAFTALIS

(Neliekas traucēties iesāktā runā.)

Kā ērgļi skrējām
Un avis meklējām, — un šis (Rāda uz Jāzepu.) te dzīvo

390 Kā zemes kungs!

LEVIJS

Viņš šķietas vecais brālis,

Jo tēvs to vairāk mīlot.

SIMONS

Zīdāms jērs!
Cik ilgi zīdīs?

IZAŠARS

(Jāzepu mēdīdams.)

395 Ū! cik ilgi zīdīs?

LEVIJS

(Uz durvīm rādīdams, paklusi.)

Klus' vecais tur!

DANS

(Svinīgi.)

Šis būšot vecais brālis?

Vēl dzīvo taisnība. Lai vecais nāk.

(Uz Jāzepu.)

Kad izšķirsies, tad netaisnais lai trīc.

SIMONS

(Rupji piedur Gadam, kurš arvien vēl sēd zemē.)

4°ū Dod dzert! —No dusmām jātvīkst nost.

GADS

(Tūdaļ paceļas un iet.)

Tūlītl

(Aiziet.)
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BRĀĻI

(Visi, bez Juda un Rubensa, cieš klusu draudoši un atkāp-

jas no Jāzepa.)

JĀZEPS

(Palicis viens, stāv klusi valdīdamies.)

*

(Tie paši. lenāk Jēkabs, Azers tm Gads.)

GADS

(Atnes dzert Simonām; tas nodzeras un atgrūž trauku Gadam

atpakaļ, tā ka trauks nokrīt.)

JĒKABS

(Pēc brīža, lēni un svinīgi.)

Lai miers ar jums vispirms, jūs, mīļie dēli!

— Bet kur tad Benjamiņš? Kur Zebulons?

RUBENSS

Viņš gāja zēnu sakliegt.

JĒKABS

(Uz Jāzepu.)

405 Re, — kā nu?

(Tad uz brāļiem.)

Nu nākat mielastā, — būs gardas lēcas.

Bet jums kas jāsūdzot, tas jāuzklausa.
Un, kurš grib ēst, lai ātri teic, kas teicams.

JUDA

Trīs aitas zudušas.

JĒKABS

4io Vai atrastas?

NAFTALIS

Nav. — Mēs līdz baigai pusnakts tumsai skrējām,
Kā tuksnešlapsas skrej pēc laupījuma —
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RUBENSS

(Pārtraukdams^

Pa lietu, negaisu un vēju —

(Viņš smejas, Izašars un. Azers līdzi.)

JĒKABS

Klusat!

NAFTALIS

415 — Un tas sēd mājās, saldi ēd un dzer, —

(Rāda uz Jāzepu.)

Un linu drēbēs iet, un ēnā guļ,
Un viņa vaigi spīd kā dīķi saulē,

Un mati meloi kā tam kalna krauklim —

JĒKABS

(Pārtraukdams viņu runā.)

Dēls Naftali, tu ašs kā meža briedis,
420 Un tava runa tek kā lietus strauts,

Bet kur ir aitas!

LEVIJS

Nozaudējis tas!

(Rāda uz Jāzepu.)

DANS

(Tāpat svinīgi.)

Tam nodots bij, tam prasi!

SIMONS

Ļaunais gans
425 Būs aitām krustus pārsitis, lai neskrien.

NAFTALIS

Būs apēdis ar meitenēm un zēniem.

JĀZEPS

(Uztraucas un grib runāt, bet pēc Naftaļa iebilduma apklust.)
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Ne velti bij, kur pļāva, — skanēj' vien.

IZAŠARS

Jā, jā, — la, la, la, la, — eia, eial

JĒKABS

Un jūs kā dzirdējāt? vai ganījāt?

LEVIJS

430 Vēl zēns, jau lien pie meitām. Rubenss teica,
Un tas jau zin.

RUBENSS

Ko mels? Tas bij tik joks. *

JĀZEPS

(Aizgriežas un stāv nokaunējies.)

SIMONS

(Pret Jāzepu.)

Tas kaundars būtu pārmācāms ik dien',
Ka viņa baltie svārki kļūtu raibi!

LEVIJS

(Uz Jēkabu par Jāzepu.)

435 Ne vārda viņam nav, ko pretī bilst!

RUBENSS

Bet jūs jau neļaujat tam izrunāti

IZAŠARS

Jā, jā, — tik neļaujat tam izrunāt!

JĒKABS

(Uz Izašaru.)

Pag, dēls, tu labāk ķildā nejaucies.
Ko tev viņš darījis?

36
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IZAŠARS

440 Kā tie, tā es.

LEVIJS

Lūk, visi sūdzam.

DANS

(Uz Jēkabu.)

Jādara reiz gals.
Mūs gan tu bar ik dien', bet to — nekad.

(Rādīdams uz Jāzepu.)

Vai laisks ir, vai dara zaudējumus,
445 Vai palaidnis un uzpūtīgs, un bezgods.

— Kas būtu mums, ja mums trīs aitas zustu?

LEVIJS

(Ironiski.)

Nu, mēs jau ne tik labi; mēs jau esam

Tik Leas bērni vien, viņš — Raeles.

NAFTALIS

Mēs pat no kalpones, no zemas gultas,
450 Mēs kāju pameslis tik esam tam.

JUDA

Nu redzi, tēvs, ka nemierā ir visi.

BRĀĻU BALSIS

Mēs visi sūdzamies!

JĒKABS

Nu, ko jūs gribat?

JĀZEPS

(Nesavaldīdams savas jūtas.)

Ak, brāļi, brāļi! Ko no manis gribat?
— No mazām dienām es jūs mīlējis!

(Apklust; kad neviens neatbild, viņš turpina, pagriežamies dri2

pret vienu, drīz otru.)
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Ar tevi, taisno Dan, un Naftali

Mēs mazi rotaļājām vienās, smiltīs.

Ar Bilhas un ar Zilpas bērniem kopā
Es augu, dzīvoju, — un nu jūs sakāt,

460 Ka es jūs liekot kāju pamesli!

NAFTALIS

Jau bērns vienmēr tu biji atturīgs
Un rotaļās par ķēniņu vien gāji;
Bet nastas negribēji nest kā ēzels,
Tad pretī spēri —

JĀZEPS

465 Vai es nenesu

No laba prāta, kad bij jāpalīdz,
Kad ejot apguri tu karstiimā?

NAFTALIS

(Paplāta rokas, bet cieš klusu.)

JĀZEPS

Un, mīļo Gad un Azer, — sakāt jūs,
Ko jums es darījis?

(Apstājas un gaida uz atbildi; kad art tie cieš klusu, tad turpina.)

470 Nu, sakāt droši!

Še mani tiesā, še jūs runāt varat.

Jums neņems ļaunā, kad man teiksat ļaunu.

(Abi cieš klusu.)

Es nepieļāvu, Gad, ka tevi sit,
Tad labāk cietu vēl, ka iesit manim.

GADS

(Novēršas un aizvelkas aiz citiem brāļiem.)

JĀZEPS

475 Un, Azer, tev —vai nedevu es klusām

Nomaizes un no siera, kad es pats
Sev atgausēju; tev jau gribas allaž,
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AZERS

Jā, atdziest vakariņas.

(Daži brāļi iesmejas.)

Ko tur smieties?

LEVIJS

(Aši metas starpā runām, redzēdams, ka atkal smejas.)

480 Lūk, pats viņš vainīgs, — nopratinās mūsl

DANS

Lai laiskais gans top sodīts! — Kur tās aitas?

BALSIS

(No vairākiem brāļiem vienā reizā.)

Jā, sodīt vajga! šoreiz vajga sodīt!

IZAŠARS

(Uz Jāzepu.)

Jā, vajga sodļt. Ko tu pretī runā?

— Nu tikai brangi viņam sadosim!

485 Kā slepenībā bija norunāts.

LEVIJS

(Metas Izašaram virsū un grib viņu sist.)

Ko, nejēga, tu mels?

IZAŠARS

Nu vajga sodīt!

LEVIJS

Ne mēs, bet sodīs tēvs.

IZAŠARS

Bet sodīt vajga!

JĀZEPS

(Uz Leviju.)

490 Ko viņu sist? Viņš tā jau mūžam sists,

Ka tam pus prāts ir izdauzīts no galvas.
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JĒKABS

Klus'! Turat mieru! — Jāzep, atbildil

JĀZEPS

Jūs sakāt, ka es vainīgs, ka trīs aitas

Jums nozudušas. Vai es esmu gans?
495 Ne man bij uzdots ganīt, — Levijam.

LEVIJS

Bet es tev liku uzraudzīt, un — tu?

NAFTALIS

Būs vaļā acīm sapņojis, kā mēdz.

JĒKABS

(Pārtrauc viņu, uz Leviju.)

Dēls, — Jāzeps vēl nav gans, es viņu sūtu

Tik apraudzīt, kā klājas jums un lopiem.

NAFTALIS

500 Ne aitas neprot ganīt; vieglāk mācāms

Vēl Izašars.

IZAŠARS

Jā, Izašars gan gudrāks.

LEVIJS

(Un citi brāļi smejas.)

JĀZEPS

Es negribu būt gans un nemācīšos.

Man netīk jūsu amats.

LEVIJS

*05 Vai jūs dzirdat?

Par goda vīru būt tam nepatīk!

DANS

Pēc aitām jāmeklē, kad pazaudējis —
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NAFTALIS

Tās vājās kājiņas pa klintīm plaisā,
Tās smalkās rociņas no zižļa tulzno,

510 Tas baltais vaidziņš saules vērsmē nodeg —*

SIMONS

Un baltos svārciņus ar mēsliem apsviež.

IZAŠARS

(Priecādamies.)

Ha! ha! ha! ha! nu iesāksies tūlīt!

LEVIJS

(Uz Jāzepu.)

Te runa nav, vai ganīt tīk vai ne!

Varbūt nekāds tev netīk godīgs darbs —

515 Tu nodarīji, tev ir jācieš sods!

(Uz Jēkabu.)

Tēvs, runā tu!

DANS

(Tāpat.)

Ja nesodi, ja žēl,

Tad paši sodīsim — lai sargā dievsl

JĒKABS

Jūs, stāvat klusu! Ko jūs iedrīkstat?

520 šie paši sodīšot?!

LEVIJS

Tad sodīs dievs!

Ja tu to nesodi, tad uguns kritīs

Un aprīs mūs un visus mūsu lopus!

BRĀĻI

Mēs paši! paši!

(Draudoši virzās tuvāk Jāzepam.)
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JĒKABS

*5 Dēli! Dēli! — Klusul

JĀZEPS

(Atkāpjas pret eļļas koku no brāļiem, kad viņam nfiS vii tuvāk.)

JĒKABS

Vai manā priekšā ķilda? Kas man jāredz!

*

(Tie paši. lenāk Zebulons un BenjamiņS.)

ZEBULONS

(Ved Benjamiņu, kādu 7 gadus vecu zēnu, aiz rokas saķertu. Ben«

jamiņš lūko izrauties.)

Še ir tas nebēdnieks. — Nu, nāc, ko rausties?
— Bij kokā paslēpies un neatsaucās*

— Ar varu palaidnis ir jāved mājā.

LEVIJS

530 Ne zēnu Jāzeps nevar uzraudzīt.

BENJAMIŅŠ

(Izraujas no Zebulona un pieskrien pie Jāzepa.)

Ak, mīļais Jāzep, Jāzepi

JĀZEPS

(Viņu apskaudams.)

Kur tu biji?

BENJAMIŅŠ

Pie putniņiem! Cik mīļi guļ tie kopāl

JĀZEPS

Tik neņem bērniņusl

BENJAMIŅŠ
535 Ir pieci.
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JĀZEPS

Lai!

Zin', māte baidās.

BENJAMIŅŠ

Tagad visi guļ.
Es nu vairs nekritu un nepakāros,

640 Bez tevis nokāpu.

JĒKABS

(No sava sola.)

Nāc, Benjamiņ!

ZEBULONS

(Paņem atkal bērnu pie rokas un rauj pie sevis. Benjamiņš vairās.)

Nāc nu. Vēl pretī turēsies, vai re!

(Paņem no sola eļļas zariņu un iesit zēnam.)

BENJAMIŅŠ

(lekliedzas.)

JĀZEPS

(lesaucas skaļi.)

A! a! —ko sit? — Laid vaļā, negantnieks! *

(Metas virsū Zebulonam, izrauj viņam zariņu no rokas. Citi brāļi
metas starpā. Piesteidzas šķirt Rubenss un Juda. Levijs atraujas
tālāk nost.)

JUDA

Ko dari, Jāzep? Nieka zēna dēļ
545 Tu uzbrūc savam brālim, kurš ir vecāks.

JĀZEPS

(Lielā uztraukumā, dusmās un bailēs.)

Viņš nedrīkst aizskart, nedrīksti

(Atrāvis Benjamiņu, tura to pie rokas sargādams; tad mīkstā balsi.)

Vēl šis zars!
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JUDA

(Uz Zebulonu rādīdams.]

Viņš vecākais!

JĀZEPS

(Pārmetoši uz Judu.)

I tu ļauj sist?

(Nomet Juda priekšā zariņu zemē.)

550 Se zarsl

Bet dzīvu miesu nedrīkst sist neviens —i

JUDA

Tu zēns! Nav veciem tiesības pār bftrniem?

DANS

Lai dara, ko kurš grib, bet soda nav!

LEVIJS

Kam pašam jābaidās no taisna soda,
555 Tas labāk noliedz visu taisnību. —

(Uz Jēkabu.)

Vai paliks neatriebts i šis!

(Rāda uz Zebulonu.)

Pat Juda,

Pat Rubenss atzīst taisnību, — tēvs ne!

JĒKABS

(Uz priekšu panākdams.)

Tu mani nemāci!

(Uz Jāzepu.)

560 Dēls, piekāpies!

SIMONS

Pats soģis noziedznieku lūdz!

BALSIS

Sods! sods!
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JĒKABS

(Uz Jāzepu.)

Pret vecāku tu cēlies, dēls, tu vainīgs, —

Lai Juda soda (Klusāk.) — vieglāk būs.

JĀZEPS

(Lielās izbailēs, plati atplestām acīm.)

«65 Nekad!

Mans mīļais tēvs —

(Apskauj tēvu pieglauzdamies; pēc brīža turpina.)

Tad labāk mirstu pats,
Ne mani saplēš viņu senais naidsl

BENJAMIŅŠ

(Klusu, bet dzirdami, jo visi apklusuši.)

Klau, Jāzep, skaisti mirt tur Dotanā:
570 Tur redzējām mēs nāvi lielā bedrē.

JĀZEPS

(Skatās uz zēnu un piepeši saraujas.)

LEVIJS

(Tāpat klusi uz Zebulonu.)

Kas tā par bedri?

ZEBULONS

Reiz tur ganījām.
Labs maurs, tik vieta bīstama.

LEVIJS

Tā, tā!

JĀZEPS

(Domīgi, kā tālumā skatīdamies.)

575 Es nāves nebaidos —

(Uz tēvu lēni — sērīgi.)

Kad es tev nemīļš
Un brāļu mīlu mūžam neiegūstu,
Tad spried man nāvi, tēv, es miršu labprāt.
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JĒKABS

Dēls, ko tu runā, dēls!

(Apskauj viņu.)

580 Lūk, tāds viņš iri

Kā tauriņtpārnam nevar pirkstus piedurt*

(Uz brāļiem.)

Nu liekat mieru? diezgan viņš ir sodīts.

(Noskūpsta Jāzepu.)

SIMONS

(Nikni iekliedzas.)

Ko mēs kā nelgas stāvam? lūk, tie skūpstāsl

LEVIJS

(Ņirdzīgi.)

Tā taisnība ar noziedznieku glauzasr
585 par visiem viņa grēkiem sods ir —■ skūpstsl

NAFTALIS

Un mēs tie nicinātie paliekami
Nu rīt viņš samīs mūs kā mālus dobē.;

DANS

Pats tēvs un soģis likumu tā lauzi

JĒKABS

(Atlaiž Jāzepu un atiet no viņa nost.)

LEVIJS

(Sapulcinājis ap sevi vairākus brāļus un sačukstas ar viņiem.)

RUBENSS un JUDA

(Pieiet pie tēva un taisa noraidošus žestus.)

JĀZEPS

(Stāv viens pats; tikai Benjamiņš viņam Ir tuvu un skatās bailīgi

uz brāli — nesaprazdams.)
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SIMONS

(Atdalās no brāļiem un pieiet pie Jāzepa, saņem aiz pleca un velk

pie sevis.)

Nāc, brāli, ko tev teikšu!

JĀZEPS

(Atkrata viņu riebdamies.)

590 Atkāpiesl

SIMONS

(Un citi brāļi no pulciņa saķer Jāzepu un aši ap6tāj viņu, pacel-
dami savus ganu zižļus.)

JĀZEPS

(Aši izrauj Simonām nazi no jostas un metas pie vīģes koka.)

BENJAMIŅŠ

(Kurš viņu aizstāvējis, skrej viņam līdzi.)

JĀZEPS

(Nazi paceldams.)

Kas vien man tuvu nāks vai pieskarsies,
Es noduršu uz vietas!

JĒKABS

(lekliedzas.)

Jāzep, Jāzep!

(Juda un Rubenss Jāzepu attura. Uzbrucēji apstulbuši. Starpa

brīdis. Visi stāv nogaidoši, valdīdami dusmas par neizdošanos.)

LEVIJS

(Pirmais sāk runāt, vēl šņākdams aiz dusmām.)

Lai paliek! laidāt viņu! Bij tik joks.
595 — Mēs jaunekli tik drusku pabaidījām.

JĒKABS

Jūs asinskārie zvēri! hiēnas!

Kā mežavilki jēram uzbrūkat!

— Jūs tēvu iegrūžat bez laika kapā,
Jūs čūsku dzimums, odžu mātes metums!



&oo Lai lāsts par jūsu dusmām, kas tik straujas!
— Mans dēls, mans Jāzeps!

(Apskauj viņu. Bridi klusums.)

JĀZEPS

(Uz Jēkaba sola atsēdināts, drīz atžirgst; visu laiku stāvējis, galvu
nolaidis, atmostas ar izcīnītu apņēmumu.)

Nelād' viņiem, tēvsl

Bij nāve tuvu, atvēra man acis.

— Nē, neapskauj vairs manis! Ļauj man vienami
605 Ar mīlu gribu viņu mīlu gūt.

(Izraisās no tēva apskāvieniem un pieiet lēni pie brāļiem) tēvs

grib viņam sekot.)

BENJAMIŅŠ

(Pieskrien pie tēva, kurš to apskauj. Zēns apbrīnodams skatās us

Jāzepu.)

JUDA

(Uz Jāzepu.)

Tu varens zēns! — Tēvs, ļauj jel viņam vienami

JĀZEPS

(No negaidītā uzslavējuma apmulsis, aizklāj vaigu ar rokām.)

Ak, ko es teikšu, ko es teikšu jums!
Es gribu rādīt mīlu —

Es mūžam nesacīto slēpu sirdī, —

610 Tur gadiem krājies tas, ik dien' pa lāsei,

Kā ūdens dzerteklī, ko dzirdīt pulkus;
Bet neplūstot tas sastrēdzies kā purvs —\
— Es visu gribētu uz reizi izteikt:

Es simtkārt vārdus glaimi salasīju,
615 Kā raibus akmentiņus acis priecēt;

Es gribētu jums sirdis darīt mīkstas,
Kā velgans rītens veldzēt tuksnesi — 1
— Nu nezinu nekā, ko būs jums teikt —

(Viņš piepeši apklust; tad atkal turpina.)

Ak, kaut tie vārdi būtu man!

620 Kas ceļ iz dziļās sirds to skaidro mīlu,

Kas klusi glabājas priekš jums un visiem!
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Kaut butu man tie nolaižamie trauki,

Ar kuriem ūdeni iz bedres smelt!

(Levijs ar brāļiem sačukstas un sasmējās klusi.)

JĀZEPS

(Dzirdējis apraujas.)

Kad savas acis pavēršu uz jums,
625 Man pēkšņi atpakaļ krīt smeļams trauks

Un skaidrais dzelmes ūdens netīrs top.
— Tu, Levij, neskaties ar ņirgas vaibstiem!

Tu, stingrais Dan, jau iepriekš nenosodi!

— Es neskatīšos vairs, lai nemulstu!

(Viņš aizver acis.)

630 Es nespēju to panest, ka jūs ļauni.
Es izkalstu kā ganība bez rasas,

Priekš laika ienākoš, kā sausi kvieši,

Un graudi sīki top un velti birst.

Un, kad jūs, brāļi, neesat man mīļi,
635 Kam lai es visu savu mīlu dodu?

Tā plesties grib kā pavasara maurs.

No mazā brālīša vēl paliek pāri,
No mēmās kustoņas, no putniem atliek,
No zaļām ganībām, no zelta kviešiem,

640 No tuksness smilts, no vēja un no debess,
— Uz dzīvām dvēslēm mīla prasās iet,
Uz jums, kas esat man tie tuvākie.

Pie jums lai pasaule man sāk' un beidzas.

(Viņš atpleš rokas un gaida, lielā uzbudinājumā apkārt lūko-

damies.)

JĒKABS

(Pieceļas un iet pie viņa, Benjamiņš līdzi.)

Ak, Jāzep! mīļais!

RUBENSS

(Tāpat piesteidzas pie viņa.)

645 Mīļais!

JUDA

(Arī pieiet.)

Labi tā!
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LEVIJS

Kas šim ko dara? Kas tad šo tā nīst?

Par daudz tik iedomājas vien par sevi.

JĒKABS

(Turēdams Jāzepu apskautu, uz brāļiem.)

Nu, bērni, mīlaties!

JĀZEPS

(Atsvabinājās no tēva rokām; tad stāv gaidīdams, iet atpakaļ pie
tēva un apskauj to.)

650 Tie nemīlēs!

(Viņš a*psedz sev galvu ar segu.)

(Starpbrīdis.)

JUDA

(Uz Jāzepu.)

Kad tava griba visu veic, tad pats
Jel esi tāds kā mēs. Tad tevi mīlēs.

JĀZEPS

(Lepni atsegdams galvu un vērsdamies pret Judu.)

Vai paši esat līdzi? Tu ne Levijs.
Ikviens ir savs, es — savs.

LEVIJS

655 Tu gribi būt

Par visiem vairāk.

JĀZEPS

Nē; tik vien, lai mīl!

Tik tādēļ domāju, kā labi darīt,

Par jums, par tūkstošiem, kas solīti,
660 Kas vairosies, līdz būs kā smilts pie jūras.

DANS

Pats bērns, jau domas tam pie bērnu bērniem.

LEVIJS

Par visiem domādams, tik aizmirst aitas.
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NAFTALIS

Bet sevi greznot ne!

JĀZEPS

Lai neriebj jums.

JUDA

665 Bet kas tad padarīs šīs dienas darbus?

JĀZEPS

Ne šodienai tik dzīvo.

NAFTALIS

Tu; bet mēs,

Tie viendieņi!

JĀZEPS

Neviens šai dienai vien.

670 Par to es domāju un domājat
Ij jūs.

LEVIJS

Lai visi tikai sapņo vien,

Un darbs lai darās pats. — Pats piens lai slaucas —

NAFTALIS

Lai aitas cērpas pašas —

GADS

675 Vilna kāršas —

NAFTALIS

Un audums pats no sevis saaužas!

JĀZEPS

(Sapņaini, pussērīgi, pussmaidot zem sevis.)

Jā, arklis pats lai ar, pats vezums brauc

Un lauks pats apsējas, pats nopļaujasl
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AZERS

Un graudi paši tecēs, ver tik muti!

GADS

680 Un dzirnas patis mals, lai vēders gremo.

NAFTALIS

Bet mēs tik iespriedusies staigāsim,
Kā mūsu jaunais kungs un pavēlnieks.

IZAŠARS

Tas pārāk gudri gudro.

SIMONS

Tēvs to pielaiž.

LEVIJS

(Uz Jēkabu.)

685 Tēvs, lūk, tas sapņotājs mūs aplaimos:
Tik visus lopus, aitas salaist mežā,
Lai lauvas, vilki mielojas ap tiem,
Bet mēs lai visi smiltis kašņājam
Un gaidām citu gad', ka maize nāks.

690
— TJn to lai mīlam mēs? — Tas grib mums postul

JĒKABS

Ak, dēls, viņš joko tik no lielām bēdām.

JĀZEPS

(No jauna pārvarējies, ar citām domām.)

Nu, smejat sapņus, tikai mīlat mani!

Ja būšu tāds kā jūs, vai mīlēsat?

(Gaida laiciņu; visi cieš klusu. Ar uzsvaru.)

Ar varu jūsu mīlu ņemšu sev.

695 Kā karstais samums gribu nākt pār jums
Un gaisos aiznest visus putekļus,
Kas krituši ik dien' uz mūsu mīlu.
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JUDA

(Ironiski.)

Viņš grib mūs uzvarēt kā lielais vējš.

NAFTALIS

Ar muti aizpūst mūs kā putekļus.

DANS

700 Viņš atkal sapņo. Vai tad izdzēsts viss,

Ko tu mums darījis?

JĒKABS

Jā, sāpes dzēsa.

JĀZEPS

Lai ko es darījis, bet esat labi.

Bez manas gribas ļaunums noticis.

7°5 Šais krūtīs ļauna nav kā puķu dārzā,
Ko bij še dēstījusi Raele.

Bet, ja kas bijis, ko es nezinu,

Tad sakāt man un esat atkal labi.

BRĀĻI

(Stāv vēl drūmi.)

JĀZEPS

Un, kad jūs manis dēļ vēl dusmojat,
710 Tad esat labi mūsu mātes dēļ,

Kas mīlēja i jūs, i visu dzīvi.

BRĀĻI

(Sačukstas un atvelkas neviļus atpakaļ.)

JĀZEPS

Tad esat labi jūsu pašu dēļ!
Es būšu tāds kā jūs, es nolūgšos,
Ka esmu citāds.

(Viņš nometas uz viena ceļa.)
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LEVIJS

715 Ja ikreiz tā lūdzies,

Tad mēs jau ari būtu piedevuši.

JĀZEPS

(Paceldamies.)

Ko, Levij, jūs man būtu piedevuši?

JĒKABS

(Apskauj Jāzepu.)

Tā, mīļais dēls! —

(Uz brāļiem.)

Nu redzat, cik viņš mīļš!
720 Nu, beidzat ķildas, dēli! Piedodat!

Lai spīd pār jums tas varavīksnas loks,

Kas pacēlās pēc lieliem ūdensplūdiem!
Balts dūmu mutulis no ziedokļa
Lai, priekā mirdzot, noskatās uz jums,

725 Kad brālis brāli apskaus skūpstīdams!

(Brāļi top nemierīgi.)

Cik man vēl atliek dienu? īss mans laiks,

Bet mierā ietu es pie saviem tēviem,
Kad mieru zinātu es jūsu starpā.
Man laimīgākā diena taptu šī,

730 Kad ļaunums likās pierūdzis līdz malām.

— Nu solāt piedot Jāzepam, to mīlēt,

Un es jums došu savu svētību!

(Starpbrīdis.)

LEVIJS

Jā, kas tad pretī? Lai tik krietnis viņš.

JĒKABS

Teic, Simon, ar!

SIMONS

(Norūc.)

735 Jā, jā.
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JĒKABS

Un neaizskart!

SIMONS

Kas aizskar šo?

JĒKABS

Bet tu to neaizskarsi?

SIMONS

Kā man, tā es.

LEVIJS

(Uz Jēkabu.)

740 Bet kā tu svētīsi?

JĒKABS

Ar svētību no sentēviem un tēviem,
Ar svētību no lejas un no augšas;
Es katram došu vina dalu.

LEVIJS

(Nemierā noteic.)

Bet —

JĒKABS

(Svinīgi.)

745 Tad pulcējaties, klausāties, ko tēvs

Es sludinu, kas nākotnē jums notiks.

(Dēli pienāk klāt un apstājas lokā. Katrs svētāmais nometas ceļos
noliec galvu, un Jēkabs uzliek viņam roku uz galvas.)

RUBENSS

(Pienāk pirmais, kā jau vecākais, bet tēvs viņu atraida ar rokas

mājienu. Rubenss paliek nokaunējies stāvot.)

JĒKABS

Tu, Juda, — (Juda pienāk.) jaunais lauva, liels caur

kariem!
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Tev slava brāļos būs. Kurš ies pret tevi?

Tu siesi savu kumeļu pie vīniem,
750 Tev drēbes mazgās vīns un zobus piens.

JUDA

(Stalti aiziet.)

JĒKABS

Tu, Rubens, — (Pienāk Rubenss.) mana spēka pirmais dēls

Un pirmais varā, — vieglis brauc kā ūdens,

Tev, tēva gultas kāpējs, nebūt pirmām.

RUBENSS

(Galvu nokāris, aiziet aiz citiem brāļiem un apsēstas uz sola, ap-
klāj sev galvu. Pie viņa pieiet Levijs un runā ar viņu.)

JĒKABS

(Pie nākošiem dēliem pieiet klāt un aši svētī.)

Pie jūras krastiem dzīvos Zebulons!

755 Tu, kaulains ēzels Izašars, tev liksies,

Ka miers ir labs, — tu lieksi plecus kalpot!
Dans soģis būs; kā ceļa čūska kodīs

Tas zirgiem papēdī, lai jātnieks krīt!

— Gads taps no pulkiem spaidīts, pretī spaidīs!
760

— Tev, Azer, trekna barība, gards ēdums

Priekš ķēniņiem! — Tev, Naftali, jau teicu,
Tu ašs kā briedis, dosi skaistu runu!

BRĀĻI

(Kas svētību saņēmuši, atiet tālāk, paliek vēl tikai Simons, Levijs

un Jāzeps, kurš stāv attālāk.)

JĒKABS

Nu nāc, dēls Jāzep, mīļais!

LEVIJS

(Panāk uz priekšu.)

Pagaid', tēvs!

765 Mēs vecāki, pirms Simons, es.

SIMONS

Pirms mēs.
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JĒKABS

Es dodu svētību, kā gars dod man;

Tas neprasa pēc vecuma, bet sirds.

LEVIJS

Vai locīt likumus — to ļauj tev sirds?

JĀZEPS

(Panākdams uz priekšu.)

770 Tēv, svētī pirmos tos.

JĒKABS

(Uz Leviju un Simonu.)

Jūs darāt varu!

— Es jums jau devu svētību, cik bij;
Nav labākas.

LEVIJS

Ne svētīji, bet bāri.

JĒKABS

775 Tad dzirdat, Simon, Levi! —

(Tie pienāk klāt abi reizē.)

Jūsu šķēpi
Ir slepkavīgi. — Nenāks mana dvēsle,

Kur jūsu padoms, nedz mans gods, kur jūsl

SIMONS un LEVIJS

(Atkāpjas dažus sojus atpakaļ.)

JĒKABS

(Pacēlis roku.)

Jūs tiksat izkaisīti Izraēlīl

LEVIJS

(Atkāpdamies vēl tālāk, griezīgi.)

780 Vai tā ir svētība?



JUDA

(Uz Jēkabu.)

Tēvs! Tēvs!

JĀZEPS

JĒKABS

To saka gars. To pieminat.

SIMONS

(Klusi draudot.)

Tu arī!

JĀZEPS

785 Vai, tēvs! Viņš draud.

JĒKABS

(Uz Jāzepu.)

Kas spēj pret garu celties?

Nu nāc tu, dēls!

LEVIJS

(Uz Jēkabu.)

Tu nevari to svētīt;
Tam priekšā sods, lai izlīdzina pirms.

JĒKABS

790 Bet jūs jau piedevāt!

SIMONS

Lai nolūdz pirms.

LEVIJS

Vēl miers nav slēgts, vēl miera skūpsts nav dots.

DANS

(Uz Jēkabu.)

Tu saki: būšu soģis! — Soģis spriež:
Ir jāizpilda burts! — Vēl miers nav slēgtsl
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JĒKABS

(Lielā uzbudinājumā. Rokas sacēlis.)

795 ir slēgts! ir slēgts! Jūs solījāt! — Teic, Juda!

JUDA

Es kareivs; spriest ne man.

JĒKABS

(Skaļi.)

Kas drīkst pret tēvu?

LEVIJS

Drīkst likums!

JĀZEPS

(Uz Jēkabu.)

Tēvs, es skūpstu savus brāļus.

JĒKABS

(Lielā priekā.)

800 Mans dēls, mans dēls, — tu pasaulei nes mierul

(Apskauj un skūpsta viņu.)

JĀZEPS

Brāl, Juda, — mīli mani mūžam, mūžaml

(Skūpsta Judu, stāv, rokās sadevušies.)

BENJAMIŅŠ

(Uz Jāzepu.)

Ak, pirmais es! dod pirmo skūpstu man!

JĀZEPS

(Smiedamies skūpsta viņu.)

Lūk, brāļi, pirmais grib būt tas, ne es.

JUDA

(Uz Jāzepu.)

Tavs vārds pie tevis velk, mans mīļais brāli,
805 Bet vēl man svešs tavs ceļš.
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JĀZEPS

Ļauj iet un mīli!

BENJAMIŅŠ

Nāc, skūpsti vēl, — es piedošu tev arī.

JĀZEPS

Ko tu man piedosi?

BENJAMIŅŠ

Ka palīdzēji
810 To sesku noķert, kas man cāļus plēš.

RUBENSS

Tev acis dzirkst, — kas tevi redz, tam jāmīl,
Bet dedzina, un — ilgi tevi mīlēt

Spēj tik tev līdzīgs.

JĀZEPS

(Skūpsta viņu.)

Mīli vienu mirkli:

815 Tev jāmīl īsi, kad tu mīli daudz.

NAFTALIS
i

Tad līgsim miera derību ij mēs!

Lai dūmi vāļiem kāpj no ziedokļa!

(Skūpsta Jāzepu.)

LEVIJS

(lesmejas.)

Ha, ha!

JĀZEPS

(Kurš gājis uz Leviju, pieiet Gadam.)

Ko raujies, Gad, — es neļaunojos,
820 Ne tava vaļa runāja iz tevis.

(Skūpsta viņu.)
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AZERS

(Pienāk un skūpsta Jāzepu.)

Bet kādu jēru rīt gan vajdzēs ziedot.

IZAŠARS

(Pienāk.)

Tu, Jāzep, gudrais šķieties —

JĀZEPS

(Viņu pārtrauc.)

Kā?

IZAŠARS

Pag, teikšu:

825 Tu nelga. — Nedomā kā mēs, — būs labi.

LEVIJS

Ej, muļķiī

(Atbīda Izašaru nost, tā ka tas nedabū apskaut un noskūpstīt Jā

zepu.)

IZAŠARS

Nu, pamazām!

BENJAMIŅŠ

Vai nu labi?

Lūk, tev jau neļāva ne brāli skūpstīt!

LEVIJS

(Uz Jāzepu.)

830 par ko pie veciem brāļiem nenāc pirms?

JĀZEPS

(Atgriežas pret Leviju, sper soli, bet atkal paliek uz vietas.)

Še esmu.

LEVIJS

(Klaji ņirdzīgi.)

Nāc jel tuvāk, brāli Jāzep!
Pats teicies skūpstu dot, — vai nu tu nespēj?



JĀZEPS

(Lūko paiet vēl soli uz Leviju.)

Jā — Levi —■ ak •<•»

(Piepeši nogriežas un steidzas pie tēva.)

835 Tēvs, tēvs! es nespēju.
Tās acis mani slēpu dur kā īlens.

JĒKABS

(Uz Leviju.)

Zēns izbijies, — ko skaties tu tik bargs?

BENJAMIŅŠ

Es arī neskūpstītu to.

(Uz Leviju rādīdams.)

LEVIJS

(Uz Benjamiņu.)

Klus', krupil

(Uz Jāzepu ironiski.)

840 Nu, karstais samums, nāc nu tu pār mums!

Tu, lielais vējš, vai tā tā lielā mīla,

Kas gatava bij aptvert visus ļaudis?
Tik nabags Levijs nav tās mīlas cienīgs,
I Simons ne?

SIMONS

(lesmejas.)

845 Ha, ha!

LEVIJS

I Dans?

JĀZEPS

(Klusi.)

Man bail.:

DANS

Tev visa miera līgšana bij joks!
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JĒKABS

(Uztraukts.)

Dēls, ej! dēls, ej! dēls, ej!

RUBENSS

850 Ak dievs, jel ej!

JĒKABS

(Uz Jāzepu.)

Nu, kas tad tiks tev?! Palokies kā es

Priekš Esava līdz zemei.

JUDA

(Uz Jāzepu.)

Nebūs labi.

JĀZEPS

(Cīnīdamies ar sevi, nometas piepeši ceļos pie tēva.)

Ak, tēvs! — ak, Juda! — ak, es nespēju —

855 Lauzt sevi pušu kā to vīģes koku. -—

JUDA

Kas darāms, darāms. Te tev pienākums,
Kā klēpja zēniņš gribi bēgt pie tēva,

Un tēvu zemē rauj.

JĀZEPS

(Uzlēkdams.)

Ne tas! ne tas! —

660 Es eju. — Lūsti ar, mans vīģes koks.

(Skatās uz koka pusi.)

LEVIJS

(Uz Jāzepu, Ironiski.)

Tu lepnais. Netīk pienākums. Nu labi.

(Patētiski.)

Mēs ļauna nedomājam tev, — lai mēle sakalst!

Lai gurni sadilst man kā diegs! Lai miesas tūksti
Vai dzirdi, tēvs? — Tad eju es pēc skūpsta!

(Tuvojas Jāzepam, kurš instinktīvi drusku atkāpjas.)
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865 Mes, zvēri, esam labāki par tevi:

Lūk, es tev piedodu, — ha! — skūpstu esi

SIMONS

(lesmejas.)

Ha, ha!

LEVIJS

(Uz Jāzepu.)

— Tu raucies savā niecībā!

(Viņš apskauj Jāzepu ņirgādamies un grib viņu skūpstīt.)

JĀZEPS

(Stāv nekustēdamies, kā sastindzis, tad piepešā riebumā atgrūž

Leviju tāļi nost. Paliek stāvot, galvu rokām aizsedzis. Visi lielā

uztraukumā.)

JĒKABS

(Zēli iesaucas.)

Vai, dēls!

JUDA

(Dusmīgi.)

870 Vai! zēns, ko dari!

SIMONS

(Smejas.)

He, he, he!

LEVIJS

(Lēni un svinīgi.)

Kas brāli atgrūž nost, tas nav vairs brālis!

DANS

(Pēc brīža.)

Tas mūsu ģintai nomiris un svešs,

Un viņa manta ģintas turtā krīt.

(Strauji.)

875 Tēvs, Izraēl! — Nu celies, nolād' to!

(Uz Jāzepu rādīdams.)
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LEVIJS

(Tāpat lēni uz Jēkabu.)

— Kā mūs tu lādēji, kad bij mūs svētīt,
Lai lāsts to izdedzin' no mūsu cilts,
Kā miesai ļaunu vāti izdedz guns!

(Brīdi klusums.)

JĒKABS

(Pacēlis rokas uz Jāzepu, lēni.)

Vai! dēls! tu noziedzies, ka atgrūd brāli!

880 Vai! vai! pret tevi celsies naids un karš,

Un vajās, bultām durs un dziļi gremdēs!

(Pacēlis acis uz augšu.)

Bet, lūk, bet, lūk! — vēl stipris būs tavs loks!

Tev palīgs nāks no varas Izraēlī.

LEVIJS

(Griezīgi uz Jēkabu.)

Vai tik tas lāsts un sods?

SIMONS

(Nikni.)

835 Lād, lādot atlād!

JĒKABS

Kā lai es lādu to, ko svētī gars?

(Uzliek rokas uz galvu Jāzepam, kurš visu laiku stāvējis aizseg-
tām acīm.)

Viņš augs no svētības kā zaļais koks,

Kā koks pie avota, kā sulas ogas!
Tam zeme simtkārt zels un augļus sniegs,

890 TJn saule sildīs tos un mēness veldzēs.

Pie viņa tautas nāks no zemesgaliem,
Un viņa priekšā lieksies viņa brāļil

BRĀĻI

(Apvainoti atvelkas atpakaļ, ari Juda; Levijs un Simons iesmejas.)
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JĀZEPS

(Saņēmis tēva svētību, uzlec strauji kājās.)

Tā būs! tā būs! Man simtkārt zeme zels.

Dievs manim ar to sludināja šodien.

895 Man zeme ziedēs debess svētībā.

Un, kā tu šodien mani svētī, tēvs,

Tā zeme mani svētīs visu mūžu.

(Dažas balsis dzirdami iesaucas: ho! ho!)

Grauds simtiem graudu dod, govs vienu bērnu

Būs pulka ēdamā, ka visiem tiks.

(Dzirdami smiekli no brāļu puses.)

900 Un atliks- svešiem vēl un gardāk būs.

No Midianas tie, kas tāli staigā,
Teic: melna zeme ir, tur žēlīgs dievs,

Tur ļaudis žēlīgi, dod visiem ēst.

LEVIJS

(lesmejas skaļi, citi seko.)

JĀZEPS

Kā tev, dievs svētot, deva visu zemi,
9°5 Tā dos i man. Tas sapnī man ir solīts.

BRĀĻI

(Saceļ pret Jāzepu trokšņainu protestu.)

JĀZEPS

(Stāv, pacēlis rokas uz augšu.)

LEVIJS

(Griezīgi.)

To zemi nedos tev: tai ir jau kungs.
Tie zemes kungi — mēs, tur lopus ganām —

(Ironiski.)

Un mēs tur smiltis rakņāt neiesim

Un gaidīt citu gad', kad maize nāks.

BRĀĻI

(Nāk draudoši uz priekšu.)

910 To zemi nedosim! Tā zeme mūsu!
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(Tie paši. Pa telts durvīm bailīgi lenāk Dina. Viņa lr meitene

apmēram Jāzepa gados. Rokās nes raibus dzīparus un pušķus.
Troksnis piepeši norimst.)

DINA

Ak — domāju —s

JĒKABS

(Izbrīnējies.)

Tu te?

SIMONS

(Dusmīgi uzkliedz.)

Ko nāc?

DINA

Pie tēva.

SIMONS

915 Vienmēr pie tēva — tu!

JĒKABS

Ko gribi?

DINA

Es —

Es nācu tā — tad klausījos, ka Jāzeps —

Nu nevar teikt —

JĒKABS

920 Ko?

DINA

— Svārkiem kādu pušķi?

(Viņa paskatās uz Jāzepu un Jāzeps uz viņu.)

JĒKABS

Ej vien!
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SIMONS

(Sauc pavēloši.)

Ej teltī! manā teltī ej!

DINA

(Ātri aiziet telti.)

*

(Tie paši, bez Dinas. Troksnis atkārtojas vēl lielāks; brāļu uzbudi-

nājums vairojas; viņi saskatās jautājoši.)

DANS

(Uz Jēkabu.)

Kam būs tas svārks?

JĒKABS

(Cieš klusu un aiziet tālāk.)

LEVIJS

925 Teic, tēvs!

JĒKABS

(Atbild negribot.)

Kas cienīgs.

LEVIJS

Al

Kurš tev ir cienīgs? Tas, kas nicīgs mums?

Varbūt tas nicīgākais, sievu smieklis,
930 Kas zemi kaš kā cālis?

JĀZEPS

(Lepni.)

Nicināti

Ka skaidro zemi kopt man vairāk tīk,

Ne lopu mēslos brist. No jūsu smakas

I saule metas tumša.
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SIMONS

(Ņirgādamies tura viņam pret ģīmi savu svārku stūri.)

935 Paodi

NAFTALIS

Fēl

JĀZEPS

(Tāpat lepni.)

Bet viņpus kalniem, lielā zemē Ur,
Ko Ābrams svētījis, tur nicin' ganus,

Kas klīst kā zvēri tuksnesī bez mājas
940 Un alās lien, un būdiņās no lapām:

Kam tēva audu telts jau šķiet vai pils.
Jēls gaļas gabals jums jau kārais kumoss,
Par lēcas virumu dod pirmdzimtību!

(Troksnis brāļu vidū.)

NAFTALIS

Viņš ganu dzīvi smej!

LEVIJS

(Panāk svinīgi uz priekšu, draudot paceļ savu zizli un nostāda

zemē Jāzepa priekšā, gluži tuvu.)

94 5 Tad skat' un trīsil

Še mūsu zīmogs: zemes valdniekzizlis!

Tiec viņa cienīgs tu, — kad tiksi gansl

JĀZEPS

(Atkāpdamies.)

Es negribu tikt gans!

(Viņš atbīda zizli ar roku, tā ka tas nokrīt zemē.)

Tavs zizlis, nost!

BRĀĻI

(Piepešā uztraukumā iesaucas.)

950 Vai! vai! vai! vai!
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DANS

(Strauji.)

Vai! redzi, redzi, tēvs?

JĒKABS

(lesaucas.)

Vai! Ābrams, Izaks, sentēvi un tēvi!

(Novēršas, aizsedz vaigu ar rokām un paliek tā stāvot visu laiku.)

DANS

(Tāpat strauji.)

Viņš visu cilti liedz un visus tēvus,
Un visu, kas ir svēts no paša gala,

955 No mūžiem nolikts vecos likumos!

LEVIJS

(Lēni un svinīgi.)

Tas grēks ir jāizdzēš, jeb uguns kritīs

Un aprīs mūs un visus mūsu lopus.

NAFTALIS

Tas kokam nocērtams kā kaltējs zars!

SIMONS

Tas izdzenams no cilts kā rieklis suns!

BRĀĻI

(Nāk visi draudoši pret Jāzepu ar saceltiem zižļiem.)

JĀZEPS

960 jūs visus zižļus varat celt pret mani,
Bet lielo svētību jums neizdzēst:

Un viņa brāļi lieksies viņa priekšāl

(lekaisdams.)

Un to es saku jums: tā diena nāks,

Kad nicinātie būsat jūs, ne es!

965 Un, cik jūs tagad mani zemu liekat,

Tik zemu jūs priekš manis lieksaties.
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Bet es tad kāju jums uz kakla likšu,

Un, cik vien atriebei ir salduma,
Tik es to izdzeršu līdz dibenam.

970 Es visu pieminēšu — tev — un tev —

Un tev — un tev — pa lāsītei es dzeršu;
Tik sausus es jūs visus izspiedīšu,
Ka, saulē nomesti, jūs gruzdēsatl

LEVIJS

(Ņirdzīgi.)

Tā diena nāks? — Bet ātrāk nāks tev nakts

JĀZEPS

975 Tā diena nāks, tā ir man sludināta,

Es viņu redzēju šai pusdienā.
Tev, tēvs, es gribēju to sapni stāstīt —

LEVIJS

To būs tev sludinājis maitas putnis.

NAFTALIS

To mēslu dūmos viņš ir redzējis.

JĀZEPS

(Aizrautībā.)

980 To sapni devušas man debesis,

Kas savus vārtus vēra Izraēlim;

Šai dienvidū es dusēju pie kūļiem,
No smagās kviešu pļaujas piekusis;

Miegs acis aizvēra, bet pēkšņi debess

985 Man acis atvēra, un, lūk — man šķita —

Man šķita, ka mēs laukā sējām kūļus —

LEVIJS

(Smejas.)

Nekad mēs laukā kūļus nesējām!

JĀZEPS

(Turpina tāpat.)

Tad klusat: lūk, mans kūlis piecēlās
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Un stāvus stāvēja, un — jūsu kūļi
990 Visnotaļ mana kūļa priekšā liecās!

LEVIJS

(Strauji.)

Tu melo, melu dēls!

NAFTALIS

Tu murgus vērp!

(Liels troksnis brāļu vidū, vispārējs uztraukums, ari Jēkabs

klausās pārsteigts.)

JUDA

(Aizkaitināts.)

Es tavā priekšā liektos?

JĀZEPS

Visi, visi!

995 Tu, eļļas zara nometējs, tu arī!

BRĀĻU BALSIS

Klau! Klau! ho! ho!

JĒKABS

Dēls, ko tu saki? Ko tu saki, dēls!

JUDA

(Uz Jēkabu.)

Ko saki tu? — Vai tas lai top mums kārais?

LEVIJS

(Uz Jāzepu.)

Tas sapnis samelots, tas nav no dieva.

1000 Lai odzes sadur tavu melu mēli!

SIMONS

Lai aklās mušas tavas acis ēd!
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BRĀĻI

(Saceļ zižļus, krata un noliec uz zemi, un atkal paceļ; viens pakaļ
otram nāk lādēt Jāzepu.)

DANS

Lai tavi bērni tavu galvu lādi

SIMONS

Lai tavi mati put, lai mute pūst!

NAFTALIS

Lai krauklis balts nāk pasaulē kā ola
inos ījn pēc top melns, tā melnam tev būs tapt!

ZEBULONS

Lai tavas rokas kā tie kūļi tūkst!

GADS

Lai tavi kauli kā tie stiebri lūst!

AZERS

Lai zāle aug pār tavu durvju slieksni!

IZAŠARS

Lai aklums, ārprāts sit tev galv' un sirdi!

1010 Lai, svešās tautās dzīts, tu nerod' mieru.

NAFTALIS

Lai vējš kā pelnus izpūš tavas domas,

Lai tavus darbus mazās skudras grauž!

DANS

Lai tavu sēto, pļauto citi vāc!

SIMONS

Lai vātis miesas ēd un sūces sirdi!

LEVIJS

1015 Tev dvēsle izkaltis un acis slāps,
Tev atriebšanās ģifts taps netīrs ūdens,

Un izdzēsts taps tavs vārds kā pēdas smiltīsl
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(No bailēm Rubenss aizgriežas un aiziet nomalē; Juda aiz-

klāj galvu; Benjamiņš palien zem Jēkaba svārkiem; Jē-

kab s izpletis rokas kā gainīdams pret lādētājiem. Jāzeps stāv

paceltu galvu un krata lāstus nost no galvas; tad piestājas pie

eļļas koka.

Pēc brīža.)

JĒKABS

(Raudot.)

Jūs manus sirmos matus kapā grūžat,
Ar vaimanām man bedrē jānobrauc.

LEVIJS

1020 Vai! vai! par to, kas tādam dēlam tēvsl

DANS

— No pašu ciltis pātagu mums pini

JĒKABS

(Atkrīt uz sava sola.)

JUDA

(Bargi un pavēloši.)

Vai jūs jau ceļaties pret pašu tēvu?

Tu, svētais Levi! Dan, tu likumnieks!

Ko grib, to žēlo viņš, ko grib, to šauš.

1025 Jums klājas klusēt vien. — Lai visi ieti

(Visi brāļi aiziet.)

JUDA

(Aiziedams, klusu uz Jēkabu.)

Tev, tēv, to sapni gan es

Tas sapnis nedar' labi.

JĒKABS

Vai! ak vai!

JUDA

(Aiziet.)
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(Paliek Jēkabs, Jāzeps, Benjamiņš.)

JĀZEPS

(Stāv pie eļļas koka, galvu aizsedzis ar svārkiem.)

JĒKABS

(Atsēstas uz sola pie eļļas koka, kur Jāzeps. Klusi, lēni.)

Ak, Raele, kur esi? — kur tu esi?

1030 Mēs gluži nabagi —

Kur esi —?

(Brīdis klusuma.)

BENJAMIŅŠ

(Klusi.)

Tēvs, vai guli? — Man ir bail.

JĒKABS

(No domām atmozdamies.)

Jā, jā — būs jāiet dusēt, — jāiet dusēti

(Uz Jāzepu.)

Dēls, ko tu stāvi vēl kā sastindzis?

1035 — Nāc, iesim gulēt!

JĀZEPS

Tēvs, es neiešu*

JĒKABS

Jā, labāk neej arī. Nerunā,

Ne acis nemet. Gluži ļauni būs!

— Es iznesu tepat tev siltas segas.
1040 Nāc, Benjamiņi

BENJAMIŅŠ

Es neiešu.

JĒKABS

Ko tad?
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BENJAMIŅŠ

Pie brāļa palikšu.

JĀZEPS

Ej vien, ej vien!

1045 Man labāk vienam būt. '

BENJAMIŅŠ
Es neiešu.

Man labāk būt pie tevis.

JĒKABS

(Aiziet.)

*

(Jāzeps un Benjamiņš.)

JĀZEPS

(Atsedz galvu.)

Ej paēst!

BENJAMIŅŠ

Negribu. Es ēdukviešus.

JĀZEPS

1050 Tie nav vēl gatavi?

BENJAMIŅŠ

Vēl nav, bet gardi.,

JĀZEPS

(Pagriezdamies uz durvju pusi.)

Gan gardi būs i jums! gan ticēsatl

BENJAMIŅŠ

Es ticu tevim, Jāzep*
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(Atnāk Jēkabs ar siltām segām.)

JĒKABS

(Uz Jāzepu.)

Še tev segas!

JĀZEPS

1055 Cik labs tu, tēvs.

JĒKABS

Nu guli.

JĀZEPS

Negribu.

JĒKABS

Nē! pielej katlā ūdens! Tukšs vēl sadegs.

(Ņem viņa rokas nost no koka; grib guldīt.)

Cik dzīslas sarautas, kā saites vēršieml

1060 Cik acis iedobušas tev — kā bedres! —

Gul'l — Rīt tos aprāšu; vēl labi būs.

BENJAMIŅŠ

(Izklājis zemē ādas un pārlicis pāri segas.)

Nāc, Jāzep, guli še!

JĀZEPS

(Atsēstas uz guļas vietas zemē. Benjamiņš viņu sedz.)

JĒKABS

(Uz Benjamiņu.)

Tā sedzi Tā labil

(Noskūpsta abus un aiziet teltī.)
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(Jāzeps un Benjamiņš.)

BENJAMIŅŠ

(Nolikdamies ari uz guļu.)

Mēs tā kā putniņi — tik mīļi guļam.
1065 Bij pieci. Pirms bij seši. Viens no vārnām

Bij saplēsts. Spalvas vien, — sak', vai tā var?

Gads teic, ka var. Un strupknābjzvirbuļi —

Knābj kviešus. Paši jāknābj.

JĀZEPS

(Neatbild, nolicies un apsedzies.)

BENJAMIŅŠ

(Klusāk.)

Guli? — Gul.

(Noliekas pats blakus Jāzepam, apskauj viņu un aizmieg.

Starpbrīdis. Tumst.

Ir uzlēcis mēness, un gaisma krīt uz gulētājiem pa teltu jumtu

starpu.)

JĀZEPS

(Paceļas pussēdus, atspiezdamies uz roku.)

1070 Kā sudrabmēnessvārti lēni veras,

Kā viegli vizmo miglas puteklīši!
Kas sudrabrokām ver? — Kas nāk? — Vai tu?

*

(No pagalma puses Raeles parādība, garos linu svārkos,

ar pusmēnesi uz galvas. Lēni tuvojas.)

JĀZEPS

(Klusi.)

Tik skaists kā sapnis stāv — ak, mīļā mātei

Nekad man nebij prāts, ka tu tik skaista!
1075 Tavs linu svārks tik gaišs un maigs kā mēness «■

Ak, mēness tev uz pieres, — tādēļ maigs!
Nāc, māte, nāci

(Izstiepis rokas, grib viņai pretī celties.)
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(Piepeši ietumst dziļa tumsa, —
tad vājā gaismā iznāk pa telts

durvīm parādības: Jēkabs sarkanā uzvalkā ar sauli uz krūtīm,

tad visi brāļi apstājas puslokā; viņiem priekšā Jēkabs un

Raele.)

JĀZEPS

(Klusi uz Raeli.)

Ak, neesi te viena!

(Pamazām izšķirdams arī tēvu.)

Tu arī, mīļais tēvs! — Kā saule lepnis —

1080 Kā saule stipris — sarkans, balta bārda —■
Uz krūtīm sauli nes — kā lēkta guni —-
— Tas mīļais brīnums!

(Izšķir brāļus.)

Lūk, i brāļi nākl

Nāk visi, visi, — galvā zvaigznes spīd —

1085 — Cik mīļi — lūk, jūs taču mani mīlat!

Mans ilgu sapnis top par patiesību! —

PARĀDĪBAS

(Brāļi un tēvs, un māte, visi dziļi noliecas Jāzepa priekšā trīs

reizes.)

JĀZEPS

(Klusi skatījies parādībās; kad visi klanās pirmo reizi, viņš piepeši
pārsteigumā paceļas sēdus un nejauši uzrauj līdzi gulošo Benja-
miņu. lesaucas klusi, bet spēji.)

Lūk! Lūk!

BENJAMIŅŠ

(Arī klusi, bet spēji.)

Te brāļi! Lūk, tēvs — māte arī!

(Kad Benjamiņš ierauga, ka brāļi klanās, viņš skaļi iesaucas.)

Tie klanās tev! tie klanās!

JĀZEPS

(Klusi.)

1090 Ak, — ko kliedz!

(Pēc kliedziena parādība piepeši nozūd, atkal dziļa tumsa. Par

brīdi parastā mēness gaisma.)
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BENJAMIŅŠ

(Taisās atkal gulēt.)

JĀZEPS

(Uzlec kājās; stāv, rokas ekstātiski izpletis.)

BENJAMIŅŠ

(Arī uzlec, sauc atkal skaļi.)

Es arī redzēju! es ar, es ar!

*

(Atskrien Jēkabs pa telts durvīm; tad brāļi no visām pu-

sēm: Juda un Naftalis, drusku vēlāk Dans, Zebu-

-lon s, tad Levijs un Simons. Rubenss nāk pats pēdē-
jais. Gads, Azers un Izašars nenāk nemaz. Visi nāk pusapģērbušies,
daži ar lāpām.)

JĒKABS

Kas noticis? — Kas kliedza? — Jāzep, tu?

(Pieskriedams viņam klāt.)

Kas kait tev, mīļais dēls?

BENJAMIŅŠ
Es kliedzu pats!

JĒKABS

(Uz Jāzepu.)

1095 Ko stāvi -mēms? Ko rokas izpletis?

JUDA

(Uz Jāzepu.)

Tu atkal traucē mieru!

BENJAMIŅŠ

(Pieiedams Jūdam gluži klāt.)

Kliedzu es!

NAFTALIS

(Ziņkārīgs, pieskriedams pie viena, otra.)

Kas ir?
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DANS

(Nāk cienīgi.)

Ko ceļat?

BENJAMIŅŠ

1100 Paši taču zināt!

Mēs necēlām, — jūs paši nācāt visi,

Un tēvs un māte arī!

DANS

Ko tas muld?

(Visi jautājoši griežas pie Jāzepa.)

JĀZEPS

(Stāv vēl ekstāzē.)

Jūs visi stāvējāt še manā priekšā —

1105 Ikkatram zvaigzne pierē — tēvam saule —

Un mīļai mātei mēness — un jūs visi —

Jūs visi klanījāties man — trīs reizes —

BRĀĻI

(lesaucas.)

Ā!

JUDA

Nu! — tas ir par daudz!

DANS

1110 Tēvs — māte ari?

BENJAMIŅŠ

(Runā un izrāda.)

Jā, visi! Dziļi — tā līdz pašai zemei.

LEVIJS

(Nikni iesmejas.)

Ha, ha! ha! ha!
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BENJAMIŅŠ
Tu smej? — Pats klanījies.

JĒKABS

(Stāv klusu, kā briesmu pārņemts.)

Vai! — Dēls! — Liels liktens nāks kā pastars gals!
ms Uz visu ģinti grūta grūsma grūs!

Mūs saul' un mēness vajās, zvaigznes birs!

— Tu divkārt redzēji, — būs divkārt drīz!

BENJAMIŅŠ

(Uz Jāzepu.)

Kad būsi godībā, brāl, piemin' manil

JĀZEPS

(Skūpsta viņu.)

LEVIJS

Ved prom šo puiku, aši, Zebulon! —

l« Ha, ha!

ZEBULONS

(Aši uešus aiznes puiku.)

SIMONS

Grūs! grūs? Tik gaidi!

DANS

Nieka sapņi!

NAFTALIS

Gan kam tās parādības parādīs!

JĒKABS

(Svarigi.) >* ,
. _

Dievs nejauj aiztikt to, kam zīmes dodl

DANS

U25 Kas dienu strādā, neredz parādības;
Lai strādā tasi

(Uz Jāzepu rādīdams.)



83

JĒKABS

Viņi vēl nav gans*

LEVIJS

Lai topi
Jau diezgan lieli. Rīt pat lai ganīt nl&!

JĒKABS

ii» Cik lielītis viņi ir, vēl neiesvētīti,

LEVIJS

Rīt iesvētīsim.:

SIMONS

Ji.

RUBENSS

(lenāk steigdamies, nokaunējies.)

Kas še?

NAFTALIS

Rīt Jāzeps
1135 Būs gans!

RUBENSS

Ak, nabags!

LEVIJS

Nospriests! — lesim gulēti
Aiz Zihemas rīt ganām; labā zālē.

JĀZEPS

(lesaucas.)

Vai! tēvs! vail tēvs, tur ir —1

(Viņš krīt atpakaļ, bet Jēkabs viņu uzķer un atsēdina soli pte eļļa*

koka.)

JĒKABS

"40 Mans dēls, mans dēlsl



84

RUBENSS

(Klusi uz Jūdu.)

Aiz Zihemas? Kur Simons kāva ļaudis?

JĒKABS

(Uz Leviju.)

Ir citur drošāk.

SIMONS

Citur noganīts,

JĒKABS

(Bažigi, bet baidīdamies pretī runāt.)

Bet tur ir zvēri!

LEVIJS

1145 Mēs jau visi būsim.

JĀZEPS

(Pieceļas.)

Es tomēr iešu turp! Mans sapnis vadīs . * <

(Atsēstas atkal.)

BRĀLI

(let projām viens pakal otram. Simons nosmejas. Paliek Jēkabs,
Juda, Rubenss, Jāzeps uz sola.)

•

JĒKABS

(Uz Judu, lūdzoši, klusu.)

Tu, Juda, piesargā! Tu karavīrs.

JUDA

(Paskatās klusi uz tēvu un bez atbildes aiziet.)
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JĒKABS

(Negribot iet pie Rubensa, kurš stāv, uz Jāzepu lūkodamies.)

Tu, Rubens, — man gan sariebi, — bet, dēls,
To zēnu pielūko.

RUBENSS

(lepriecināts, aši.)

i*so Es visu, visu —I

JĒKABS

Ka ļauns tam nenotiek!

RUBENSS

Es laimīgs — solos —!

JĒKABS

Nu labi, labi. — lesim arī mēs.

(Rubenss aiziet. Jēkabs iet līdzi, bet tad atkal nāk atpakaļ.)

*

(Jēkabs un Jāzeps.)

JĒKABS

(Uz Jāzepu, kurš sēd vēl uz sola tāpat, galvu rokās \

Mans dēls, mans dēls, mans dēls!
...

U55 Mans mēness dēliņš!

(Apskauj viņu.)

Dievs sargās tevi! Es vairs nespēju.
Tavs lielais sapnis lauza manu spēku.
Par lielu, — nesaprotu, — bailes vien.

(Uzliek viņam svētīdams rokas uz galvu.)

JĀZEPS

Ej dusēt, tēvs! un spēcinies uz rītu.

1160 jo rīts būs jāpieņem, lai kāds viņš nāk.

Un būs jau labi.



JĒKABS

Būs jau labi. —

(Tad nopūšas.)

Vai!

(Skūpsta viņu, iet, bet nāk atkal atpakaļ.)

Lūk, es jau atvados kā tālu ceļu,
U65 TJn ir tepat jau vien, — rīt būsi mājās.

(Skūpsta vēl un aiziet.)

JĀZEPS

(Viens pats; par bridi.)

Tu aizej, mīļais tēvs. — Jau mēness riet —

Tu līdzi aizej, mīļā māt, i tu —

I tu —- kā mēness — lēni, negribot.
I man būs jāiet rīt tā — negribot.

H7O let mēness zudumā — un atkal aug —

Tu viens man paliec — sapnis —

(Priekškais.)



OTRAIS CĒLIENS

Zāles laukuma pfe Zihemas, pa kreisai

iežogots no bieziem krūmiem, pa labai

slēgts no dzijas gravas; dibenā melnas

klintis ar vīteņu augiem; viņpus gravas
klintis. Pa starpu krūmos redzams tuk-

snesis.

Ir agrs rīts; saule apspīd laukumu ua

klintis.
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(lenāk Jāzeps ātriem soļiem no šīpus krūmiem. Viņš ģērbies
vienkāršā uzvalkā ar segu, gana zizli, āža ragu.)

JĀZEPS

Es nāku tevi lūkot, kāds tu esi,
Mans briesmu sēdeklis? — Tur melna klints,

Bet smaidošs zaļums virsū; zaļi ērkšķi
1175 Kar lejā savas vītnes, saulē vizot —

(Paņēmis no klints ērkšķu zaru, nolaiž to zemāk pār bedres malu.)

Tā sedzas pāri tail —

(Noskatās ar bailēm uz gravu, tad aši aizgriežas nost uz pļavas

pusi.)

Še spoža zāle!

Šis rasas mirdzums tūkstots uguņos!

Zaļ-sarkan-zelta-zilas dzirkstis dejo!
1180

— Ko es tā izbijos? — List mirdzums pāri
I tai — tai — bedrei. Tā vēl viena guļ.

(Pieiet klāt pie pašas bedres malas.)

Tāds aukstums pretī dveš! — Zem miglas melns

— Gar malu akmeņi kā zobi ņirdz —

Tik smacīgs trūdu gaiss —

(Piepeši viņš iekliedzas un atkāpjas no gravas malas.)

HB5 Vai! Zirneklis!

Tā ļauna zīme! — Nomīt! A, lai iet.

Tur gan i krupji tūkst, i lēļi zīž —?

(Riebdamies atiet nost no gravas malas.)

. Ak, ko! — Te saule silst — nav tevis bail!

— Tik skaists kā rīts nevienas stundas nava:

1190 Pats maigais veldzes vakars nav tik maigs.



Un rīts nekur vairs nav tik skaists kā pļavā.
Un nav nevien» tik skaists kā šis pēc bēdām.

Tik nakts, no bedres kāpjot, auda briesmas.

Būs brāļi rāmi
t

tēvs jau norājis,
uts Es veicu padodamies, ganos iedams,

Vairs mani neaizskars ne vārds, ne pirksts.
Tik klusu visi iet: ne baras bargums,
Ne baida bailes, — bedrē tās kā nakts.

Man saule
r
blakus stāvot, miglas sviež

I*» Kā zelta smiltis, smiedamās pēc bēdām.

— Tik sirds vēl salstot dreb; šurp, sildi, sauleJ

(Nostājas pret sauli, atvērdams krūtis.)

«

(lenāk no viņpus krūmiem Gads.)

GADS

He! He! Te viņš jau iri — Un sildās saulēl

(Klusāk,)

He, taps tev karsts i saulē, i bez saules.

JĀZEPS

(Piegriezdamies viņam.)

Ko gribi, Gad?

GADS

i205 Nekā. — Gan pateiks vecie.

(Aiziet pasmīnēdams.)

•

JĀZEPS

(Viens palicis, atgriežas atkal uz saules pusi.)

Jā, šodien karsti būs, — ak, nojaut, sirds.

Kur, sīkie zari, saules paslēpšos?
Tik lēni mierināja maigais mēnesis,
Tik bargi skatās saule, — sapnī liecās.

90
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(lenāk no viņpus krūmiem R«ab«si#i uztraukts, reizē bs'Hgi
un sirsnīgs, lūko uzturēt sirsnīgu d&vosJL)

RUBENSS

1210 Ak, mīļo jauno brālīti Mīļo brllil

(Apskauj Jāzepu.)

Nu, esi laipnis, esi laipnis, Salpnte!
Varbūt vēl labi būs un nenotiks —

JĀZEPS

Kas nenotiks? Kam jānotiek?

RUBENSS

Kkiii Klusi
1215 Tu zini. — Visus klausi! — E] im pieluds!

JĀZEPS

Ko lai es pielūdzu?

RUBENSS

(Atmezdams ar roku.)

Ak, akl — Man jāiet

(Aiziet, galvu nokāris.)

•

JĀZEPS

(Viens; noskatās viņam pakaļ. Tad pieiet pie bedres malas)

Ko tu tik mēmi draud'?— Ko dziļi dves? —

Cik dziļa tava rīkle?

(Viņš paņem akmentiņu, met gravā un noskatās, un noklausās

pakaļ, kā akmentiņš lēkādams iekrīt bedrē.)

1220
"

Krīt, — krīt, — krīti
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(lenāk brāļi: Juda, izbīdīts no citiem priekšgalā, tad Levijs,
Simons, Rubenss, Dans, Naftalis; jaunākie brāļi tu 133

iepakaļ, uztraukti, novērodami, kā gaidīdami.)

JUDA

(Uz Jāzepu.)

Tu te jaul Labi tā — un ganu drēbēs,;
Mēs nācām teikt, ka vari ganīt še —

LEVIJS

(Pārtraukdams Judu, uz Jāzepu.)

Še ganīt būs! — Tik piesargi no bedresl

NAFTALIS

(Ironiski.)

Viņš še jau bedri pētī.

SIMONS

1225 Pēti, pētil

LEVIJS

(Uz Jāzepu, pieteikdams.)

Tik skat', ka nenozūd: kā vakar trīs!

JĀZEPS

(Taisās iet projām.)

LEVIJS

Ko neatbild'? Kurp ej?

JĀZEPS

Šurp padzīt aitas.

DANS

Lai iet. Mums jāspriež vēl, kāds šodien darbs.

JĀZEPS

(Aiziet.)
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(Brāļi, vieni palikuši, it kā apjukuši, uztraukti.)

RUBENSS

(Pārvarēdamies, klusi.)

1230 Bet, Levij, ko tik bargs, ko velti moci?

(Gluži klusi.)

Nav labi.

LEVIJS

(Dusmās.)

Pats tu labs! Ko dari tēvam?

ZEBULONS

Ko baramies? Lai ejam. Viss jau pārspriests.

NAFTALIS

(Nemierīgi.)

Nu, ejam!

RUBENSS

,23;> Azaidā vēl pārrunāsim.

DANS

Nē, sīkāk jāspriež še, kā to lai darām!

SIMONS

Ko azaidā? Ir jādara tūlīt!

(Izrāda ar roku žestiem nokaušanu.)

DA2I BRĀĻI

(Nemierīgi sauc, iet projām, nāk atpakaļ, atkal aiziet.

*

Paliek Juda, Levijs, Simons un Dans; visi uztraukti un

dusmīgi; vismierīgāks Dans.)

JUDA

Man viss sāk nepatikt, ko nakti spriedām.
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LEVIJS

(Griezīgi.)

Bet tīk prieki s&ules liekties? —■ Nodod mās!
tt*Nav bail i tevis, protam sargāties,

JUDA

(Dusmās.)

Tu, svētais, iAraudi man? Tu, gļēvais dzēlējai
Vai nejūt 1, ka man riebj ar suņiem kopi
Laist savu naida lauvu dzīt to zvēru?

Man dots: tam plecus liekt, kas iet pret mani]

LEVIJS

(Griezīgi.)

Nu, nu — tu liels un kareivs, ej tad pirmais!
Liec labāk plecus tam, kas visus spiež,

JUDA

(Aiziet.)

«

(lenāk Naftalis, Zebulons un Jaunākie brlļL}

NAFTALIS

(Uztraukts, bailīgi.)

Ko? Juda dusmīgs? — Negrib?

DANS

(Dusmīgi.)

Negrib? Negrib?
Klus'l — les. — Tik negrib taisnības un tiesas. —

125f Nu lemsim, kā to darāmi

SIMONS

(Mēdīdams.)

Darāmi Darāmi

Tik rīkli puš' un bedrēl — Ļaujat man.

Es vecim atriebšu —•
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LEVIJS

(Viņu pārtraukdams, dusmīgi.)

— Un vecis mums.

1255 Tu, nerrs! Lai Judakauj un atbild.;

SIMONS

(Norūc.)

AZERS

Man visa sirds tā trīc un kā.ias IVkM' -a

Pēc azaida būs drošāk.

ZEBULONS

(Rādīdams uz to pusi, kur aizgāja Jāzeps.)

Kad nu tas

1260 Tik drīz tās aitas nesadzen? Ko gaidīt?
Būs labāk azaidā. ~~

GADS

«Bažīgi.) bsA

Man jānoskaita
Vēl rīta lūgšana, lai nav man grēks.

SIMONS

(Pagrūž viņu.)

Se, grēksl

LEVIJS

(Uz Simonu.)

»205 Ko kauj?

SIMONS

(Atbild draudēdams.)

Tu klus'l

DANS

(Uz Azeru, kurš bikli lien projām gar Dana muguru un tam pie

skaras.)

Ko grūsties tu?



LEVIJS

(Uz brāļiem.)

Nu, klaul Kad ēdam,

(Uz Naftalu.)

tu to kaitini)
1270 Viņš atcirtis, tad Jūdam kliegsim*

Tu vadonsl».

NAFTALIS

Jā, bet M*t

LEVIJS

Klus'l mm Tad visi virsū!

Pēc teikt, ka sāka viņš; tad bedrē iekšai

ZEBULONS

1275 Tāds nemiers mani dzen. — Kur ir tas Rubenss?

NAFTALIS

Kad ātrāk būtu gals!

(Abi aiziet.)

■

(lenāk Izaš ar s skriedams.)

IZAŠARS

(Grib klusi pačukstēt, bet izrunā skaļi.)

Viņš nāk! Viņš nāk!

(Tad paliek stāvot plašiem smiekliem vaigā.)

AZERS un GADS

(Taisās iet.)

LEVIJS

Nu nav tā Juda! — Azer, kurp?

96
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AZERS

Pēc Judal

(Aiziet ar Gadu.)

m

SIMONS

(Uz Leviju, klusi.)

1280 Mēs vieni izdarītu tūdaļ!

LEVIJS

Nē!

DANS

(leraudzīdams Jāzepu nākam.)

Tur nāk tas sapņotājs!

LEVIJS

Viņš nāk, mēs iesim.

IZAŠARS

(Levijam atbalsodams.)

Mēs iesim! —

(Saukdams pretī Jāzepam.)

1285
— Pasapņo mums vēl ko, Jāzep!

(Visi aiziet.)

*

(lenāk Jāzeps no šīpus krūmiem; iet, solus palēninādams, ka

mēr brāļi aiziet.)

JĀZEPS

(Viens, domās nogrimis,)

Stāv brāļi pulciņos un čukst. — Kad nāku,

Tie atiet nost. — Vai kauns? Bet Dans tā griež;



98

«Tur nāk tas sapņotājs!» — Ņirdz Izašars,

Lai pasapņojot vēli — Tik atliek sapņot.
1200 Es esmu gājis turp, kur negribēju;

Es esmu darījis, ko nevēlos!

Tik sapnī dzīvoju kā savā dzīvē.

(Viņš, pienācis pie bedres malas klintīm, uztraukdamies atiet nost.)

Ā, atkal baida bedre!

Ko visi baida? Cilvēki un tu.
1295 Vai tiem vēl rūgst tas naids? — Nē, nē! viss galā!

Pēc tādām zīmēm! Saule pati liecas! —

Bet ja nu tomēr brāļi grābj? — Kas tad?

Nē, nē!

(Atkāpjas uz bedres pusi.)

Bet tomēr — kas lai mani glābtu?
1300 pret bedres klintīm atkal atdūros.

Lai bedre draud! — Nu, kas? — Tik nāve vien.

Un kad tie grābtu — izrauj nāve vieni

— Tu pēdējs draugs vēl vai i kļūt, tu, briesma,

Kad nav man citu draugu!

(Apsēstas uz bedres klints malu.)

(No viņpus krūmiem iznāk Dina, viņa ne» zem rokas sainīti.

Tērpusies svētku uzvalkā, bet bez rotām. Virsējie svārki, aši skre-

jot, ir uzlocīti un apmalas ieliektas uz iekšu. Viņa paliek krūmos

un sauc lēnu balsi.)

DINA

1305 Jāzep! Jāzepi

JĀZEPS

(Viņu nepamanīdams.)

Ak, saldā balss, vai sapnī tevi dzirdu?

DINA

(I/.nāk uz priekšu.)

Nāc, nebīsties, tā esmu es.
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JĀZEPS

Tu — Dina?

DINA

Es krūmos paslēpos no ganiem.

JĀZEPS

1310 Gan.—

Vai neredzēja laukā?

DINA

Bij par tālu.

Kā sermuls slēpdamies pa gravām līdu»

Sirds pilna saldu vārdu man kā grava
1315 Ar puķēm, — kā visskaistāko tev teikt?

(Sajūsmināta, svinīga, atlaiž vaļā uzlocīto uzvaāmj

Nu pilnā gaismā acis tevi skata
r

Lai svētība pār tevi līst kā saule,

Kas līdz ar visām zvaigznēm tevim liecas*

(Noliekdama viņa priekšā ceļus, pacilāti.)

Šie ceļi laimīgi, ka ļaužu starpā
1320 Var pirmie liekties, tevi apsveicot

JĀZEPS

(Izbijies.)

Vai dien'! Ko dari? — Ak, man kauns!

DINA

(Arī apjukdama.)

Es — man —

JĀZEPS

(Viņu pieceldams.)

Tu, lepnā Dina, tevi redzu šeit!

Kā briesmām cauri nebaidījies nākt?
1325 Kur lauvas rūc, kur midjanīti glūn —■

Deg tuksnešsmilts, dur ērkšķi —
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DINA

(Saņemdamās.)

Lai jel, lai!

Es nāku, sūtīta no tava tēva —

Lai tevi apsveiktu — lai tevirn teiktu —

1330 — Ak, nabags tēvs!

JĀZEPS

Ko tēvs?

DINA

(Savaldījusies.)

Tēvs staigā apkārt mēmās vaimanās,

No teltīm kūtīs iet, no kūtīm dārzā,

Un ganībās un klajās nemiers dzenā —

1335 Tik vaid: «Mans dēls! mans dēls!» un nevar beigt —

Un: «Ko es darīju no lielām bailēm!»

Bet nedusmo tu viņam — ko viņš spēj —j
Ij mājās nespētu viņš tevi sargāt,
Kaut tevi saņemtu un plaukstā slēptu. '

1340 Jo brāļu niknums aug un gāžas pāri —

JĀZEPS

Mans nabags tēvs!

DINA

«Šos svārkus viņam nes!» viņš teica man.

Viņš mani klusām veda istabā,
Lai citi neredz. «Dina,» viņš man teica:

1345 «Tev vaigi bālst, kad viņu ieraugi;
Tu bēdz no viņa kā no saules ēna,

Kas slēpjas, kaunoties aiz katra krūma;

Tev rokas dreb, kad pasniedz viņam ēst —

Es redzēju, tu viņu mīli, Dina —

1350 Lai tava mīla darbos sevi izpērk!
Šos svārkus viņam nes, šos raibos svārkus!»

(Viņa izņem svārkus no sainīša.)

JĀZEPS

Ak, cik tie skaisti!
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DINA

Pag, — viņš teica vēl:

«Teic viņam visas manas vaimanas,
1355 Kas manu sirmo galvu zemē liec!»

Un, kad es ceļos vien vēl gulēju,
Viņš rokām skāra manu galvu, teikdar s:

«Nes manu svētību tam, ko mēs mīlam!»

JĀZEPS

Ak, mīļais tēvs!

DINA

1360 Nu, skūpsti manu galvu, — skūpstīdams
Skar tēva roku, ņem to svētību

Kā eļļas ogu zaru man no galvas!

JĀZEPS

(Skūpsta, saņēmis viņas galvu.)

Es skaru svētību. — Kā dārgas nardas

No zelta trauka pret' man saldi dveš!

« ?65 Ak, dvēsli reibina man divkārts svētums:

No nesamā un nesējas — kā versmes —

(Viņā strauji atkāpjas.)

DINA

Tā manas dvēsles svētība tev dveš.

Tā steidzot aizsteidzas ij tēvam priekšā,

Ij vārdi netiek līdzi dvēsles steigsmei.

JĀZEPS

(Apjucis.)

1370
— Tu manis bēgi, Dina —

DINA

(Atkal svinīgi.)

Klausies, Jāzep!
Vēl liek tev teikt tavs tēvs ar liktens balsi;

«Būs ļaudīm zemē krist pie tavām kājām!»
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JĀZEPS

Man bail —

DINA

1375 Ko sabijies? Vel vairāk teikts:

*Kas tevi svētī, tas lai svētīts top!
Kas tevi lād, tas nolādēts uz mūžiem!»

JĀZEPS

Ak dievsi ne lāstus! Sirds jau manim gurst!

DINA

Lai negurst! — Tevi gaida lielas lietas

1380 ijn lielas briesmas — viņu vadītājas.
Jo šodien notiks tas, kas vēl nekad.

JĀZEPS

Jlzbijies.)

Kas?

DINA

Lūki Šie svārki zīme tavam godam!

jļAtver plaSl svārkus.)

§c, skaties: debess zils un zvaigznēm raibots, —•

1385 fļu, ģērb to, būsi zemē debess valdnieks!

JĀZEPS
,

.V ;jif:; ?T

Kāds skaistums, skaistums!

(Nomet pelēko gana segu un apliek atnestos svārkus.)

DINA

JNogludinot krokas.)

Tā labil — Kāds nu skaists 1

JĀZEPS

Ak, prieks! — Ak, kauns!

DINA 'CiT~Tļ
1

-

.
Tā, — paej drusku!
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JĀZEPS

(Paiet un lūko sevi ar patiku.)

DINA

1390 Grezni! — Sniedz hax sālei.

Lai acis spīd tev līdz tām zvaigznēml Līksmot

Nu, pasmējies tu, laimīgais, uz manil

JĀZEPS

(Starp priekiem un bēdām nopūšas.)

Gaiss smags no sapņiem un no liktens Jausmām,
Man mutes smieklus lejā spiež kā dūmus.

DINA

1395 Lūk, tevis dēļ es ģērbu svētku drēbes, —«

Tu liela gana gaitu šodien sāc:

Tās zvaigznes debesis tev ganīt būsi

(Rāda uz viņa svārku zvaigznēm, tad. atkal ptepett Jautri)

Lūk, bārkstis ieliecu, lai neredz citi,

Tik tu lai redzi!

(Viņa atliec uz krūtīm drēbes malas, tā ka redzas izrotāti apšu
vumi un bārkstis.)

JĀZEPS

1400 Dina!

DINA

Līksmo! līksmo! —

Es nāku vēl tēv vienu vārdu teikt:

Tu būsi mīlams savas saimes starpā!

JĀZEPS

Ak dievs! kā notiks tas, pēc kā tā kvēlu?
1405 Tu teic, ka brāļu niknums audzin augotl

DINA

(Pārgalvīgi.)

Tev ausis nedzird vēl un acis neredz,
Tu savas saimes pats vēl nepazīsti.
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Vai nejuti nekad, tu sapņotā js?
— Tev laipnas visas Izraēļa sievas:

1410 Kad vien tu garām aizej pļāvējām,
Kaut arī acis nepacel uz viņām —

Tad tomēr tās ir laimīgas to dienu,
Teic: «Šodien redzējām to jaunekli,
Kas maigs kā saules stars pār kviešiem iet;

,45 Kas kviešus mīl un tās, kas kviešus pļauj.»
Mēs visas zinām tavus dieva sapņus,
Kā kūļus sējāt un kā zvaigznes nāca: —

Reiz visi kūļus sies, reiz kviesis veiks,
Un tu caur kviesi, un caur tevi maigums,

1420 TJn sievu maigumā būs tava saime, —

Un zvaigznes nāks, un maigumam tās lieksies.

Šī tava saime ir, šī tevi sveic

Un mani sūta tevi sumināt.

JĀZEPS

Ak!

DINA

1425 Ar svētību no debess esi svētīts,

Ar svētību no zemes un no krūtīm,
Un mātes miesām, tu, tas svaidītais

Starp saviem brāļiem!

JĀZEPS

Lūk, es tevim liecos.

(Noliecas viņas priekšā.)

DINA

1430 Vēl augstāku tev sūta tava saime,

To augstāko, —

Ko sieviete spēj pasniegt — mīlas skūpstu.
Jo skūpstā izdvešam mēs dvēseli.

JĀZEPS

Ak, Dina —

DINA

1435 Še, skūpsti manu muti! — Manu muti

Ir skūpstījušas Izraēļa meitas.
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Šais lupās vācu skūpstus, dotus tev,

Daudz-daudzu saldību no visiem ziediem.

JĀZEPS

(Skūpsta Dinu, tad piepeši sāk raudāt.)

DINA

Ko raudi tu?

JĀZEPS

1440 Še mīlu rodu, kur es nemeklēju —

Un kur tā kvēlu — viņi —

DINA

Tu ienīsts tapi daudz, daudz tapsi mīlēts.

Bet mīlu nevar ņemt, kā grib, — tik dot.

JĀZEPS

Es tiku devis, dotu vēl un visu,

1445 Bet neiegūstu mīlas, — atņirdz naids.

DINA

Ak, mīla neprasa, tik dod un dod,
Un visu brāļu naidu atmaksā.

Tik liels ir naids kā kalns, tik dziļš kā bedre —

Un tik ir mīla lielāka par naidu,
1450 Kā saule kalnu sedz un bedri pilda.

JĀZEPS

Ak, nemin' viņu —!

DINA

Ko?

JĀZEPS

To bedri nemin'!

Tu cēlākā, tu pats tas mīlas brīnums!

1455 Tās lepnās lūpas pati sniedz. — Kas pasniegts
Kā Ēdenavots, laimes dārza velgs,
Pēc kura ilgojos no mēmas tāles —

(Saņem viņas rokas, nometas ceļos.)



DINA

Man kauna — tu nezini, kas dod man spēku —<

Tev; lūpai potei sniegt Kad Šorft meitas.
M6O Tey traucāt ifttft savu svētību,

Tāš, satrūkās: «Kas spēt to nest?» —1 *— Taā ii

— Es esmu jaunākā no visām zvaigznēm,
Es reiz tik uzliesmošu pazūdot, —

Es vien tev spēju nest to svētību,
Kas uzliesmo tik tam, kas nāvē zūd —a

JĀZEPS

A? Jāmirst tev? Kas pāri dara tev?

Es neļaušu, es —

DINA

Nē, klau, meitas teica:

«Ej, mīli viņu tā, kā nāvē mīl!

tēPf Lai viņU aizceļ prieks kā viesuls smiltis.;

Ej, atdod viņam visu, kas tu esil»

— Un, kas to atdod, tam tik atliek mirt

JĀZEPS

Tu, Dina, tu — Nē, nevaru to ņemt!
Es tevi mīlu mirkli mirkli vairāk —«

DINA

I4M Tu mīli — tad es teikšu tev to vārdu,

Kas briesmīgs ir, bet smaida tam, kas mīl —«

JĀZEPS

(Strauji saņem viņas roku.)

DINA

Laid, laid, — kas nāvei svaidīti, tie svēti.

Tie visu pieņemt var no zemes bērniem.

Ij mīlu, ko tie nes —

JĀZEPS

1480 Es nāvei svaidīts?
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DINA

Šo dienu vēl, šorīt, vārMtio stundu*

JĀZEPS

Man mirt?

DINA

Tā brāļos lemts.:

JĀZEPS

Ij Jūda?

DINA

1485 Juda*

JĀZEPS

Ij Rubenss?

DINA

Visi,

JĀZEPS

Nē, Tas nevar būt,;
Un tēvs? — Es negribu vēl mirti

DINA

i4qo Tās meitas —

JĀZEPS

Kas visu Izraēļa meitu mīla?

Kā jauni ērgļi klinšu ligzdā brēc,
Man perinājās domas gaisos laisties —I .

DINA

No mīļas, siltas ligzdas augstāk laižas,
1495 Tu nemīli vēl — tu —

JVrņa aizsedz vaigu.)



JĀZEPS

Tu nāc kā sūtne —i

DINA

Vai sūtne nāvē iet?

JĀZEPS

Tu varone*

DINA

Kas dara varones? m Ak tul — Ak tu!

(Viņa piepeši sāk raudāt.)

JĀZEPS

(Nu tik saprazdama, apskauj viņu.)

1500 Tu sirds! Tu dzīvība! — Tad nāci pati!
Tad mīli mani?

DINA

(Atraisīdamās vaļā.)

Tu to nedzirdēji —

JĀZEPS

Ak, kurlas ausis! Acis manas aklas!

Tu mīļā, mīļākā! — Viss pēkšņi atsprāgst,
1505 Viss pēkšņi deg kā tuksnešsausie zari!

Tik bēdas slāpēja man mīlas kuru.

DINA

(Noņemdama rokas no vaiga.)

Tik bēdas? — Kurā nebij mesta guns.

Nu prāts tev atveras, tad teikšu tev:

Kas tēvam ņēmās iet? — Kas sievas trauca?

1510 Kas mīlu lasīja, lai tev ir prieks? —•

Tu stulbais, mīļais, lielais!

JĀZEPS

(Grib viņu skaut, viņa atkāpjas.)
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DINA

Pag, man vēl —

Vēl gribu pušķoties tām aklām acīm.

(Viņa izņem no azotes plīvuri un apliek.)

Lūk, plīvurs! — Vai es skaista?

JĀZEPS

(Izstiepj rokas.)

»5i5 Skaista! debess!

DINA

Nē, sēd'!

JĀZEPS

(Atsēstas un blakus izklāj savu gana segu.)

Še, mana sega! Stāj uz tās!

DINA

(Pieliecas un viņu skūpsta.)

JĀZEPS

(Sapņaini, lēni, tad runā, acis aizmiedzis.)

Kad skūpstu tavas viegli vērtās lūpas,
Man saldas skurbas sapnis acis slēdz:

1520 No gaisa, smaršojot puslāsītēm,

Spildz vasarlietus puteklīšu sudrabs,

Un kā pa nakti rītam pāri smaršo

Visvisas lapas, zālītes un ziedi

(Piepeši apklust.)

DINA

Ak, nekļūsti! Tik skaisti, kad tu sapņo!
1525 Tev ij tās zālītes — tās nenicini! —

JĀZEPS

Tik dvēsle klust Es mīlu visas zāles,

Ij sīkais izapiņš, ij Mamres ozols,

Ik stādiņš, kociņš savos audumos

Kā dārgu dvēselīti tura smaršu,
1530 iekš stumbra ieslēdzis, ar mizu sedzis.



Neviena asniņa bm amarsas nav,

Tik mana osma nav vēl diezgan amaOsg
To sārto dvafci tvartt kait tikko meaot<
Pa gaisu lido, skaldot gaisa pisslaa «—

ttss ij Jūdam dv&t* te, *f āss — vaitM

fViņl paliek illliafļl tfes&J

Vai viņiem visa tik aau? — —* (ApstSaat)

DINA

Ko Saposi
Mans zieds dveš smaili visu manu dicstUļ
Visstraujāk, saldāk amaršo baltie s&affi,
Bet zelta attefgi, — — es, es balteHt
Uzreiz es vitu tavi» atdevu —

Nu manai <fiv€a!el vairāk smarfias nav,

Vai mani mHi tādu?

JĀZEPS

(Strauji.)

Mīlu tā —

DINA

īsas Ak, kā man bail, ka pēkšņi sevi devu,
Ka visu devul — Laika nav man mHaL

JĀZEPS

(Strauji apskauj.)

Reiz nāca steidzīgs pavasars pa nakti.

Rīts pēkšņi ziedos modās, vienās smaršās.
Un mēness nebeidza vēl piepildīties,

I*so — Jau kaist un tvīkst, un briest, un augļi sveras —

(Atskan no tāles rags.)

DINA

Klau! rags!

JĀZEPS

Tas riebeklis! ak, tagadl
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DINA

jpßailēs.)

Briesmaa3

Kur citiem gari gadi ir ko plaukt,
īsss Zeļ mīlas zclme, kura mūžiem ilgst,

Mums dota nabadzīga, sīka posma
No tā, kad cīnils uzmostas, līdz tam.
Kad zīle dziedāt sāk,

JĀZEPS

Vai, mīļā dvēsla!

DINA

1560 Bez siltuma un gaismas smarša zūd,
Bez mīlas dvēsle. — Labāk pēkšņi smariot

Un pēkšņi sadegt, ne tā stiedzēt ilgL.
. mM .

...

JĀZEPS

Ak, degsmē saule aizrauj ziediem dvašu,
Tik lēna vakarvēsma smaršu Taisa.

DINA

1565 Bet viena puķe smaršu sniedž-iik saulei —*

Tā es — kad sauli ēno, vīstu es.

Un grūt' ir neziedēt, bet vīst ir viegli
Un ciest, un krist, un mirt, kad ziedējusL

JĀZEPS .afiejaaaecJS*

Ak dievsl jel nemirsti! Tu mana zvaigzne ~

1570 Kad jāmirst man* vēl skats uz tevi celsies*

(Atskan atkal rags divas reizes.)

DINA

Vai! mīla jāsteidzl KS to pēkšņi izdvest?

Vējš aukā izgrūž, mākons zibens starā —

Tik mīlai vārdi vien, tik skavas, skūpsti!

(Izņem no azotes augļus, tausta kā meklēdama ap sevi.)

Ņem augli še no debess un no rasas,

1575 No dzelmes, mēness, saules, augstiem kalniem,
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Ņem tos, tiē bij pie citiem jauniem augļiem,
Pie cilvēka — tie dos tev vairāk spēka —

Lai tava dvēsle zaļošs koks, kas nebeidz

Pie lapām lapas raisīt vienmēr jaunas,
1580 Ko slepens avots slaka — mana sirds!

Tā mana svētība, to ašāk ņem —

Ak, vārds —* bezsulas auglis! un iekš siros

Tūkst saldums sastrēdzies kā medus aulīl

{Rags pūš trešo reizi.)

JĀZEPS

(Uzraujas, grib celties un ņemt savu ragu.)

Jau tuvu — jāpūš atbildei

DINA

(Aizturēdama ragu, bailēs.)

1583 Vai! gaidi!
Vēl ļauj man dzīvot īsus, īsus mirkļus!

Ļauj tevi skaut un skūpstīt vēl, — tad gals.

JĀZEPS

Nost nāvi! dzīvol —Tevī spēks un zibens —

Ej, bēdz! lai neredz — sveika tiksi mājās!

DINA

(Skumji.)

1590 Ak, kā tu nesaproti mani, Jāzep!
Tu sapņo savu domu, neredz' mani,

Tu dari pāri man kā brāļi tev —

Man jāmirst, jāmirst — mīli mani!

JĀZEPS

Mīlu,
1595 Ka visu aizmirstu, ij nāvi pat,

Ij sevi pati

DINA

Nē! sevi neaizmirsti!

Par tevi vairāk skumstu es, ne tu.

Kad tevi grābs? Kas tad? Kā gainīsies?



JĀZEPS

1600 Tas nebūs.

DINA

(Baigi.)

Būs.

JĀZEPS

Tad bedre!

DINA

(Vēl baigāk.)

Nepielaidīs.

JĀZEPS

(Uzlec uztraukts.)

Ak, briesmas!

DINA

(Lēni.)

1605 Mīla pēdējo tev dos.

(Izņem no azotes mazu dunci.)

Šis duncis bij mans sargs, — ņem viņu tul

Šī mana balva augstāka par mīlu.

Ar to es tevi atdodu tev pašam.

JĀZEPS

No tavām krūtīm stars uz manām ies!

1610
— Ak, vai tad jāmirst? — Kā tu iesi? — Briesmasl

DINA

(Sajūsmināta, pieaugot aizrautībā.)

Mans liktens mani sargās. — lešu turp,
Kur mani neaizskars ne zvērs, ne cilvēks.

Tik tavām rokām vien bij mani skart.

Ko tavas acis apspīdēja reiz,
1615 To citam nebūs sniegt ne mūžos nē!

Tik lielās saules acis redzēs mani,
Jo saule tava: liecas tevis priekšā.
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JĀZEPS

Kurp iesi tu, — tu augstā, vienīgā?

(Dzirdas tāļas balsis saucam.)

DINA

(Ekstātiski.)

Tur stāva klints. Tur neuzkāpj ne kaza, —

IS2O Bet es tur uzkāpšu, tur palikšu!
Tur saule paņems mani atpakaļ, —>
Liks mani apkopt savām kalponēm:
Dien' sarkanversmei, nakti baltai salnai.

Nāks zila lietus velga, palsa vētra —

1625 Tās manu miesu pīšļus izārdīs

Un gaisos aiznesīs, un pārslas dalīs:

Kas ūdens — ūdenim, kas zeme — zemei;

Kas kauli — smiltīm segs un zaļām zālēm:

Kas dvaša, pacelsies pie tevis saulē!

(Dzirdas atkal rags un balsis.)

1630 pūt tagad atbildi! Es varu iet —

Es gatava priekš nāves.

JĀZEPS

(Nometas ceļos.)

Svētā, svētā!

Tu mīlu manī dves kā kvēlē vējš!
Kas var pret divu mīlu šalti spēt?

1635 Lai nāk, es nebaidos, — es stipris veikt!

(Viņš pūš ragā.)

•

(Dzirdami raga pūtieni un izšķiramas balsis.)

BALSS

(Aiz skatuves.)

ir! ir!

DINA

Tu savā nāvē ej, — es savā.

Tu mirdams nemirsi, — nāks saules sūtņi,
Tie tev zem kājām spārnu segas klās —
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(Nometusies, turēdama segu, aizskardama raibos svārkus.)

1640 Šos svārkus izpletis kā debesis,
Uz spožu saules zemi tevi nesīs

Ar zeltu galvā —!

(Skūpsta Jāzepu un aizsteidzas.)

*

BALSIS

(Tuvāk, viena.)

Ko viņš neatbild?

CITA BALSS

Ā! viņš nav viens!

VEL CITA

1645 Kas ir tur vēl? — Lūk! lūk!

*

DINA

(Atskrien vēl atpakaj.)

Vēl tavu vaigu gribu redzēt reizi!

Ņem visu līdz uz tumšo nāves zemi!

JĀZEPS

(lekliedzas.)

Bēdzl bēdz!

(Dina aizsteidzas.)

(Aiz skatuves dzirdamas brāļu balsis. lenāk Nafkalla
un Gads.)

NAFTALIS

(Vēl aiz skatuves.)

Kur esi, gans?

(Tad ienāk un pārsteigti paliek stāvot)
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JĀZEPS

(Stāv atgriezies ar muguru pret ienācējiem, tā ka viņa vaigu ne-

pazīst; viņš rokas vēl izstiepis.)

BALSS AIZ SKATUVES

1650 Kas bēg? He! turat!

NAFTALIS

(Sauc, čukstot uz skatuves pusi brāļiem.)

Kas te?! — Klus'l Stāvat!

GADS

(Tāpat.)

Te kāds zemes lielais!

(Abi atkāpjas un klusi aiziet.)

(Jāzeps viens stāv, rokas sacēlis. Aiz skatuves dzirdamas ba 1-

s i s.)

BALSS

Vai nav tik izmailiets! Es redzēju,
Ka tāļi tuksnesī nāk kamieļpulks.

NAFTAĻA BALSS

(Spilgti čukstot.)

1655 Nē! Briesmīg' stalts: zils svārks ar zelta zvaigznēm!

(Pabāž galvas no krūmiem un atkal nozūd; visas balsis dzir-
das čukstam.)

GADA BALSS

Bij rokas sacēlis gan lūgšanā.

BALSS

Tad kamieļpulks ir viņa.

CITA BALSS

Kur tas stāv?
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NAFTAĻA BALSS

Te viņš ir viens.

BALSS

1660 Tad iesim viņu apsveikt,
Lai viņa karapulks mūs neaizskar!

VĒL CITA

Jā, iesim! iesim!

VĒL CITA BALSS

Ceļos jākrīt! ceļos!

*

(lenāk no viņpus krūmiem brāļi un metas cejos.)

DANS

(Skaļi.)

Kungs! lielais! — Tavi kalpi tevi sveic!

1665 Mēs gani, nabagi, — jel saudzi mūs!

JĀZEPS

Ko jūs tā sabijāties, mīļie brāļi?
Tas es, — es, jūsu Jāzeps.

BRĀĻI

(Aši saceļas kājās, uztraukti, apkaunoti, uzmācas Jāzepam ar

draudiem.)

LEVIJS

(Nikni.)

Ak, tas nīkšķis!

SIMONS

(lekliedzas un metas uz Jāzepa pusi, bet no brāļu burzmas top

atturēts.)

Ā, es tam!
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DANS

1670 Nolādēts!

JUDA

Tā nekaunība!

SIMONS

(Nikni uz Gadu, kurš vēl nav piecēlies.)

Ko tu vēl ceļos?

NAFTALIS

Viņš mūs smej!

IZAŠARS

Lūk, svārki!

DANS

1675 Rauj nost tos svārkus!

GADS

Dāks!

NAFTALIS

Tās skrandas nost!

JĀZEPS

(Atkāpdamies no brāļu uzmāciena, uz Naftali.)

Nupat to skrandu priekšā ceļos kriti!

JUDA

(lepakaļ stāvot palicis, dusmīgi, paklusi.)

Viņš to vēl min, ka apkaunojis mūs!

LEVIJS

(Pirmais apķēiies, ņirgādamies uz Jāzepu.)

1680 He, nelga! Tevi smejot, ceļos krītam,

Un šis jau tic un iepūšas uz drēbēm!
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DANS

Kur viņš tās zadzis?

BRĀĻI

(Norauj Jāzepam raibos svārkus un skaudīgi, un nicinoši tos

aplūko.)

JĀZEPS

Nost! Tie tēva doti.

BRĀĻI

(No jauna uztraucas un iekliedzas.)

JUDA

Ā! Ko?

SIMONS

1685 Lūk, tēvs dod tam!

DANS

Par spīti dodl

JĀZEPS

Par ganu šodien esmu iesvētīts.

(No jauna uztraukums brāļos.)

DANS

Par ganu iesvētīts!

NAFTALIS

(Ironiski.)

Tie gana svārki?

LEVIJS

«90 Kam vēl ir tādi doti? — Juda, tev?

JUDA

(Novēršas, manāmi aizskarts.)
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NAFTALIS

Tie raibie svārki raibi kā tie sapņil

IZAŠARS

Tās zvaigznes mēs, kas liecas viņa priekšā!

BRĀĻI

(Kliedz viens caur otru.)

Sit viņu nost! sit nost! sit nost!

LEVIJS

Pag, lēnāk!

JĀZEPS

(Satrūkdamies.)

1695 Vai! mīļie brāļi! — Es jūs mīlu!

LEVIJS

(Griezīgi, skaļi.)

Ha!

JĀZEPS

(Piepeši metas uz bedres pusi.)

BRĀĻI

(Viens caur otru kliedz, aizsteidzas viņam priekšā un attur no

bedres.)

Viņš. bēg! — Grāb ciet! — Uz bedri!

LEVIJS

Stāvat priekšā!

(Uz Jāzepu, ironiski.)

He, he! Vēl diezgan agri tiksi bedrē!

DANS

1700 Grib izbēgt mūsu tiesai!

SIMONS

Asins! asins!
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LEVIJS

(Mierīgi.)

Pag! Lēnāk ņemt tās asins, lēni, lēni!

JĀZEPS

(Bailēs.)

Ko gribat? Mani nokaut? — Brāļi, brāļi!

LEVIJS

(Tāpat.)

Mums laika diezgan. Ko tu ziņkārīgs?
Vai tēvam gribi papūst? Pag', kad nokaus

(Smejas; piebalso Naftalis un Gads.)

JĀZEPS

(Saņēmies, uz brāļiem.)

Es domāju, jūs rimāt, — nu būs miers.;
Jūs šorīt klusi gājāt, kaunēdamies.

Vai tēvs jūs neaprāja lēniem vārdiem?

DANS

Ko? mēs lai kaunamies?

LEVIJS

Lai tēvs rāj mūs?

JĀZEPS

(Uzbudināts, pilns žēluma.)

Es — vakar — sāpēs lādēju pret jums —•

LEVIJS

(Starpā.)

Tie kaķa lāsti!

JĀZEPS

(Nometas ceļos un noliec galvu.)

— Es jūs nolūdzos.
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LEVIJS

Tu vēlu esi cēlies.

NAFTALIS

(Noliec Jāzepa galvu.)

1715 Zemāk, zemāk!

JĀZEPS

(Piepeši uzlēkdams kājās, uz Naftali.)

Ā! ko tu dari? — Tā ir neģēlīgi!
Es sevi apsmiet neļaušu ne lūdzots.

NAFTALIS

(Aizbēg.)

BRĀĻI

(Smejas viens caur otru.)

Ha! ha! — Viņš neļaus mums!

NAFTALIS

Ha, valdnieks neļaus!

JĀZEPS

1720 Es vainīgs, lādēju. Es liecu ceļus.
Vai mana mīla jūs vēl neuzveica?

ZEBULONS

Vēl, vēl viņš mūs grib veikt!

GADS

(Ironiski.)

Viņš mīlu sola.

JĀZEPS

(Tāpat, vairāk sajūsminādamies atmiņās.)

Man mīla dota. Stiprāks tapu mīlā.

1725 Nu spēšu piedot ar, ne lādēt vien,

Kas var pret divu mīlu šalti spēt?

(Noliec vēlreiz vienu celi.)
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DANS

(Nesaprazdams.)

Ko viņš par mīlu muld, tas sapņotājs?

ZEBULONS

Ar mīlu uzbāžas, — lūk, še ir naids!

SIMONS

(Klusi uz -Naftali.)

Kas nesa šim tos svārkus? Kas tur bēga?

NAFTALIS

(Atkrata ar galvu Simonām; tad uz Jāzepu.)

1730 Tu vārdiem nejūt' naida, še tad darbiem!

(Viņš paceļ roku pret Jāzepu.)

JĀZEPS

(Uzlec piepeši un izrauj dunci no azotes, paceldams to gaisā.)

Ha, tad tev še!

NAFTALIS

(Bēg, tāpat citi jaunākie brāļi.)

Tam ierocis! — Tam duncisl

JĀZEPS

(Lepni un dusmīgi.)

Jūs, grīņi, liedzat man ņemt galu bedrē.

Še cits man sargs!

(Dunci rādīdams.)

1735 Es atdots sevim pašaml
No viņas krūtīm stars uz manām ies.

SIMONS

(Klusi.)

Kā ir tas duncis? — Mans? ea Vai viņas dots?

DANS

Ko viņš tur melš?
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NAFTALIS

Viņš uzbruks.

IZAŠARS

1740 Nē, durs sevim.

(Brīdi klusums.)

JUDA

(No muguras puses pieiedams Jāzepam, sagrābdams viņu un izsiz-

dams dunci no rokām.)

Ne sev, ne citam durs. — Tu manā vaļāl

JĀZEPS

(lekliedzas.)

Vai! briesmas! — Nu es atstāts! Vairs ne savs!

(Viņš izmisumā meklē, kā sev galu darīt: skrien uz bedri, lūko

atņemt ieroci brāļiem, skrien pret Simonu, — visur viņu attura

brāļi.)

Vai! — bedre! — Izraut ieroci!

SIMONS

(Pacēlis Jāzepam izkritušo dunci, aplūko to, pazīst un metas ar to

uz Jāzepu.)

JĀZEPS

(Uz Simonu.)

Tu zvērs!

1745 Tu, asinsacis, dur! Kod manā rīklē!

SIMONS

(lesmejas, dunci paceldams.)

No viņas krūtīm stars uz tavām iesi

BRĀĻI

(Metas starpā.)

DANS

He, turat viņu!
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LEVIJS

Simonu lai tural

SIMONS

(Lauzdamies.)

Nost! projām! projām! laidāt, laidāt, laidāt!

1750 Es duršu to, kas manim ceļā stāsiesl

LEVIJS

(Apkampj viņu.)

Pag, niknais!

SIMONS

Asinis man vajag redzēt!

LEVIJS

Būs, būs! — Tev Levijs teic, iekš tā tu tici.

Būs vairāk, nekā iedomāties spēji.
1755 Mēs svinēsim tās gana iesvētības —

Pa savam veidam!

SIMONS

(Atlaizdamies.)

Tu to saki, Levi?

LEVIJS

Ļauj visu rīkot man, un būs, kā vēlies:

Vai pietiek tev vai man tāds svētku mielasts,
1700 Kur v ļsu Vīnil izdzer vienā malkā?

Es gribu ilgi dzert un atdzerties,

Pa maziem malciņiem, pa lāsu lāsai,
Par ilgiem gadiem, ko es naidā slāpu.
Lai mēle izgaršo, lai saldo garšu

17&5 pa dzīslu dzīslām iznēsā man asins

Un skalo rūgtumu, kas rūgdams krājies!

SIMONS

(lesmejas.)

He, he!
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NAFTALIS

Lai dara Levijs!

LEVIJS

Pirms to sienat!

1770 Tad tiesāsim pēc taisnības un tiesas!

(Brāji taisās to darīt, bet nodairās.)

SIMONS

Man pirmām tiesības uz to —

(Rāda uz Jāzepu.)

Tas ņēmis

Man Dinu.

LEVIJS

Teic, pret kuru vainīgs nav?

BRĀĻI

1775 ir! — Ir! — pret mani! — mani!

LEVIJS

Lūk, pret visieml

Durt pirmām tiesība ir vecākam,
Bet Rubenss bēg, — pats tēvs to neatzīst —

Mūs' vecākais ir mūsu lauva — Juda!

SIMONS

1780 Es vecāks, man —«

LEVIJS

Tu gans, viņš kareivs.

BRĀĻI

Judal

SIMONS

(Niknumi atkāpjas.)
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LEVIJS

Brāl, Simon, neatkāpies! Būs tev darbs.

Tu pirmais vecākais pie tēvu gariem, —

1785 Bet Juda otrais, kur pret svešiem karš.

Mēs jēru ziedosim, — tu, Simon, kauj!
Tik notecini asins, lai nav grēks.

SIMONS

(Aiziet.)

*

(Tie paši, bez Simona.)

NAFTALIS

Nu īsti ganu svētki — divkārts mielasts!

LEVIJS

(Uz brāļiem, kas vēl tura Jāzepu nesasējuSi.)

Ko jūs vēl nesienat?

GADS

179° Jā, — bet kad viņš —?

LEVIJS

Viņš taču rāmsl

AZERS

Kur valgi?

GADS

Sien tu, Juda!

JUDA

Jūs, gļēvie! — Viss ir jāpadara man*

(Viņš palīdz Jāzepu saistīt.)
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JĀZEPS

(Uz Judu.)

1795 Ā! Lūk, tu, Juda, nāc! — Tu mani sien?

Kur šiem pat kauns, tev nav! Tu jaunais lauva!

Var nicināt i šakāļus, i lauvas!

LEVIJS

Viņš nespēj kost, tik riet, tas jaunais šakāls.

(Jāzeps top sasiets, Juda iet projām.)

LEVIJS

(Uz Judu dusmās.)

Kurp, Juda, ej? — Tev tūdaļ darbs!

JUDA

(ledams.)

1800 Ej nost!

LEVIJS

(Steidzas viņam pakaļ un grib aizturēt; ar uzsvaru.)

Tev jābūt šel

JUDA

(Atkratās no Levija.)

Ej nost!

(Aiziet.)

(Tie paši, bez Jūdas. Tūliņ ienāk Simons.)

LEVIJS

(Uz Gadu.)

Skat', kur viņš paliek?

GADS

(Aiziet.)
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SIMONS

(lenāk ar asins trauku rokās.)

LEVIJS

(Uz Simonu.)

Vai gatavs jērs?

SIMONS

1805 Jā.

NAFTALIS

Nu tik mielasts būs.

SIMONS

(Apkārt lūkodamies.)

He, kur tie raibie svārki?

LEVIJS

Ko tu gribi?

SIMONS

(Smiedamies.)

Tos paraibināt. — Skaistāko no krāsām

1810 Tēvs aizmirsis ar Dinu: — sarkans nav! —

Lai viņiem prieks.

BRĀĻI

(Smejas.)

Ha, ha!

SIMONS

(Piegājis pie svārkiem, kuri pakārti krūmā. Triepj svārkus ar asi

nim no trauka.)

Es netīrs — šel

JĀZEPS

(lesaucas.)

Ko dari? Vai! Tā tēva balvu nievāti
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SIMONS

(Dusmās pagrūž Jāzepu, tā ka tas nokrīt zemē un paliek guļot
Simons paķer svārkus.)

LEVIJS

(Uz Simonu.)

'815 Ko spītēt vien? Var derēt.

SIMONS

Nu?

LEVIJS

Lai nes —

Un tēvam teic: «Šo atradām, vai nav

Tik tava dēla svārki?» — Tad viņš domās,
1820 Ka vainīgs zvērs, ne mēs!

SIMONS

(Uz Leviju.)

Tu, brāli, gudris! —

— Lai raud un baud', kas nāk, kad tā viņš svētī!

JĀZEPS

Tu zvērs, tu zvērs! — Tā tēvam sirdi plosit!
— Nu, gāni manu prieku, tēvu saudz!

1325 Met bedrē svārkus, cerēs vēl: es dzīvs!

LEVIJS

Nē, nedzīvot ne cerībām, ne tevi

Lai reizi redz, kas tavi sapņi ir!

Lai mūžam necer vairs neviens uz sapņiem.

JĀZEPS

Un tomērnotiks tas, ko sapnis teic!

LEVIJS

(Smejas.)

1830 Ha, ha, — tu zemē, sasiets, — vēl tu ceri?
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JĀZEPS

Var miesas sasiet, nevar cerības"!

LEVIJS

Uz ko tad ceri vēl?

JĀZEPS

Uz savu garu,

Kurš dala ir no dieva lielā sapņa!

LEVIJS

1835 Tu liels uz sapņiem — domā, sapņo viens?

Mans sapnis lielāks, un tas piepildīsies.
Jo, lūk, es redzēju.(Svinīgi sacel rokas. Brāļi sastājas ap zemē

gulošo Jāzepu.) es ziedotājs!
Priekš manis liecās visas tautas. — Es —

Tās svētīju ar viņu asinīm.

SIMONS

(Tāpat paceļ rokas.)

1840 Es sapnī jēru kāvu — un tas tu!

(Nolaizdams rokas pret Jāzepu.)

DANS

Man nemēdz sapņi būt, — bet aizrauj šis:

(Uz Jāzepu rādīdams un rokas paceldams.)

Es biju liels, uz zemi sviedu kalnu,

Un zeme sadrupa, bet sveiks bij kalns.

(Nolaizdams rokas pret Jāzepu.)

Tā tev būs sadrupt! Tad būs sapņiem miers.

JĀZEPS

(lesmejas.)

1845 Ha, ha!

NAFTALIS

Viņš mūžam mocījis mūs: skriet kurp, tiekties.

Pie sevis netikām. Nu atriebs. — Klausiess
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Mes divreiz aizskrējām līdz zemes galam,
Un tur bij jāpaliek, līdz nāca vedējs.

GADS

(Rokas paceldams.)

1850 Ikviens kaut sapnī sajūt sevi lielu:

Mēs zemi nācām, vēl mūs pazemoja.
Bet galā krita pazemotājs pats.
Tas esi tu!

(Nolaizdams rokas pret Jāzepu.)

NAFTALIS

Nu reizi viņš ir kritis!

AZERS

(Tāpat paceldams rokas un pēc nolaizdams.)

1855 Mums salka ļoti, nebij mums ko ēst;

Un divreiz salka mums. Bi j lielas bēdas.

NAFTALIS

(Uz Zebulonu.)

Un tu?

ZEBULONS

(Negribot.)

Es negulēju — nemiers, tā —

NAFTALIS

(Uz Izašaru.)

Un tev jau nebij?

IZAŠARS

1860 Bij, bet nevar teikt.

LEVIJS

Nu?

IZAŠARS

Jāzeps bija balts — mums skūpstu deva.
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LEVIJS

(Nogriezdamies.)

Ko muļķis!

(Uz Jāzepu.)

Lūk, tie sapņi ir ij mums!

1865 Tik mēs tā nebrēcam, bet mūsu veiks!

Un taviem gals!

JĀZEPS

(Skaļi smiedamies.)

Ha, ha! Tie jūsu sapņi!
Tik sēnalas no maniem kviešu graudiem,

LEVIJS

(Šņākdams, klusi.)

A, a! ar asnlm aizliet ņirgas muti!

SIMONS

1870 Pats kavē vien. — Ko gribi spēkoties
Ar vārdu akmeni pret vārdu vēju?

LEVIJS

(Uz jaunākiem brāļiem.)

Lai Judu sauc!

(Aiziet viens brālis.)

Lai atnes upurtrauku!

SIMONS

(Rādīdams uz asinstrauku.)

Šis pats būs labs.

LEVIJS

1875 Nē, — divas asins kopā.

SIMONS

Nu, abi grēku āži.
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BRĀĻI

(Atkārto.)

Grēku āzis!

DANS

(Uz Jāzapu rādīdams.)

Lai metam savus grēkus tad uz to, —

Viņš reizē izpirks savus līdz ar mūsu!

DANS

(Tāpat pēc viņa citi krata savas drēbes, uzliek rokas uz Jāzepu.)

SIMONS

1880 No maniem tiks tam smags, man grēki smagi!

VAIRĀKI BRĀĻI

Ij mūsu grēkus nes!

IZAŠARS

I mani piemin'!

LEVIJS

Kur nazis?

SIMONS

(Rāda uz dunci.)

Dinas duncis.

LEVIJS

1885 Trīts?

SIMONS

Būs labs.

(Piei-es trauku un noliek dunci pie Jāzepa.)

JĀZEPS

(Piepešās bailēs iekliedzas.)

Vai, vai! — Vail brāļi mīļie, nedarāt!

Vai, laidāt tēva dēļ!
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SIMONS

(Smiedamies.)

Dēļ tā jau — darām!

JĀZEPS

1890 es redzēt nevaru to briesmu trauku.

SIMONS

Miedz acis ciet!

JĀZEPS

To nazi nostl

SIMONS

Kā nost?

Priekš tevis dots, priekš tevis lietosim.

JĀZEPS

(Sauc skaļi.)

1895 Vai, Juda, glāb!

(Atnāk Rubenss.)

LEVIJS

(Ņirgādamies.)

Ha, ha! Nāc ātrāk, kāvējs!

JĀZEPS

Glāb, Rubens, Rubens mīļais! Neej! glābi

RUBENSS

(Sāk balsī raudāt un aiziet.)

LEVIJS un SIMONS

(Smejas.)

Ha, ha!

JĀZEPS

(Sauc.)

Vai, brā—!

(Piepeši apstājas.)
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1900 Jūs, nežēlīgie zvēril

Jūs neveic baiļu balss. — Nu, tomēr veikšu!

Lūk, Juda nenāks šurp!

LEVIJS

(Rādīdams uz krūmiem.)

Ha, ha! Lūk, nākl

JĀZEPS

Es zinu, ko es daru.

LEVIJS

1905 Ko?

JĀZEPS

Man Juda

I kaujots mīļāks; Simons netīrs, fē!

SIMONS

(Uz Leviju.)

Ā, ā! ļauj, ļauj!

JĀZEPS

Tev nevar ļaut! Lai lāsts

5010 Tjz Judu krīt! — Jo Levijs tevi sauc,

Ne lāsas nevēl tev no manas asins,

Bet visa Dinas asins pieder man!

SIMONS

E! lai uz mani lāsts! Bet vienu lāsu, —

Ar ērkšķu galu uzduršu kaut lāsu.

(Levija vairīdamies, paņemdams ērkšķu zaru un vienu dzeloni

atšķirdams.)

Nost, nost! Kad liedzi tik man dzīves elpas,
Es slāpstu nost.

(Atgrūž Leviju.)

LEVIJS

Vai, brāli!
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SIMONS

(Nometas zemē pie Jāzepa un iedur ar ērkšķi.)

Tik vienu lāsu!

0! ū! — Nu vieglāk.

(Pieceļas un dziļi atņem elpu.)

JĀZEPS

(Piepeši gavilēdams.)

1920 Oija! veicu esi

LEVIJS

(Uz Simonu, bailēs saukdams.)

Ko, brāli, darīji!

SIMONS

(Mierīgi.)

Tik vienu lāsu.

DANS

Pilns trauks vai lāsa — likumam ir viens, —-

Krīt lāsts uz tevi.

LEVIJS

(Uz Simonu.)

1Q25 Nokauj nu līdz galam!

SIMONS

(Sataisās, paņem dunci no zemes.)

*

(Tie paši. lenāk Juda un Gads.)

JĀZEPS

(Uz Judu.)

Nu, Juda, nāc tu, lauva, kauj nu droši!

Nu grēks uz tevi nekritīs, bet viņu!
Nu pretnieks siets. Nu, kareivs, topi bendei
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LEVIJS

(Dusmu izmisumā.)

Ko ļauj tam riet? — Bāzt cieti pekles rīkli!

(Noplēš gabalu drēbes un aizbāž Jāzepam muti. Paceldamies.)

1930 Nu, Juda, ziedo jēru!

JUDA

Esmu kareivsl

Zēns saka taisnību.

LEVIJS

(Ņirgādamies dusmās.)

Zēns tevi māca.:

SIMONS

Tad Simons ziedos!

(Piepeši paceldamies.)

1935 El

JUDA

(Viņu atturēdams.)

Nē, neziedosi

LEVIJS

(Nespēcīgi draudēdams.)

Ne dari pats, ne otram ļauj!

JUDA

Tā tīk!

(Tie paši. lenāk Rubenss.)

RUBENSS

(Lūgdamies.)

Ak, mīļie brāļi, neizlejat asins!

•to Mēs labāk «fccfvu metam viņu bedrS.
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Lai mūsu rokas skaidras ir no grēka!
Jo viņš mums brālis, mūsu mies' un asins.

AZERS

(Stomīdamies.)

Jā — tomēr —

ZEBULONS

— Viņš mums brālis —y

IZAŠARS

1945 Ko es saku?

JUDA

Ir tiesa Rubensam.

IZAŠARS

Viņš vecākais.

SIMONS

(Nikni.)

Tāds vecākais, ko lād pats tēvsl

JUDA

(Uz Simonu.)

I tevi!

SIMONS

(Nikni uz Judu, skaļi.)

1950 Ej nost!

JUDA

Nāc vien!

LEVIJS

(Uz Judu.)

Ko brāļiem liedz, tu varmāks?

Klau, visi brēc, lai mirst!



VAIRĀKI BRĀĻI

(Nedroši.)

Lai mirst!

JUDA

1955 Nav visi!

RUBENSS

Tik metat bedrē vien, kas tur šo glābs?

ZEBULONS

Tā būsim vaļā mēs un nebūs grēks.

LEVIJS

(Nikni.)

Tad metat bedrē!

BRĀĻI

(Sauc priecīgi, kā uzelpodami.)

Bedrē! bedrē! bedrēl

RUBENSS

(Attālāk stāvēdams, sauc Jāzepam.)

1960 Nu, brāli, sveiks! —

(Uz blakus stāvošo brāli.)

Ko klus'?

IZAŠARS

Tam mute cieti.;

LEVIJS

Nu muti atdarāt! Vairs nespēj kaitēt.

Man gribas dzirdēt, kā viņš bailēs kliegs.

RUBENSS

1965 Ak, nedzirdēt tik to!

(Aiziet aši.)

140
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(Tie paši, bez Rubensa.)

LEVIJS

Ha, ha, tas bēg!

JĀZEPS

(Nomierinātā balsī.)

Nāc nu, tu briesmu bedre, ver nu muti,

Kas pilna rāpuļu un pelējumu!
Ar cietiem akmens zobiem mani grāb!

1970 Dves savu trūdu dvašu auksti pretī!
— Vēl tomēr labāk tava mūža nakts,

Ne mūžu diena, kurā sirdis salst

Un prāti tumst no naida mākoņiem.
Daudz tumšu bedru būs pa visu zemi,

1975 Daudz dvašu aizžņaudzēju akmens spaiļu,
Un iekšā metīs tūkstots dzīvas miesas,
Un spailes cieti vērs, un miesas slāps,
Bet nenoslāps tik gars un mirdams nemirs.

Nāks saules sūtņi, spārnus klās zem kājām,
1980 Un spēcīgs celšos es uz sauli augšā.

SIMONS

(Līdz ar citiem brāļiem, paceldams Jāzepu un virzīdams uz bedri.)

Brauc lejā! lejā!

LEVIJS

(Uz Simonu, ņirgādamies.)

Pagaid', tas mums brālis. :

SIMONS

(Izbrīnējies.)

Ko?

LEVIJS

Bedrē akmens ciets, tas jāapklāj.
1985 Dod svārkus, Gad.
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Es nedošu.

LEVIJS

Nu lūki

Tad ņemšu savus.;

(Saņem klēpi ērkāķu.)

NAFTALIS

Ko tu gribi?

LEVIJS

1990 ES?

Man saules spārnu nav, klāt tam zem kājām,
Es pametīšu tad — šo klēpi ērkšķu,;

JĀZEPS

(lekliedzas.)

Ai! ai!

LEVIJS

(Smejas.)

Nu dzirdam kliedzams

SIMONS

HM Gudrais Levil

LEVIJS

(Uz Jāzepu.)

Ne velti atvēru tev muti*

JUDA

(Pārmetoši.)

Levil

SIMONS

Brauc lejā reirf

(Nogrūž Jāzepu btdMf
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LEVIJS

(Ironiski uz Judu.)

Ko Juda grib?

JUDA

2000 Tu zvērs!

LEVIJS

(Uz Judu.)

Tu jērs!

NAFTALIS

Mēs brīvi! Paldies dievam!

DA2I BRĀĻI
Uh!

(īss starpbrīdis.)

JĀZEPA BALSS

(No bedres.)

Es celšos: saul' un mēness manim lieksies!

(Baigs klusums.)

•

(Tie paši. leskrien Rubenss.)

RUBENSS

Klau, brāļi! brāļi! — Izmailieši brauc!

No Gileadas iet uz Ēģipti —

Ar dārgām precēm, balzamu un mirrlra.

NAFTALIS

Ā, iesim! iesim!

RUBENSS

(Apkārt lūkodamies.)

Kur tad zēns? kur zēns?
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2010 Viņš bedrē mests, vēl dzīvs.

RUBENSS

A, paldies dievaml

(Uz brāļiem.)

Klau, brāļi! Kā mums pirkt tās skaistās preces?
To zēnu pārdosim, — būs rokas tīras,

Un preces būs.

DANS

2015 To grēka āzi tā

Mēs dzīsim tuksnesī.

BRĀĻI

Nu, iesim, iesiml

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

Ēģiptē, Tēbu pilsētā.
Valdnieka pils iekšējais pagalms, kurā

notiek lielas tautas sapulces. Vienā

sienā paaugstināts balkons ar baldahīnu

pret saules stariem. Gar malām balko-

nam durvis uz valdnieka iekšējām tel-

pām jeb «bīju namu». Balkonā divi

troņa krēsli; balkona malas apklātas
dārgām segām un spilveniem. Zem bal-

kona starp abām durvīm uz bīju namu

arī troņa krēslis uz pakāpēm. — Otrā

sienā starp augstiem pīlāriem skats uz

pils ārējo pagalmu, kur gaida Jaudis. —

Viss iekšējais pagalms iežogots no pī-
lāru rindām.

Pagalms pilns ļaužu: ierēdņi, priestri,

augstmaņi un tauta. Top svinēti pļaujas
svētki, kuros izdala dāvanas un pacienā
tautu.
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(Jāzeps, tagad gadus 30 vecs, stāv uz balkona, ģērbies platos,
baltos zīda svārkos, ar zelta tērpu pāri un zelta rotām; galvā

viņam ēģiptiešu augsto valdnieku galvas rota. Uz balkona malām
uzlikti lieli trauki, kuros sakrautas dāvanas priekš valsts lielajiem;
zelta sprādzes, kakla rotas, gredzeni un citi dārgumi. Asnate,

tāpat grezni ģērbta ēģiptiešu svētku drēbēs; viņa gadus 25 veca.

Efraims un Manase, viņu bērni, 8 un 9 gadus veci, stāv

līdzās mātei.)

ĻAUDIS

(Klanās Jāzepa priekšā, sauc.)

Lai slava, slava, slava tevi

ASNATE

(Arī klanās Jāzepa priekšā.)

Mans kungs un draugs, tev slava, slava, slava!

JĀZEPS

(Sniedz viņai rokas pretī un sēdina sev līdzās troņa krēslā.)

AUGSTMAŅI

(Klanās vēlreiz Jāzepa priekšā.)

2020 Tev slava, slava, slava, lielais Nofer!

VIRSPRIESTRIS

Tev debess dod, tev zemes klēpis nes,

Tev Nils lej svētību un Amons sauli —

Tu savos rudens pļaujas svētkos sauc,

Mēs nākam visi, tevi slavējot.



(Lielie ierēdņi.)

PIRMAIS

2025 Tu melnās zemes augs- un — leju valdnieks!

OTRIS

Tu virsējs kungs pār četriem zemes vārtiem!

TREŠAIS

Tu pātagu un šķēpu izdalītājs!

ĻAUDIS

Tev slava, slava, slava!

PIRMAIS AUGSTMANIS

Tu Nila atslēdzējs un aizslēdzējsi

ĻAUDIS

2030 Tu! Tu!

OTRIS

Tu maizes audzētājs un maizes pļāvējs!

ĻAUDIS

Tu! tu!

TREŠAIS

Tu slāpju dzēsējs, alku remdētājs!

ĻAUDIS

Tu! tu!

JĀZEPS

(Paceļas no krēsla.)

ĻAUDIS

2035 Tev slava, slava, slava, saules dēls!

148
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JĀZEPS

Man sapnis bij un viss vēl ir kā sapnis.

(Izpleš rokas plati.)

Jo, lūk! Jūs paužat: nu es esmu Nofers,

No baltiem Tamahu līdz brūniem Amu,

No Hora un no Zeta mantiniekiem.

2040 No vārgās Kuž līdz melniem Nahasu,

Un saul' un mēnesis, un visas zvaigznes,
Es redzu, nāk un lokās manā priekšā:
Mans svārku zelts spīd pretī saules zeltam,

Bet mēness bālst no manas greznības
2045 Un skaužot dilst, un zūd, kad rādos es.

Es rokas paceļu, un gaisma aust

No mana zīda tērpa baltām vīlēm;
Es pieri paceļu, un saule lec

No manas dimantrotas dzidrās spozmes;
2050 Es acis paceļu, un zvaigznes mirdz

No manu acu laipniem skatieniem —

Un viss vēl ir kā sapnis.
Bet šonakt atkal sapnis bij — un baigs.
Vai panākts viss? Ir rudens gan, bet pļaujai

2055 Vai varu mierā būt? — Par ko man baigi?

VIRSPRIESTRIS

Tu vari mierā būt, pats esi miers.

Tev amats skaists, tu stiprais sargātājs,
Tu mieru visiem dod: ne sieva raud,
Ne bērns, ne kareivs mirst, ne arājs atstāj arklu.

2060 ījn visas tautas sēd ap Ēģipti
Un mierā meslus maksā vāraum,

Lai mūžīgi tas dzīvo! Tev tā slava.

ĻAUDIS

Tev zelts, tev slava!

JĀZEPS

Man krūtis pārpilnas no liela spēka,
2065 Kā mākons tūkst no pērkona un lietus,

Kā zibens sper, kad skar, draud pāri plūst,
Bet mākons rāmi peld kā vēsa ēna,

Dod Nilam dzert un Nils dod melnai zemei,



Un melnā zeme zelta kūlis stāv,
2070 Tas es, tas graudus ber pār visiem ļaudīm.

ĻAUDIS

No tavas labās rokas kvieši birst,

No kreisās izplūst Nils ar svētību.

Dod maizes, maizes, maizes, mūsu tēvs!

JĀZEPS

Un maize tā, kas deva man to spēku:
2075 Man sirpe stiprāka par zobenu,

Man sviedri smagāk sver par asinīm.

Priekš mana kviešu kūļa liecas šķēpi!
Un visi kūļi lokās manam kūlim!

Vai ir? vai ir tā?

ĻAUDIS

2080 Ir tā, slava, slava!

JĀZEPS

Aiz slavas nekļūst baigs, kas bij? kas būs?

GALMENIEKS

Kas bij, tas slavā ar nu tevi pauž,
Kā vāraus — lai mūžīgi viņš dzīvo —

Par maizes kungu zemei cēla tevi,
2085 Jo tu tas gudrākais no cilvēkiem,

Tavs gars caur gadiem paredzēja laikus,

Kad zeme tapa sulīga un dāsna,

Un tapa ālava, un nāca bads.

CITS

(Aši, kā noskaitīdams.)

Tu sapņus izskaidroji: nāca govis
?ngo iz Nila, skaistas, treknas, septiņas,

Un kāpa citas septiņas, bet liesas,

Un liesās ēda treknās.

CITS

(Tāpat.)

Auga salms

Ar pilnām resnām vārpām, septiņām,
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8095 Bet viņas rija aizkaltušie salmi,

Kas bija sadegti no rīta vēja.

VIRSPRIESTERIS

Neviens to neiespēja izskaidrot.

Tu teici: septiņi būs labi gadi,
Tad bada gadi nāks, kas labos rīs.

MOO Lai gudru vīru liek pār Ēģipti,
Kas piekto daļu ņem par labiem gadiem,
Ber klētīs labību, lai ir mums aizgāds,
Ka tauta bada gados nenomirst,
Un tevi iecēla par maizes kungu.

2105 Kad bads nu uznāca pār visām zemēm,
Tad maizes pilna bija Ēģipte.

JĀZEPS

Tā bij, tā bij!

ĻAUDIS

Tev slava! Dod mums maizi!

MAIZES PĀRZINIS

Mēs ruden' iebarojām krātuvēm

2110 Pārpilnus vēderus līdz jumtu nāsīm —

Ēd, rudens, ēd! — ziem' atpakaļ dodēsmu!

CITS

Un, kad pēc maizes sāka ļaudis brēkt,

Tad teica vāraus: pie viņa ejat.
Ko Nofers vēlēs, to jūs darātvien!

ĻAUDIS

2H5 Dod maizes, maizes, Nofer, maizes kungs!

CITS GALMENIEKS

Tu visiem pārdevi pēc viņu tiesas,

Un visas tautas nāk uz Ēģipti,
Un visas zemes brēc: dod maizes, Nofer!

ĻAUDIS

Dod maizes, Nofer, apžēlojies mūsu!
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2120 Mes nākam šurp aiz bada un aiz slāpēm,
Mums drēbju nav, nav zalvju, dod, ko dzīvoti

JĀZEPS

Es maizi došu jums, ko jūs man dosat?

ĻAUDIS

Ņem visu, visu, dod tik maizil

JĀZEPS

Kas jums vairs ir? Jūs visu apēduši.
2125 Mans kūlis smags no pilnām zelta vārpām,

Bet jūsu tukši, čaukst kā tuksnešzāle.

ĻAUDIS

(Runā viens caur otru.)

Man ir vēl nauda — Man vēl sudrabrota —

Man vara smeļams trauks — Man alvas kausi —

Man vilnas svārks — Man zīda auts — Man ir —

JĀZEPS

2130 Lūk, viss mans nams no dārgām mantām mirdzi

Man zelts no sienām spīd, no griestiem sudrabs,

No vara grīdas dimd, guļ alva slieksnī.

Kas jūsu sudrabrotas? vara trauki?

Kas vilnas svārki, vēl ar aitas smaku?

2135 Vai vairāk dārgumu jums mājās nav?

Ar tiem man pārpildītas visas klētis

Un dziļie pagrabi, un augstie šķūņi!

ĻAUDIS

Ņem mūsu sievas, bērnus, lopus, dievus!

Ņem pašus mūs par vergiem, dod tik maizi!

JĀZEPS

2HO Lai visus pabaro no mana galda!

ĻAUDIS

Tev slava, slava, slava, lielo Noferl

Lai Izis-Oziriss tev atdod simtkārt!
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Lai Nils dod maizi tev un tavai ciltij!
Lai tavi brāļi tevi mīl kā sevi!

JĀZEPS

(Rūgti iesmejas.)

2145 Ha! ha! ha! ha!

ASNATE

(Klusi.)

Ko smejies, Nofer?

JĀZEPS

(Sniedz viņai dāvanu trauku. Tāpat Efraimam un Manasam.)

Še!

Še! — Dodat balvas zemes lielajiem!

ZEMES LIELIE

Tev slava, pateicība, lielo Nofer!

GALMENIEKI

2150 Simts desmit gadu būs tev laimē dzīvoti

VIRSPRIESTRIS

Lai neaizskarts tu guli savā kapā!
Lai labā minēts top tavs vārds pēc nāves!

Pret tevi bījas visās sirdīs grimst.
Uz tevi ļaužu visa mīla vēršas,

2155 Tu sauksies Cefnat-Fanah— pasauls glābējs.

VIENS NO ZEMES LIELAJIEM

Lai tavās rokās vara visās zemēs!

KARA VADONS

Lai visu tautu lielie valdnieki

Tev doti stiprā dūrē: dar', ko gribi!

JĀZEPS

Es balvas dodu jums, ko jūs man dosat?
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VIRSPRIESTRIS

2160 Kungs, kungs, tev ir jau viss, ko tev lai dod?

JĀZEPS

Vai ir jau viss? jau viss? — Kas še vēl sūrst?

Es esmu ievainots, un nedzīst vāts,

Es esmu cietis, darāt labu jūs!
Pie jums mans darbs, pie jums lai ir mans miers,

2165 jūs pretī dodat man un saucat man,

Ka nav par ko būt nemierā! Ir labi?

ĻAUDIS

Kungs, nav par ko būt nemierā! Ir labil

AUGSTMANIS

Kungs, nezinām, kas ļauns ir tavā miņā,
Mēs tikai labu zinām to, kas bijis.

JĀZEPS

2170 Es, lauku vanags, rītā laidos skriet

Pret baltiem saules stariem augstumos —

Man bultām šāva, līdz es zemē kritu

Un tapu siets, un bedrē mests, kur nakts.

Tad Re, mans tēvs, no bedres mani cēla

2175 Un saulei atdeva. — Bet mani atkal

Tie vergā lika, atkal cēla Re.

Un deva valdīt Potivara namu.

Bet nerima vēl Zets, un mani atkal

Trīs gadus bedre rij, kā zeme graudu.
2180 Es smaku cietumā, kā grauds zem zemes.

Kas dzēsīs pagātni un netaisnību?

VIRSPRIESTRIS

Kungs, nemin' pats arvien, ko gribi aizmirst.

JĀZEPS

Kas dzēsīs to, kas bij?

LIELMANIS

Kungs, saule — Re

2185 Ir licis galu tavām ciešanām:
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Pats vāraus — lai mūžīgi viņš dzīvo, —

Tev teica: tev būs būt pār manu namul

Un visai melnai zemei būs tev klausīt!

CITS

Tev teica: lūk, es esmu vāraus:
2190 Ne kājas — rokas nebūs celt bez tevis!

JĀZEPS

Vēl sakāt, saucat, pārkliedzat tās miņas!

CITS

Viņš ņēma gredzenu no sava pirksta
Un tavā pirkstā, Nofer, uzmauca.

JĀZEPS

Vēl saucat, saucat!

CITS

2195 Viņš teica tev: tik vien es gribu būt

Pār tevi augstāks kā šis karaļkrēslis.

JĀZEPS

Vai tas ir viss? vai vairāk slavas nav?

CITS

Kungs, kungs, tu esi celts kā vēl neviens

Tas nebij pieredzēts kopš Amon-Re.

CITS

2200 Lūk, tevi ģērba dārgā audeklā,

Tev zelta ķēdi aplika ap kaklu.

CITS

Tu vārav' priekšā ej ar kurpēm kājās,
Kad visi pazemīgi — basi stāv.

CITS

Viņš otros ratos tevim lika braukt

2205 Un tavā priekšā saukt: lūk, zemes tēvs!
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JĀZEPS

Vai nav jums vārdu, kas kā saule žib?

Kas kaist kā tuksness sarkans, dārd kā pērkonsl
Kas plūst kā Nils un zemi dara dzīvu?

CITS

Tev teica: esi slepens padomdevējsl

CITS

2210 Kad nebūtu tik grēks, es teiktu tev:

Ar čūsku Atefkroni tapsi godāts.
Lai liek vēl divkārt virsū spalvu kušķus,
Kā Tatumens sēd Hermanhisa krēslā,

Ar rotām izrotāts kā Atumdievs!

2215 Lai top tev gods kā pašam vāraum!

JĀZEPS

Klus', zaimotājs, ej nost no mana vaigal
Ne man tā slava, ne tā manta man,

Kas straumēm plūst no visas pasaules,
Ne man tie tūkstoši, kas vergos nāk,

2220 Viss saplūst vāraū kā lieti Nilā,

Kā Nils iekš jūras, kura apjož zemi!

CITS

Kungs, kungs! ak, kalpi nezin tava prāta!

JĀZEPS

Vēl skaļāk, skaļāk paužat manu laimi!

Man rokās visa varas pilnība.
2225 TJn visas tautas nāk un ceļus loka,

No manas mutes dvašas viņas gaist,
Es acis mirkšķinu, un viņu nav.

Bet vienu nespēj visa mana vara,

Par velti puto manu dusmu Nils

2230 TJn sarkans tuksnešvējš pret klinti šķīst,
Un kas tas spēks, kas atstāv manam spēkam?
Tas spēks ir — nespēks, ēna, nieks un tukšs.

Tā vakardiena, kas ir aizgājusi,
Tas tvaiks, tas dūms, pēc kura neprasa,

2235 Kas izgaisis un beigts, un nav nekas.
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Ak, pagātni es neiespēju izdzēst,

Tas neesošais spēcīgāks par mani.

Pa nakti dēmonināk mani biedēt

Kā miroņdvēsles, kad tās saulē kāpj.
2240 Ar balsi saucat, biedējat tos garus!

CITS

Lūk, vāraus tev deva Asnati,
Visskaistāko, kas nāk caur saules durvīm

No Onas saulespriestra Potifera.

ĻAUDIS

Lai slava, slava saules Asnatei!

ASNATE

(Uz Jāzepu.)

2245 Bet tavā priekšā aptumst saules durvis;

No tevis gaismu gaida Asnate

Un līksmo līdz ar zemi, kad tu iznāc.

ĻAUDIS

Tev slava, slava, spožā Izis meita!

JĀZEPS

Man saule sānis dienas laivā sēd,
2250 TJn nakti mēness mani pavada —

— Ak, tālā pagātne — es jūtu vēl —

Nav savas ēnas aizvilkusi nost.

Vēl viņa guļ aiz divpadesmit kalniem,

Kur saule nokāpj nāves vakarlaivā,
2255 Kur miroņdvēsles melnām virknēm sēd

Kā bezdelīgas.

ASNATE

Nemin' miroņus!

JĀZEPS

Es esmu ievainots, un nedzīst vāts,

Man pāri nodarīts —
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KARA VADONS

■60 Kungs, atdari!

Tā asins atdzēries, kas tavas dzēra!

Tad sadzīs tava sirds.

VIRSPRIESTRIS

(Uz Jāzepu.)

Bet dvēsle sirgs.

Ļauj sevim pāri darīt, jo tu liels!

8265 ijn sevi neaizstāvi, jo tu stiprisl
Un citu nesamin, jo tu to spēj!
Bet pacel citu, un tu celsies pats.

KARA VADONS

Varbūt tas dvēslei der, to nezinu,
Bet miesām neder, to es zinu gan.

JĀZEPS

8270 Kā samīt ēnu, atriebt tam, kā nav?

Ko viss man līdz? Par vēlu ir, par vēlu.

(Piepeši piecejas.)

Nu ejat prom!
Dot ļaudīm mielastu.

(Dzird ragus pūšam.)

Kas tur?

GALMENIEKS

2275 Pēc maizes nāk no Kanaanas.

JĀZEPS

Prom, visi prom! no manām acīm ejat!

GALMENIEKS

Tie dienām gaida, kungs.

JĀZEPS

Es gadiem gaidu.

(Paliek, domās nogrimis, sēdot; tad projām.)

ĻAUDIS

(Visi aiziet.)
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(Potifc r s un Asnate.)

POTIFERS

(Paliek stāvot. Asnate viņam piesteidzas klāt, Iznākdama ar abiem;

bērniem pa iekštelpu durvīm.)

ASNATE

Še, aizved bērnus. — Kas ir Noferam?

2280 Man sirds tik baigi pukst. — Es nesaprotu.

POTIFERS

Mēs viņu nesaprotam, nedz viņš mūs,

No mums viņš projām iet un nezin pats.

ASNATE

Tēvs, ko tu saki? Briesmas!

POTIFERS

Klusi, bērns!
2285 Dārgs smaragds ilgi zemes klēpi aug.

*

(lenāk Jāzeps.)

ASNATE

(Uztrauktā mīlā Jāzepam pretim.)

Tu, mana saule, ko tu tumšojies!

POTIFERS

lekš viņa saule spīd, bet aukstiem stariem,

No tāles vien viņš redz un ārpus dzīves.

ASNATE

Ak, spīdi karsti! Vai tu tāli tiecies?
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JĀZEPS

2290 Nē, nē, es tuvu tiecos, tuvāk, tuvāk!

Es gribu būt pie jums, iekš jums, kā jūs!

ASNATE

(Viņu apskaudama.)

Es tevi turu mūžam.

JĀZEPS

(Uz Potiferu.)

Ko man darīt?

POTIFERS

Ko prasi mūs? Skat' pats un ej līdz vārtiem:

2295 Kas vairāk pazemots, kā cilvēks drīkst,

Tam vairāk jāceļas, kā cilvēks spēj.

JĀZEPS

Es gribu miera.

ASNATE

Ej, mans tēvs, ved bērnus.

*

(Jāzeps un Asnate vieni.)

ASNATE

Cik nemierīgs tu šodien! Tu mans miers,
2300 iekš kura sirds man klust kā pērkons vējā.

Kāds spēks iekš tevis modies?

JĀZEPS

Nezinu.

Es noguris.

ASNATE

Nāc, atpūties pie manis.

(Viņa atsēstas uz troņa krēsla pakāpēm un aicina Jāzepu atspies
ties pret viņas plecu.)

2305 Cik mīļš un labs tu! — visi tevi mīl!
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JĀZEPS

(Uztrūkstas piepeši atkal kājās.)

Nē, nē, ir mīla, ko es neieguvu.

(Aiz skatuves dzirdamas gaviles no ļaudīm par mielasta iznešanu.)

ASNATE

Klau, klau!

JĀZEPS

To mīlu zinu, viņa pastāv
Tik ilgi vien, cik iet no rokas mutē

2310 Tas maizes kumoss, ko es dodu.

ASNATE

Nofer!

Tu esi rūgts. Tiem prieks ne vien par maizi.

Top ļaudis maigāki, kopš tu pie mums.

I man tu esi vērtis visu prātu.
2315 Tu sirdij atslēdzis man visas durvis.

Man acis vaļā bij, es neredzēju,
Man mutē dziesmas bij, es nedziedāju,
Tu tos kā putnus izlaidi no slazda,

Un visi tevi slavē prieka balsīm.

(Vipa satver Jāzepa rokas.)

2320 Es vēl kā apreibusi tavu vārdu,

Kā tauriņš streipiem lido ziedu smaršas.

Nekad tu nebiji tā runājis
Kā šodien: laipnā pazemībā slēpies,
Kā kalns tin miglā savu lielumu.

JĀZEPS

2325 Man sirdi spītība un nemiers jauc,
Tie vārdi slepus paspruka kā lapsas.

ASNATE

Nu pats tu atsedzi, cik liels tu esi,

Ļauj tevī skatīties un tevi sniegt
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Tu skaists kā Hors, kas nāk aiz piramīdām,
2330 Nu drūms kā Zets ar nāves zizli rokā.

Kas kait tev? Kas tev sāp?

JĀZEPS

Es nezinu,
No pašas lejas krūts kas kāpj uz augšu.
Tu visu labā vērt ar savu mīlu,

2335 TJn, kur es melns, tu uzmet baltu segu.

ASNATE

Ak, visu, visu es par labu vērstu,
Es lotus izaudzētu tavā asrā,
Es tavu laimi liktu saules vietā!

(Apsēdina Jāzepu sev līdzās uz troņa pakāpēm.)

Tu biji noslēdzies no paša rīta,
«j4ū Vai negribot es aizskāru tev sirdi?

JĀZEPS

(Atraidoši krata galvu.)

Kad šorīt atmodos, — tavs vaigs pie mana, —

Es atcerējos sapni —

ASNATE

Sapņotājs!

JĀZEPS

Es biju debess jums un pacēlos
2345 Divpadsmit kalniem pāri — tad— es liecos —

Tie kalni līdzi tapa, es tiem līdzi,

Un zemē zemu es tos apņēmu.

ASNATE

Ak, acis aizmiegt — dzīvot klausoties

Pa tavu sapņu valsti!

JĀZEPS

1350 Man tik grūtil
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ASNATE

Ko skumsti? Sapnis labs, es izskaidrošu.

Tu debess jums, kas celies visam pāri,
Divpadsmit kalni — gada mēneši,
Kas visi līdzi laimē mīt zem tevis,

2355 TJn zeme esmu es, — tu noliecies

Un mani skūpsti tā, kā šorīt — tā!

(Viņa atliec galvu uz troņa pakāpi.)

JĀZEPS

Ak, nē, sirds smaga man no rīta sapņa.

ASNATE

Tu manis negribi, tu negribi!
Un es kā sausa smilts pēc Nila slāpstu.

2360 Tev sirds no sapņa, man no mīlas smaga

Kā p]aujas rati, pilni kviešu zelta,
Es bērtin bērtu tev sirds arodos.

JĀZEPS

Sirds rati brauc man pilni sāpju pļaujas,
Brākš visi riteņi no smagiem kūļiem,

2365 šo gadu i2devīgs man sāpju birums.

ASNATE

Tu skumsti? Es, lūk, atplauku pie tevis

Kā vītis zars, kas ielikts ūdens traukā.

Man visi dīķi pilni jauna ūdens

Un zeme pāri plūst no ziedoņmīlas.
2370 Tu skumsti?

JĀZEPS

Prāts man kļūms kā niedrās gandrim
Kas min vēl dzimtās zemes kailos laukus

I Nila paradīzē.

ASNATE

Nofer, Nofer!

2375 Ak, visu, visu es par labu vērstu:

Teic, tu vienmēr vēl mīli viņu — Dinu —

Jo visi tevi mīl —
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JĀZEPS

(Apskauj Asnati.)

Ak, nē! ak, nē!

Es neminu to karsto tuksnešzemi.
2380 Man tava balss ir Nila plūdu salka,

Un svaiga vīna smarša ir tavs tuvums.

ASNATE

Ak, Izis-Oziris, ko tad tu skumsti?

Es tevi nesaprotu. Kā to vērst?

JĀZEPS

Neviens to nevar vērst, ne tu, ne es.

2385 Lai iet mans liktens sapnis piepildīties.

ASNATE

Ak, jā! Tu liktens dienā sapņojis,
Būs šodien liela nelaime vai laime.

No mājas neizej uz svešu pusi.

JĀZEPS

Man mājas te, uz citām nav kurp iet,
2390 Un, kur es biju, turp tik iet vēl — sapņi

Un sūdz: kas gandarīs? Man pāri darīts!

ASNATE

(Klusu.)

Ak, es!

JĀZEPS

(Uztraukumā.)

Ne mūžam netiks gandarīts!
Kas bij, tas cietāk stāv par to, kas ir!

2395 Kas tiek no dienu plūsmas aiznests prom,

Tas nepakustams nāves valstī valda.

ASNATE

(Diktāki.)

Es tevi žēlošu, es gandarīšu.
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JĀZEPS

(Atģizdamies.)

Tu, mīļā, jā, — es tevis nedzirdēju.

ASNATE

Tu mani bieži esi nedzirdējis,
2400 Kad sevī aizslēdzies aiz sala sienām

Un mana dvēsle tumsā viena sēd.

JĀZEPS

Ak, visu pārkliedz senā klusā balss:

Man pāri darīts. Tevi nedzirdēju,
Kad tava maigā balss man ausīs glaudās,

2405 Tik salda — mīlīga un — ak — tik sveša.

ASNATE

Kas tevi pagātnē tik cieti sien?

JĀZEPS

Mans vecais, rupjais dzīves diegs ir rauts

Tu jaunu vērpi man no smalka zīda;

Bet grodās pakulas caur zīdu dur,
24i0 Neviens to nevar vērst, ne tu, ne es —

— Tik viņi varētu — bet viņu nav —

(Kā tālumā raudzīdamies.)

Es bieži dienvidū, bez miega sapņos,

Tos redzu nākam žibot — staltos stāvos,

Aiz viņiem kara pulki nāves šķēpiem,
2415 Plūst neskaitāmi bari — šausmas kratot,

Nāk briesmīgs pretnieks! Tad no gavilēm
Es brūku pret, nu pagātni es veikšu!

Nu gandarīšu sev un nākotnei!

(Par brīdi.)

Kā samīt ēnu? Atriebt tam, kā nav?

ASNATE

(Pārmetoši, klusi.)

2420 Tad tomēr viņa — un tu neteic man!
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JĀZEPS

Pzird ragus pūšam un uztraucas; otrreiz dzirdot, pieiet pie loga.)

ASNATE

Ko klausies?

JĀZEPS

Klausos? — Sapņu atskaņās,
Tās, kā no kapa nākot, ausīs skan.

ASNATE

Tev ausis nedzird, acis neredz dienu.

JĀZEPS

(Skatīdamies.)

1425 Tie viņi, viņi ir! tie kananieši!

Skan mana izbijusi dzimtene.

Kas tie gan ir? Ko nāk?

ASNATE

Kā visas tautas,
Pie tevis lūdzot nāk, lai maizi dodi.

JĀZEPS

2430 Tie mīļie, vēja grauztie, kalsnie vaigi!

ASNATE

(Skatās arī pa logu.)

Ā, tie? — Tik nikni, bikli, — tuksnešvilki!

Bet ak! Cik vārgi! Acis bedrēs grimst!
Un rupjas skrandas tievos plecus grauzi

JĀZEPS

(lekliedzas.)

Ā! Kas tie ir? — Tāds dūrējs skats —!

ASNATE

2435 Ko, Nofer?



167

JĀZEPS

— Reiz mani dūra tāds.

ASNATE

Vai, mīļais!

JĀZEPS

(Kā atpūzdamies.)

Aiziet

ASNATE

Lai iet! Lai neceļ atmiņas!

JĀZEPS

(Atkal nemierīgs.)

2440 Nē, nē!

Man jāzin, kas tie ir?

(Sit plaukstās.)

*

(lenāk Sargs.)

JĀZEPS

(Rāda.)

Kas .tie tur bij?

SARGS

Tie gani, — mantiu.

JĀZEPS

Vai blēži, — šu?

(Pirms vēl Sargs atbildējis, turpina.)

2445 Lai vēlreiz, tuvāk, garām iet! pa vienami

(Sargs aiziet.)



(Jāzeps un Asnate.)

ASNATE

Tu, Nofer, trīsi? Kas tev ir?

JĀZEPS

(Uztraukts, klusi.)

Kas tie?

Vai nav tik viņi, kas man
...

*

(lenāk atkal Sargs.)

SARGS

Kungs, tie ieti

2450 Lūk, tur!

JĀZEPS

(Māj viņam ar roku, Sargs aiziet.)

Vai ir? — Vai tas ir lauva — bende?

(Redzas garām ejot pa vienam Jāzepa brāļi; kā pirmais Juda.)

Tie sīkie šakāļi?

ASNATE

(Grib aiziet prom no loga.)

Man riebj.

JĀZEPS

(Viņu turēdams.)

Nē, skatiesl

2455 Tas — soģis — nezēlis!

ASNATE

Man bail.

168



169

JĀZEPS

Tas — skauģis!
Un tas? Varbūt— tas bēga, kad bij jāglābj!
Tas? — glūņa — naids, kas labam nepiedod! —

2460 a, ai!

ASNATE

Kas ir?

JĀZEPS

Tas skats! tas asais skats!

ASNATE

Vai! — Tas nav cilvēk skats! — i man top auksts.

JĀZEPS

Tie ir! — Tāds skats ir pasaulē tik viens,
2465

— Un tas ir dūris man.

ASNATE

Kas ir tie vīri?

JĀZEPS

(Piepeši uzgavilēdams.)

Ha! ha! — tie ir! tie ir!

Vai ēnas dzīvas top? — Vai ir ko mīt?

Ha! atdzert! atdzert! atdzert! — Gaviles!

ASNATE

2470 Kas? kas?

JĀZEPS

Tie slepkavas!

ASNATE

Kas?

JĀZEPS

Mani brāļi!
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ASNATE

Ko runā? — Vai tu sapņus redz'?

JĀZEPS

{Paskatīdamies uz aizejošiem brāļiem un uztraukumā Ūkai redzē*

dams viņu nabadzīgos apģērbus un viņu vārgumu, piepešā lzmfc

sumā.)

1*75 Vai man!

Kur staltums? — šķēpi kur, kas šausmas krata?

Tie skrandās! sakumpuši! — vai man, vail

Nolādēts debess, ko tu mani vil!

Kā atriebt tiem?! Kā atdzert no tās peļķes?l

ASNATE

2480 Kā — brāļi? — Neteici nekad —

JĀZEPS

Ak — kaunsl

ASNATE

Vai! brāļi? Nevarbūt! Kas ir tik ļauns?

JĀZEPS

Ha! Ha! Kas ir tik ļauns? — Tev taisnība:

Ir tomēr atriebt vērtsl Kurš ir tik ļauns?
8485 ir brāļi! Ha, ha, ha! — Kas to lai tic?

Es pats vairs neticu. Es gribu redzēt.

Lai viņi paši teic tās briesmas tev —

Un man.

(Sit plaukstās.)

*

(lenāk Sargs.)

JĀZEPS

Lai ved tos ganus — blēžus šurp!
2490 Man jāpratina, kas par ļaudīm ir.

SARGS

(Paklanās un aiziet.)
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ASNATE

Lai paliek, Nofer! — Ļaunu jūt man sirds.

— Tev sāpes celsies.

JĀZEPS

Ceļas viss mans mūžs

No dziļām nāves bedrēm otrreiz augšā
2495 TJn prasa atmaksu par kauto dzīvi.

Šī diena lielu laimi nes.

ASNATE

Jeb nel —

JĀZEPS

Nāc tronī — drausmas — jātveras, kur augstāks.

*

(lenāk Sargs.)

SARGS

Kungs, viņi še.

JĀZEPS

2500 Lai ieved.

SARGS

Jā.

JĀZEPS

Nē, gaidi!

ASNATE

(Uz Sargu.)

Jā, jā, lai paliek!

SARGS

(Neziņā skatās uz Jāzepu, kurš runā tālāk uz Asnati; tad Sargs uz

Asnates mājienu aiziet.)
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JĀZEPS

Visu tie man ņēma:

2505 Man dzīve noskrēja no sava ceļa,
Kur ļaunie gājuši, kur zeme sūrst,

I labā sēkla rūgst un vēršas greizi.
Man ņēma tēvu, tautu, dzimtu, mīlu,

Man ņēma ticību — vai to var piedot?
2510 Vai tie nav jāizdeld, kas labu deldē?

Kad viņu nebūs, cilvēcei būs droši.

Kas sārti raisījās, tas zieds ir zelēts,

Kas dvēslē dīga labs, tas asnīs mīts;
Mans darbs man lauzts kā koks —

ASNATE

(Starpā.)

2515 Ir ļaužu svētīts!

JĀZEPS

Mans darbs bij lielāks, šīs tik atvases;

Mans mīļais zaļais svētums — briesmu klintī.

Es bārs kā lapseņpostīts bišu stropsl
Un lapseņļaunā ģifts ir bitī dzelts —

2520 Es tapu cits, ne es, — es tapšu sirsens —•

ASNATE

Tu tapi Nofers — «labais», tas tavs vārds.

JĀZEPS

Man pušu rauta dzīves vienība;

Cik plaši vēlāk aug, bet paliek plaisa;
Jo kuplāks šķeltais koks, jo ātrāk lūst

2525 No sava smaguma.

Man dzīvei laupīts zelms ...

ASNATE

Tu zaļi zel.

JĀZEPS

Ko kokam lapas līdz, kad vidus puvis.
Man dzīve sāpēs izauga bez mīlas —



173

ASNATE

2530 Vai nav viss pārciests jau? nav jauna mīla?

JĀZEPS

Ak, visas vātis vaļā vēl un čūlo,

Sedz plāna plēve, nejaušs pirksts to plēš.

ASNATE

Vai klusa laime nesedz bērnu rokām?

JĀZEPS

Ak, Efraim — Manase!

ASNATE

2535 Vest tos šurp?

JĀZEPS

Nē, nē!

ASNATE

— Vai, mēness! — maigais Izidvaigsī

JĀZEPS

Mans maigais mēness!

(Apskauj Asnati.)

ASNATE

Sāpju Oziriss!

2540 Man bail tā bijušā, ka neņem tevi, —

Tu viens man, mana dzīve slēgta tevī.

Tavs bijušais man svešs un ņirdz kā naids;

Ļauj nogrimt tam, kas biji

JĀZEPS

Nē, nē! lai nākl

2545 Kas bij, to iespēj veikt tik tas, kas bij.
Es gribu viņu veikt, man tagad spēks, —

Es klusi gadiem gruzdējis, tas kaist —

Es lēcu tuksnesī, kur versmes verd —

Kā lauvas krēpes mani prāti svilst.
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— Tu, liktens, gribi ņemt man atmaksu*
Tos darīt niecīgus! — i tos būs samīti l

ASNATE

Ak, Nofer, Nofer, man ir tevis baill

JĀZEPS

Ej! ej! ej! ejl

ASNATE

Es būšu tevim tuvu*

JĀZEPS

(Sauc Sargam.)

«55 fJ! ved! vedi ved!

(No apbruņotiem sargiem top troņa zālē ievesti desmit Jāzeps
brā}i: Rubenss, Simons, Levijs, Juda, Izašars, Ze-

bu 1 o ns, Dans, Naftalis, Gads un Azers.)

VISI BRĀĻI

Pziļi klanīdamies pret Jāzepu.)

Lai mūžam dzīvo mūsu kungs un valdnieks!

JĀZEPS

(Uz sargiem.)

No kurienes tie nāk? Kas tādi ir?

RUBENSS

Kungs, tavi kalpi nāk no Kanaanas.

Liels trūkums uznācis pār mūsu zemi;
2560 Mēs tevi lūdzam, pārdod drusku maizesl

JĀZEPS

(Ironiski.)

Ak, nu jums trūkums un jūs maizes lūdzat!
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(Piepeši bargi.)

Jūs esat viltnieki, jūs izlūkojat,
Kur zemes durvis atvērtas, kur uzbrukt.

JUDA

Nē, kungs! Pirkt maizes nāca tavi kalpi.
2565 Mēs visi esam viena vīra dēli.

Mēs esam godīgi, ne izlūki.

JĀZEPS

(Pret sargiem pagriezdamies, uz brāļiem rādīdams.)

Vai sen še manīti?

SARGS

Kungs, būs trīs dienas.

JĀZEPS

(Uz brāļiem.)

Lūk! — Visu laiku apkārt ložņājatl

RUBENSS

2570 Kungs, ļaužu simtiem stāv, kas maizes grib;
Mēs nepietikām klāt.

AZERS

Mūs, ganus, atgrūž.

NAFTALIS

Kungs, tavi kalpi divpadesmit brāļi,

Pats jaunākais pie tēva palika,
2575 Bet viena nav vairs —

JĀZEPS

Miris?

NAFTALIS

(Sāk stomīties.)

— Viens — tas viens —
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JĀZEPS

Ko stomāties?

LEVIJS

Kungs, viens ir pazudis.

JĀZEPS

2580 Lūk, ir, kā teicu; — izlūki jūs esat!

Jūs jāpārbauda! Netiksiet man prom,

Pirms nebūs še tas jūsu jaunais brālis.

Lai viens no jums iet atvest viņu šurp;
Jūs paliksiet še gūstā. — Tā taps redzams,

2585 Vai jūs ar patiesību atnācāt?

Ja ne, pie vāraus! Tad esat spiegi.

RUBENSS

Kungs, kungs! ak, klausi! spiegi neesam.-

JĀZEPS

(Uz sargiem.)

Ņemt viņus tūdaļ ciet un važās slēgti

BRĀĻI

Kungs, žēlo mūs un mūsu mazos bērnus!

JĀZEPS

2590 Jūs žēlot? Ā! vai žēlojāt gan jūs?
Vai glaudāt uzglūnošos ienaidniekus?

Varbūt jūs nežēlojāt pat ne draugus?
Man teikts par briesmu cilti Kanaanā:

Pus — gani-laupītāji un pus — zvēri —

2595 Kā šakāls šakāli viens otru plēš,
Kā kuilis pats rij savus bērnus — fē!

Ne velti viņi riebjas visiem ļaudīm.
— Jūs taču arī esat kananieši?

BRĀĻI

Kungs, žēlo, žēlo mūs, mēs kananieši!

(Visi no bailēm virzās viens pie otra klāt; izrāda aizvien lielāku

pazemību.)
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JĀZEPS

(Rāda uz Simonu.)

2600 Tavs vaigs tik negants, ka tu varētu

Vai visu ģinti naktī slepus apkaut.

SIMONS

(Kurš visu laiku stāvējis drūms, ar nodurtu galvu, sakustas un

aizbēg citiem aiz muguras.)

JĀZEPS

(Uz viņu.)

Ko slapsties tu? Vai ar tā darīji?

RUBENSS

Kungs, sirds mums sāp, — mēs esam grēkojuši,
Bet ne pret tevi.

JĀZEPS

(Griezīgi.)

2605 Ā! pret mani ne!

— Jūs gribat pili izost, mani grābt
Un bedrē mest, kā darāt saviem brāļiem,
Vēl ērkšķus pasviest, lai tiem virsū krīt!

Jeb vai no tādiem grēkiem esat skaidri?

LEVIJS

(Gluži zemu noliecies.)

2610 Kungs, kungs, mums kreš no tavas bardzības!

JĀZEPS

(Uz sargiem.)

Tos vecām saitēm siet un pēc tās nomest!

Ar tām vairs nesiet mūsu noziedzniekus!

JUDA

(Klusu.)

Mums viss ir jāpacieš, šis kauns vēl arī!



JĀZEPS

(Uz sargiem.)

Vest viņus projām!

BRĀĻI

(Cejos mezdamies.)

2615 2ēlo, žēlo, kungs!

JUDA

Kungs, mēs ne sevim lūdzam žēlastību,
Bet mūsu saimes mirs un vecais tēvs.

JĀZEPS

Ā, jūsu saimes, ā, — un vecais tēvs!

(Aizkustināts atiet no viņiem nost.)

*

(lenāk no bījas nama Asnate.)

BRĀĻI

(Kā apjukuši, atmostas un paceļas.)

ASNATE

Ak, Nofer!

JĀZEPS

2620 Asnate, tu nāc?

VIENS SARGS

(Uz Jāzepu, pret brāļiem rādīdams.)

Tos aizvest?

JĀZEPS

(Pamāj ar galvu.)

SARGI

(Sāk vest prom brāļus.)
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ASNATE

(Uz Jāzepu.)

Es dzirdēju, es esmu tevim tuvu.

(Pieiedama viņam klāt.)

Ak, Nofer mīļo, ak, tu raudi!

JĀZEPS

(Noņemdams viņas rokas.)

Laid!

2625 Ā? tiešām vējš jau uzpūš rasu? — Labi,

Tu atgādini, kas man jādara.

ASNATE

Ko gribi darīt? — Esi viņiem žēlīgs!

JĀZEPS

(Asi.)

Es būšu žēlīgs visiem, — tiem un sev,

Un tev es rādīšu, cik tie to pelna.

(Sit plaukstās; pienāk Sargs.)

2630 Lai paliek!

(Tiek atkal ievesti atpakaļ brāļi, kuri jau pa daļai bij izgājuši.)

LEVIJS

Slavēts lai tavs vārds! Mēs pīšļos
Še lūdzam tevi —

(Brāļi nometas ceļos, Levijs lūko Jāzepam tuvoties, zemu no

liecies.)

JĀZEPS

(Sargiem, rādīdams uz Leviju, riebdamies.)

Tas lai ceļas! — tūdaļ!
Lai nenāk klāt!

SARGS

(Uz Leviju, viņu atraudams nost)

®35 Nost, nost, tu lopu gans!
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JĀZEPS

Es būšu žēlīgs jūsu saimes dēļ, —

Es dievu bijāju — kad gribat dzīvot,
Tad vienu brāli gūstā atstājat,
Bet citi braucat mājās, vedat turp,

2640 Ko esat nopirkuši še pret badu.

Un atvedat man savu jauno brāli,

Tad ticēšu, lai nav jums jāmirst.

LEVIJS

(Līdz ar citiem brāļiem dziļi klanās.)

Kungs!
Tu saviem kalpiem dāvā dzīvību!

JĀZEPS

2645 Fē! viņu lūgšanas un pateicība
Pēc kūtīm ož un līdzi riebj.

ASNATE

(Tāpat.)

Ak, Nofer!

I kūtīs cilvēki.

JĀZEPS

(Uzbudināts.)

Ā! — Nu! — tad skat!

(Strauji pagriežas pret brāļu pusi.)

SARGS

(Uzķer Jāzepa skatu un, smīnēdams un rādīdams vecas saites, uz

Jāzepu.)

2650 šīs neapgānīs ēģiptiešu rokas.

JĀZEPS

(Uz Sargu.)

Pag, lai top cienīgi i to!

(Uz Asnati, klusu, ironiski.)

Nu skat!

Nu redzi viņu tikumus.



(Uz brāļiem.)

Es ļauju!
2355 Jums pašiem izvēlēt, kurš paliek gūstā.

JUDA

Kungs, mums to grūti izvēlēt.

SIMONS

(Uz Judu rādīdams i

Lai tas!

RUBENSS

Nē, viņš mums galva!

NAFTALIS

Pārāk lepnis.

VAIRĀKI BRĀĻI

(Rāda uz Judu.)

2660 Tas!

JĀZEPS

(Ironiski uz Asnati.)

Ha! ha! Nu ko?

ASNATE

(Aizgriežas.)

Ak!

JĀZEPS

(Uz sargiem.)

Sīmani ņemt cieti!

Es tagad redzu jūsu tikumus.

2665 No manāmacīm prom!

(Brāļi top aizvesti prom.)

*

JĀZEPS

Nu ko?
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ASNATE

Ak, ļaudis!

JĀZEPS

Ar savām rokām viņus nožņaugt nost!

Un nosviest viņus durvju priekšā suņiem!
670 Ar savām rokām žņaugt? — Tu teic, tā nevar?

ASNATE

(Cieš klusu.)

JĀZEPS

Kā Sīmans, asiņainais pazvērs, tas!

Vai es jau Sīmans ticis? Jau tik zems?

— Nē, nost no manām domām, riebju tēls!

Tas dergums izmēžams no smadzenēm

675 Kā puvu maita! Istabai būt skaidrai!

Tu teic: — Tā nevar atriebt: neļauj lepnums.

ASNATE

Nekā es nesaku, es nesaprotu.

JĀZEPS
— Kā citād'? Neatriebts jau nevar būt!

Lai viss tiem ļauts? Tiem mēsliem viss lai ļauts?
'680 Tjn man tik cēli piedot, kad man spļauj?

Viss velti ciests, un velti rauta vara,

Kad var reiz atriebt, tad tik vāji smaidīt?

Kā vēplim zēnam sapuvušiem nagiem

Ļaut kristālbļodai krist un izliet ģifti,
2685 Kas gadiem lēni izspiesta no žults.

Un sirds! — Ko? ko? Tu nesaki nekā?

ASNATE

(Cieš klusu un atkāpjas soli nost.)

JĀZEPS

Vai tā, kā Levijs teica, notikt būs?

— Tev dvēsle izkaltis un mute slāps?
Tev atriebības ģifts taps netīrs ūdens?

2690 Vai tā lai notikt būs? — Nu saki? ko?
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ASNATE

Tu svešs! kā neredzēts, man nepazīstams!

JĀZEPS

Ne mūžam nepazini manis tu,
Nedz tevis es, — viss svešs —

ASNATE

Vai! Nofer! Nofer!

2695 Kā tu tā pārvērties, tu lēnais virs?

Vai dzīvs tas nemiers vēl iekš mūsu miera,
Kas visu līdzi klāj kā svētais Nils?

JĀZEPS

(Ironiski.)

Še visur miers un izlīdzināts viss;
Še saul' un mēness mīlā satiekas;

2700 Grimst upē Oziriss, jau Izida

Ar sudrabrokām to pie sevis ceļ;
Pat dievi žēlīgi un vaska mīksti.

ASNATE

Ak, maigā dieve staru spožām rokām,

Lej sava sudrabkausa vēso mieru
2705 Pār viņa sāpju kvēlojošo galvu!

(Paceļ rokas pret viņu, skauj viņu, grib skūpstīt.)

JĀZEPS

(Strauji paceldamies un izraisīdamies.)

Nē! savu kausu dod man, jūdu ciltstēvs,

Tavs dzēriens veldz, — tam līdzīgs nav virs zemes,

Ne vīna ogu spiests, ne medū rasts,
Ne sievu lūpu sniegts, — dod atriebdziru!

2710 Tā gadu gadu slāpes dedzot dzēš.

ASNATE

Ak, saule Amon-Re, tu pasauls acs!

JĀZEPS

Sedz acis Re ar baltiem mākoņiem,
Nāk melnos padebešos jūdu ciltstēvs!
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— Tu naida negausais, kas pulkiem kauj'l
2715 Sev sirdi priecē ienaidnieku mokās

Un atriebt nevar beigt ne deldēdams!

ASNATE

Es nevaru te būt! Man briesmas riebj.

(Taisās aiziet.)

*

JĀZEPS

(Sit plaukstās. lenāk Sargs. Klusu.)

Lai maisus pilda tiem ar labību

Un atdod naudu katram vina maisā!

2720 Tad pēc

SARGS

(Smīnē saprazdams.)

Kungs, būs!

(Aiziet.)

*

(Jāzeps un Asnate vieni.)

ASNATE

(Uzklausīdamās un atnākdama atpakaļ; uz Jāzepu.)

Kādēļ?

JĀZEPS

(Atbildēt negribēdams.)

Lai pārsteigtu.

ASNATE

Kādēļ?

JĀZEPS

2725 Lai baidētu.
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ASNATE

(Saprazdama, pārmetoši, bailēs.)

Ko dari, Nofer?

JĀZEPS

Tie pelna to.

ASNATE

Bet tu? Bet tu?

JĀZEPS

Ko es?

(Spītīgi, negribēdams viņu saprast.)

2730 Es iztēloju, kāds būs pārsteigums!
Kā Rubenss vaimanās un Gads kā šņukstēs!
Bet Simons zobus šņakstinās kā vilks,
Kas slazdos ieķēries, — un taisnais Dans

Teiks: tā nav taisni, jo tā netīk mani

ASNATE

2735 Ak, Nofer, nav tā taisni!

JĀZEPS

Vai tu Dans?

ASNATE

Jo še nav viņi vainīgi!

JĀZEPS

Ā, naul

Nav vainīgi šie, šiel

ASNATE

2740 Tu dari viltu!

Tu pazemojies pats, tiem atriebdams;
Tu līdzīgs topi tiem, ko nicini.

JĀZEPS

No līdzīga jūt atriebi jo dziļāk!
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Lai kāda atriebe, bet atriebe,
2745 Jo vilt grib mani liktens: liek tos vājus,

Man nevīd varoņcīņas spožumu.
Nu samīšu kaut tos un izdzēsīšu.

ASNATE

Ak vai! dzēst vainīgos un nevainīgos!

JĀZEPS

A, nevainīgos! Vai vēl neredzēji?
2750 Sargs!

(lenāk Sargs.)

Ved tos šurp!

(Sargs aiziet.)

Tie nevainīgie! ā!

Un es, un es, un es! — Kas darīts man?

ASNATE

(levaidas, taisās aiziet, bailīgi rokas likdama acu priekšā.)

JĀZEPS

Nē, nebēdz prom! — Tie teiks, kas man ir darīts.

(Tura Asnati aiz rokas.)

ASNATE

2755 Es negribu, es nevaru vairs redzēt!

Iz nāves tu tos sauc kā miroņsoģis.

JĀZEPS

Es cīņā saucu pagātni un nāvi!

(Top ievesti atkal desmit brāļi.)

JĀZEPS

(Uz brāļiem.)

Jūs teicāt: viena brāļa mums vairs nav.
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DANS

Bez vēsts ir nozudis — kopš gadiem.

JĀZEPS

2760 Lūk!

Vai aizmaldījies kur? vai jūrā braucis?

RUBENSS

(Klusu.)

Ak, nav! ak vai man!

LEVIJS

(Uz Rubensu, klusu.)

Izput', vaimanātājs!

DANS

Kāds plēsīgs zvērs to laukā saplēsis,
2765 Mēs atradām tik asiņotus svārkus.

JĀZEPS

Tu, redzams, taisnis vīrs, — tu nemelo.

Bet viņš varbūt ko lielu noziedzies,
Un jūs to kaunu tikai gribat slēpt?

NAFTALIS

Jā, bieži viņš mums nozaudēja aitas,
2770 Bij vēja grābslis, tēva luteklis, —

Tas viņam notika pēc taisnības.

IZAŠARS

Un sapņotājs, tad mēs —

LEVIJS

(Klusu, nikni.)

Tu, muļķi, klus'!

Viņš maza prāta, kungs, — daudz kaitē muldot.:

RUBENSS »

(Klusu.)

2775 Ak vai! ak vai! ak vai! — ak, mana galvai
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LEVIJS

(Klusi, lūdzoši.)

Klus', nerunā jel, brāli!

IZAŠARS

(Pieiedams viņiem abiem klāt, klusi.)

Jā, tā bij.

BRĀĻI

(Arvien vairāk manāmi uztraucas un izrāda bailes.)

ASNATE

(Aizkustināta, uz Jāzepu klusi.)

Beidz, Nofer, beidz!

JĀZEPS

(Uz brā]iem.)

Nu, apspriežat, ko atteikt.

(Smagi elpo. Asnate panēm viņu aiz rokas un aizved drusku sānis.)

BRĀĻI

(Pulciņā saspiedušies, bailigi čukst.)

ZEBULONS

(Klusi.)

2780 Mēs viņa dvēsles bailes redzējām —

GADS

(Tāpat.)

Nu nāk tas —

LEVIJS

(Tāpat uztraukts.)

Klusat! klusat! Ko jūs darāt?

NAFTALIS

(Dzirdamāk.)

Neviens jau nesaprot, nekāda bēda.
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LEVIJS

(Klusi, dedzīgi.)

Ne minēt nebūs to, nekad, ne miklā!

2785 Ne slēpu sirdī nebūs padomāt!

JUDA

(Strauji iziedams no brāļu pulka, uz Jāzepu.)

Kungs, tu mums sacel smagas atmiņas,

Tā pratinādams mūs: — kas bijis, bijis!

JĀZEPS

(Panākdams tuvāk.)

Nu lūk! jums ir ko slēpt, jūs izlūki!

JUDA

Kungs, labāk visus liec mūs bedrē mest,
2790 Liec sacirst gabalos, tik nepratini!

Mums tavi vārdi dvēsli pušu rauj.

JĀZEPS

Kā ērkšķu zari dursta dzīvu miesu!

RUBENSS

(Tuvojas Jāzepam, rokas pacēlis.)

Kungs, kungs! ak kungs, es neizturu vairs.

JĀZEPS

— Teikt patiesību, to jūs neizturat.

RUBENSS

(Atvelkas atkal atpakaļ; paliek, galvu rokās saņēmis.)

JĀZEPS

2795 Cik vecs bij brālis, kad tas nozuda?

JUDA

Bij jauneklis, gandrīz vēl zēns —
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IZAŠARS

Ak vai!

AZERS

(Klusu.)

Viņš tā mūs lūdza, mēs to neklausījām.;

IZAŠARS

(Klusu.)

Nu viņa asinis top atprasītas.

JUDA

(Galvu rokās saņēmis, klusu.)

2800 Nu nāk, nu nāk tā diena, nāk tā stunda!

JĀZEPS

(Bargi.)

Ko jūs tam darījāt? Nu, atzīstat!

JUDA

Mēs viņu — viņu, kungs, mēs —

JĀZEPS

(Pēkšņi iesaucas.)

NoKavau

LEVIJS

Tu mulsti, Juda, karstums tevi mulsēl

(Uz Jāzepu.)

WO5 No viņa asins, kungs, mums rokas skaidras

GADS

(Klusi, uz Leviju un Simonu rādīdams.)

No viņiem prasāt, viņiem jāmaksā!

ZEBULONS

(Tāpat, skali.)

Tie, tie vēl ērkšķus bedrē pameta!
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JUDA

(Piepeši metas uz durvju pusi un bēg.)

ASNATE

(lesaucas.)

Vai, maigā Izida, vai, Amon-Re!

Vai, Nofer! Noferl

JĀZEPS

(Uz brāļiem.)

2810 Nost!

SARGI

(Aizved brāļus.)

(Jāzeps un Asnate vieni.)

ASNATE

Vai, cik tu bargs!

JĀZEPS

Klus', Asnate!

Nu tikai sāksies mana bardzība:

Laiks piedzīt parādus ar pagaidām.

ASNATE

2815 Kas vēl? Kas vēl? — Jau viņi atzinās,

Jau izlīdzināts viss.

JĀZEPS

Kas darīts man,

To izlīdzināt nevar, var tik atriebt

ASNATE

Tu ēģiptiets, tu labs, tu nespēj atriebt



JĀZEPS

2820 Kas bij, tas dzēsts: es tagad jūdu zēns,

Kas lādēts, apspļauts, bedrē mests un pārdots.

ASNATE

Tu ēģiptiets, — tu nēsā mūsu zīmes:

Tev balta zīda svārki, zelta karšli.

JĀZEPS

Man sirdī tīģers, zelts to nespēj slēpt;
2825 No zīda vīlēm naida čūskas krīt;

Man labāk maisos ģērbties, pelnos sēdēt,
Nost balto zīdu, zelta karšļus nost!

(Viņš plēš savus zīda svārkus un met nost zelta rotas.)

ASNATE

Ak, Nofer! Nofer! ak, tās svētās zīmes!

JĀZEPS

Man citas zīmes ir daudz svētākas!

2830 Kā es tās aizmirsu? un sevi līdz?

(Viņš piesteidzas pie dārgumu tīnes pie troņa, atdara to un meklē.)

ASNATE

Ko meklē? — smagākas vēl zelta rotas?

Vai dārgus akmeņus? vai košas krāsas?

JĀZEPS

(Izņēmis melnu kreklu.)

Lūk, manas zīmes! dārgākas par zeltu!

ASNATE

Kas tas? Melns kreklis?

JĀZEPS

2835 Košāks man par krāsām!

Ir sarkans ar, — tā — asins.

ASNATE

Ak, man bail!
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JĀZEPS

Nu droši var to skart.

ASNATE

Teic, kas!

(Piepeši iekliedzas.)

2840 Ak vail

JĀZEPS

Kas ir?

ASNATE

Man pirkstā dūra kas.

JĀZEPS

(Smiedamies, skūpsta viņas pirkstus.)

Mans ērkšķis!
Man dur ik dienas tā — piecpadsmit gadus,

2845 Tik pirkstā ne, bet sirdī.

ASNATE

Kas par ērkšķi?

JĀZEPS

To Simons dūra man: vai gards man asins?

ASNATE

Ak, Izida!

JĀZEPS

Nu lūk! vai to var aizmirst?

ASNATE

2850 Tu man par to — tur neteici nekā.

Nu tas ir mūsu starpā stāvējis,
Mūs svešus darījis un slēpu šķīris —



JĀZEPS

Es ērkšķu kreklu novilku, kad tu

Man tapi dota — tu kā brīnumlaime —

2855 Bet laime nelaimi vēl nespēj dzēst.

ASNATE

Kā laime dzēstu to, kas viņai slēpts?
Kad būtu teicis, ērkšķu asumu

Es mīlas zīdiem būtu aiztinusi,
Nu ērkšķis tevi dur un mani līdz

2860 TJn mūsu mīla noasiņo bāla.

Ak, Nofer, Nofer! ko tu darīji?

(Viņa atslīgst uz troņa pakāpēm.)

JĀZEPS

(Uzvelk ērkšķu kreklu.)

Es tikai ērkšķi jūtu, ērkšķi vien.

Es aizmirst lauzos gan, bet mūžam dūra,

Nu atkal mugurā man jāvelk tas.

ASNATE

(Pieceļas.)

JĀZEPS

2865 Kad viņu novilkšu? Vai līdz ar dzīvi?

Lai ērkšķis ērkšķi dur, līdz abi truli!

Lai asinsvāti aiztver asins vāts!

Un ērkšķu kreklu es tik novilkšu,

Kad pati atriebe būs izdeldēta,
2870 Kad labs ar ļaunu saskanēs.

ASNATE

Ak, Nofer,

Tie saskan tikai nāvē.

JĀZEPS

(ledur sev ar ērkšķi.)

Lai, — es gribu.
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(Bailēs viņu uzlūkodama.)

Tev vaigā asins saskrien — dzīslas tūkst —

2875 No dobēm acis spiežas — Amon! Amonl

JĀZEPS

Es sevi valdu, un es topu pats.
Ar lēnu prātu daru, kas man der:

Lai brauc, ved maizi sev ar naudu. Noķers!
Ik grasis, stinkšot bailēs, viņus dzīs!

2880 ik maizes kumoss rīklē spiedīsies
Un noies lejā, un tik brēks: vai! vai!

Bet milti apputinās viņu prieku,
Kā tuksnešputekļi uz ziediem krīti

Un viņu drebums īsās nedēļās
2885 Ar savu straujumu man pilnam maksās

Par gariem, gariem, gariem moku gadiem!
Bet lielais parāds tikai tad būs dzēsts,

Kad dzisīs visa viņu špetnā cilts.

(Priekškars.)





CETURTAIS CĒLIENS

Laukums starp Jāzepa pils namiem,

slēgts gala pusē ar pīlāru aiļu, caur

kuru redzas lielie tempļi un piramīdes.
Laukumā soli un galdi sarīkoti dzīrēm

priekš augstmaņiem, ļaudīm un atse-

višķi priekš Jāzepa brāļiem. Vienā

malā uz paaugstinājuma galds Jāzepam

un blakus galds Asnatei. Visur nāves

svētku tērpums. Gar sienām dievekļu
tēli, arī Ozirisa un Izidas.

Ir pret vakaru.





199

(Jāzeps un Asnate.)

JĀZEPS

Viss sarīkots uz svētkiem — nāves svētkiem.:

ASNATE

2890 ījz miera svētkiem, Nofer.

JĀZEPS

— Miera svētkiem —

ASNATE

Jo mieru guvusi ir tava sirds,

JĀZEPS

Ir miers, lai gan ne tāds, kā domāts reiz.

(Citā balsī.)

Es drusku noguris no svētku gaitāml
2895 Ļauj vienam pabūt man ar jauno mieru,

Lai draudzējamies vēl, pirms šodien līgstam.

ASNATE

Ak, draudzējies ar mieru! Izis — miers

Un Izis — mēness lai tev tīk kā saule!

Es eju jau.

(Bailīgi lūkodamās uz Jāzepu.)

2900 Tev atbraukuši brāļi.

JĀZEPS

Es zinu, Asnate, es liku uzņemt.
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ASNATE

Es tēvu sūtīšu, lai lēniem vārdiem

Viņš ir pie tevis, Nofer.

JĀZEPS

Ļauj man vienam.

ASNATE

(Apskauj Jāzepu aiziedama.)

*

(Jāzeps viens.)

JĀZEPS

2905 Ak, mana sirds!

Ak, sirds, tu staigā savas pašas ceļus!
Vaimanas sāpes tev vairs nesāp līdz?

Lūk, šurp: es gadiem sagraužos un — tu?

Tu iežēlojies to, kas mani sāpē.
2910 Vai tu tik vāja? Vai tu nespēj nīst?

Tik puķes vēdini, bet kokus nelauz,

Kā manas tēvu zemes kalnu vētra?

Nē, vāja neesi, — es nesaprotu.
lekš tevis guļ kāds spēks, kas naidīgs man

2915
— TJn tomēr mans. — Un tomēr balstās citur —

— Vai maz es esmu savs?

Kā svešs es atskatos uz savām sāpēm,
Un manas ilgas manis nepazīst.
Pēc kā tik karsti džinos, — kas tas bij?

2920 Vai bij maz vērts, kad neatceros vairs?

Un tomēr samalās tur mana dzīve —

Un tomēr —

(Citās domās.)

Ne laiks, ne liktens sāpes neizdzēš,
I laime glauda tikai vaigu grumbas,

2925 Kaut mīkstiem pirkstiem, sirdi viņa nesniedz.

Tur sāpes nogrimušas mūžam sūrkst,

Kā asā, smagā smilts guļ Nila gultnē.
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(Paceldamies.)

Es savu atriebi sev glabāju
Pus ļaužu mūža, septiņpadsmit gadus *—

2930 !\fu viņa nevērtē, kā mantots svārks,

Kas, ilgi lādē guļot, izcīcējis.

(Atminēdamies.)

Kad maisos atlika tiem viņu naudu—

Es baidīju tos, skumjas devu līdz,
— Man pašam vairāk skumju palika —

2935 Nu rāmi sēdu es pēc bargiem vārdiem.

llesmiedamies.)

Kā izrējies iet mājās laiskais suns.

Bet nu jau miers, — un viņi mīksti būs.

Es vairāk negribu, tik taisnību.

(Atsēstas.)

No sapņu valstības es esmu nācis,
2940 •jn viņā pavadu es savas dienas,

Jums tikai izzīlēdams viņas sapņus —

Un ceļu razdams jūsu liktenim —

Aiz manis guļ mans mūžs kā mocošs sapnis,
Un šodiena par manu karsto darbu

fcM Ne ēnas veldzes neuzmeta sirdij.
Es vairāk negribu — tik taisnību.

Bet nu i veldze nāk — ak, mīļie brāļi —

Sen dārgais vārds skan atkal manā mutē,

Un sirdī divkārt viļņo atbalss pretī.

*

(lenāk Asnate, ašiem sojiem, priecīgi uzbudināta.)

ASNATE

2950 Ak, Nofer, ko manjeic? Tu licis viņus
Kā viesus saņemt? Ūdeni tiem sniegt?
Likt barot viņu lopus? Atlaist brīvē

To, kurš bij gūstā? —

(Pieiedama Jāzepam klāt.)

Rādi, kāds tavs vaigs?
2955 Vai svētkiem noskaidrots? — Tu smaidi, labaisl
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JĀZEPS

Viens vārds iekš manis smaida: «mīļie brāļi»,
No manām lūpām nerunāts pus mūža.

ASNATE

Cik jauki skan no tavas mutes: brāļi!
Kāds prieks, ak, Izida! — Man tā bij bail,

2960 Ka atnākot tie neņem tevim mieru,

Par briesmu dievu tevi nepārvēršl
Nu viss būs labi! Nofer, cik tu labs!

JĀZEPS

Man zuda atriebe, es gribu aizmirst,

Es gribu vienu vien tik — taisnību1

ASNATE

2965 Ak, skaisti, skaisti! Nu mēs nāves svētkus

Par pašiem dzīves svētkiem pārdziedāsim —

Tos daiļus darīsim ar puķēm, dejām —

Es smaršu laivā tevi vedīšu —

Būs nāves svētki lieli: šodien mirs

2970 Pats nāves atriebums un piedzims miers!

JĀZEPS

Jā, mira atriebums, — tik taisnību!

ASNATE

Tev tika taisnība, — ko gribi vairāk?

JĀZEPS

(lesaucas piepeši.)

Man tika? Kā? — Man taisnība jau tika?

ASNATE

Nu, protams, ne! Viss nāks, tik nedusmo!

Tu liels. Ak, kāds tiem prieks, kad redzēs tevi

Kā savu brāli 1 Kā tie brīnīsies!

Kā tevi apskaut steigs! Kā priekā smiesies!
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JĀZEPS

Kā viņi izbīsies, kā zemē kritīs,
Kā visu nožēlos —

ASNATE

2980 _Kā piedot lūgsies!
Tu viņus pacelsi un apmīļosi.
Sauc svētkos līdz!

JĀZEPS

Ir saukti. Tur tiem galds.

(Rāda uz brāļiem klāto galdu.)

ASNATE

Kam neteici man to? Ak, kāds man prieks!
2985 — Liec svētku drēbēs tērpt un krietni uzpost!

Liec smaršām svaidīt viņu miesas!

JĀZEPS

Jā —

Lai atnāk tēvs!

ASNATE

Tu negribēji —?

JĀZEPS

2990 Nu —

Es viņu gribu —

ASNATE

(Nezināšanā aiziet.)

(Jāzeps viens.)

JĀZEPS

Man tika taisnība? Kur tika man?

Un kur vēl cilvēcīgais? — Nē, vēl jātiek!



(Jāzeps, ienāk Poti f c r s.)

POTIFERS

Lai miers ar tevi, Nofer.

JĀZEPS

(Strauji.)

2995 Tu man teici:

Ļauj sevim pāri darīt, jo tu liels?

POTIFERS

— Un sevi neaizstāvi, jo tu stiprs.
Aizlaiku sen tā tiklas mācība,

Ko devis Kahemna priekš tūkstots gadiem
3000 Kad trešā valdībā bij devīts valdnieks,

Un atkal tūkstots tūkstots gadi gāja —

Un piektā valdībā bij valdnieks Assa.

Tad Ptah-hotep, tā gudrais, rakstos lika — 1

JĀZEPS

(Viņu pārtraukdams.)

Es metu atriebi — es gribu vēl

3005 Tik vien kā taisnību. — Tu ar to liedz?

POTIFERS

Ja gribi pilnīgs būt un sevī liels,

Tad neprasi, lai dod par darbu algu,
Par jūtām baudu un par sāpēm veldzi.

JĀZEPS

Es algas neprasu, ne baudas, veldzes,
8010 Jo, ko tie ļauna darījuši man —

Viss paliek neizprasts un neizjusts,
Bez miņas, atmaksas, bez pārmetuma,
— Man dod tik taisnībul

POTIFERS

Kam taisnības?

£015 Kas dara netaisnību tev, tas mazs;
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Kas lieto zemu ieroci, tas zems,

Lai reiz bij nezcik cēls un augstiem mērķiem
Vai tāds tu gribi tapt?

JĀZEPS

Bet taisnība!

3020 Bet izlīdzne un saskaņa, un atsvars?

Jo zem' un debess stāv tik atsvarā,

Un laiks un dvēsle saskaņā tik dusē.

POTIFERS

Ik laiks un darbs nes izlīdzni iekš sevis,
Tik savā tagadnē, ne nākotnē.

3025 ījn tur tiem izlīdzne, ka viņi pāriet.
Nav vēlāk atmaksas, jo laiks ir cits;

Gar to, kas bij, tam daļas nav, — viss pāriet!

JĀZEPS

(Rūgti.)

I labais darbs lai zūd! Viss tikai — pāriet!

POTIFERS

Viss pāriet, — viss, — bet nezūd it nekas.

3030 Un labie darbi atmaksājas — visi,
— Tik vien ne tev, bet — citiem.

JĀZEPS

Ha, ha, ha!

Jā, liktens visas balvas nes tik jums!
Par maniem darbiem alga piekrīt jums!

3035 Kur cietis es, tur apmierina jūs!
Vai tā tā taisnība?

POTIFERS

Tā — taisnība.

Mēs saņemam tāpat, kas citu izciests.

Mēs sevim neesam, mēs cilvēcei.

JĀZEPS

(Nicīgi.)

3040 Kas man no citiem dots? Jā, slava, manta!
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POTIFERS

(Arī sāk uztraukties.)

Tās tevis gūtas, tās tu nicini.

Vai mēs tev, lepnais, nedevām nekā?

Kas man visdārgāks: Asnati un mīlu!

JĀZEPS

(Apraudamies un vēl vairāk uztraukdamies.)

Jā — Asnati — ak dievs — ak, Asnate! —

POTIFERS

3M5 Jo mīla — balva vien, bez nopelnieml

JĀZEPS

Ak! ak! Man vairāk vajga — taisnībasl

Man sevis vajga, — divkārt sevis vairāk —-

Man visas ļaužu dzimtas — visas debess —

— To nezin Asnate, ne tu, ne kas.

POTIFERS

(Apvainots.)

■OM Kad nav tik gudra, kas tev līdz, — es eju.:

(Taisās iet projām.)

JĀZEPS

(Neklausīdamies uz viņa ierunu, strauji.)

Vai iespēj mīla ļaunu darbu dzēst?

Tik darītāju lidz ar skārto maitā. ?«

Kad darbs ir nožēlots, tad vien var pacelts

POTIFERS

(Dusmodamies cieS klusu.)

JĀZEPS

Ko neatbildi man?

POTIFERS

Ntt Pats esi gudris.:



207

JĀZEPS

(Uzbrukdams.)

Vai, ļaunu negainot, nav izdzēsts labs?

Vai ļaunais nemācīts var tapt reiz labs?

Vai, zvēriem ļaujot, nezūd cilvēcība?

Vai, labo ziedojot, nav audzēts ļauns?

POTIFERS

(Nemierīgs.)

3060 Labs ziedojoties labu dara sev:

Jo sirdi smalku dara, mieru gūst.

JĀZEPS

(Ņirdzoši.)

Jā, mieru nāvē!

POTIFERS

(Uztraukts.)

Ko tu nāvi min'?

Ko rocies lietās, kam tik vieta rakstos?

JĀZEPS

(Smejas.)

3065 Vai dzīvei neder Kahemna?

POTIFERS

Kā? dzīvei?

Kas tā grib dzīvot, tas aiz dzīves iet;

JĀZEPS

Bet pilnīgs top.

POTIFERS

Bet dienas pienākums?

JĀZEPS

3070 Bet mūža dvēsle?



POTIFERS

Kas met pienākumu
Pret dzīvi, tas, kaut dzīvs, sev paņem nāvi.

JĀZEPS

Tā vien ir alga, ko man citi dod.

POTIFERS

Nav viņa vien! — Tu nāvi spēj ņemt pats,
3075 Bet ir kas augstāks, ko var dot tik cits.

JĀZEPS

Ko cits man spētu dot? Ha?

POTIFERS

Dzīvībul

To māte deva tev, — tu viņas izciests!

Ciet citu dēļ!

JĀZEPS

(Satriekts.)

3080 Ak, māte, mīļais tēvs!

POTIFERS

Un vēl?

Vai jaunās dienas nav tev iepriekšalga?
Tas zelt' un kristāltrauks ar ziediem piebērts?

JĀZEPS

Ak! ak!

POTIFERS

3085 Es tevi brīdināju.

JĀZEPS

Labi.

POTIFERS

(Aiziet.)
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JĀZEPS

(Viens.)

Kur nu man taisnība? — Ak, mīļā māte,
Kaut tu man bijusi! — Tu nebiji.
Un tēvs? — man ņemts; un jaunās dienas? — ņemtas.

3090 Un mīla? — ņemta. Kur tā taisnība?

Viss ņemts, — kas palicis?

(Domās.)

Viens palicis:
Mans dārgums, kā es aizmirsu par tevil

(Viņš atdara vaļā zīda svārkus, — redzas melns krekls.)

Mans bērna kreklis, — tu man tēva dots

3095 Un Dinas austs, tu mīļu roku glaudīts,

(Glauda kreklu, tad piepeši.)

Tu brāļu ērkšķiem sprausts, — tie manim tiek —

Tā mana taisnība, — tā stipra vēl.

To auda Dina, — dari mani stipru!

(Aiziet.)

*

(Jāzepa namturis Ahutinofers bailīgi pabāž galvu caur

priekškariem, tad ienāk iekšā. Aiz viņa ienāk iekšā visi desmit

brāļi un sargi, un Sulainis.)

NAMTURIS AHUTINOFERS

(Uz brāļiem.)

Nu pats ir prom. — Nu, nākat! Ko jūs teiksat?

LEVIJS

3100 Mans kungs, mēs vesti šinī lepnā namā,
Mums smalkas drēbes dotas rupjo vietā,
Ar smalkām eļļām svaidītas mums miesas,
Mums mati gludi sukāti, — bet mēs —

(Vairīdamies.)

Mēs viņreiz, maizi pērkot, atradām

3105 iekš maisiem savu naudupilnā svarā —-
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RUBENSS

Mēs tagad atvedām to atkal līdzi.

DANS

Mēs nezinām, kas mums to maisos bāzis.

NAMTURIS

(Uz Leviju.)

Nu, mazais, nebaidies un nerādi

Vairs rūpju vaigu tā, kā teikā teica

•110 Tā čūska, kurai bārda divas asis,
Bet pašas garums asis trīsdesmit.

Kad esi taisnis — (Uzlikdams tam roku uz pleca. Levijs sa-

raujas.) — atkal redzēsi

I savu namu, kas no visām lietām

Tas labākais, — i skausi savus bērnus.

NAFTALIS

tlis Kāds gribējis mums uzkraut tādu vainu,
Pēc tiesā nosodīt un paņemt mūs

Par vergiem pašus līdz ar ēzeļiem.

NAMTURIS

Tas vēl nav viss: kad soda, tad simts koku

Pa roku plaukstām sit un kāju pēdām,
3120 Līdz piecas vātis miesās atveras.

Ir treji sodi: vienkāršais un pilnais,
Un beigās smagais: to nav viegli nest.

BRĀĻI

(Sakustas.)

NAMTURIS

Bet jums to mantu maisos devis dievs.

Mans augstais kungs, kas līdzīgs vāraum,

3125 Jums rādažēlastību, dos jums šodien

Pie sava galda maizi ēst.

NAFTALIS

fKlusi.)

Ak vail

210



211

AZERS

(Tāpat.)

Es labāk ēstu kādā kaktiņā.

RUBENSS

Mēs kungam pārvedām i dāvanas.

NAMTURIS

3130 Tur ejat, sēstat, tūdaļ mielasts sāksies,

LEVIJS

(ledod viņam ko rokā, un visi brāļi no sulaiņa top aizvesti pi

viņu galda.)

VIENS SARGS

(Uz namturi.)

Ko mūsu kungs ar viņiem domā darīt?

NAMTURIS

Kā tīģers spēlēties ar kucēniem.

SULAINIS

Es viņu ādā negribētu būt.

NAMTURIS

Kungs ari jūds un bijis viņu ķēniņš:
3135 šie desmit gabalos to sagriezuši

Un Nilā sametuši, — Nila spēks
Tos kopā savilcis par dzīvu miesu.

Kam tagad jāmirst, tas tik nāk pie kunga,
Tie visi dzīvi top no viņa maizes.

SULAINIS

3140 Bet nu kas būs? Tiem klājām citu galdu.

SARGS

No tā ēd nāvi.



SULAINIS

Viņš tos ievīlis.

Nu dos tiem atmaksu par viņu darbiem.;

NAMTURIS

(Noslēpumaini.)

Kas no tā galda ēd, tam miesās rodas

3145 No Nila* melnām dūņām čūsku pūznis.

*

(Aiz skatuves dzirdas taures skaņas. lenāk dzīru viesi no

visām pusēm, tad no viņpus troņa ienāk Jāzeps un Asnate,

aiz viņiem Potif c r s. Skaļa mūzika, visi klanās.)

DZIRU VIESI

(Viens caur otru.)

Lai līksme, līksme, līksme mūsu kungaml

JĀZEPS

(Uzkāpj uz paaugstinājuma ar klāto galdu, pie kura apsēstas viens

pats, kamēr Asnate apsēstas arī viena pie blakus galda.)

POTIFERS

(Paņem sudrab' upurkausu, upurē un pareģo.)

Šim namam šodien cauri izies nāve.

JĀZEPS

(Satrūkstas, tad saņemas.)

Še, ņemat, ēdat prieku manā maizē 1

(Pūš taures, visi apsēstas.)

RUBENSS

(Līdz ar citiem brāļiem tuvojas troņa pakāpēm, visi zemu klanī-

damies un nolikdami tur savas dāvanas.)

Kungs, pieņem tavu kalpu dāvanas!

3150 Un nepiemini mūs ar bardzību!
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JĀZEPS

(Laipni.)

Nu, pieceļaties, es jūs gribu žēlot.

Kā jūsu tēvam iet, tai sirmai galvai,
Par kuru jūs man teicāt? Vai ir dzīvs?

RUBENSS

let labi tavam kalpam, mūsu tēvam;
3155 Viņš dzīvs.

JĀZEPS

(Uz Benjamiņu rādīdams.)

Vai tas ir jūsu jaunais brālis?

RUBENSS

Tas jaunais brālis, kuru liki atvest.

JĀZEPS

(Uz Benjamiņu.)

Lai dievs tev žēlīgs ir, mans dēls, mans dēls.

BENJAMIŅŠ

(Klanās Jāzepa priekšā.)

JĀZEPS

(Piepeši pieceļas, aizliek roku vaiga priekšā un aši aiziet)

(Vispārējs pārsteigums. Asnate noskatās Jāzepam pakaļ uztraukta

un nezināšanā. Brāļi apjukuši, runā klusi.)

RUBENSS

Ko aiziet kungs?

NAFTALIS

3160 Ak vai, kas būs? Kas būs?

ZEBULONS

Un Simons kur?
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LEVIJS

(Dusmigs.)

Kur? Kur? — I mēs tur būsim.

(Brāļi domīgi iet atpakaļ pie sava galda.)

BENJAMIŅŠ

Viens krēslis lieks

NAFTALIS

Vai! kungs!

IZAŠARS

3165 Būs Simonām.

LEVIJS

Kad nav tik atstāts brāļu starpā nāvei?

*

(Asnate ir piesaukuši namturi un klusi devusi viņam pavēli, nam-

turis iziet un tūliņ atnāk atpakaļ ar Simonu, kuru pieved pie pā-

rējiem brāļiem.)

LEVIJS

(Pretī steigdamies.)

Tu, Simon, dzīvs!

(Apskauj viņu.)

Kā cieti gūstu?

SIMONS

Labi.

(Ar citiem brāļiem Simons sasveicinās tikai no tālienes, galvu

pamādams.)

LEVIJS

(Klusi.)

3170 Mūs uzņem pārāk laipni, nez, kas būs?

Man bail. — Bet tagad jāiet pateikties.
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(Viņš ar Simonu pieiet pie troņa pakāpēm un, ceļos mezdamies,

pateicas Asnatei.)

Dievs svētī tevi, kundze, ka tu liki

Pie mums šo brāli izvest, kas bij gūstā.

ASNATE

(Laipni.)

Lai labā minēts top tavs vārds pēc nāves,
3175 Lai neaizskarts tu guli savā kapā.

LEVIJS un SIMONS

(Sakustas.)

ASNATE

(Pamādama ar roku.)

Nu līksmi ēdat maizi, dzerat alu!

LEVIJS un SIMONS

(Aiziet atpakaļ pie brāļu galda.)

LEVIJS

(Klusi uz Simonu.)

Par nāvi viņa min — klau, nedzer alu!

ASNATE

(Piesauc atkal namturi un, klusi runādama, rāda uz brāļiem.)

Vēl baidās tie, ej mierini un pārsteidz.
Pēc drēbju krāsām apzīmēti gadi.

NAMTURIS

(Pieiet pie brāļiem un pārsēdina viņus pēc viņu vecuma.)

3180 Mēs, ēģiptieši, sēdam mielastos

Pēc savas cienās katris, — tā i jūs,
Tu sēsties te, — tu tur — tā labi.

Nu esat mierīgi un baudāt maizil

(Brāļi izbrīnējušies sačukstas.)

DANS

Lūk, mēs pēc gadiem topam sēdināti!



LEVIJS

(Uz namturi.)

3185 Kā zini mūsu vecumu?

NAMTURIS

Zin kungs!

(Viņš aiziet atkal troņa tuvumā.)

ZEBULONS

Ak, brīnums! Cik viņš gudris! Visu zin.

IZAŠARS

Kā mēs gan noslēpsimies viņa priekšā?

LEVIJS

(Ironiski.)

Lai esam mierīgi un baudām maizil

(Dusmīgi.)

3190 Tas vīrs mūs visus apkaus savā priekšā.
Kā upurjērus mūs vēl pabaro,
Bet pats tur aizgājis likt nažus trīt.

SIMONS

(Klusi.)

Mums acis izraus, liks pa naglām staigāt
Un dos mūs skudrām ēst vai čūskām zīst,

3195 Vai žurkas laidīs mūsu kājas grauzt.

NAFTALIS

Bet viņš tik laipnis un tik daiļi runā?

LEVIJS

Tas neskan tukšs kā tu, tas zin, ko grib.

SIMONS

(Klusi.)

Tam ēsmu vajag dot, ko aplabināt.
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LEVIJS

(Norūc.)

IZAŠARS

(Uz Naftali paklusu.)

Kad tas tur nebūtu tik varens kungs,
3200 Nudien, tas būtu Jāzeps!

NAFTALIS

Muļķis, muldil

No bailēm nomodā sāc redzēt spokus.

IZAŠARS

Nūja, diemžēl, es zinu: Jāzeps miris.

Bet, kad es nebūtu tik gudris prātā:
3205 Nudien, tas būtu Jāzeps.

LEVIJS

Klusi, nerrs!

SIMONS

Dod Izašaru ēsmai.

IZAŠARS

Nu, nu, nul

Lai Azers, — vairāk ēd.

AZERS

3210 Cik es? Lai Gads.

GADS

Jā, vienmēr Gads un Gads, — es viens priekš visiem.

■

(Aiz skatuves atskan taures. lenāk Jāzeps. Visi viņu apsveic,
rokas paceldami un saukdami.)

JĀZEPS

Lai līksme ir ar jums! Nu līksmosim.



ASNATE

Ak, Nofer, jā! Man baigi: gan es centost
Bet drūmi tie*;

JĀZEPS

3215 Lai dziedātājas dzied!

(lenāk dejotāji un dejotājas, koklētājas, dziedātāji un dziedātājai.
Ēģiptiešu mūzika un deja.)

DZIEDĀTĀJA

Seko savai sirdij, ■— acis vēl spīd:
Smalkos linos sev locekļus tērpi,
Svaidi sev laimīgo galvu ar mirrēm:

Sitas un lēkā, ne mitas tev sirds!

3220 Seko savai sirdij, — vaigi vēl kaist:

Smejoties mīļākā mīt tavā sirdī,

Sēd tevim līdzās, locekļos lotus:

Dziesmās un dejās lai nemitas sirds!

(Jautrs līdzdalības troksnis ēģiptiešu vietās, — brāļi sēd klusi ua

drūmi.)

JĀZEPS

(Uz dziedātājiem.)

To dziedat: «Kluss ir mūsu taisnais kungs.»

DZIEDĀTĀJAS

3225 Kluss ir mūsu taisnais kungs,
Miesas zied un zūd kopš Re,

Zemē iet, kas mēmos mīl.

Kluss ir viss, kas bijis reiz,
Kritis kaps, ne pelni put,

3230 Neatmin ne tie, kas mīl.

Kluss ir vakarzemes miegs,

Slēgta acs, kas brāļus redz,

Auss, kas tēva balsi mīl.

(Izbrīnīšanās ēģiptiešu viesos, brāļi sakustas.)

ASNATE

(Uz Jāzepu.)

Ko dari? liec sev dziedāt bēru dziesmu?
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JĀZEPS

3235 Nāk jaunais gads, tad vecam jāmirst, — mirst.

ASNATE

Tik vecais Jaunums mirst, — dzimst jaunais prieks,
Tik vecās sūrmes, dusmas, atriebes.

Ak, Nofer, priekā nerunāpar nāvil

JĀZEPS

Kas pareģots? — Viens mirs.

ASNATE

3240 Tev mūžam dzīvot.

Man dzīves tik vien ir, cik tevi dzirdot,
Cik tava balss man skan kā vīna putas.

JĀZEPS

Jā, mīlā, līksmosim!

(Uz namturi.)

Nest mazo Ozirisu, nāves zīmi,
3245 Lai, skatot viņu, svētku viesi zin:

Pie laika līksmot, ļauties dzīves laimei!

(Top nests apkārt pa ēģiptiešiem — viesiem neliels miruša jau-

nekļa tēls, ar ērkšķiem apjozts, pēc ēģiptiešu senās dzīru parašas.)

POTIFERS

(Uz Jāzepu, klusi, uztraucas.)

Ko dari, Nofer, Oziriss nav īsts!

Es redzu jaunekli, ar ērkšķiem joztu*

JĀZEPS

Kas jauns mirst, divkārt mirst, — ar ērkšķiem trejkārtl
3250 Šķiet nāves zīmogs labs.

POTIFERS

Bet īstais nav.

Tu pārkāp svēto parašu!



JĀZEPS

Kā dažs,

Kas mirst pret svēto parašu — vēl dzīvs.

POTIFERS

3255 Es eju: labu neparedzu,

JĀZEPS

Tā i es.

POTIFERS

(Aiziet.)

*

ASNATE

Vai, Nofer! Klausi tēvu.

JĀZEPS

Klausu sirdi.

ASNATE

(Uz Jāzepu.)

Kad tēvu neklausi, tad klausi mani, —

3260 Tev senu dziesmu teikšu, dzied par mani:

«Es aiziešu uz akāciju leju,
Uz puķes zieda likšu savu sirdi, — 1
Kad vīni kūsos tavā kausā — nāc!

Tad saucu tevi; meklē manu sirdi!»

JĀZEPS

3265 Es sevi meklēju, sirds nedzird tevis.

Man mutē vīns ir rūgts, kā putna žults.

Dzīvs ūdens manām lūpām top par dūņām.
Es aizeju uz kalnu — vakarzemē.

ASNATE

(Uztraukta.)

Nē, nē, tu dzīvosi, cik saule spīdi

(Uzlec kājās.)
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5270 Klau! visi klausāt manas dieves dziesmu!

«Klau! — Oziriss ir piebrieduši vārpa,
Ar zemi — Izidu to saites sien.

Griež saites auksta dzelzs, tos pļāvējs šķir.
Un sējējs graudus apkārt kaisa vējā.

3275 Zets sacērt Ozirisu gabalos
Un izkliež miesas, — Izida tās vāķ
Un dara dzīvas mīlas noslēpumā.
lekš Nila miklā lauka graudus sviež,
Grauds laukā izmiekšē un zemē zūd.

3280 Bet citus miltos maļ un kvēlēs grūž,
Rauj ārā, otrreiz maļ un kvēlēs vāra,
Līdz grauds ir gaisis viss un beigts, un apēsts.
Tos tomēr, tomēr, tomēr zeme rod,
Pie mātes visi atkal atgriežas.

3285 Un sēklas grauds, kas miklumā bij zudis,

Top saules siltā zemē atkal dzīvs.

Kad nespēj celties pats, viņš asnus sūta,
No savas miesas augli, celties augšā —:

Tas melnu kapa grīdu cauri lauž,
3290 jas jaunu sauli redz, — bet vecais zūd,

Kā visas miesas garām iet kopš Re

Un zemē atgriežas, kā laivas krastā.

Velk lielos lokus saule: Amons-Re,

Un mūžam augšanā un mūžam maiņā
3295 ir rūgti jāmirst tev, lai dzīve celtos.

Tu esi Nuters — dievs un jaunais zieds,
No tevis graudi izaugs simtām tautām.»

(Atsēstas, uzliek Jāzepam rokas uz pleciem.)

Mans saplosītais Oziriss! — Tu augsi!

JĀZEPS

Es augšu, mīļā, jā — bet pirms man jāiet
3300 Caur miesu saciršanu un caur kvēlēm.

(Jāzeps tausta sev ap krūtīm, paredzas viņa ērkšķu kreklis.)

ASNATE

Kas tev tur milst? Vai, Izis! bedres kreklis!

Tu seno naidu dzel ar asinsdzelkņiem?

JĀZEPS

(Uz Asnati.)

Nē, seno mīlu!
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(Uz namturi norādīdams un maizēm savā galdā, un uz brāļiem.f

Aiznes tiem šo maizi.

3305 No mana galda, godēt kananiešusl

NAMTURIS

(Uz brāļiem.)

Kungs godā jūs, no sava galda dod.

(Sulaiņi uzliek ēdienus brāļiem priekšā, Benjamiņam dodami vai-

rāk nekā citiem.)

RUBENSS

Lai slava kungam.

(Viņš un pārējie brāļi klanās pret Jāzepu.)

AZERS

(Klusi.)

Benjamiņam, lūk!

Dod piecreiz vairāk, kaut pats jaunākais!

ZEBULONS

3310 ij Jāzeps, jaunākais, tā tapa godāts.

JĀZEPS

(Uz Asnati klusi.)

Es mīlu Benjamiņu, gribu priecēt.

ASNATE

(Tāpat.)

Nu, sāc jau runāt, ved uz lielo vēsti!

JĀZEPS

(Tāpat.)

Man dairs — vēl mirkli gribu saldo dzīvi —

Lai nožēlo tie — žēlo — drusku sēro —

(Nopūšas, māj namturim, lai nes Ozirisa tēlu pie brāļiem.)

BENJAMIŅŠ

3315 Kas tas par tēlu? — Zēns, ar ērkšķiem apjozts?
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LEVIJS

(Pēkšņi atgriežas.)

Ko zēns? Ko ērkšķi?

RUBENSS

Dievs! Kas tas?

NAFTALIS

Kas tas?

NAMTURIS

Tas nāves Oziriss, — lai viesi zin

3320 pie laika līksmot, ļauties dzīves laimei.

Tāds tikums Ēģiptē.

LEVIJS

Kāds nejauks tikums!

(Māj brājiem, virzās uz Jāzepa pusi.)

Kungs, atlaid mūs no dzīrēm, diezgan dzērām.

Mēs zemu pateicamies tev par godu!

(Visi klanās Jāzepam.)

ASNATE

(Klusi uz Jāzepu.)

3325 Ej! runā laipni! Viņi sabiedēti.

JĀZEPS

(Uz brāļiem.)

Ko, prom jau steigsaties? Kas spiež jūs iet?

Vai peļat cienījumu? — Nav še jautri?
Lai priecājas, kas taisnis, — drūms tik ļaunais
Jo katram nāks tā vaidu baiļu diena,

3330 Kad visas klaigas neizglābs no kapa:
No mājas tevi raus un smiltīs metīs,

Rīs vienu daļu ūdens, otru saule.

Tad taisnam alga būs: ēst dievu maizi,

Dzert svaigu ūdeni un ēnā sēdēt,
3335 Un sirds tam elpos maigu ziedu dvašu.



Bet Jaunos bargi tiesās nāves tiesa:

Nāks četridesmit divi nāves grēki,
Sāks prasīt tev: «Vai tu mūs nodarīji?»
Un tad tiem sirdi nedos atpakaļ,

3340 — Jo sirds ir dzīves spēka sēdeklis —

Bet pekles pagrabos to paglabās.
Pa debess trepēm nakti būs tiem jākāpj,
Un apkārt dēmoni ar briesmām draudēs.

ASNATE

(Uz Jāzepu, klusi, redzēdama, ka brāļi uztraucas vēl vairāk.)

Ko dari? Nebiedēl

JĀZEPS

(Uz brāļiem.)

3345 Nu tādēļ dzeratl

Nu dziedat, klausāt dziesmas!

LEVIJS

Kungs, ļauj ieti

JĀZEPS

(Māj Benjamiņam.)

Teic tu, vai nav še skaistāk kā pie jums?

BENJAMIŅŠ

Še mežu nav.

JĀZEPS

3350 Lūk, palmas, granātas,

Lūk, sikomoresl

BENJAMIŅŠ

Kur ir Mambres ozols?

JĀZEPS

(Sakustas.)

Lūk, niedrās skaisti ibisi!
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BENJAMIŅŠ

Kur clruls?

JĀZEPS

3355 Se salas nav, nedz ziemas.

BENJAMIŅŠ

Nav i ziedons.

JĀZEPS

Viss klajš viens kviešu lauks!

BENJAMIŅŠ

Bet kalnu nav.

JĀZEPS

Līdz mākoņiem, lūk, taustās piramīdesl
33G0 Mēs paši ceļam kalnus.

BENJAMIŅŠ

Mums ceļ dievs,

Mēs paši cēlām tikai mātes kapu.

JĀZEPS

(Pieceļas, bet atkal apsēstas.)

Ak, mātes kapul

(Pēc brīža.)

— Mums ir labirints

3365 Ar tūkstoš alu telpāml

BENJAMIŅŠ

Mums ir bedre

Pie Zihemas.

JĀZEPS

(Aizkustināts.)

Pie Zihemas! — Vai briesmas?
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BENJAMIŅŠ

Nē, skaisti! Tur es rotājos kā bērns.

JĀZEPS

(Sērīgi.)

3370 Tu laimes dēls! — Tur brāli jūs — tur zuda

— Jums brālis? — Jūs to — tagad nožēlojat?

BENJAMIŅŠ

Sen laiks.

JĀZEPS

(Rūgti.)

Viss labāks jums, bet ļaudis mums

Ir labāki.

BENJAMIŅŠ

3375 Bet taisnāks nav neviens

Par Judu.

JĀZEPS

(Ironiski.)

Viss jums ir, — i taisnība.

(Uz Asnati, klusi.)

Ko? vai tie nožēlos? par labu vērtīs?

ASNATE

Kad teiksi, nožēlos.

JĀZEPS

(Uz Asnati.)

3380 Pagl

(Uz brāļiem.)

Sakāt man,

Vai brālis mira viens vai vēl kāds līdzi?

IZAŠARS

Jā, Dina ar.
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JĀZEPS

(lekliedzas.)

Ko? Dina?

LEVIJS

(Uz Izašaru.)

3385 Klusil

JĀZEPS

Runā!

IZAŠARS

Tā noziedzās, to ievīlām ar viltu —

JĀZEPS

(lesaucas.)

Kā!

IZAŠARS

Teicām, brālis sauc, — tad sadalījām.

(Uztraukums ēģiptiešos.)

JĀZEPS

(Uzlec.)

3390 Ak, zvēri! zvēri, zvēri! un ar viltu!

(Atkrīt savā krēslā.)

BRĀĻI
(Aiziet ātri, gandrīz bēgšuo.,

*

(Tie paši, bez brāļiem.)

ASNATE

Ak, Izida! — Ak, piedod! — Ak, viss beigts!
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JĀZEPS

Nu sāksies.

ASNATE

Ko tu darīsi?

JĀZEPS

To pat, ko viņi.
3395 Kas taisnis, tas var vilt, — lai jūt tad viltu!

Tiem došu nāvi, tad būs izlīdzināts.

ASNATE

Ar citu nāvi nevar izlīdzināt,

Nedz mieru gūsi, zudīs tik tavs lielums.

(Jāzeps un Asnate aiziet.)

*

(lenāk Sulainis, aši.)

SULAINIS

(Uz namturi.)

Nāc, namturi, kungs sauc.

SARGS

3400 Kas būs?

SULAINIS

Būs, būs.

VIENS

No ganiem nelabs gaiss, man pagurst sirds.

OTRS

Ko tie tā aizbēga, tie aitu purni?

TREŠS

Jau agrāk steidzās prom, — vai nav kas paņemts?
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(Tie paši. lenāk namturis.)

NAMTURIS

(Uz Sargu.)

3405 Ej tu pie kunga!

(Sargs aiziet.)

SULAINIS

(Uz namturi.)

Ko tev teica?

NAMTURIS

(Noslēpumaini, klusi.)

Ko?

Trūkst lielā ziedojamā sudrabkausa.

(Uz Sargu, klusi.)

Kungs lika, es tiem iebāzu, nu būs.

SARGS

3410 Ak, gudri, labi!

(Aiziet.)

NAMTURIS

(Dikti.)

Tiesa tūliņ būs.

Tos ganus tiesāsim.

VIENS

Tā gudri, labil

OTRS

(Uz namturi, klusi.)

Kungs, sakāt, vai tie aizbēga?

NAMTURIS

3415 Jau rokā.
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(Tie paši. lenāk Sargs, top ievesti brāļi no bruņotiem sar

giem.)

SARGS

Te ir!

KĀDS ĒĢIPTIETS

Zagt aitas prot, pie zelta pieķēri

(Ēģiptieši smejas.)

•

(lenāk Jāzeps.)

RUBENSS

Lai mūžam dzīvo mūsu kungs! Še esam

Mēs, tavi kalpi, ko mums pavēl kungs?

BRĀĻI

(Dziļi klanās.)

JĀZEPS

3420 jūs labu atmaksājāt man ar ļaunu.

RUBENSS

Mēs ļauna neapzināmies, lai kungs mūs žēlol

JĀZEPS

Šai pašā pagalmā, pie sava galda,
Jums, ganiem, parādīdams augstu godu,
Es mieloju jūs līdz ar ēģiptiešiem —

BRĀĻI

(Dziļi klanās.)

JĀZEPS

3425 ijn ko jūs darījāt? — Jūs sudrabkausu,
No kura dzeru es un pareģoju —

Jūs paņēmātl — Jūs padarījāt ļauni!
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RUBENSS

Kungs, kungs, ko runā?

LEVIJS

Pasarg dievs no tā!

3430 Lūk, naudu, ko mēs maisos atradām,
Mēs atvedām, un kā lai nu mēs zagtu

No tava galda sudrabu un zeltu?

JĀZEPS

Lai pārmeklēl

JUDA

Pie kura, kungs, no mums

3435 Tas kauss tiks atrasts, tas lai nāvē mirst,
Turklāt i mēs par taviem vergiem būsim!

JĀZEPS

Lai notiek tā, kā esat runājuši.
Pie kura atrasts tiks, tas būs mans vergs,

Jūs citi brīvi varat mājās braukt.

3440 nUi taisāt vaļā katris savu maisu.

(Pamāj ar roku. Sargi ievelk iekšā maisus; brāji attaisa katrs savu

sargi pārmeklē.)

RUBENSS

Pie manis nav, es esmu nevainīgs.

IZAŠARS

Ak, kad tik nebūtu pie Levijal

LEVIJS

Kas drīkst par mani teikt? Es goda vīrs!

VAIRĀKI

Nav! Nav! — Pie Zebulona nevar būt!

NAFTALIS

3445 Kad Izašars aiz muļķības nav ņēmis?



IZAŠARS

Vai daudz par tādu kausu dabū naudas?

SARGS

Tik daudz, cik vērts tu pats ar aitām kopā.

OTRS SARGS

Ha! ha! vai nu tev žēl, ka nepaņēmi?

IZAŠARS

Ko nu vairs!

SARGS

345ū Goda vīrs uz pagaidām!

OTRS SARGS

Nē, apkrāpts goda vīrs!

SARGS

Bez laimes dzimis!

VAIRĀKI BRĀĻI

Nav, nav!

JUDA

Ak, laime, nu mēs brīvi būsim!•

3455 Pie Benjamiņa nevar būt.

SARGS

Jā, jā.
Tik jauniņš! Vai tas zags?

OTRS SARGS

Kas še? Kas tas?

(Izceļ no Benjamiņa maisa sudraba kausu un rāda to smiedamies.

Ēģiptiešos troksnis un smiešanās.)

SARGS

Lūk, kādi gani!
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BRĀĻI

(Izbijušies vaimanā, Levijs ar Simonu sačukstas.)

3460 Vai man! vai man! vai man!

Tas kungs mūs šaustījis ar savu rīksti!

ZEBULONS

(Paklusu.)

Lūk, labie dēli! Tie no Raeles!

LEVIJS

Dēļ viena jācieš mums bij pratinājums,
Nu otris galīgi mūs pazudinās.

DANS

3465 Tad labāk būtu pazudis i šis.

SIMONS

2ēl, žēl, ka mēs to pirmo nenokāvām.

BRĀĻI

(Sāk ķildoties savā starpā.)

JĀZEPS

Lai brāļi mieru tura savā starpā.

SARGS

Cst! klusu stāvat! Nebadāties, auni!

JĀZEPS

Kā jūs to darījāt? Vai nezinājāt,
3470 Ka to tāds vīrs kā es spēj paredzēt?

JUDA

Ko mēs lai sakām vairāk manam kungam?
Ko varam runāt vai kā attaisnoties?

Dievs tavu kalpu grēku atradis.

Lūk, mēs un tas, pie kura atrasts kauss,
3475 Mēs būsim mana kunga vergi.
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JĀZEPS

Nē!

To nedaru, — tik tas(Rāda uz Benjamiņu.) lai ir mans vergs,

Bet jūs ar mieru ejat atpakaļ
Pie sava tfiva!

JUDA

MBO Kungs, ļauj tavam kalpam
Teikt vienu vardu kunga ausu priekšā
Un nelaid savām dusmām iedegties
Pār tavu Kalpu, jo tu esi tas,

Kas vārau»,

JĀZEPS

MB5 Tad runā!

JUDA

Tu teici: jauno, brāli vedat šurp!
Kad nebūs U&l tas, jums mana vaiga
Vairs neredzēt!

VAIRĀKI BRĀĻI

(Apstiprinot.)

Vairs neredzēt, kungs teicav

JUDA

3490 Mēs tēvam teicām to, tad teica tēvs:

Bij divi dēli, — aizgāja tas viens;

Man saclj': saplēsts — vairs to neredzēju. —

Kad šo nu ņemsat ar, tam tiks kas ļauns,
Tad manus sirmos matus ievedīsat —•

VAIRĀKI BRĀĻI

(Pārtraukdami.)

3495 — Ar vaimanām iekš bedres ievedīsat!

JĀZEPS

(Sakustas.)

Ā!
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JUDA

Kad nu es pārnāku pie tava kalpa,
Pie mana tēva, un tā zēna nav,

Pie kura dvēsles sienas viņa dvēsle —

RUBENSS

(Starpā runādams Jūdam.)

3500 Zēns tēvam vecam dzimis, viņš to mīl —s

JUDA

(Turpinādams.)

Tad notiks, ka viņš mirst, kad neredz zēna.

BRĀĻI

Tad notiks, ka viņš mirst.

JĀZEPS

Ā, mirst —*

JUDA

Jo es,
3505 Es tēvam galvinieks par to —

(Rāda uz Benjamiņu.)

Es teicu:

Kad es tev zēnu atkal neatvedu,

Tad visu mūžu nesīšu to vainu.

BRĀĻI

(Atkārto.)

Tad visu mūžu nesīs viņš to vainu.

JUDA

3510 Ļauj tādēļ man tā zēna vietā palikt
Par tavu vergu, bet tas zēns lai iet.

(Klusu un nogriezdamies.)

Jo kā pie tēva iešu bez tā zēna?

Man būtu jāpieredz tie sirdsēsti,

Kas tēvam notiktu.



JĀZEPS

(Piepeši uzlēkdams no krēsla.)

•515 Lai visi iziet, kas pie manis ir!

(Aizgriežas prom pret troņa krēsla sienu raudot Visi aiziet)

JĀZEPS

(Viens.)

Mans tēvs! mans tēvs! mēs tavus sirmos matus

Ar vaimanām iekš bedres iegrūdīsiml

(Raud aizelsies.)

Tu viens kā miets, kam zari apkapāti,
Tur, zemē iesprausts, klusi trūd' un lūsti sss

8520 Bet dēli savstarp kaujas te uz nāvil

(Priekškars.)



PIEKTAIS CĒLIENS

Skatuve tā pati, kas ceturta cēlienā.
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(Jāzeps, viens pie sienas raudādams. lenāk Asnate, at-

traukta, kā ievainota. leraugot Jāzepu raudam, viņa pārsteigta,

iežēlodamās.)

ASNATE

Tu raud'?

JĀZEPS

(Atraidoši pamāj ar roku.)

ASNATE

(Atkal vēsi.)

Vai ieskāt': — pats nu tapsi ļauns?
Sev prasi taisnību un citiem nedodl

Spied vājos —

JĀZEPS

3525 Vājos?

ASNATE

Zūd tavs lielums, — raudi.

JĀZEPS

Ne tādēļ! Tiek tiem viņu likums.

ASNATE

Viņu —

Ne tavs! — Bet augstāks tavs, dēļ tā tu cīnies.

JĀZEPS

3530 Nu, lai es ļauns! Tad mani sapratīs.



Man cita ceļa nav: iet nāves cīņa
Starp divām taisnībām.

ASNATE

Tu ļauns dēļ Dinas.

Un raud.

JĀZEPS

3535 Dēļ Dinas ļauns? — Un raudāt? — Nēl

Es cīņu pametu, jo lauza žēlums,

Jo sīkais žēlums lika aizmirst lielo.

Šis žēlums briesmīgs ierocis tiem «vājiem»,
Bet nevar palikt puscīņā. — Tu nāc

3540 Kā Amons Ramzim, kad tas briesmās brēca;
Es pagurstu še viens tai mūža cīņā,
Man dvēsle sāp kā pārstaipīta dzīsla.

Uz dzīvi — nāvi liktens mani lauž,

Dod tu man taisnību, nāc, saprot' tu!

3545 ja nesaproti tu, tad es tik zvērs,

Kas alkst pēc asins.

ASNATE

Taisnība tev tā:

Tik piedot, apžēlot!

JĀZEPS

Kas piedot ir?

3550 Vai ļaunu teikt par labu? Ļaunam tapt?
Nē, ļaunu vērst par labu, tas ir piedot
Jo citād' zvēri aprīs cilvēkus

Un cilvēcība noliegs pati sevi

Un samīs dīgļus, kas uz labu tiecas.

3555 Tad zeme plīsīs, izlēks pūķis—ļaunums!

ASNATE

Ar varu nevar vērst, viss ļauns no varas.

Ne cilvēkus var vērst, tik viņu dzīvi.

JĀZEPS

Tad visu dzīvi vērst!
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ASNATE

Kad tiktu tev

3560 Tā taisnība, tad lūztu pasaulsbalsti.

JĀZEPS

Lai lūzt, kad balstās ļauna pamatos,
Ne taisnībā!

ASNATE

Tā taisnība ir nāve:

Pirms viņas priekšā iespēj stāvēt dvēsle,
3565 Būs kājas slacināt sirdsasinīm,

Būs viņu izmeklēt aiz trijām nāvēm:

To Izis sega sedz, kas atklāj — mirst.

JĀZEPS

Es gribu meklēt.

ASNATE

Vai! Ko runā dusmās?

3570 Kur palikt man? Kur Ēģiptei?

JĀZEPS

Bez manis

Var dzīvot ļaudis, ne bez taisnības.

ASNATE

Es nezinu, kā dzenies? Kurp tu ej?
Pret brāļiem cīnies tā? Kas tevi dzen?

3575 Man jācieš tik, man jānes cīņas sāpes.
Un es tev visu devu, visu sevi.

Un visi devām, Ēģipte man līdz. —

Tu neredzi. —

JĀZEPS

Es redzu — nepietika.

ASNATE

8580 un VjSa pasaule —



JĀZEPS

Vēl dvēsle tukša.

ASNATE

Rij jūra salu, netop paēdusi,
Dzer tuksness mākoni, nav atdzēries.

JĀZEPS

Nav atdzēries.

ASNATE

3585 Tik viens nav dots tev — Dina.

Dēļ tās tu apgriez visu pasauli.

JĀZEPS

Ak, Dina, tā gan taisnību man deva,

Kas visa pasaule pret taisnību?

ASNATE

Tai ziedo visu, ļaudis, mīlu, mani —

JĀZEPS

3590 Un sevil — Saprot' mani, dod man tol

ASNATE

Kas sevi mīl un savu taisnību,

Tas visu pasauli sev dara šauru,

No sevis atstumj nost, — līdz paliek viens.

JĀZEPS

Dievs! dievs! Tu nesaprot'! Vai es jau viens?

3595 Vai sevi mīlu? Vai ne Ēģipti?

ASNATE

Tu mīli Dinu.

JĀZEPS

Viss mans mūžs bij tevim.
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ASNATE

Bij Ēģiptei, bij cilvēcei, ne manim.

JĀZEPS

Un tev iekš cilvēces,

ASNATE

3600 Man nepietiek.

JĀZEPS

(lekliedzas no brīnuma.)

Tev nepietiek? Ko vēl?

ASNATE

Vēl dvēsle tukša

JĀZEPS

Tas augstākais, man vairāk nav.

ASNATE

Vēl ir!

3605 Tu pats! dod sevi man!

JĀZEPS

Es cilvēces.

ASNATE

Tu mans, es nedodunekam!

JĀZEPS

Ak, Asnat!

Ļauj izbeigt cīņu, ļauj pie sevis tikt!

ASNATE

3610 Nē, tūdaļ!

JĀZEPS

Tad es nebūšu vēl pilnīgs.
Ko derēs? Netapšu tā savs.



ASNATE

Bet mans!

JĀZEPS

Neviens man neļauj mani, — Dina viena.

ASNATE

3615 Tad ej pie tās!

(Taisās aiziet.)

JĀZEPS

(Izbrīnījies.)

Ak, Asnate, i tu?

Es pirmo reizi redzu tevi ļaunu,
Tu vienmēr laipnā, pilnīgā kā zeme.

Tu atkriti no Izidas? Tu lūsti!

3620 Mans liktens visu pasauli man lauž.

ASNATE

To nāves ēnā dzen!

JĀZEPS

Nē, Dinā dzīve!

ASNATE

(Aizgriežas un iet prom.)

JĀZEPS

Ak, neej! glāb! — Kaut skaties manā cīņā!
Varbūt kaut redzi manu taisnību!

3625 Pret dzīvi lieku dzīvi —

ASNATE

Riebj man vara.

(Aiziet.)

*

JĀZEPS

(Viens.)

Tad esmu viens!
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(Atkrīt savā krēslā, rokas saņēmis. Piepeši jūt ērkšķu dūrienu,

paskatās savā bedres kreklā.)

Tad iešu viens pret visu pasauli!
Ar žēlām nebūs tiem vairs mani veikt!

3630 Es neesmu tik atriebējs par sevi,
Par dzīves dīgļiem un par cilvēkiem —

Ir svētā jāatriebj un saules lēkts!

Un pati dzīves taisnība pret nāvi!

Nu es tos samīšu un atmetīšu.

3635 nu topi cieta, sirds.

(Sit trokšņa trauku, ienāk Sargs.)

Ved vainīgos!

■

(Top ievesti brāļi.)

JĀZEPS

Es žēloju jūs reiz — jūs brāli kāvāt —

— Es tagad redzu gan, kas jūs par ļaudīm:
Tas viens tur atzīstas par vainīgu,

(Rāda uz Judu.)

3640 Bet citi jūs, ko slēpjat savus darbus?

Jūs pus tik atzināties, neteicāt,
Ka vairāk nokāvāt kā savu brāli.

(Levijs sačukstas aši ar Simonu, Danu un Izašaru, un jaunā
kiem brāļiem.)

LEVIJS

No viņa asins, kungs, man rokas skaidras.

SIMONS

Mēs nevainīgi, kungs — viņš darītājs 1

(Rāda uz Judu.)

IZAŠARS

8645 Un tur tas vecākais!

(Rāda uz Rubensu.)
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Tos ņem un sodi:

Mūs citus apžēlo un atlaid mājās!

VISI

(Runā.)

Mēs ceļos, pazemīgi tevi lūdzam!

JUDA

(Satrūkstas, tad nicinoši noskatās uz Leviju un Simonu.)

Nu, labi tā! — kungs, jā! es vainīgais.

(Nometas arī ceļos.)

JĀZEPS

(Uzbudināts.)

3650 Tas nav vēl viss!

(Piepeši iekliedzas.)

Jūs vairāk kāvāt! asnīs izšķaidījāt
No dzīvām miesām gabalus kā suņi,
No Dinas!

LEVIJS

(Izbrīnījies.)

Dinas?

SIMONS

3655 Ak, tā nieka skuķa!

JĀZEPS

(Pārsteigts, ar varu apspiezdams uzbudinājumu.)

Ā! — nieka skuķe! — un tas ir jums viss!

JUDA

Tas viss! Vai tev kas vairāk? Mums nav daļas.

Bij skuķe Simona, tā viņa vara.

JĀZEPS

(Satriekts, pusmehāniski.)

Tā viņa vara —
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JUDA

(Turpina.)

3660 Vainīgs es pie zēna;
Es zināju, ko daru; man bij žēl,
Bet baidīdamies es to atdevu.

RUBENSS

(Sagrauzts, domīgs.)

Es arī vainīgs; cerēju, ka vēlāk

No bedres izvilkšu; es bēgu prom,
3665 Lai nedzirdētu, kā viņš žēli vaid,

Man vāja sirds, es asras nepanesu —

Bet, kad es pārnācu, tā nebij vairs.

Es drēbes saplēsu, kā briedis brēcu.

Man brāļi teica, ka viņš saplosīts
3670 No nikna zvēra, ak — tā nebij vairs.

JĀZEPS

(Sēd valdīdamies, galvu rokās, tad strauji saceldamies.)

Ar žēlām atkal gribat mani veikt!

Nē, nē! es atriebējs un aizstāvis

Par dzīves pašas taisnību pret nāvi!

Jums žēlastību ļauj tik nožēlot.

JUDA

(Pieceldamies un Rubensu aicinādams.)

3675 Ko vaidam, brāļi? Celies! Beigts ir beigts,
Nu tikai sataisies uz nāves sodu.

JĀZEPS

(Satrūkstas.)

Uz nāves sodu! — Nožēlojat pirms.

(Uz Judu.)

Par ko tu ceļos nekrīt', vainīgais?

JUDA

Es gaidu sodu; nav man vairs, ko lūgt.



RUBENSS

(Uzklausās un aši pieceļas ari, uz Judu.)

3680 Jā, brāl, tik skumjās aizmirsos.

BENJAMIŅŠ

(Uz Judu.)

Es līdzi!

(Pieceļas un nostājas Jūdam lidzās.)

JUDA

Tu ne! tev jāpaliek pie tēva.

BENJAMIŅŠ
Ļauj

Man būt, kur varons Juda!

JĀZEPS

(Sāpīgi, klusi.)

3685 Ak!

JUDA

Nāks laiks

Tev cīņā iet, nu tēvu glāb, krīt' ceļos!

BENJAMIŅŠ

(Zēli noskatīdamies, lēni aiziet pie citiem brāļiem un, ceļos no-

kritis, aizklāj rokām galvu.l

JĀZEPS

(Atkal saceldamies.)

Kur Dinu nokāvāt? Kurš kāva? sakāt!

JUDA

Kas to vairs atmin? — visā atzinos.

3690 Ko gribi vēl, kad vainīgais tev rokā.

JĀZEPS

(Nopūšas, tad atkal bargi.)

Es jūsu nožēluma neredzu.

248



249

JUDA

Es esmu izpircis; ko nožēlot?

JĀZEPS

(Rāda uz brāļiem.)

Un tie?

JUDA

Es visus esmu izpircis.

JĀZEPS

(Uzlec no krēsla.)

3695 Tu izpirki? — Ar ko? — Tu izpirki?
Ar atzīšanos vien? Ar vienu vārdu?

Tā maksa lēta ir par jūsu darbiem.

JUDA

Tad ņem vēl manu galvu piedevām.

JĀZEPS

(Uzsauc.)

Es tavu sirdi gribu.

SIMONS

(Atlec atpakaļ, sagrābdams Leviju.)

JĀZEPS

(Rādīdams uz viņiem.)

3700 Gribu jūs
Līdz īkstīm pārbaudīt un jūsu domas

Sev likt uz plauksta!

JUDA

To tu nevari.

JĀZEPS

Es nevaru? — Ha! ha! — Man vara likt,
3705 Lai tev še pat no krūtīm sirdi izgriež.
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SARGI

(Sašķindina bruņas un soli panāk uz priekšu.)

JUDA

(Uzbudinājumā.)

Rauj manu sirdi laukā, — būs tev rokā

Tik pukstošs, asins plūstošs loceklis,

Ne mana sirds! — Tā saceļas pret tevi!

LEVIJS

(Bailīgi.)

Ko dari?!

JUDA

(Ar dziļāko apvainojumu.)

3710 Dvēslēs grib mums iespiesties!

JĀZEPS

(Nicīgi pasmīn.)

LEVIJS

(Rauj Judu aiz svārkiem.)

Klus'l klus'l

JUDA

(Rāmāk, bet noteikti.)

Kā ēģiptiets var tiesāt jūdus?

JĀZEPS

(Ironiski.)

Bet cilvēks cilvēku?

JUDA

(Ar stingru pārliecību.)

Nē, jūds tik jūdu!

JĀZEPS

(Auksti, viegli, griezīgi.)

8715 Vai jūsu brālis, ko jūs nokāvāt,
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Gan nebij cilvēks ar —? tik jūds? — Vai viņš

Kā cilvēks sāpes nejuta? — Jeb jūdam

Sāp mazāk nekā cilvēkam, kad griež? —

(Drusku apstādamies, kā gaidīdams.)

Vai es kā cilvēks arī nevaru

3720 par viņa sāpēm prasīt gandarību?
— Jūs tiesāt še kā cilvēks cilvēku?

— Ne jūds tik jūdu?

(Gaida atbildi.)

JUDA

(Stāv, drūmi klusēdams, neatrazdams atbildes.)

JĀZEPS

(Viegli ironiski.)

Jeb tam gandarījāt —

Jūs paši?

JUDA

3725 Miris viņš — laiks gandarījis,
Un visu izdzēsis, un smiltīm klājis,;

JĀZEPS

(Drusku sēri.)

Bet viņa sāpes? Vai tās izdzēstas?

Varbūt pat nāve viņas neizdzēš?

Varbūt caur smiltīm cauri viņas brēc?

3730 Varbūt pie vakarupes sēd un raud,
Un gaida, līdz tām nesīs gandarību?

JUDA

(Atkal stingrā pārliecībā.)

Ko roc tu pagātni no zemes laukā?

Ar miroņsmaku pildi mūsu nāsis?

Viņš miris, beigts, un viņa miņa dzēsta.

ĒĢIPTIEŠU SARGI

(Uztraucas.)
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JĀZEPS

3735 Ne viņa vārda jūs vairs neminat?

JUDA

(Noteikti.1)

Ne viņa vārda! — Viņš kā nebijis.

JĀZEPS

(Uzlēkdams.)

Ak vai! ak vai! — Ne viņa vārda vairs!

*

(Pašķiras priekškars aiz troņa durvīm, un uz mirkli parādās izbi

jusies Asnate.)

*

ĒĢIPTIEŠU SARGI

(Kurn.)

Tāds briesmīgs noziegums! Tāds nāves grēks!

JĀZEPS

Tā jūsu gandarība — divkārts grēks!
3740 jūs divkārt viņu nokaujat, kad liekat

I viņa vārdam aizmirstībā mirt!

SARGS

(Panākdams uz priekšu.)

Kungs, sodi tos ar zemes lieliem sodiem!

JĀZEPS

(Uz Judu.)

Teic nu! Vai vēl es nevaru jūs tiesāt,

Kā cilvēks cilvēku?

JUDA

3745 Nē, jūds tik jūdu!
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LEVIJS

Kas noticis, tas noticis, kā vajga.
Dievs pats to lēmis savā gudrā prātā.
To nebūs grozīt tev.

SIMONS

Kas guļ, lai guļ!

RUBENSS

3750 Kas mirušam vairs kait, viņš rāmi dus.

DANS

Kas kritis — kritis; ko tur augšā celt?

Kād krietnāks būtu bijis, nebūt' kritis.

NAFTALIS

Tu teic, ka dzīvi aizstāvi pret nāvi:

Nu pats tu nāvi cel un nospied dzīvi!

JĀZEPS

(Nicīgi.)

3755 Es redzu, cilvēku iekš jūdiem nav;

Ne cilvēks jūs var tiesāt — jūs par zemu!

LEVIJS

Nē, jūds tik jūdu!

JĀZEPS

Aiz viena vārda cerat paslēpt grēku?

(Lēni pieceļas visā augumā.)

Nu, lūk! Tad es jūs tiesāšu — kā jūds!

BRĀĻI VISI

(Uztraukumā, savā starpā viens caur otru runādami.)

3760 Kā jūds? kā jūds? — vai! Vai man! — Ko viņš saka?

Ak, Izraēļa dievs! — Kas šis tāds ir?

— No svešiem būs, kas dzīvo mūsu vārtos —

— Būs dzirdējis par bijušo ko melšam —
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LEVIJS

(Dziļi klanīdamies.)

Tu esi līdzīgs pašam vāraum —

3765 Tev būs ko ausīs iepūtis kāds vergs,

Kas grēku dēļ no mūsu teltīm izstumts;
Kāds jūds, kas apbērts niciguma pīšļiem;
Kas apspļauts siekalām kā netīrs tārps!

JĀZEPS

(Lēni.)

Es saku vēlreiz: jūs še tiesās jūds!

RUBENSS

(Klusu.)

3770 Ak, Izaka un Ābraama dievs!

ZEBULONS

Viņš dur ar bailēm kā ar dzeloņiem!

(Brāļi stāv baigās gaidās.)

JUDA

(Uz priekšu panākdams.)

Tu ēģiptiets pēc auguma un vaiga;
Tev sieva ēģiptiete; dievs tev Amons,

Tu velti mūs tik pārbaudi un baidi.

JĀZEPS

3775 Ha! ha! Es esmu jūds,

BRĀĻI
Ak vai! — Ak, brēkas!

JUDA

Un ja tu esi jūds, tad — atkritējs!
Tavs grēks ir lielāks nekā tava dzīve.

Tu vari sodu ciest, — ne mūs še tiesāt.

JĀZEPS

(Lēni.)

3780 Es varu tiesāt — jūs — un gribu tiesāt.
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BRĀĻI

(Bailīgi.)

Vai! vai!

JUDA

Kaut vari un kaut gribi tiesāt,
Tev nav tās tiesības!

DANS

Tās ir tik vienam,
3785 Un tas cieš klusu, — tas mūs neapsūdz.

SIMONS

Tas mirons guļ, tas augšā necelsies;
Tam pilna mute piebērta ar smiltīm.

LEVIJS

(Smiedamies.)

Tas visu piedevis un aizmirsis.

JĀZEPS

(lekliedzas.)

Nekas nav piedots! un nekas nav aizmirsts.

3790 Vai jums nekā tās mutes nevar aizbāzt?

BRĀĻI

(Sašļūk atkal un savelkas pulciņā. Juda viens paliek drūmi stāvot

kā kaujas gatavībā.)

JĀZEPS

(Uz Judu, ironiski.)

Tu esi taisnis, un tu neuzvarams!

Lūk, visas bultas atlec nost no taisnā!

(Nikni, klusi.)

Ā, pag! tu locīsies zem manas kājas!
Viens vienīgs vārds, un tava taisnība

3795 Kā ķerta vilku māte bailēs kauks!

Kā sapuvusi vīģe smiltīs pārsprāgs!



256

(Skali un spēcīgi.)

Man ir tās tiesības! — Lūk — es tas mirons!

Es — Jāzeps!

(Piepeši skaļi iekliedzas.)

Vai jūs manis nepazīstat?

JUDA

(Atkrīt atplestām rokām atmuguriski; Benjamiņš viņu uzķer un,

nolaizdamies ceļos, tura viņu, pret sevi atslējis.)

RUBENSS

(Aizstreipuļo kādus soļus atpakaļ, tad, aizgriezdamies projām un

apklādams vaigu, paliek stāvam.)

CITI BRĀĻI

(Pirms saspiežas vēl ciešāk pulciņā, stāv dažus acumirkļus sastin-

guši bailēs, tad, piepeši rokas izplētuši, kliegdami bēg uz visām

pusēm; paliek briesmu pozās stāvot pie sienām.)

SIMONS

(Aizbēdzis aiz ēģiptiešu sarga, ceļos pakritis, apķeras tam ap

kājām.)

LEVIJS

(Nobēdzis pie durvīm, laužas laukā.)

JĀZEPS

3800 Ā! nu tu krīti gan! nu rausties zemēl

Ko! Kalnu zibins klintis izšķaidījis!
Vai sarkans tuksnešvējš jums mutes slēdzis?

Jums nāves braucienā brēc ausīs spokil
Ha! turies! Kritīsat no saules peklēl

(No katra teiciena, kā no cirtiena, brāļi sakustas un raustās.)

BENJAMIŅŠ

(Uz Judu, klusu.)

3805 Mans Juda, celies! Tur tas niknais vīrs —

Nav Jāzepsl — Jāzeps bija maigs un mīļš.

JUDA

(Tik sakustas un apsedz galvu.)
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JĀZEPS

Ha! ha! ha! ha! — Man smiekli atkrīt sirdī.

(Rūgu.)

I Benjamiņa dvēsle man ir zagtai

(Citā balsī.)

Ha! ha! Nav Jāzeps — tas bij maigs un mīļš! —

3810 Lūk, tādu jūs nu mani padarījāt! —

Tas nebij jūds. — Un es, — es tapis jūds!

*

(leskrej bailēs Asnate.)

ASNATE

Ak, Nofer!

JĀZEPS

Nenāc, Asnat! ej!

ASNATE

(Aši, saraustīti.)

Es dzirdēju, ka lielās briesmās brēc —

3815 Es domāju, ka nokauj — skrēju glābt —

— Tu bāls un briesmīgs! — Tie tur stingi stāv! —

Tie bailēs raustās! — Teic! —

JĀZEPS

Es nokāvu!

ASNATE

Tie dzīvi!?

JĀZEPS

3820 Nedzīvas ir viņu dvēsles —

— Un viņu taisnība. Es uzvarēju —

ASNATE

(Grib Jāzepam tuvoties.)

Ak, Nofer! —
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JĀZEPS

Nenāc! nenāc manim klāt!

Es esmu netīrs no tā cīniņa:
3825 Es sevi aizsviedu, lai veiktu tos.

Fē! fē! — Es tapis jūds un līdzīgs tiem!

Mans uzvarvaiņags pil no riebuma.

ASNATE

Ak, Nofer!

JĀZEPS

Ej! manas acis nevar tevi redzēt!

3830 Nost visu dzīvi!

ASNATE

Izis! Izis! Izis!

(Aiziet.)

*

(Jāzeps un brāļi.)

JĀZEPS

(Atkrīt savā krēslā kā paģībis, rokas izplētis,
īsāks brīdis klusuma.)

BENJAMIŅŠ

(Lēni tuvojas gulošam Jāzepam, klusi.)

Vai esi Jāzeps? — Nerunā un nekust!

LEVIJS

(Sakustas un klusi pieceļas, kā uzelpodams.)

PĀRĒJIE BRĀĻI

(Tāpat bailīgi sakustas, tik Juda paliek nekustošs.)

BENJAMIŅŠ

(Pieiet gluži tuvu un skatās Jāzepam vaigā.)

Vai pierē rēta, ko sev ieplēsa,
Man riekstu sniedzoties?

(Piepeši klusu iesaucas.)

3835 Ir Jāzeps!
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BRĀĻI

(Atkal atšļūk un sastingst, atskan dobji.)

Vai!

BENJAMIŅŠ

(Tura un apskata Jāzepa roku.)

Ir tava roka!

JĀZEPS

(Atmozdamies, klusi.)

Tu tas — Benjamiņ?

BENJAMIŅŠ

(Skaļi, nokrizdams ceļos pie Jāzepa.)

Es! es! tavs Benjamiņš! es tavs! es tavs!

JĀZEPS

(Klusi.)

3840 Ak, mans —!

(Viņš apskauj Benjamiņu. īss brīdis klusuma.)

JĀZEPS

Ak, brāļi! — Es jau jūsu Jāzeps!

(Izpleš rokas pret viņiem aicinādams.)

BRĀĻI

(Piepeši visi pieceļas un metas atkal ceļos.)

JĀZEPS

Nāc, Juda! Rubens! nākat visi! visi!

(Viņš pieceļas un iet pretī Jūdam, un skūpsta to. Juda aizgriežas
raudot. Noskūpsta tāpat Rubensu, kurš paliek Jāzepa tuvumā. Uz

pārējiem brāļiem, kas paliek ceļos un nenāk klāt)

Jūs nenākat, — tad eju es pie jums.

BRĀĻI

(Lielās žēlabās sāk skaļi raudāt.)

Ak vai! — ak vai! — ak vai! —
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JĀZEPS

3845 Ak, jūsu lielās raudās viss ir izpirkts,
Ak, nožēlotais ļaunums vēršas labā, —

Nu dzīva top i jūsu taisnība.

(Uz Leviju, to skūpstīdams.)

Še, Levij, skūpsts, ko atrāvu tev toreiz!

LEVIJS

(Pienāk un saņem skūpstu, pazemīgāk un dziļāk klanīdamies nekā

citi brāļi, bet tad atkāpjas tālāk no Jāzepa.)

JĀZEPS

(Uz Simonu.)

Nāc, Simon! — Tās vairs nav starp mums!

SIMONS

(Stāv sarāvies, kad Jāzeps viņu skūpstījis, aizbēg projām. Bet pie

durvīm paliek stāvot un, kad Levijs pienāk viņam klāt, aizvirzās

no Levija nost, tad uz Jāzepu, norauti.)

3850 Ņem tu to!

PĀRĒJIE BRĀĻI

(Top no Jāzepa skūpstīti un paliek ap viņu.)

JĀZEPS

(Apsēstas atkal tronī un sauc skaļi.)

Nāc, Asnati Asnat! Asnat! Ļaudis, nākat!

(Viņš noliecas pār brāļiem, kuri nometušies pie viņa uz ceļiem.)

(lenāk aši Asnate, Potifers un ēģiptieši: sargi,

galminieki, ļaudis.)

ASNATE

(Redz Jāzepu noliekušos pār brāļiem, sauc.)

Lūk! lūk, kā debess noliecas pār zemi!

Tavs sapnis piepildās!
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JĀZEPS

Viss piepildās.
3855 Nu nāc ar Izidu un svētī mūs!

Ir tavi svētki lieli: šodien mirst

Pats nāves atriebums un piedzimst miersl

ASNATE

(Izstiepj rokas pār Jāzepu un brāļiem, tad.)

Ak, Nofer, mīļais! nu tu labs, nu mansl

Nu redzu tavu taisnību!

JĀZEPS

3860 Ne visu.

POTIFERS

(Tāpat svētī, izstiepdams rokas pār Jāzepu un brāļiem.)

Dēls, veici sevi, — esi svēts. — Nu lūk:

Par ļaunu nevar atmaksāt pēc laika!

JĀZEPS

Ak, nevar atmaksāt par labu arī,

Pie laika mīlējāt, lai nav par vēlu!

3865 Es naidu nolieku —

(Viņš pašķir goda svārkus un noņem sev no krūtīm ērkšķu

kreklu.)

Šis kreklis zīme:

Ar to es bedrē mests, ar ērkšķiem durts.

Lūk, še vēl ērkši!

BRĀĻI

(Izbrīnējušies, skatās ar bailēm un ar nožēlumu.)

BENJAMIŅŠ

Tas tas pats ir, — kurā —■
3870 To brīnumsapni redzēji, ka liecās

Tev saul' un zvaigznes! — Te vēl vajga būt

Tai cīruļspalviņai, ko ievēru

Par mīlas zīmi. — Lūk!

(Rāda, noņēmis spalviņu.)

Tu ērkšķus juti
3875 Tik ilgus gadus! mīlas nejuti?
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JĀZEPS

(lesaucas.)

Vail es!

ASNATE

Tie ērkši bija i starp mums.

Nekas mūs nešķirs vairs.

(Saņemdama Jāzepa roku.)

JĀZEPS

Ak! mīļā, vai!

POTIFERS

(Paņem ērkšu kreklu.)

3880 šo naida kreklu dosim mīlas rokām.

(Uzkar viņu pie Izidas tēla.)

Nes, Izida, uz labu!

JĀZEPS

(levaidas klusi.)

Vai!

POTIFERS

Ko vaidi?

JĀZEPS

(Klusi.)

Es dziļāk zemojos, kā cilvēks drīkst,
3885 Man augstāk jāceļas, kā cilvēks spēj.

POTIFERS

Teikts tempļa vārtu svētā uzrakstā:

«Ir strādnieks algas vērts» — lūk, tevi mīl!

RUBENSS

Tāds mīlīgs puisīts biji
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SIMONS

(Norūc.)

Tas nabadziņšl

JĀZEPS

(Piepeši iesaukdamies.)

3890 Lūk, lūk, tas vārds! Pēc tā es ilgojos
Jau visu mūžu, — nu tas nāk par vēlul

Nu vārds tik vītis zieds, kas uzsprausts kapā.
Es ilgojos to ziedu gūt vēl dzīvs,

Man visam mūžam būtu pieticis
3895 Viens vārdiņš: mīļais puisīts! — nu par vēlu

Šai manai dzīvei, šinī mīļā saulē,

Ko manas miesas jūt, ko redz šīs acisl

Gars laiku lokos redzēs jaunu gaismu:
Tā jaunā gaisma nesildīs šīs miesas. —

3900 Mans gars, iekš saules tēva ieiedams,
Pa dienām nostaros ar sauli zemē,
Pa naktīm mirkšinās ar zvaigznes acīm,

— Pats, iznīcībā saldams, sildīs jūs.
Ak, tad jūs mani mīlesat, es zinu.

3905 Bet mana dvēsle katru mirkli cerēs,

Ka reiz jūs dvēsles mīlēsat vēl dzīvas,

Kad tās, vēl miesās tērptas, mīt starp jums,
Un negaidīsat, kad tās gaisā gaist.
Jo cits nekas tā mīlu nespēj atsvērt,

3910 Es nesniedzu to vairs — es biju vājš,
Nu eju, asras alga man — par vēlu! —

(Atkrīt savā krēslā un sāk skaļi raudāt.

Bridis klusuma.)

ASNATE

Tev visās krāsās mērcēta bij dzīve,
Ar tumsu aplieta un ēnā celta,

Bet visam cauri atspīd nu tavs vaigs,
3915 Tas maigais mēness tūkstots gadu naktīs.

POTIFERS

Nu, neraud', dēls, bet svini prieka dienu,
Nu zeme gaiša taps un celsies rīts.
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BRĀĻI

Ak, neraud'l mīļo brāli! mīļo brāli!

JUDA

Mēs visu atkal vērtīsim par labu!

IZAŠARS

3920 Ko raudi, Jāzep? Jāmirst tev ir taču-1

JĀZEPS

(Paceļ galvu un uzklausās.)

NAFTALIS

(Uz Izašaru.)

Klus', klus'l

IZAŠARS

(Paskatās tik uz Naftali un atmet ar roku, turpinādams uz Jāzepu.)

Tu dzīvoji, lai mums ir maizes, —

Nu ir, — nu mirsti! Tu vairs nevajdzīgs.
Jo ciltstēvos tu netiec, tu ne jūds.

3925 Varbūt, ka pieņemam vēl tavus dēlus.

VAIRĀKI BRĀĻI

(Grib Izašaru atturēt.)

JĀZEPS

Nē, laidāt!

(Uz Izašaru.)

Tiesa tev, tu nevainība!

Es eju, paliks cits. Ko viens spēj vairāk,

Kā turēt tautu? Bet tam jāstāv ārpus.
3930 Kje jūds es esmu vairs, ne ēģiptiets,

No dzīves atrauts, sapnī izgaistu,
Zem kājām zeme zūd, es krītu bedrē —

— Vēl tik es vajdzīgs: zemi Gozeni

Jums dodu dzīvot tur ar bērnu bērniem,
3835 Ar lieliem un ar maziem lopiem, visiem.
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JUDA

(Uz Jāzepu.)

Nē, dzīvo! pacelies uz spožumu!
Tu būsi ciltstēvs!

LEVIJS

(Ļoti pazemīgi.)

Nē, — tu kungs, ne jūds.

JUDA

Tad būsi divas ciltis: savos dēlosl

3940 Bet Levijs izkaisīts taps Izraēlī!

JĀZEPS

(Pieceldamies un taisīdamies iet.)

Tad eju!

ASNATE

(lekliedzas.)

Vai! — ko? iet? — Es nesaprotu!

JĀZEPS

Es eju meklēt lielo taisnību,
Kas vieno visumu un viņā mani;

3945 jo taisnību, kas salauž pasauls balstus.

ASNATE

(lekliedzas un pakrīt zemē.)

Vai! vai!

POTIFERS

(Uz Jāzepu.)

Tā taisnība ir šausmas, Nofer!

Pirms viņas priekšā iespēj stāvēt dvēsle,

Būs kājas slacināt sirds asinīm!

3950 Būs viņu izmeklēt aiz trijām nāvēm!

To Izis sega sedz, — kas atklāj — mirst!

Es teicu tev: tas rakstos der, ne dzīvei.
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JĀZEPS

Būs derēt dzīvei ar!

POTIFERS

Ak, Kahemna!

JĀZEPS

3955 Man vajga meklēt!

ASNATE

(Piepeši uzlec kājās, sajūsmībā iesaucas.)

Es tev eju līdz!

Es tevi šodien atradu no jaunai
Es sevi lauzu, es tev līdzīgai
Kā zeme pārplūstu es ziedoņmīlā —

8960 Es tevi zaudēt nevaru!

JĀZEPS

Tu lielā!

Tu sevi lauzi līdz kā es, — lauz vairāk!

Ved bērnus jūdos1 uzņem pasauls nastu! —?

—Pie tevis otru dzimteni es radu,
3965 pie tevis atstāju, — man jāiet trešā.

Es savas taisnības pats esmu nevērts.;

Es dziļāk zemojos, kā cilvēks drīkst,

Man augstāk jāceļas, kā cilvēks spēj!
Es eju viens priekš visas pasaules.

ASNATE

(Apskauj Jāzepu, tad pieiet pie Izidas tēla un paceļ lūgšus rokas,

tad abus bērnus pieved pie Juda, kuri uzliek tiem rokas uz galvu,

tad, bērnus paņēmusi, fļostājas līdzās tēvam.)

JĀZEPS

3970 Es visu pasauli jums atdodu,

Sev paturu tik dvēsli!

ASNATE

(Uz Jāzepu, sēri.)

Ak, un es?

Ne dvēsles nepaturu — tu man dvēsle! —•

Bet visu pasauli tu liec man nest!
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JĀZEPS

3975 Tu, skaidrā, spēj to nest. — Mēs nerādāmies,

Man jāiet tālumā, lai atrastos.

Pie Ozirisa savu godību
Es nolieku — kails nācu, kails es eju.

POTIFERS

(lesaucas.)

Kopš tūkstots gadiem tas nav noticis,
3980 Kopš paša Kahemna!

ĒĢIPTIEŠI

Kahemna! Kahemna! Kahemna!

RUBENSS

(Uz Jāzepu.)

Ņem manu zizli!

AZERS

Ņem manu maizi! Nu mēs dodam tev!

JĀZEPS

(Paņem maizi un zizli.)

Lai svētība ar jums un visu zemi!

BRĀĻI

3985 Lai tevi vada Izraēla dievs!

ASNATE

Uz vakariem, uz vakariem tu ej,
Un Nila viļņi līdzi vaimanā.

ĒĢIPTIEŠI

Brauc mierā! piebrauc miera vakarostā!

POTIFERS

Vai! zeme pati apēd sējējul
3990 Bet ej!

Tu izplet šaurās ļaužu robežas;



Tu sit bez vāles, tu bez loka šauj,
Tu vairo to, kas dzimis līdz ar tevi,
Tu — tas, kas atjauno mums mūžību!

JĀZEPS

(Runā ekstāzē, paceldams rokas.)

3995 Es redzu atkal savu dzimteni:

Tur stāvā klints — tur Dina, tur es kāpšu —

Es mirdams nemiršu — nāks saules sūtņi —

Tie man zem kājām spārnu segas klās,
Tie spožā saules zemē mani nesīs,

4000 Es iešu jaunā cīņā cīnīties:

Es savu spozmu — vienošu ar sauli,
Es nākšu saskaņā ar visumu,
Ne nievāt pasauli, tik viņu saprast,
Ar ģintīm būšu viens un gūšu mieru,

4005 Tur nebūs sienas vairs starp — es un cits,

Starp — taisnis, netaisnis, starp — būt un nebūt.

— Un tad es atnākšu jums atdot sauli.

(Aiziet, neatgriezdams vaigu.)

*

(Paliek visi pārējie, bez Jāzepa: daudz balsis sāk rau-

dāt, ļaudis grib grūt Jāzepam pakaļ; daudzi krīt ceļos, daudzi

vēcina ardievas.)

POTIFERS

Lai viņam neseko! lai pakaļ neraud!

Lai neatvadās un lai nekrīt ceļos!
4010 Viņš sevi izdzēš še uz jaunu vizmu.

Pēc tūkstots gadiem ir mums atgriezies
Jauns Kahemna!

(Priekškars.)
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(Kāzu Jaudis — panāksnieki un vedēji — iet rotaļā:
dievs un velns; panāksnieki dieva pusē, vedēji velna pusē saķē-
rušies garā dvielī un rauj katra puse otru uz sevi. Panāksnieku

pusē ir arī līgava Lelde un Vakarbrālis, un vedēju

pusē līgavainis Zemgus un Pirmais vedējs. Panāksnieki ir

vairāk zemnieku māju ļaudis, vedēji vairāk muižu ļaudis.
Pašlaik panāksnieki ievilkuši vedējus istabas vidū. Pie durvīm

panāksnieku pusē stāv līgavas māte —
Meitas māte, pie

durvīm vedēju pusē līgavaiņa māte — Dēla māte. Skatuves

priekšā uz maziem solīšiem satupušas divas vecenes dziļā

sarunā.)

PANĀKSNIEKI

(Smiedamies.)

Dieviņš veic, dieviņš veic!

Velna bērnus līdzi velk.

PIRMAIS VEDĒJS

Lai nu mēs velna bērni,
Vedam sevim dieva meitu.

VAKARBRĀLIS

5 Panāksnieki panākam,
Vedamo atņemam.

MEITAS MĀTE

Lūk, kā dieviņš velnus veic.

Lai iet jauniem labumā!

PIRMĀ VECENE

(Uz solīša.)

Sak' nu vien! sak' nu vien!
lū Kas to būtu iedomājis?
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OTRA VECENE

Lūk, tad abi dabūjās
Vēl šai gaišā saulītē!

PIRMĀ VECENE

Nav vēl nakts pagājusi,
Nedz tie saules redzējuši,

15 Kopš devušies divatā.

VEDĒJI

(Kuri atkal sāk uzvarēt)

Velni veic, velni veic!

Vedam laukā vedamo!

MEITAS MĀTE

Turaties, dieva bērni,
Aiz saulītes žuburiem!

DĒLA MĀTE

20 Eč! kā vilki vilku vilka

Pa slidenu ledutiņu.

VEDĒJI

(Veikdami izvelk panāksniekus pa durvīm ārā.)

(Paliek Meitas māte, Dēla māte un abas vecenes.)

PIRMĀ VECENE

Eč! būt' dzīvs vecais Kungs,
Tas tos kopā gan nedotu —

DĒLA MĀTE

— Nedz dēls vinā ieēstos!

MEITAS MĀTE

25 Nu pats mācējs nāves mākts,

Nu var ļaudis elpu vilkt.
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DELA MATE

Ko nu, māsiņ, elpu vilksi,

Vai tad mācējs nemāc vairs?

PIRMĀ VECENE

Nakšu naktis apkārt lied,
30 Lopus jāj, asins sūc, —

OTRĀ VECENE

Vaida visi, kas lai glābtu!

MEITAS MĀTE

Miris, — ko vairs dienā spēj?

DĒLA MĀTE

Miris? — Guļ kā gluži dzīvs,

Ozolzārkā nesapuvis —

PIRMĀ VECENE

35 Lūpu galā asins lāsa —

DELA MĀTE

Sūkdams mūs, valda vēl,
Tā kā valdījis kopš laika.

MEITAS MĀTE

Ko nu, māsiņ, velti baidi!

DĒLA MĀTE

Lai nu velti, labi būtu
40 Tiem, kas dara spītēs darbus!

MEITAS MĀTE

(Nopūzdamās.)

Ak, tie ilgi cerējās —

PIRMĀ VECENE

Sak' nu vien! sak' nu vien! —
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(lenāk atkal rotaļnieki, panāksnieki veikdami ievelk vedējus
istabā.)

VAKARBRĀLIS

Dieviņš veic, dieviņš veic,

Ābeļziedā ieķēries!

VIENS PANĀKSNIEKS

(Uz vecenēm.)

45 Tiš no ceļa! — sak' nu vien!

Tiš! jūs vistas — rakņātājas!

(Panāksnieki rauj vedējus pa istabu līču ločiem un padzen ve«

cenes.)

VAKARBRĀLIS

Velna bērni, vagarītes,
Moderites, spīzmanltes,
Dienderlši, piķierīši,

50 Visi līdzi iešļūcāt
Dieva mātes sētiņā!

VEDĒJS

(Uz līgavaini.)

Vainīgs šis — vāji vilka,

Panāksniekiem līdzēdams!

VEDĒJS

Līgavainis — līdzavainisl

LELDE

(Uz Zemgu.)

55 Nāc, mēs tevi paglābsiml

ZEMGUS

(Uz visiem kāzu viesiem.)

Salīgsim, savi ļaudis!
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ROTAĻNIEKI

(Atlaiž vaļā dvieli un izklīst pa istabu, pulcēdamies un tērzēdami;

nabagākie, turēdamies pa kaktiem un pie durvīm.)

MEITAS MĀTE

(Paņemdama dvieli, pamana, ka tas ir bijis pušu trūcis un atkal

sasiets.)

Vai man dieniņ, dvielis trūcisl

DĒLA MĀTE

Kaut nu dzīve netrūkusi!

LELDE

Māt, ko mini tādus vārdusl

(Rādīdama uz mezglu.)

60 Tā, lūk, rokas saslēgsim,
Neatraisīs raisīdami.

(Apskauj Zemgu.)

MEITAS MĀTE

Lai iet dieva austiņai

(Uz kāzu viesiem.)

Vedējiņi aizveduši,
Panāksnieki panākuši, —

65 Visi vienā sētiņā
Vienu riņķi sagriezuši!

DĒLA MĀTE

Kalna ļaudis, lejas ļaudis,
Visi kāzās saplūduši.

VAGARS

(Vīpsnēdams.)

Aizsilieši, aizpurvieši
70 No kaktiem izlīduši.

LELDE

(Pārgalvīgu jautrību vezdama, uz nabagākiem mātes radiem.)

Savu kaktu izlīduši,

Mūsu kaktos sabēguši,
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Nekaunaties, iznākat,
Dancināt līgaviņu.

(Ved laukā un padanco pāris taktu.)

MEITAS MĀTE

(Priecādamās.)

75 Visi kakti sīcin sīc,

Kā tie odi pavasaru;

Visas dangas dūktin dūc,

Kā bitītes medojot;
Čaukstēt čaukst valodiņas,

8° Kā lapiņas rīta vējā;
Puiši, meitas smieklus smej,
Pa starpām sīki bērni

Kā kazlēni iekliedzas.

MODERE

Prieki tevim, Meitas māte,
85 Visu sugu tavi viesi —

Prieks ir tavai meitiņai
Ar visiem radoties.

Aiz durvīm vēl tev klaudz

Tēva radi, mātes radi.

BALSIS

(Aiz durvīm.)

90 lelaižat kāzu ļaudis!

(lenāk kāzu dāki; Spēlmanis ar vijoli, Neredzīgs na

bags, Klibs nabags, Vecene-ragana ar pīpi zobos

daži ar apgrieztiem kažokiem.)

DĀKI

(Dejo dziedādami.)

Tūdaliņ, tagadiņ,
Pastalnieki danco:

Cits ar zeķi,.cits ar vīzi,
Cits ar basu kāju.
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DĒLA MATE

95 Tjja! kas te sanākuši,

Šādi, tādi diedelnieki,

Raušu smaršu saoduši!

MEITAS MĀTE

Nākat vien, viesmanīši,

Raušu, alus visiem tiks.

PIRMĀ VECENE

100 Sak' nu vien! sak' nu vien!

MODERE

Ak tu kaunu, tādu kaunul

Tāda dāku vecmodība!

SPIZMANE

Smalkas kāzas cerēdami,

Atnācām godināt.

OTRĀ VECENE

105 Kas to būtu iedomājis?

DĒLA MĀTE

Vagartētiņ, palūko,
Ko nāk tādi nelūgteņi!

VAGARS

(Uz dākiem.)

Kam jūs ļaužu? Kurpu ceļš?

NEREDZĪGAIS ÜBAGS

Saules kunga dzimti ļaudis:
no Smilšu bērni, ceļa vīri,

Meža brāļi, vēja brāļi,
Nākam kāzas apraudzīt.

VAGARS

Ko bez acu raudzīt vari?
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NEREDZĪGAIS ÜBAGS

Es bez acu raugu tevi:
H5 Auss jūt tavu treknu balsi,

Deguns tavas taukās miesas,

Ļaužu sviedru nobarotas.

VAGARS

Klusi, es tev parādīšu!

AKLAIS

Neparādi, redzu pats:
120 Aklis esmu šai saulē,

Viņā saulē visu redzu:

Redzu, tevi velni plēš,
Elles skrīnī stampādami.
Redzu, jauniem dieviņš nāk,

125 Sētā zeltu kaisīdams.

VAGARS

Ak tu tāds rakarmēlis.

MEITAS MĀTE

Vagartētiņ, nedusmo!

Dākiem dāku runāšana,
Laimes vēlēt atnākuši.

130 Senam zināms übadziņš.

VAGARS

Labas laimes! — Klibais, tul

Ko tu nāci? Kam tu rads?

KLIBAIS NABAGS

Tevim radiņš, atceries:

Vienā pirtī piedzimuši!
135 Vien' amatu piekopuši.

Arī nācām palinot,
Arī zutņus pačamdīt.

(Griežas pie ļaudīm, ar cepuri rokā naudu ķeselēdaras.)

Labi ļaudis, lielmanīši,

Sametat pagastā
140 Par dejām, par dziesmām,

Par laimītes vēlējumu.
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VAGARS

Kam tu ļaužu? Vai tev raksts?

KLIBAIS

Raksts man? Tava paša raksts

Mugurgalā uzrakstīts;
H5 Lasi, es tev parādlšul

VAGARS

(Aizgriezdamies.)

Rit es vēl tev uzrakstīšu.

KLIBAIS

Lai tu rītu pērsi vēl,
Šodien tevis nebaidos.

VECENE-RAGANA

Vagar, šodien pasteidzies,
150 Rīt tu vaira nerakstīsi!

VAGARS

Vecen-ragan, ko tu muld'?

VECENE-RAGANA

(Pīpi kūpinādama.)

Pīpes dūmos, lūk, es redzu:

Rīt tevi rakstīs

Karstiem dzelžiem,
155 Adu kārs žāvēt

Sarkanā svelmē.

LELDE

(Uz Raganu.)

Teic man arī, vecā māt!

RAGANA

Nevar pateikt, man ir bail!

(Velk pie pīpes, bet nenāk.)

Negrib pīpe dūmus laist.
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LELDE

160 Vai man dieniņl

ZEMGUS

Vai man dieniņ!

RAGANA

(Izlaiž mazu dūmu.)

Salumi sals,

Tirpumi tirps —-

LELDE

Saki, saki!

RAGANA

165 Vairāk nav.

LELDE

Māmiņ zelta —

MEITAS MĀTE

Vai man, bērniņ!

PIRMĀ VECENE

Smeji, smej, ko sasmējies!

RAGANA

(Lēni.)

Lāsas līs —

170 Mini! mini! — nevar vairs —

Galvas vīles manim krakš —

Dod lakatu apsienamu!

LELDE

(Apsien viņai savu zīda lakatiņu.)

Vai man dieniņl vai man dieniņ!

MODERE

Ko to Raganu vēl žēlot?

Vai man dieniņ!
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OTRĀ VECENE

175 Sak' nu vien, sak' nu vien!

(Visi sabijušies, cits caur citu runā, sanāk klāt. Piepeši itin klusi

un sērīgi atskan dziesma.)

SPĒLMANIS

Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti

Ar vien' daiļu meitu —•

LELDE

(Uztrūkstas.)

Kas tos zelta taurenīšus

130 Istabiņā pasvaidījis?

RAGANA

(Pieceļas.)

Gaisa bitīt, dūci vien,

Man galviņa laba top.

(Muzikanti atkārto tāpat pantiņu.)

Kur tie saldie vēji šalc?

Spēlmanīt, kas tu esi?

SPĒLMANIS

185 Vagars zina, prasi tam:

Vazaņķītis, pasauls staiguls.

LELDE

Kur tu dzimi? Ko tik sērs?

SPĒLMANIS

Kur es dzimis? Kas to zin.

Tikai vienu gan es zinu:

190 pāri darīts man, ka dzimu:

Sūra pirts, zema lāva,

Tik tā baltā laimes roka

Laida manī bites dvēsli.
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LELDE

Ak tu nabags Spēlmanīti:
195 Sūrums tava mūža diena,

Medus saldums tava dziesma.

Spēlē, lūdzams, vēl to dziesmul

SPĒLMANIS

Vai tās dziesmas nebūs bail?

Manu sirdi bite dzēla,
200 Manā dziesmā nu ir abi:

Medus saldums — bites dzēlumsl

LELDE

Spēlē, spēlē, Spēlmanītil

SPĒLMANIS

(Vēl noteiktāk, brīdinot.)

Dziesmu bite dziļi dzeļ:
Sirds no savas vietas uzlec.;

LELDE

205 Spēlē, nav man tevis bail.

SPĒLMANIS

— Nebija, nebija
I ne puse naktis,
let tā spēllt' pušu

(Apstājas.)

LELDE

Ko tā spēlīt' pušu gāja?
210 Spēlē, spēlē, es to gribu.

SPĒLMANIS

Ko par spēli dosi man?

LELDE

Vīna, alus, piena raušu.
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SPĒLMANIS

Vīna, alus dos man māte;

Ko tu pati?

LELDE

2«5 Ko tu vēli?

SPĒLMANIS

Mana dziesma dejojama,
Nāc ar mani izdejot!

LELDE

Dejo! Še tev mana roka!

(Viņi iet dažus taktus.)

SPĒLMANIS

— Spēlīte, spēlīte,
220 Kur tu, mana spēlīt?

Sāk tā meitiņ' raudāt —

DĒLA MĀTE

(Pārsmejot.)

Ak tad jauki saderas!

Meita tā kā magonīte,
Puisis — dadzis ceļmalā.

VAGARS

(Norūc.)

225 Visu pagastmeitu rota

Dubļos top samīdīta.

MODERE

Slaika meita, piederētu
Vai pašam Vagaram!

VAGARS

Būtu dzīvs vecais Kungs,
230 Tas no acu neatlaistu!
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LELDE

(Aši atrauj roku Totam, sparīgi.)

To tik nē! to tik nē!

Cērt vai mani gabalos!

TOTS

(Apklust spēlējot.)

Stīga trūka, dziesma klusa,

Paliek deja nedejota.

LELDE

235 Spēlē, spēlē, nav man mieral

TOTS

— Neraudi, neraudi,

Manu mīļu meitiņ,
Es tev pirkšu citu —

(Atkal apklust.)

LELDE

Vai jau galā tava dziesma?

240 Spēlē, lai vēl līksmi top!

TOTS

Nav vēl galā —

LELDE

Ko tad beidz?

SPĒLMANIS

(Spēlē nedziedot.)

LELDE

(Pārgalvīgi.)

Ak, mans prāts, jautrais prāts: —

Es tev pirkšu citu —

245 Zemgu, ko tu dunduro?

(Rausta viņu, groza.)

Smejies jele!
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ZEMGUS

(Smejas.)

Jāsmejas.

LELDE

(Paņemdama no tuvu stāvošas meitenes alus kannu un sniegdama
dzert Vagaram.)

Krauklīt, kra! — nebariesl

Padzer alu, teic:

(Pakaļtaisīdama kraukļa balsij.)

250 Brangs! brangsi

VAGARS

(Smiedamies, tāpat.)

Brangs! brangs!

LELDE

(Tāpat sniegdama dzert Moderei.)

Vārniņ, nebar, dzer un teic:

(Vārnas balsī.)

Labāks kā ūdens! Labāks kā ūdens!

MODERE

(Smiedamās.)

Labāks kā ūdens! Lūk, nu es vārna!

LELDE

(Uz Spīzmani.)

255 Zagatiņa — karas pivo!

SPĪZMANE

(Smejas.)

Karas pivo! karas pivo!
Nekaraši tavi joki.

LELDE

(Uz veceni Cibiņu.)

Cibiņ, dzer! sak' nu vien!



288

ČIBIŅA
(Nopietni.)

Sak' nu vien! sak' nu vien!

(Draudēdama.)

2°ū Smejies, smejies, kas vēl būs?

LELDE

(Smiedamās.)

Kas vēl būs? Dancošana!

Vai jau kurpes saplīsušas?
Vai jau kājas nodilušas?

(Uz meitenēm, izstādīdama tās lokā, tā ka vidū paliek vieta dejai.)

2ubīt, zīlīt, cielavīt,
265 Stāvat vidū, griezgalvītes!

— Zemgu, nāc!

(Paņem viņu aiz rokas un ieved vidū lokam.)

Spēlman, griezi

SPĒLMANIS

(Spēlē gauži lēni un dobji.)

LELDE

Greizas čīgās! dobjas dūkas.

SPĒLMANIS

Jo es greizi izčīgāju,
270 Jo tu tieši izdejo!

Jo tās dūkas dobji dūc,

Jo tu skaļi nosmejies!

LELDE

(Smejas.)

Ha, ha, ha, ha! —•Tavu dziesmul

SPĒLMANIS

Savu dziesmu! — Tāļāk — nav

275 Izdzīvota, sacerēta,
Līdzi nāc sacerēt!

(Viņš, klusi spēlējot, sāk iet atpakaļ, uz Leldi skatīdamies, Lelde

tuvojas viņam, atlaizdama Zemgus roku.)
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ZEMGUS

(Apskauj viņu.)

Lelde! Lelde!

LELDE

(Smiedamās un lēkādama, Zemgus roku atkal saņemdama.)

Ha, ha, ha, ha! Zemgii, lēksim!

(Spēlmanis sāk jautri spēlēt.)

MEITAS MĀTE

Mities, meitiņ, savu prieku,
280 prieka mātei īsi smiekli.

Kungu ļaudīs iet tev gaita:
Kungi tavu prieku skaustu.

LELDE

(Pārgalvīgi.)

Se man Zemgus! Kā man bail?

I ne vecā miroņkunga.

SPĒLMANIS

(Arī aši un pārspīlēti priecīgi.)

285 Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti —

(Piepeši viņš apstājas, un noskan tikai žēla, gara skaņa.)

*

(lestājas piepešs klusums visos kāzu ļaudīs; uguņi deg tumšāki

un sāk kūpēt, it kā gaiss spiestu uz leju; it kā vēja grūdiens un

aukstums no durvju puses, kaut gan durvis paliek aizvērtas; šur

tur durvju tuvumā parādās gaisā bālas dzirkstītes.)

ĻAUDIS

(Čukst klusi un aši.)

-— Pēkšņi kluss! — Pēkšņi tumšs!

— Auksti pūš! — Kauli dreb!

— Kas ver durvis? — Durvis cieti!

290
— Tur, lūk, dzirkst! — Vai! nu kluss!



290

LELDE

(Stāv ar Zemgu roku rokā loka vidū kā sastingusi. Piepeši viņas
roka top Zemgum it kā atrauta un Zemgus it kā atstumts nost

līdz lokam. Lelde sauc bailīgi, klusi.)

Zemgu! Zemgu! Kur tu esi?

(Arvien vājākā balsī, it kā aizmigdama.)

— Kas aiz rokas auksti rauj?
— Kas uz kājas smagi min?

(Viņa kā pa sapni viena pati dejo pa loku.)

— Kas tā mani dancinā

295
— Vienu pašu istabā?

(Piepeši viņa iekliedzas, apstādamās un atliekusi kaklu atpakaļ.)

— Ak, aiz kakla — ai!

(Viņa nokrīt zemē.)

*

(Parādība nozūd; atkal uguņi deg gaiši.)

LELDES MĀTE

(Pirmā atjēdzas un steidzas pie meitas.)

— Vai man! vai man! manu meitiņ!

ZEMGUS

(Apskauj Leldi un tura viņas galvu sev klēpī. Viņš nerunā ne

vārda; klusi atbīda māti nost.)

SPĒLMANIS

(Pārrauj savas stīgas.)

ĻAUDIS

(Piepeši iekliedzas, tad apklust un sāk klusi sarunāties, bailīgi

spiezdamies klāt.)

Kas tur bija? — Kas tur nāca?

— Vai tā krita? — Kas tai kait?

MODERE

(Paklusi.)

300 iesim projāml Te nav labil
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SPĪZMANE

Ko mēs nācām? Prasti ļaudis!

(Viņas sāk pamazām virzīties uz durvju pusi, kamēr aiziet. Kāzu

jaudis arī pamazām sāk izklīst.)

VAGARS

(Sarāvies, trīsēdams.)

Ak tu bailes! tādas bailes!

(Uz Zemgu klusi.)

Nes no mājām tūdaļ laukā!

Ņem no istabaugšas zārku,
305 Zārkā liec! kapos prom!

ZEMGUS

(Dusmīgi.)

Laid tu!

VAGARS

Nē jel, nedusmo!

Man tik bailes, tādas bailes!

VECENE CIBIŅA

(Pienāk klāt.)

Sak' nu vien! Sak' nu vien!

VECENE ČABIŅA

(Viņai sekodama.)

310 Kas to būtu iedomājis!

PIRMĀ VECENE

Vai es neteicu, būs ļauni?

ZEMGUS

(Uzkliedz viņām.)

Nostu!

PIRMĀ VECENE

Nu! mēs labprāt ejam;
Kurš te godīgs cilvēks paliks?

(Abas aiziet. Paliek vēl mazāk ļaužu istabā.)
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RAGANA

(Uz Zemgu.)

315 Zemgu, raugi, kas tai kaklāl

(Grib pieliekties pie Leldes.)

ZEMGUS

(Dusmīgi.)

Neskaries tu viņai klātul

RAGANA

Raugi pats, vai nav tur lāsa?

ZEMGUS

Kas ta?

RAGANA

Asins —

ZEMGUS

(Paceļ Leldes galvu un ieskatās, ka viņai kaklā maza lāsīte asins;

iesaucas.)

320 Asinsl

RAGANA

(lesmejas.)

Hal hal

ZEMGUS

(Uzbrēc.)

Klus', tu Ragan!

RAGANA

Ko tu sirdies?

Es tik vien tev varu līdzēt.

325 Teikšu tev, kā Kungu pieveikt.
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ZEMGUS

Vai vēl dzīva Lelde?

RAGANA

(Pasmejot.)

Dzīva?

Kas ir miris, tas ir miris.

ZEMGUS

(Atmet viņai ar roku un nogrimst atkal sevī.)

VAGARS

(Savās bailēs.)

Kungs tas! Kungs tas! — Kur es bēgšu?

(Tuvodamies Raganai, lūdzoši.)

330 Glāb tu mani!

RAGANA

Tevi nevar.

Cilvēkus var glābt no Kunga.

DA2I NO ĻAUDĪM

Ko tad darīt? — Glāb no Kunga!

RAGANA

Pīlādžmietu grūst tam sirdī!
335 Galvu noņemt tam no pleciem!

Likt pie kājām! griezt uz muti!

Tad viņš necelsies vairs augšā,
Nemocīs vairs ļaužu dzimtas,

Dzīvodams no ļaužu asins.

VAGARS

(Vēl vairāk sabīdāmies un uzbudinādamies.)

340 Vai man dieniņ! Kā to drīkst?

Kungam ķerties klāt — lai būtu —

Diez cik nomiris iekš kapa!
— To es mūžam nepieļaušu!
— lesim labāk nest to zārku!

(Viņš aiziet līdz ar pēdējiem ļaudīm; paliek tikai Zemgus,

Ragana, Spēlmanis ar Aklo un Klibo nabagu.)
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ZEMGUS

(Uz Raganu.)

345 Kad būs Kungs ar mietu sadurts —>.
Vai tad Lelde dzīvos?

RAGANA

Nē.

ZEMGUS

(Aizgriežas un paliek zemē sēdot.)

TOTS

(Kurš visu laiku stāvējis nodurtu galvu, pienāk klusu pie Raganas.)

Vai tad tiešām nevar uzcelt?

RAGANA

(Spilgti iesmejas.)

Ha! ha! Spēlē, spēlmanīt!
350 Varbūt uzcels tava spēlei

TOTS

(Skumīgi.)

Visas manas stīgas trūka,

Līdzi mana mīļa sirds

Aiz tās daiļās meitenītes.

Vienu dzelkni bite dzēla,
355 Es aiz sāpēm nevarēju:

(Lūkodamies uz Leldi.)

Tu man dzēli divām acīm —

Nu tu pati nāves dzelta!

(Raugās uz savu vijoli.)

Viena stīga vēl man zelta;

Cukurgaliņš vēl no sirds;
360 Dzirdi, meitiņ, manu spēli;

(Spēlē uz vienas stīgas un dzied.)

Pamigla, mākoņi —

Saulīte cēlās:

Pamiglu izbrida,

Mākoņus izlēca —
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365 izlec tu, meitiņa,

Sprigaņu actiņ!

(Viņš lūkojas noliecies uz Leldi, bet tā paliek nekustoša.)

RAGANA

(lesmejas.)

Ha, ha! Lēti gribi pirkt!

TOTS

(Saņem galvu un sāk raudāt.)

Vai man! vai man!

ZEMGUS

(Uz viņu, draudoši.)

Neraud"! klus'l

370 Tev nav daļas! Daļa man!

TOTS

Ņem sev! Kad tik taptu dzīvai

ZEMGUS

(Skarbi un svarīgi.)

Ņemšu! — Ašāk dodat zārku!

(lenāk Vagars, aiz viņa divi nesēji ar zārku.)

VAGARS

(Pazemīgi.)

Ir jau; mēs aiz durvīm gaidām;

Nedrīkstējām, jo tu sirdīgs.
375 Liec nu, mēs tev palīdzēsim.

(Taisās ņemt Leldi aiz kājām, lai palīdzētu celt zārkā.)

ZEMGUS

(Strauji.)

Neskaries tu viņai klātu!

Nešķīstas tev kunga rokas.
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VAGARS

(Atkāpjas.)

Nē jel! Es — tā vien, tā vieni

ZEMGUS

(Gulda viens pats Leldi zārkā.)

Nesat kapos! Rokat bedri —-

380 Divtik dziļu!

NESĒJI

Divtik dziļu?
Kam tev vajga divreiz dziļas?

(Zemgus izbīda viņus pa durvīm laukā un aiziet līdz ar Va-

garu.)

*

(Tukšā istabā paliek tikai Tots ar Raganu un Aklo un

Klibo nabagu.)

TOTS

(Uztrūkdamies.)

Nes jau projām? — Nes jau projām? .

(Uz Raganu.)

Vai tad nevar? nevar?

RAGANA

385 Nevar.

TOTS

(Dusmīgi.)

Sakaltusi tava māksla.

Sausa kā tavs pīpja repis!

(Uz Klibo un Aklo.)

Klibais, saki!

(Klibais atmet ar roku.)

Aklais, saki!
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AKLAIS NABAGS

390 Mities reiz, tu spēlmanīti!
Tu! tāds čīgātājs bez stīgu!
Sen ar dusmām klausos tevi.

(Nikni, biedinoši.)

Vai jel zini, ko tu gribi?
Piedurties pie nomiruša?

395 lelaisties ar asinszīdi!

Spēkoties ar veļu valsti!

— Vienu mironi grib piecelt —

Visi citi pielips klāt,
Tā kā dubļi līp ap ratu, —

400 Griez tad pasauli vai apkārt!

TOTS

Jā, bet žēl man —i

AKLAIS

(Mēdīdams.)

2ēl man! žēl man!

Kas šo cels par žēlmanīti,

Spēlmanītis vien tik esi!

(Citi līdzi smejas.)

TOTS

4°5 Kas lai žēlo cits bez manis?

AKLAIS

2ēl man tevis paša, muļķa!

TOTS

(Viltīgi.)

2ēl tev arī manas spēles:
Saule liedz tev acu prieku,
Kas jel priecēs tavas ausis,

410 Būs jel tavu ausu saule?

— Saki! jeb es nespēlēšu. .
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(Tāpat viltīgi.)

Vai tad pats tu nocietīsies

Jel vai dienu nespēlējis?

TOTS

Sasperšu pret zemi spēles!
415 Lai tad izput visas dziesmas,

Kad nav dzīves, kam tās dziedāt!

Cik tās dzīves mums, — tik viņa.

(Taisās spēles pret zemi sviest.)

AKLAIS

Rauj tad tevi velns!

TOTS

(Smiedamies.)

Tas neraust
420 Tam jau bailes ir no manis.

AKLAIS

Nakti kapos tev būs iet!

Aukstām, cietām tev būs tapt
Tavām rokām, tavām miesām,

Ka ne mirons nesaspiestu 1

425 Tavai balsij tālai tapt,
Prātam zināt slēptas lietas,

Pārcelt būs tev pusnakts laikus!

Lai par savu tevi skaita

Miroņi, kas nāk no kapa!

TOTS

430 Man ir jāmirst?

AKLAIS

Dots pret dotul

TOTS

Labi, tad es kapos iešu.

298
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Es vēl nākšu paklausīties

Beigu dziesmu — dēls, mans dēliņšl

(Apskauj viņu un aši aiziet Raganas pavadībā.)

KLIBAIS

(Uz Totu.)

435 Ari man ir tev kas sakāms.

Es to mākslu noklausījos —

Es to izlikšu tev citād" —

Klausīsi, tad uzvarēsi.

(Priekškars.)





OTRAIS CĒLIENS

Sena kapsēta.
Vecas kapu kopas un krusti, lieli koki;
viss aizaudzis krūmiem un vīteņiem. —

Priekšā dažas kopiņas kā ciņi. Ir itin

tumšs.

Vēlāk Iznāk mēness, tumši sarkans.
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TOTS

(Viens pats, atsēdies uz kopiņas, spēlē kokli un klusi dzied.)

Spēlēju, dancoju
440 Visu cauru nakti —

(Apstājas un klausās uz atbildi, tad nesagaidījis patrinkšina un

atmet spēlēšanu.)

Es jau vaira nespēlēšu
— let tā spēlīt' pušu.

(Klausās atkal, tad sauc skaļi.)

Zemes māte! Zemes mātei

Dod man viņu atpakaļ!

(Klausās; tad viegli lūdzoši.)

445 Zemes māte, trūdaliņa,

Nejum zaļu maura jumtu,
Neslēdz melnas mūža durvis:

Pazūd manim atslēdziņa.

(Klausās vēl, sērīgi.)

Tiek tev trūdēt baltu sakņu,
450 Kam vēl ņemi baltas miesas?

Sūras zāles, niknas ogas,

Tās lai krīt, tās lai pūst!
Visi ziedi saulē spīd,

Neslēp šo pazemē —

455 Visu ziedu skaistāko!

(Klausās, tad ar uzsvaru, dziļi lūdzoši, pieliecas pie zemes.)

Zemes māte, māte mana,

Tavs dēliņš gauži sauc:

Atmodies, atsaucies,
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Saņem labu vakariņu,
460 Atdod dārgu dzīvībiņul

(Klausās un gaida. lesāk runāt gluži citā balsī.)

Zemes māte, uzklausiesl

Tev es sūdzu laimi, dievui

Ļāva dievs, lēma laime

Pašā dzīves plaukumā,
465 Pašā kāzu naksniņā

Leldei krist nāveklim!

— Tumši kakti istabās,

Vēl tumšāki sirsniņās,

Visi ļaudis žēlabās:

-170 Pārstāj tu — bārenīšus!

(Klausās, bet velti; lūko ar labu pierunāt.)

Zemes māt, gudra esi,

Neņem Leldi pazemē:
Pilna zeme asru birs,
Samirks tavi paladziņi,

475 Saslaps tava smilšu gulta,
I ne vējā neizžūs.

(Norāda uz iznākušo mēnesi.)

Lūk, i mēness lūgdams nāk:

Vaigi sarkansaraudāti!

(Tad runā draudoši.)

Klusa tava sēta taps!
480 šalks tev vējš nedzirdēts,

Dziedās putniņš neklausīts,

Spīdēs saule novārtā:

Lelde pretī nesmiesies.

(Par brīdi, nicinoši, klauvē pie zemes.)

Zemes māt, aizmigule,
485 Vai tu vaira nepazīsti

Savu bērnu īstenieku?

Savu rudzu malējiņu?
Savas zemes valdinieci?

Sava kroņa nēsātāju?
490

— Jūriņ' balta, māsa tava,
Abas kopā sagulāt,
Abas rokās auklējat
Latvi, savu īstu meitu!
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Aizies tavas meitas meita,
49. Kas tev vaigus noglaudīs?

Kas tev matus nosukās?

Krūmu spalvām aizaugs vaigs,
Izkaltis tuksnešiem!

(Vēl par bridi, pārsmiedams.)

Zemes māt, Zemes māt!

500 Aizkurlušas tavas ausis,

Nu tu tapusi jau veca!

*

(Starp kapu ciņiem atskan no zemes apakšas Zemes vēzīša

balss.)

Dzirrrdi!

Ko tu ārdies? Vai tev prāts?
Ņems šis mutē rupjus vārdus!

TOTS

(Uzklausīdamies.)

505 Klau, vai runā?

ZEMES VĒZĪTS

(Palikdams neredzams.)

Kas ar katru runāsies?

Nav tev atbildes, tad klusi!

Dzirrrdi?

TOTS

Ekur! tomēr! — Kas tu esi?

ZEMES VĒZĪTS

510 Šis vēl jautā?! — Zemes balss!

TOTS

Zemei labākas vairs nebij?

ZEMES VĒZĪTS

Es par labu vēl priekš tāda,
Zemes spēlmans — es! — Kas tu?
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Dzīru čīga, kroga brēķis,
515 Trokšņa laidis, sausa dzēris!

TOTS

Atdod Leldi!

ZEMES VĒZĪTS

Mums vai irrr?

Zemes virrrsū, Kungs irr grābis.

TOTS

Kā tam atņemt?

ZEMES VĒZĪTS

520 Zinies pats.
Mums kas irrr no tās?l

TOTS

(Mēdīdams.)

Kas irrr?

Trūdi zemei irr pēc Kunga.
Mani vecā gribēs vilt!

ZEMES VĒZĪTS

525 Neteic vecā — mūžam jauna,
Mūžam skaista zeme irrr.

TOTS

Lelde skaistāka. — Es zemei

Tādas dziesmas uzlaidīšu:

Apsmējējas, ņirgātājas —

530 Smiedamies tās dziedās visi

Tās no laužu atmiņām
Neizcirst ne kapa kaplim!

ZEMES VĒZĪTS

(Steidzīgi.)

Dzirrrdi:

Vīrs, kas divkārt piemin kāju,
535 Tas dos padomu, tam klausi.

Bet nu dziedi zemei slavu!
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TOTS

Slavā skan man visa elpa:
Skaistā zeme, skaistā dzīve,
Brīves gaitā skaistā Latve!

540 Aila, Lelde!

ZEMES VĒZĪTS

Klusi, klusi!

Zemes balsis esam visi:

Šaurā šķirbiņā es dziedu

Vakarā, naksniņā, —

545 Gailīts rītu klētiņā, —

Spēlmans mūžam pasaulē.
Dziesmās visa mūsu laime,
Tās tik palīdzēs i tevim.

Tikai rupja tava dziesma.

550 Es tev dotu savas kokles

Zemes saknes stīdzenītes,

Kad tu solītos drīz nākt.

TOTS

Nākšu, nākšu savu laiku:

Sakne — māte, akmens — tēvs,
555 Čaukstu lapas — māsas manas.

ZEMES VĒZĪTS

Virrsū nekavējies ilgi!
Drīz lien zemes šķirrrbiņā,
Kopā abi spēlēsim!
Dzirrrdi! Dzirrr!

*

TOTS

(Atkal viens; noliecies pie zemes un uzliek savai koklei saknītes

stīgu.)

660 Laika diezgan šķirbā līst,

Pirms es citus šķirbā dzīšu,

Gaidi nu! — (Dusmīgi.) — Klibais nāk,
Aiztrauks vēl padomdevi.

(lenāk Klibais, meklēdams To tu.)



KLIBAIS

Ekur, viendarbis sev sēd!

565 Ko tu viens nu izčīgāji?

TOTS

Ko pusotra izkliboji?

KLIBAIS

(Smiedamies.)

Dusmīgs, he! — Kā pusotra?
Divkārt pieminu es kāju,
Divkārt stipri zemē stāvu, —

570 Tu pa gaisu nogrābsties.

TOTS

(Piepeši atjēgdamies.)

He, tu divkārt piemin kāju!
Teic tu, klibīt, ko lai daru?

KLIBAIS

Ko lai dari? Ko lai dari?

Mēs jau esam veci biedri —•
575 Neatraidi palīdzības!

Neej viens!

TOTS

Nenāk citi.

Ko der sīki palīģeļi?

KLIBAIS

To der: jākaļ tevim bruņas,
580 Lai tev rokas aukstas, cietas,

Ka ne nāve nesaspiestu!

TOTS

Ha! tev tiesa; steigsim!

KLIBAIS

Lūk!

Nu tu skrej, ka netiek līdzi,
585 Gaisa skrējējs!

(Viss piepeši aptumst. Abi nozūd.)
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(Kalve. Pašā vidū gaiši sarkans ugunskurs un lakts; visapkārt
tumšs. Tumsā ļaudis. Pie ugunskura izšķirami: Kalvis un Ra-

gana. lenāk To t s un Klibais.)

VIENS NO ĻAUDĪM

Aši, Toti, mēs jau gaidām!
Mēs tev nācām palīgā.

RAGANA

Pirms vēl pusnakts, jāspēj kalt!

Pirms vēl viens, jābeidz cīņa!

VIENS NO ĻAUDĪM

590 Viens tu nokalt nepaspētu.

TOTS

Ak, jūs lāga palīdziņi!

(Uz Raganu.)

Arī tu te?!

RAGANA

Arī es.

Klus' nu! Steidzies!

VIENS NO ĻAUDĪM

(Uz Totu.)

595 Raugi cimdu!

(Dod viņam nokaltu bruņu cimdu.)

TOTS

(Rauga uz rokas.)

Labs ir!

OTRS

Raugi krūtis!

(Lūko, vai piestāv Totam bruņu krūtis.)
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TOTS

Platas!

(Atdod atpakaļ pārkait.)

KLIBAIS

(Lielīdamies.)

Nebūt' Klibais izdomājis —!

RAGANA

(Tāpat.)

600 Nebūt' Aklais paredzējis,
Nebūt' vecā paragana

Ātru Kalvi raudzījusi,
Velna mākslas uzodusi —

TOTS

(Viņu pārtraukdams.)

Aklais kur?

RAGANA

(Svarīgi, pamācīdama.)

605 Tev kas daļas?
Klausies, kas tev jāpadara:

Kapā jāguļ, sitīs viens:

Kungu zārkā! virsū vāku!

Uzvelc lietuvēna krustu!

oio Teic: gul', maita, ar šo sauli!

Kungs vairs mūžam necelsies.

BALSIS NO ĻAUDĪM

Kungs vairs ļaudis nemocīs!

TOTS

Lelde celsies?

RAGANA

Nav man zinas.



TOTS

615 Ā, nav ziņas?! Ko tad iešu?

Ko der krūms kuplu lapu,
Kad tam nezied sarkans zieds?

BALSIS NO ĻAUDĪM

Vecen, saki! Vecen, sakil

RAGANA

(Uz Totu.)

Velna rija zin, — bet neejl
620 Kas tur ieiet, nenāk ārā.

TOTS

Kas tev daļas?

VIENS NO ĻAUDĪM

(Uz Totu.)

Raugi krūtisl

(Atnes atkal raudzīt bruņu krūtis.)

TOTS

Platas!

VIENS NO ĻAUDĪM

Šaurākas vairs nevar.

KALVIS

(Ģērbies melns ar sarkanu cepuri un sarkanām aprocēm.)

625 Jākaļ platāks pats!

TOTS

(Uz Kalvi.)

Kas esi?

Līdzīgs liecies man, bet svešs,
Domās cerēju es tevi.

Zini sevi, zini mani.
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KALVIS

630 Kas es esmu? Tas es esmu:

Laktā licējs, ļaužu kalējs.
Turies!

(Uzsit Totim uz pleca, tā ka tas atstreipujo atpakaļ.)

TOTS

(Izbrīnījies, dusmīgs.)

Ko tu?!

KALVIS

Pats ir stipris.
635 Sirds tik jākaļ paplašāka!

(Paķer lauznas un ceļ tās pret Toti.)

BALSIS NO ĻAUDĪM

Vai man! glābēju grib nokaut?

KALVIS

Lauzna, lauzi laukā sirdil

(Viņš ar lauzni izrauj Totim no krūtīm sirdi un liek to uz laktu.

Tots atkrīt atpakaj, ļaudis viņu satur.)

KALVIS

(Sit uz laktu, sirdi kaldams.)

Virsū visi veseriem!

(Ļaudis palidz kalt.)

Sārņi, dzirkstēm šļakstāt nost!

640 Plaša, cieta, kvelda topi!
Atdzisīsi, dimants būsi,

Glabājams paaudzēm!
Gatavs! — Atkal krūtīs likt!

(Totim ieliek atkal sirdi krūtīs.)

TOTS

Aidā, kaist!

KALVIS

(Liek ļaudīm, lai rauga atkal bruņu krūtis aplikt Totim.)

645 Bruņas tiek?
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TOTS

Tiek un tiki

KALVIS

Staigā sveiks!

Lauznas paņem, noderēs, —

Darīts darbs, atsvied man!

TOTS

(Paņem lauznas, pārvelk pār bruņu krūtīm miroņu kreklu, apjož

ar sarkanu jostu.)

650 Aidā, aidā!

(Viss piepeši aptumst.)

•

(Kaulu nams kapsētā. Tumšs; sīka, dzeltena skalu uguntiņa, kurā

var izšķirt uz zema galda uzliktu zārku. Pār zārku pārliecies

Zemgus.)

ZEMGUS

(Klusi zem sevis pus skaita, pus dzied senu tautas dziesmu.)

Izjāju kalnus,

Izjāju lejas,
Atradu, atradu

Savu mīju draudziņ'
655 Jau uz bērēm guļam.

Sasitu plaukstas,
Sakliedzu vaiman!

Draudziņu! Draudziņu!
Manu mīļu draudziņ!

660 Kā es viens nu būšu?

Dodat man šķēpu,
Rokat man bedri —

Divdziļu, divplatu,
Diviem kopā gulēt,

665 Man ar mīļu draudziņ'
Kopā kapā gulēt!

(Iznāk mēness, un gaisma krīt uz zārkā gulošās Leldes galvu.

Zemgus paceļ drusku viņas galvu.)
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Lūk, nāk mēness — šīs zemītes —

Acīs tevim raudzīties,

Drīz vairs tevis neredzēs.

(Atskan gluži klusi un tāli «Spēlēju, dancoju» meldioa.l

ZEMGUS

670 Leldiņ, vai tu pakustēji?
Sauc jau mēness pusnaktī?

LELDE

(Nopūšas itin klusi.)

ZEMGUS

Vai tu teic ko?

LELDE

(Klusi.)

Dzīvot — dzīvot.

ZEMGUS

Dzīvo manu siltu roku;
675 Kapā tevi nelaidīšu.

LELDE

(Tāpat.)

Dzīvi — dzīvot!

ZEMGUS

Vai! neviens

Nespēj tevi dzīvu darīt.

LELDE

Nespēj — dzīvu — darīt — Laid

680 Dusēt — aukstā — smiltienē —

ZEMGUS

Es tev smiltis iesildīšu,
Līdzi tevim gulēdams.
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LELDE

Dzīvs un nedzīvs — nesader —

Taisi dzīvs — bēres man —

685 Kā es iešu — miroņos,
Bēru pirtī — nemazgāta,
Bēru drānās — neieģērbta?
Būs man jāstāv — pavārtē,
Ļaunai varai — paņemama—

690 Nebūs man — viņsaulē
Dieva dēli — vedējiņi,

Pērkoņdēli — panāksnieki —

ZEMGUS

Nelaidīšu!

LELDE

Nelaidīsi —■

695 Ņems mūs abus — ļauna vara —

(Viņa nopūšas. Zemgus klusē. Apklust meldija, kura visu laiku

klusi skanējusi.)

*

(lenāk Tots.)

TOTS

Ļaunai varai nepaņemti

ZEMGUS

(Dusmīgi.)

Vai tu spēj dzīvu darīt?

Ko tu trauc veļu runas?

Divus dzīvus nesadzird?
700 Nu man Lelde apklusīs.

TOTS

Klusīs tev, runās man,

ZEMGUS

Cik tu proti, tik i es, —

Es tāpat pirtī dzimis.
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TOTS

Nebakatris, pirtī dzimis,
705 Pirti prot kurināt.

ZEMGUS

Nu, tad dari viņu dzīvu!

TOTS

Laid to vaļā!

ZEMGUS

Ņemsi tu?

TOTS

Nu jau labāk es to ņemu,
710 Nekā ņem to ļaunā vara.

ZEMGUS

Tad neviens!

TOTS

(Pārsmejot.)

Tad lai mirst?

ZEMGUS

Lai tad mirst!

TOTS

(Smejas.)

Ha, ha — draudziņš!

ZEMGUS

(Uz Leldi.)

715 Runā! — Vai tu atkal mirsti?

(Kad Lelde neatbild, viņš krata viņu aiz pleca. Tad gaidījis —

piepeši, nepacietīgi, pārlauzdamies.)

Nemirt tevim! — Nemirt tevim!

(Uz Toti.)

Ņem tad tu to! — Velns tev' rauj!

(Aiziet.)
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(Tots un Lelde.)

TOTS

(Leldes zārkam tuvodamies.)

Runā, Lelde! runā man!

Stipru dari manu sirdi!

720 Jāiet man grūtais ceļš —

Tevis dēļ —

(Gaida atbildes.)

Nav tev vārda!

— Dod jel manim matu stīgu,
Lai es varu uzcelt tevi,

725 Ļauno varu varu veikt!

(Gaida.)

Nedod?nedod?— Tomēr iešu!

Būs tev' jādod miroņos.
Grūtāk veikt, tomēr veikšu!

Stunda nāks, stunda nāks,
730 Stundai līdzi Lelde nāks.

Spēlman, ej!

(Viss piepeši aptumst.)

(Senā kapsēta. Tumsā atspīd vāja mēness gaisma.)

TOTS

(let viens, ceļu meklēdams pa kapiem.)

Tumsā ceļš uz cīņu iet;
Vadi mani, mana dziesma:

(Viņš klusi dzied un koklē.)

Spēlēju, dancoju
735 Visu cauru nakti

Ar vien' daiļu meitiņ' —

(Piepeši apstājas un uzklausās.)



(Atskan sīkas, klusas balstinas no zemes apakšas.)

TRŪDU BALSIS

Spēlmanīti, stājies!

Spēlmanīti, klausies!

Trūdu balsis neaizmirsti,
740 Kas zem kājām čirkst!

TOTS

Kas tur čirkst, kas tur spindz?
Circenīši? — Krāsnis nav.

Bites? — Gulēt aizgājušas.
— Vai nu smiltis runāt sāks?

(Smiltis sāk nedroši spīdēt.)

CITAS SMILŠU BALSIS

745 Nomirušie ceļas,
Smiltainieši runā,
Visi sīki puteklīši
Dienās sirdis bij.

TOTS

(let tālāk.

Šur tur pa krūmiem un virs kapiem sāk lēkāt mazas dzirkstelītes.)

Kas tur spīd? Kas tur mirdz?

750 Maldugunis? Purva nav.

Spīgulīši? — Ziedons garām.

VĒL CITAS DVĒSĻU BALSIS

Dvēselītes siro,

lecerītes spīgo,
Visas zemes aizmirītes

755 Meklē, lai tās dzird.

TOTS

(let tālāk.

No kapiem un celiņiem paceļas viegli putekļi un veļas Totam

pretim, augšup stiepdamies.)
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TOTS

(Apstājas.)

Kas te pretī manim put?
Manā ceļā saceļas?

TRŪDU BALSTIŅAS

(Kopā, skaļāk, neatlaidīgāk.)

Spēlmanīti, stājies!

Spēlmanīti, klausies!

TOTS

(Neklausās un iet tālāk. Viņam pretī no kapiem stiepjas laukā

rokas un kājas; uz ceļa parādās nenoteiktā gaismā saraustīti un

izmētāti locekļi. Apstājas.)

760 Kas te pretī manim stiepj
No tiem kapiem rokas, kājas?
Loceklīši ceļu klāj,
Saraustīti, izsvaidīti:

Kara lauka pļāvumiņš!

TRŪDU BALSTIŅAS

(Kopā, vēl vairāk jaukdamās un neatlaidīgāk pretodamās.)

765 Spēlmanīti, stājies!
Spēlmanīti, klausies!

TOTS

(Neklausās un iet tālāk. Viņam pretī skrej kā ēnas visādi melni

putni. Viņš apstājas.)

Kas tur pretī manim skrej?
Melni putni, plati spārni,
Pūces, ūpji, vakarlēpji,

7?o Sikspārnīši — sikotāji?

(Kad viņš iet tālāk, viņam pretī plešas nenoteiktas ēnas ar baltiem

palagiem.)

Kas tur pretī manim pleš
Baltas paladziņu plēves?

(Izšaujas no zemes puķes gariem kātiem un vēdinājās pret Totu.)

Kas te pretī manim ož

Smagas smacējošas osmas?
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(No kapiem izskrej un paskrej aši garām viens mironis, tad vai-

rāki citi, kapi sāk vērties vaļā; miroņi izbāž galvas laukā; atskan

vaidi.)

TOTS

775 Kas tur pacēlās kā seskis?

Smiltis vien noputēja.
Ko tur kaps atveras?

Balts kas izbēga kā sermuls?

Kas tur galvu laukā bāž?

780 Zilganu kā nosalušu.

Kas tur sten? Kas tur īd?

— Ko tie mani apstājuši?
Trūdu lūžņi, smilšu ļaudis?

(Mēness aptumst, aiziedams aiz mākoņa; mirdz retas zvaigznes.)

Bailēs noslēpjas i mēness,
785 Zvaigznes ierāvušas galvas.

(Ceļas liels vējš.)

Ko to lielo vēju laižat?

Sakāt, ko no manis gribat?

VISAS TRŪDU BALSTIŅAS

(Kopā.)

— Kas zem kājām čirkst —

— Dienās sirdis bij —

790 — Meklē, lai tās dzird. —

(Iznāk un iet garam gara, nebeidzama rinda miroņu, gan bruņās,

gan miera drēbēs.)

VIENS MIROŅU TELS

(Bruņās un bruņu cepurē ar kroni apkārt.)

Spēlman, vienu ej tu celt,

Kur mēs paliekam, tie citi?

Neminēti, neraudāti

Simtu mūžus paklaidā!
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TOTS

795 Kur tik daudzus apžēlošu?

MIRONIS

Kam tev sirds plaša kalta?

TOTS

Lai no spokiem nebaidos.

MIRONIS

Spoku nebaidies, bet darbu:

Vienu mīļu draugu cel,
800 Tūkstoš draugu tev par — smaeul

TOTS

Lelde dzīva taps, ne jūsl
Jūsu miesas izmēslotas,

Trūdi kopā samaisīti —

Pat i ēnas saplūdušas:
805 Neatšķirt, kas viens, kas otris.

Maišu pelni, — kas no tiem

Izcels cilvēkus, kas dzīvi?

PIRMAIS MIRONIS

Dzīvot miesās negribam:
Cīnījušies mēs bez jaudas,

810 Noguruši mēs bez gala, —

Gala mieru, — to mēs gribam!

OTRS MIRONIS — KARALISKA SIEVIETE

— Pacerēs zem baltu sakņu
Miegu vienā medū gulēt.

TREŠAIS MIRONIS — DARBA ĢĒRBĀ

Neļauj mocīt mūs vēl tagad,
815 Velnu rijā mūsu miņu

Kājām mīt — kūlā kult!

CETURTAIS MIRONIS — ZINĀTNIEKA ĢĒRBĀ
Cik mūs min, tik mēs dzīvi.

Ļaunā vara min, mēs ciešam, —

Labā minat — uzlīksmosim!
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PIRMAIS MIRONIS

(Ar šķēpu pie vairoga piesizdams.)

820 Atrieb mūs! izrauj mūs!

Izdzen velnus no tās rijas!
Dzīvi taps i maišupelni.

MIRONIS — KARALISKA SIEVIETE

Garā dzīvosim bez miesu,

Garā mēs jums palīdzēsim,
825 Divtik stipra tauta taps

Seno brāļu kopībā!
Plašas kaļat savas sirdis!

TOTS

Aidā! mani trūdu brāļi!
Jūsu gaitu gribu iet.

830 Dzīvs un miris kopā der!

MIRONIS —
ZINĀTNIEKA ĢĒRBĀ

Trūdu sauju grāb!
Citus un sevi glāb!

TOTS

(Pieliecas zemē un sagrābj saujiņu trūdu.)

Aidā!

MIRONIS — ZINĀTNIEKA ĢĒRBĀ

Ej, nu tu spēji iet!

835 Ej, miroņsvecīti liet!

Ej, nāves uguni ciet!

TOTS

Eju.

(Viss satumst.)

(Kungu kapu pagrabs kapsētā. Grezni nojumi, sienas un griesti

pušķoti kronētiem ģerboņiem. Gar sienām zārku rindas. Priekšpusē

uz paaugstinājuma Kunga zārks ar sudraba apkalumiem. Telpa
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tikko apgaismota no mazas pakaru lampiņas bāli zilā krāsā

priekšmeti nenoteiktā gaismā nojaušami vien.

To t s.)

TOTS

(Aplūko un aptausta zārkus, meklēdams Kunga zārku.)

Te tam Kungam jābūt būs:

Visi tādi ozolzārki

840 Apkaltām mugurām,
Sudrabotām nagliņām.

(No zārkiem put pieduroties.)

Tas te put, — tas te brakš —•

Lai nu visus vaļā plēšu,
Visas smakas saožos?

845 Velns lai labāk visus rauj!

(Pie Kunga zārka apstādamies un to aptaustīdams.)

Are! auksti visi dzelži,
Šim ir tādi paremdeni!
Sudrabotām nagliņām
Apsvīdušas cepurītes!

850 — Tas viņš ira, — dzīveszīdis!

Siltas asins piesūcies,'
Nu ne kapā netop auksts.

(Viņš atvāž vāku. Top redzams zārkā Kungs guļot.)

(T ot s. Kungs.)

TOTS

Lūk, i bārda apsarmota!

(Aplūko zārka iekšieni, gribēdams pats tanī kāpt.)

Nav te ērta gulēšana
855 Blakus tādam platvēderiml

(lekāpj zārkā un apgulstas.)

Melnas drēbes, asins slapjas —

Elpa raujas nāvējama.
Šķavas uznāk putekļos —

Šķaudīt — to jau mirons nevar!

(Mirons sāk zārkā kustēties.)
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860 Pusnakts! klau! mirons kustas!

(Novērodams miroņa nelokanās kustības.)

Neliec ceļus, neliec rokasl

Sjāvu gaisā saslienas!

Arā! lai nu neredz manis,
Ka es kāpju, ceļus lokot!

(Viņš izkāpj no zārka, un tūliņ pēc viņa paceļas un arī izkāpj
nelokanām kustībām Kungs. Tots nostājas tā, ka Kungs viņa tūdaļ
neredz.)

*

KUNGS

(Liels un resns, garos, greznos svārkos, melna samta, baltām zeķēm
līdz ceļiem, balta parūka kā 18. gadu simteni, ap galvu kaula

stīpa ar divpadsmit zobiem kā kronis.)

865 fj—u! ū—u! Pusnakts stunda!

(Kaulus staipīdams un atliekdamies.)

Kurš te guļ? mani spiež?
Kā vai kalns uz pelniem veļas!
Kaulus drumslās salauzīja!

(Žāvādamies.)

Uh, nu augšā, mani kauli!

870 Gorāties no garās guļas!
Aukstu sviedru nu vairs nav —

He, he, he, he, — kurināts

(Atmiņas izgaršodams.)

Triju riju krāšņu guns

Vai tā kaist — kā trīs lāsas —

875 Jaunais, karstais, sarkanasins?!

Hu, hu, hu! — he, he, he!

TOTS

(Uzrunā viņu piepeši.)

Ha, ha! Kungs, — vesels dzēris!

Asins dzertais skurbuls jauks?
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KUNGS

(Sabaidījies, aizskrien aiz zārka.)

Uh tu nu! uh tu nul

880 Kurš te pusnakts stundā nāk

Spokus pašus izbaidētl

TOTS

Kungs, ko velti baidīties?

Spoks i es — tā kā jūs.

KUNGS

Balss ko skarba tev kā dzīvam?

TOTS

885 Dzērājs biju — tādēļ skarba.

KUNGS

Labi, ka tu esi miris,
Dzīvu drumslās saberzētu.

Kas tu esi? Kā še nāc?

TOTS

Es jau guldīts blakus jums.

KUNGS

890 Lūk, pareizi, guļot jutu,
Kāds guļ blakus, kaulus lauž.

TOTS

Gudris Kungs, — kā jau kungsl

KUNGS

(Ar labpatiku smiedamies.)

He, he, dzīvē biju gudris,
Bet nu miris zinu visu.

895 Bet nu saki, kas tu esi?

Tu man sāc iepatikt.

TOTS

Ko nu es? — Kas es esmu?

Krogudzērājs — spēlmanīts.
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KUNGS

(Piepešās dusmās iekaisdams.)

Tāds te manā kapā kāps?!

TOTS

900 Kungs, iekš kapa visi līdzi!

KUNGS

Kas tev teica? Es tev rādīš'!

TOTS

Kungs, pats mācītājs tā teica!

KUNGS

To tu, dzērāj, nesaproti:

Ļaudis visi līdzi gan
905 Kunga priekšā, betne Kungam! —

Bet nu saki, ko tu nāci?

Kurā laikā esi miris,

Manim nezinot?

TOTS

Nupat.

KUNGS

910 Kad tev dzēra bēres?

TOTS

Bēres?

Bēres kas man dzers? — Tāpatl

KUNGS

(Smejas.)

He, he, hel

TOTS

Piedzēros un kapā grūda!

KUNGS

915 He, he! Bet kur tava bedre?
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TOTS

Raks man bedri?!

KUNGS

(Smejas.)

He, he, he, he!

TOTS

Ej pie velna! manim teica —

Tad es nācu še pie jums.

KUNGS

920 He, hu, hu! hu, hu! hu!

Jā, es velns! Vēl vairāk esmul

Kā es rauju, tirdu, zīžu —

He, kad stāstīt! — ta tad smiekli!

TOTS

Kungs, vai kāzās nebijāt?

KUNGS

(Vēlīgi smejas.)

925 Hi, hi, kāzās —

TOTS

Dzērāt asins?

KUNGS

(Smiedamies.)

Nevar teikt.

TOTS

Es visu zinu;

Es jau mirons: jauna meita,
930 Dancinājāt, kaklā kodāt —?

KUNGS

He, he! hi, hi!
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Sūcāt asins?

KUNGS

Jā, tu mirons, visu zini!

Man vēl šaubas bij par tevi,
935 Nu vairs šaubu nav nekādu.

TOTS

(Dusmās un riebumā.)

Ak tu sātans! asins zvērs!

KUNGS

Tā, tā, lādi! — Branga meita,

Pilna asins, jauna, garda!
Izsūcu trīs smagas lāsas, —

940 Kaulos svilst kā karsta dzelzsl

TOTS

Nolādētais! rauj tev' jupis!

KUNGS

Nē jel, jupi nepiemini!
Lādi: belcebuls vai sātans, —

Jupis, pagāns, tā man bail!
945

— Es būt' vēl to meitu sūcis,

Vājš man vēders, vairāk nenes,

Pilnā māgā grūta guļa:
Galva reiba triju lāsu

Tā kā triju mucu vīna.

(Viņš klakšina ar mēli garšodams.)

950 Tūdaļ skrēju kapā gulēt,

Aizgulējs būt' pusnakts stundu —

Šonakt pilī ķēniņsvētki.

TOTS

Riebeklis tu! Tevim grūst
Pīlādžmietu vēderā!

328
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KUNGS

(Bailēs.)

955 Traks tu! Lai diespas', tā nel

Tad jau es vairs nevarētu

Apkārt staigāt ļaudis sūkt!

TOTS

Vai tad tiesa gan, kā saka?

KUNGS

Tiesa, tiesa! Lai diespas'!
960 Sadur sirdi, nocērt galvu,

Tad es vairs ne pakustēt,
Ne vairs ļaudis spētu spiest,
Ne vairs valdīt tos ar spēku,
Ko no viņiem pašiem sūcu!

965 Tie tad valdīs paši sevi!

TOTS

Tu kur paliec?

KUNGS

Jāsapūst!

TOTS

Nu, un beigās? Raus vēl velns?

KUNGS

Lika gaidīt! Kas šim dos?

9?o Noslēpums, — tu pats jau zini.

TOTS

Nesen miris es, vēl jauns;
Es tik dažu vien vēl zinu, —

Tu jau vecs, tu zini visu.

KUNGS

Jā, es gan; es zinu visu.
975 Ja tu mani smīdināsi,

Es tev teikšu. Garš te laiks:
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Kad tu, mirons, dabūsmiet?

Tur tie veči, mani senči.

(Rāda uz zārku rindu.)

Tie tik stulbi, to vien triec,
980 Kas jau dzīvē triekts un triekts;

Jauna nezin tie nenieka.

TOTS •

Triec ar citiem!

KUNGS

To tik nel

Zemie slāņi!

TOTS

985 Jā, jūs kungs, —•

Jūsu pelni kuplāk put,
Jūsu kauli sausāk grab,
Jūsu smaka niknāk ož.

KUNGS

He, he, labi.

TOTS

(lesmejas skaļi.)

W0 Ha, ha! ha, hal

KUNGS

Ko tik neganti tu smej?
Tā kā dzīvie, — ausīs džinkst!

TOTS

Par tiem dzīviem jāsmejas:
Teic, kā izsūktos var glābt!

KUNGS

•95 Var jau, var jau, — tikai grūtii.
Sūktās asins jāatņem.
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TOTS

Kā tad atņem?

KUNGS

Nevar teikt.

TOTS

Labi, labi, •— pateiks citi,
1000 Es tiem jauki paspēlēšu.

KUNGS

Ko? tu spēlēt arī vari?

TOTS

Es jau teicu, — spēlmans esmu.

KUNGS

Ā, jā, jā, — mans prāts sāk aizkrist:

Vecums, — un šī skurba — asins

1005 Vairāk reibina par vīnu.

Spēlē nu!

(Taisās dancot.)

TOTS

Nevar spēlēt, —

Citiem spēlēšu, kas saka.

KUNGS

Nu, apžēlo, — kā lai saku,
1010 Ka man pašam jāšķērž vēders?!

Pats es gribu paturēt
Sevim izsūcamu tautu.

TOTS

Tu jau nezin', — lielies vien:

Izsūktos jau paglābt nevar!

KUNGS

1015 Kā tad nevar! Ak tu muļķis!

Miroņsvecītes tik vajag.
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Šonakt velnu pilī būs.

Šis man mācīs?

TOTS

Labi, labi.

KUNGS

1020 Nu jel, spēlēl

TOTS

Jāiet gulēt;
Jāmeklē vēl naktij mājas.

KUNGS

Paliec šeit! Kopā iesim,

Velna pilī uzspēlēsi.

TOTS

1025 Kapsētā man pirmā nakts,

Kā lai tūdaļ dejot skrēju?

KUNGS

Tiesa! tiesai Tu jau zini:

Aizliegts ir, bet — sver mans vārds.

Es jau vestu arī meitu,
1030 To, kam šonakt zīdu asins,

Ļautu diet i tev ar viņul

TOTS

Kas man deja? — Gulšos te.;

KUNGS

Vienu tevi neatstāšu,
Ka tu manim nenozagtu

1035 Sudrabnagliņas no zārka.

— Nu ir laiks pili ieti

(Sit plaukstās, kas skan ka koki.)

Opā, sulaini
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(Atskrien Velna zēns.)

VELNA ZĒNS

Kungs, es klāt!

KUNGS

Pos uz deju, labi skaistu.

VELNA ZĒNS

(Rādīdams uz Totu.)

1040 Kungs, kas tas tāds?

KUNGS

Spēlmans.

VELNA ZĒNS

Dzīvs?

KUNGS

Muļķi! — vai tu neredz'? Mirons.

VELNA ZĒNS

(Bailīgi pretī runādams.)

Kungs —

KUNGS

1045 Triep matos miroņtaukus!

VELNA ZĒNS

(Apjucis.)

Matos?

KUNGS

Matu vietā tārpi,
Gari, melni tākā mati.

Vai tev pirmā reize redzēt?
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1050 TJsās ieberz raganvēmas!
Svārkiem uzber bijās pīšļus!

Pagrāb tur tos senču trūdus!

VELNA ZĒNS

(Lūkodamies uz Totu.)

Kungs, tas —

KUNGS

Uzacīs liec dēles!

1055 Mēles sliekas mutē sadzen!

Kaklautiņā apliec čūsku!

Kājai izkritis tur skriemels —

(Rāda uz savu kāju un kauliņu zemē.)

Liec to vietā, — šis man spieda.

(Rāda uz Totu. Velna zēns paceļ kauliņu un ieliek Kunga kājā.)

TOTS

(Neviļus iesmejas skaļi.)

Ha, ha! ha, ha!

VELNA ZĒNS

(Izbijies.)

1060 Dzīvs viņš, dzīvs*

Skaļi smejas.

KUNGS

Jā, džinkst ausis.

TOTS

Lūk, es pakaļtaisu dzīvus;

Daudz vēl protu tfidu joku.

KUNGS

(Uz Velnēnu.)

sWS Nu, ko baidies? Dumjš kā velnsl

VELNA ZĒNS

Viņa dvašai dtfvt smaka —

Runā viņi, tt4pHi*Ufc! —

Acis atspīdu?*» 0* s&ttles!
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KUNGS

Vēl ir jauns, — šonakt miris!

1070 Man, lūk, acīs ķirmju galvas,
Tās tik skaisti, melni dzirkst!

Nu, bet es jau esmu kungs!

4 VELNA ZĒNS

(Pielikdams roku Totam, kurš to atgrūž.)

Kungs, no viņa siltums nāk!

Labāk saplēsīsim viņu!
1075 ja ir dzīvs, tad būs reiz beigts,

Ja ir mirons, kas tad kait?

KUNGS

Jā, kas droši, tas ir droši!

(Uz Totu.)

Daudz tu jautā slēptas lietas:

Kā man vēderu var šķērst
1080 Ar to velna sakumgalu,

Labāk nāc, lai plēšam tevi!

Tev vienalga, mums būs prieks.
— Aši, aši, jāiet diet!

TOTS

Lūk, tik gudrs kungs un tic, —

1085 Ko tik papūš sulains velns!

Lai tad velns tev spēlē deju!

VELNĒNS

(Tiepdamies.)

Jā, no viņa siltums nākl

TOTS

Muļķi! manas miesas aukstas,

Cietas, stingušas kā dzelzs.
1090 palūk!

(Sniedz Kungam un Velna zēnam raudzīt savu roku ar bruņu

cimdu.)
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KUNGS

Aukstas!

VELNĒNS

Jā, — kā dzelzs!

KUNGS

(Nepacietīgi un augstprātīgi.) tt»

Jā, tik stingušas kā dzelzs!

Zinu es, kas silts! es dzēru!

VELNĒNS

(Uz Totu.)

1095 Dod to roku, lai es spiežu!

(Spiež Tota pasniegto roku.)

TOTS

Ko? vai cieta?

VELNA ZĒNS

Dzelzs!

KUNGS

Kā dzelzs!

TOTS

(Uz Velnēnu.)

Es nu spiedīšu, dod tu!

(Kamēr Velna zēns atbrauka savu roku, Tots apgriežas un izņem
no azotes lauznas, ar kurām tad pēc saspiež velna roku.)

VELNA ZĒNS

(Kliedz.)

lioo Vai man! vecmāt! Laid, tu sātans!

KUNGS

(Sniedz Totam savu roku.)

Spied nu man!

(Tots dara tāpat kā ar velnu.)

Vai man! pušu!

(Vaimanā un noskatās uz nobirstošām kaulu šķēpelēm.)
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TOTS

Vai es miris?

VELNĒNS

(Aši.)

Dikti miris!

KUNGS

1105 Vairāk miris nekā visi!

Nespiež tā ne vecie kungi!

Parauj velns to mazo velnu!

TOTS

Parauj velns jūs abus divus!

VELNA ZĒNS

He, hel

KUNGS

(Dusmīgs un uzbudināts.)

1110 Muļķi, ko tu smej?

TOTS

(Ņirdzīgi.)

Smej, ka tevi viņš tad raus,

Kad par velna kalpojumu
Tev būs jāmaksā ar dvēsli.

KUNGS

(Lielīgi.)

He, he! Es tos velnus vilšu:

1115 Nebūs jāmaksā man dvēsle.

Pestīšana ir iekš manis.

Gudris es: man burvja rīks

Rīklē slēpts, — to nevar atņemt;
Tik, kas paņem to bez varas,

1120 Tas var paņemt mani līdzi.

(Uz Velna zēnu bargā balsi.)

Sulain! sakārto man kaulus:

Roku spiežot, sajukuši,
Pati roka salūzusi.



Pacel drumslas! Saber šel

(Rāda uz piedurkni.)

"25 lesim, spēlmani

TOTS

Nav man gribas
Redzēt tur tik sīkus velnus.

KUNGS

Oh, pats Trejgalvs būs ar galmul
Visi augstmaņi un dāmas!

VELNA ZĒNS

H3O Jā, lai nāk, tur izmeklēs

Vecais velns, vai ir šis miris.

TOTS

Kad man netic, tad es eju.

KUNGS

Ašāk! ašāk!

TOTS

Ašāk nevar.

1135 Es vēl jauns, tik šonakt miris,

Neprotu tā skriet kā jūs:
Jums būs jānes mani līdzi.

KUNGS

Sulain, nes to!

VELNA ZĒNS

Man par smagu!

KUNGS

1140 Aši! aši! Nesam abi.

TOTS

Ailal

(Kungs un Velna zēns abi uzsēdina sev Totu un aiznes to.)

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

Rijas priekša fantastiskā stilā.
Tikai neskaidros apzīmējumos saredza-
mas lielās ēkas daļas; jumti, piedarbs,
vārti. Apkārt koki.

Ir dziļa nakts.
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(Tots. Kungs. Velna zēns.)

TOTS

(Top nesus ienests no Kunga un Velna zēna.)

Nesat mani — tā — es jauns,
Pirmā nakts man nomirušam:

Ne vēl gaisā protu skriet,
1145 Ne vēl čukstot parunāt.

VELNA ZĒNS

(Nolikdams Totu un rokas staipīdams.)

Ak tu velns, kā nokusām!

KUNGS

Kungam neder nastas nest,

Tik jau ašāk dejā gribas.

VELNA ZĒNS

(Uztraukdamies un ostīdams.)

Kas te tāda cilvēksmaka?

KUNGS

1150 Ko nu?! Kam tad dūšas būs

Nākt, kur velnu tāda drūzma?

TOTS

Dzi! jau spēlē! — Ak tu posts!

Skrejot aizrāvās man elpa.
Gribu atelst.
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KUNGS

(Dusmīgi uz Totu.)

1155 Velns lai tevil

Pūties sevim! Mēs gan iesim.

(Abi ar Velna zēnu aiziet.)

•

(lenāk Neredzīgais nabags.)

TOTS

(Klusi.)

Vai te cilvēks?

NEREDZĪGAIS

(Tāpat klusi.)

Spēlman, esi

TOTS

(Uztraukti.)

Bēdz, jeb beigtsl

NEREDZĪGAIS

1160 Gaili nesu:

Spēlmanim būs saules spēlmans,
Līdzēs velnus aizdziedāt!

TOTS

(Aši.)

Palaid ārdos!

(Tuvodamies viņam, mīļi.)

Vecīt, tu

1165 Man vistāļāk izsekoji!

NEREDZĪGAIS

(Savu aizgrābtību slēpdams.)

Sveiks, mans dēls. — Mans dēls. — Es eju.

(Viņš aiziet.)
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(Latviešu rija. Rijas krāsns. Rijas piederumi, spriguļi, zārdu kārtis,

koka āži. Rija ir fantastiski pārpuškota velnu piederumiem par

velnu vecā pili.)

*

(Liels pulks velnu, kas svin velnu svētkus. lenāk Tots.)

TOTS

Kas to velnu saskrējušu!
Biezs kā skudru, — pilns, ka čaukst

(Uz velniem.)

Ļauns vakars! Velns palīdz!

VELNENES

1170 Kas tas tāds ir?

VELNI

Ko šis tā brēc?

MIROŅI

Trūdi vien put!

VELNS AR SLOTAS KĀJU

Ko šis novēl? — Ļauns vakars!

TOTS

Ko tad vēlēt, slotas kāja?
1175 Dievs palīdz? — Svēts vakars?

(Velni viebjas.)

Velna ļaudīm velns palīdz!

(Viņš lūkojas apkārt pēc palīga; uz velna meitām.)

Zaļmat, rudac, pūķazotel

(Uz vecu raganu.)

Degunknābe, ostītajā —

Tu jau gudra: — vai nav tiesa?
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VELNENES

1180 Tiesa, tiesa!

VELNS AR SLOTAS KĀJU

Kas tā saka?

VECĀ RAGANA

Gudris saka, muļķis tu!

TOTS

(Piemīlīgi.)

Velniņu bērniņi,
Raganiņu meitiņas —

HB5 Vai ir te Lelde?

VELNENES

Kas tāda Lelde?

TOTS

Jauna, jauna jaunmirite.

VELNENES

(Dusmīgas, viena caur otru.)

— Tādas te nav —

— Nedrikst te nākt —

1190 — Vajdzīga nav —

VECĀ RAGANA

Še tevim dēķens

Raganu meitiņu!

(Uzgrūž lotam virsū velnenes; tas ķer, tās spiedz, tad piepeši

atkāpjas.)

JAUNĀS VELNENES

Skat, skat, paskatāt!
Kas šis tāds ir? —

1195
— Rokas tik mīkstas. —

Vai šis ir mirons? —

Vai šis ir velns? —
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TOTS

Skat, skatāt, skat!

(Grozās viņām priekšā.)

Priekšā mirons, pakaļ' velns,
1200 Pašā vidū spēlmanītis.

Bučot gribi? Kuru galu?

VELNENES

Hi, hi! Nekauns!

TOTS

Nu, kas jūs?

Zņauguvītnes, zili mati:

1205 Tu tā esi — dzīvžņaudzene:
Vītnēm žņaudz, matos kar.

VELNENES

(Smejas.)

JAUNĀ VELNENE

Es kas esmu, pasāk' drīz?

TOTS

Zaļi mati, sarkans guns:

Sūrdedzele, sirdsrāvele.

1210 Man ko dosi, pasāk' drīz?

JAUNĀ VELNENE

(Apgriežas.)

Še!

VELNENES

Mēs kas esam?

TOTS

Mušmirītes, —•

Jaunu prātu tumšotajās —

1215 Krūklenāju krellītēm.

Kā jūs mani cienāsat?

Retu viesi atnākušu?
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(Viena caur otru.)

— Vīzīšu blinas —

—Pastalu pīrāgi —

— Tīmekļu plāceņi —

— Hi hi hi hi! hi hi hi — hi!

VELNI

(Smejas.)

— Zirgu desas — govju rauši —*

-Vējā žauti — saulē cepti —

TOTS

(Nicīgi.)

Tik to jūsu gardumeļu!
WM Ragansmiekliem apkaisītu,

Velnu spļaudiem apspļaudītu.
— Nav jums cepts grēku šķiņķis?
Apkārt sirdis — sīpoliņi?

VECĀ VELNENE

Ak, tas gards! ak, tas gardsl
s.»O 2ēl, mums nav pagādāti!

Ko tas jēdz, Bluķa kāja?!

VELNENES

Ņem, kas manim gardākais:
Zirneklīšu sausi zirņi,

Miroņtaukos pasautēti!

VELNS

1235 Ej tu purvā, velna skuķil

(Uz Totu.)

Es tev došu, laizīsies:

Čūsku desas, asins dzira,
Asar' degvīns, divkārt degts,
Galvas kausā tārpu vira!

TOTS

1240 Gardas gan! — Atēdušās.
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VELNS

(Piedāvā.)

Piestā grūsti miroņkauli,

Ragankrēpēm piparoti!

TOTS

Veca mode. — Vai jums nav

Sērgās sautēts kunga kuņģis?
1245 Pārbaroti resnvēderi,

Badmireļu kaulu pilni?

VELNS

Nav, bet nāc! ņem par labu!

TOTS

Sagrauzdētu smadzeņsauju?
Sadurstītu siržu sūrstēs?

VELNENES

1250 Ak tu velns! ak tu gardsl
Tek siekalas iecerot.

VELNI UN VELNENES

Nāc, nāc nu, sēsties!

(Uz resniem velniem, kas sēž pie gaida.)

— Caurais maišelis,

Pavirzies nost!
1255.— Vai tu vēl neesi

Pilns līdz ūkai?

RESNAIS VELNS

Pirmais vēders pilns,
Otrais karājas tukšs.

Nu tik pakāršu
1260 otro, ko pildīt.

OTRS EDEJS — VELNS

Raganas, žagatas,
Došu pa sāniem!
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Ko vedat tēviņu
Mielastu rit?

TREŠAIS VELNS — ĒDĒJS

1265 Te labas aprindas,
Ko šis te spiežas?
Pirmnaktis mirons,

Prastais spēlmanis!

RAGANA

Prasts tu pats! tukšēdels!

1270 Viņš tik zin smalkas ēsmas:

Degšus iekšas izdedzina.

TOTS

Jēlakampji, platrīkleņi,
Est gan labāk es jums dotu.

KĀDS VELNS

Dzi! vai dotu? Kā tu teic?

JAUNS VELNS

(Pienāk aši, uz Totu.)

1275 Jaunmireli, dzi, nāc šurp!
Bluķa kāja tevi sauc.

TOTS

Pats lai nāk!

BLUĶA KĀJA

(Atklumburo.)

Kas šo vedis?

TOTS

Resnais kungs — kas tur guļ:
1280 Divas meitas mugurā

Vakariņām pupas kuļ.
lesim meitām palīdzēt!
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BLUĶA KAJA

Stāv'! ko piemin Bluķa kāja,
Tas ne kustēt!

(Piemin Tota kāju.)

TOTS

1285 Ko nu mels?

Pacel bluķi, mēģināsim.

(Kad Bluķa kāja apgriežas un paceļ bluķi no Tota kājas, Tots

pašauj viņa asti zem viņa paša bluķa kājas.)

Lūko nu! Kustēt var?

BLUĶA KĀJA

Ne no vietas!

TOTS

(Uzlec viņam mugurā.)

BLUĶA KĀJA

Uil Ko dari?

(Midās ar otru kāju.)

TOTS

1290 Sanākat, sanākat!

Būs jauna deja!

VELNENES

Jauna,jauna, jau — jau —

Še gari laiki!
Še garas žāvas!

1295 Hi hi hi, hi hi hi!

TOTS

Danco nu priekšā
Ar vienu kāju,
Mēs visi divām

Dancosim pakaļ.
1300 Raganeles, spurkš!

Velnereļi, spraukš!
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VELNENES

(Smejas.)

Raganas, šļaganas!
Sanākat skatīt!

Jaunmira dancina

1300 Vecbluķa kājul

VELNI

(Smejas.)

Bluķa kāja lec! Bluķa kāja lec!

BLUĶA KĀJA

(Spiedz.)

U—u—i! v—v—i!

(Saskrien velni.)

VELNI

(Bažīgi spiedz.)

Kas tad te irr?

Kas tad te irr?

BLUĶA KĀJA

(Nikni brēc.)

1310 Raujat zemē! plēšat pus i

Saucat veco! U—u—il

VELNENES

(Smejas.)

Raujat zemē sev ragus!
Plēšat pušu sev nagusl
Gribi pakavu — bācl

1315 Gribi papuvi — nāc!
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(lenāk vecais Trejgalvis-velns, trejām galvām un trejām
astēm, kuras apvītas ap kājām un ap vidu.)

TREJGALVIS

(Īgni-)

Kāršu spēlē iztraucēja! — 1
— Man bij desmit cilvēkacu —

— Nu? Kas ira? —

TOTS

(Uz Bluķa kājas sēdēdams.)

Trejgalv, sveiks! Trejast, sveiksi

1320 Kam tev desmit cilvēkacu —

Pašam sešas velna acis.

Ko tās kārtis? Jautrāk še!

TREJGALVIS

(Nožāvājas.)

Ko tās kārtis? Ko tā dzīve?

Nu?

BLUĶA KĀJA

1325 Jautris jaunmirs!? sēst uz manil
Nez kur nācis? būs jau kungs 1

VIENS VELNS

Atņem skuķus!

OTRS VELNS

Smādē ēsmul

SLOTAS KĀJA

Jaunas modes runā ieved!

BLUĶA KĀJA

(Smagi pūzdams, uz Totu rādīdams.)

!330 Smags kā maiss! — Sāja smakai

Mirons vieglis — būs vēl dzīvs?
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TREJGALVIS

(Uz Totu.)

Kāp tu zemē! — Apostāt!
Kad ir dzīvs — cepets būs!

VELNI

(Priecīgi.)

U—u—v! u—u—ul

BLUĶA KĀJA

(Vajā ticis, spaida savu asti un kājas.)

VELNI

(Taisās apostīt.)

TOTS

(Pūš dvašu augšup gaisā.)

1335 Nu es pūšu. Ostāt, ostāt!

VIENS VELNS

(Snaigstās gaisā, palēkdams.)

Augstu smaka, nevar sniegti

CITS VELNS

(Ož Totam pie deguna. Tots iesit viņam no lejas pa smakri;

iesaucas.)

Asa smaka! nevar ciest!

TREŠAIS VELNS

(Ož zem paduses.)

Āža smaka! nevar spriesti

VAIRĀKI VELNI

(Ostīdami ap galvu.)

Sāja smaka! dzīva smaka!

TREJGALVIS

1340 Nu, tad cepets! — Krāsnī grūst!
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TOTS

(Atlec uz velneņu pusi.)

Kuru galu muļķi ož?

Augšējs dieva, zemējs velna:

Skuķes, ožat īsto galu!

RAGANAS

Laba smaka! velna smaka!

TOTS

1345 Ko nu teicu?

(Tad uz Trejgalvi, sniegdams viņam roku, kura trūdus grābusi.)

Paod šo!

TREJGALVIS

Trūdi, trūdi! senu seni!

Pirmais labums, smalka smaka!

Mutē tik tev — smaka dzīva.

TOTS

1350 Vakar miru — pārpalika.

TREJGALVIS

Jā, bet trūdi — senu seni?

TOTS

Vai tad dzīvie nevar trūdēt?

Daudzi trūd jau, dzīvi esot.

TREJGALVIS

(Pasmīn.)

Ir jau, ir jau! — Kas tāds esi?

TOTS

1355 Priekšā mirons, pakal' velns,

Pašā vidū spēlmanītis.

(Pastrinkšina stīgas.)
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TREJGALVIS

(Neticīgi.)

Pirmā dzirde, —

TOTS

Spēlmans labāks

Dzīvs, ne izcepts. —

TREJGALVIS

1360 Paspēlēl

TOTS

Nevar. Stīgas vēl no dzīves.

Dzirdot dzīvot iegribētu
Tu un visi tavi velni.

TREJGALVIS

Spēlē! tomēr!

TOTS

(Klusi iedziedas.)

1365 Spēlēju, dancoju —

Visu cauru nakti —

(Visi apklust.)

(Piepeši ies -ricn Velna zēns.)

VELNA ZĒNS

(Brēkdams.)

Au! au! — nav! — nav! naul nav!

TREJGALVIS

Ko tu bļauj? Kā tev nav?

VELNA ZĒNS

Mēs ar Kungu — vedām šurp —

1370 — Viltus mirli — spēlmanīti —
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— Durvju priekšā atstājām —-

Puspasauli apskraidīju —

Nu vairs nava — nav — nav — nav —!

(Sāk atkal gaudot.)

TREJGALVIS

Muļķi! palūk! Vai nav tas?

(Rāda uz spēlmani.)

VELNA ZĒNS

(Apjucis.)

1375 Va—va, tas! va—va, tas!

Viņš jau dzīvs.

TREJGALVIS

Miris, miris.

VELNA ZĒNS

Kungs man teica, esot dzīvs —

(Uz Totu.)

Dzīvs tu — dzīvs tu!

TREJGALVIS

»380 Dodat Kungu!

VELNI

Guļ kā mēslis.

TREJGALVIS

Karstus dzelžus!

(Velni priecīgi aizvelk Kungu karsēšanai dzelžiem.)

VELNA ZĒNS

(Klusi Trejgalvim pie auss.)

Dzīvs! nudien!

TREJGALVIS

(Norūc.)

Hm, bet spēlē,
1385 Visas dzīslas raušus rausta.
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VELNA ZENS

(Nepacietīgi lec uz vietas.)

Dzīvs ir! dzīvs ir!

TREJGALVIS

Ko tu bļauji?

VELNA ZĒNS

Ko ved dzīvu izost ziņas?

VELNI ap BLUĶA KĀJU

Tiesa, tiesa Velna zēnam.

(Atved Kungu, kurš vēl kā piedzēris.)

TREJGALVIS

1390 Piesvempējies Kungs kā ezersl

KUNGS

(Garšodams.)

Trijās lāsas meitas asins!

TREJGALVIS

Jā, trīs lāsas! Velns dzer spaiņus!

VELNA ZĒNS

(Uzbāžas Kungam, uz Totu rādot.)

Dzīvs tas! dzīvs tas!

KUNGS

Ej pie ve!na!

1395 Pēc es viņu apēdīšu.

(Uz Totu.)

Tagad spēlē! He, he, he, he!
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TOTS

(Nicīgi.)

Tārpu tarba! pelnu maiss!

Spļāviens esi tu, es spļāvējs!

KUNGS

Tirtil tirli! tirli! li!

1400 Kur ir Lelde? Padancosim,

Tevim arī ļaušu riņķi.

VELNĒNS

Atkal Lelde! — Velna Lelde!

TOTS

(Uz Trejgalvi.)

Tu tik vienīgs vari Jaut.

TREJGALVIS

Es tik vienīgs.

VELNĒNS

(Uz Trejgalvi.)

1405 Jaunmirēja.
Neļauj, neļauj!

TREJGALVIS

Nepaļaušu!

Pasarg velns! Klizmā kļūsim.

KUNGS

(Uz zēnu.)

Atved.

VELNA ZĒNS

1410 Nevar.

KUNGS

Pavēl kungs!
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VELNENES

(Smej.)

Lūk, tas pūslis iepūšas.

BLUĶA KĀJA

(Uz Trejgalvi.)

Jaunmirējs i tas.

(Rāda uz Totu.)

Ko paļauj?
1415 Izošņājis maitās elli.

TREJGALVIS

Paspēlēs — tad vēlāk cepsim.

TOTS

(Nicīgi.)

Mani cepsat? Spaļu velnil

Kam man vajga izost elli?

Ko man jūsu prastā balle?

1420 Lūgšus lūgsat — nespēlēšu.

TREJGALVIS

Nejokošu. Spēlē 1 kļaus'l

Nespēlēsi — tūdaļ cepsiml

TOTS

Ko jūs manim padarlsat?
Vai tad cepts spēlmans spēlē?

1425 Nedzirdēt jums skaistas spēles.
Jums tik žāvas, garlaiks vien,

Neprotat ne dancot, spēlēt,
Jokot. — lešu.

TREJGALVIS

Neej! Paga!
1430 Protam arī dancot, spēlēt.

Būs mums joki: riju kulsiml

(Sit plaukstas, tad skaita.)

Abraka, šabraka,

Kuļamie kūļi!
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Triku traku! triku trakul

1435 Spriguli klaukš!

BLUĶA KĀJA un CITI VELNI

(Uztraucas.)

Kam teic vārdus, tam tur (Uz Totu rādot) dzirdot?

Svētos vārdus!?

TREJGALVIS

Tas mūs smej.

(Uz Totu.)

Ko nu teiksi? Lūk, būs joki?
1440 Klau, i dziesmas! Protam mēs

*

(Skatuve piepeši aptumst, tad dzird daudz vāja» balsis levaidamies

un palsā gaismā redz miroņu ģindeņus un kaulus, kurus velni

lēkādami kuļ kaulu spriguļiem.)

MIROŅU BALSIS

Vai! vai! vai!

VELNU KŪLĒJU DZIESMA

Kul, kul, kul, kul, kul!

Cilvēkkauli, miroņkauli,

Gul, gul, gul!
1445 Guli, guli, gul!

MIROŅU ATBALSIS

Vai! vai! vai!

VELNU BALSIS

Spriguļkāts — stilba kauls,

Spriguļvāle — liela kauls,

Sprigujsaite — rokas dzīsla:

1450 Kul, kul, kul!

Kuli, kuli, kul!

MIROŅU ATBALSIS

Vai! vai! vai!
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VELNU BALSIS

Lieli graudi — sirdis,

Mazi graudi — acis,
1455 sīki ašķi — zobi:

Bir, bir, bir.

Put pelavas — asarmigla,
Put, puti, put!

MIROŅU ATBALSIS

Vai! vai! vai!

TREJGALVIS

1460 Nu, kā ir?

TOTS

Tas nekas.

Paklau tikai, nu nāks joks!

(Skaita.)

Miroņi, miroņi,

Ceļaties augšā!

(Velni smejas un plaukšina.)

1465 Aizdegat, aizdegat

Miroņu svecīti.

(Velni uztraucas un apklust.)

TREJGALVIS

(Apmulst, tad aši.)

Vai nu trakais!

Abru, kabrul

Abru, kabru!

1470 Nost! nost! nost!

TOTS

Ha, ha!

MIROŅU BALSIS

Glāb, glāb, — liesim,

Svecīti liesim:

Trūkst treju lāsu.
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TOTS

1475 Ā, ā, trūkst treju lāsul

(Parādība pazūd.)

*

TREJGALVIS

(Lielā uztraukumā.)

Nemin'! nemin'! — Plēšat Totul

BLUĶA KĀJA

(Tāpat.)

Plēšat! plēšat!

SLOTAS KĀJA

(Tāpat)

Raujat! raujat!

VISI VELNI

(Galīgi uztraukušies.)

TOTS

(Mierīgi smiedamies.)

Vai nu nebij velnīgs joks?
1480 par tiem jūsu jokiem labāks!

TREJGALVIS

(Pirmais no bailēm attapdamies.)

Pasarg velns! Tādi joki!
Tā var postīt visu pekli.
Tad tu tāds! lūk, tad tādsl

TOTS

Jā, bet mirlas izjokoju.

TREJGALVIS

1485 Bailēs dreb vēl visi kauli,

Astes raujas čokurā!

Tā vairs nedar'! Labāk spēlē!



TOTS

Nu, tad būs jums velna gabals.
Dod man vienu velna stīgul

TREJGALVIS

14*8 Kas par stīgu?

TOTS

Velna asti.

TREJGALVIS

Ha, ha! labi. Ņem, ko gribi!

TOTS

(Uz velniem.)

Nu jūs krietni pārbaudīšu:

(Velni sabaidās un levelk astes; visi top pazemīgi)

Nāc tu, zeņķi, dzīva odējs!

VELNA ZĒNS

!4t5 Piedod! vai man! Nerauj, vai mani

TOTS

(Norauj gabalu astes.)

Tieva, — trūkst.;

(Uz Bluķa kāju.)

Dod tu savul

BLUĶA KĀJA

Piedod, vai man!

TOTS

(Rauj viņa asti.)

Sargies! lūk!

1500 Laba būtu, izraut grūt'!

BLUĶA KĀJA

Trejgalv'! Trejgalv'! Neļauj izraut!
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TREJGALVIS

Ha, ha! Nerauj visu saknil

Astes saknē velna dvēsle.

TOTS

(Norauj gabalu.)

Gabals vien tik, — tas par resnu.

(Viņš rausta astes saviem pretnieklem, tad norauj garāku gabalu
Slotas kājām. Velni brēc.)

1505 šī būs laba! Uzstīgošu.

(Izvelk asti, garu un tievu, un uzstīgo koklei.)

VELNI

Au man! au man!

TREJGALVIS

Ko jūs bļaujat?
Nu tik sāksim jautras dziesmas.

(Uz Totu.)

Nu tik spēlē to, ko sākil

KUNGS

1510 Uzrauj danci!

TOTS

Visiem tiks!

Paklausāties velnu dziesmu!

(Dzied.)

Spīd velnu mēnesis:

Raganas platgals —

1515 Spīd velnu zvaigznes:
Pūces acis.

Virs' uztupis saulei

Vecais velnis,

Vēderu sildot,
1520 Tuš, tuš, tuš.

VELNI un VELNENES

(Smejas un izrāda lielu piekrišanu.)

Hu! hu! hu—hu! Hi—hi! hi, hi!
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TREJGALVIS

(Smejas.)

Tā tik dziesma! Nedzirdēta!

Kā no pašas velnu dvēsles!

Velns tu vairāk nekā velni!

1525 Kur mēs tādu izdomātu?

VELNENES

Sarkans uguns miesās skraida.;

KUNGS

Uzrauj danci! Miroņdanci!

VELNI-MUZIKANTI

Skan par resni, skan par tievi!

TREJGALVIS

Jums jau labāks? Jums tik rūc

1530 Ratu rumbas resnu rūku,

Cūku kvieces starpā kviec,
Juku jukās jaukdamies!

TOTS

Tiesa, tiesa — stīgu maz.

KUNGS

Kur nu mirļiem miroņdziesma?

TOTS

(Uz Kungu.)

1535 Miroņdziesmai miroņstīgas.
Nav to stīgu, nav to dziesmu.

Dosi stīgai savu dzīslu!

VELNI

(Smejas.)

Hu, hu! hu, hu! — Hi, hi! hi, hi!
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KUNGS

(Dusmīgi.)

Traks tu!

TOTS

1540 Gribi Leldes danci?

KUNGS

(Uz Trejgalvi rādīdams.)

Tas jau neļauj!

TOTS

Dod tik dzīslu!

KUNGS

(Jau šaubīdamies, bet bēdigi.)

Sagrūs gurni, — kā es diešu?

TOTS

Sudrabstīpiņas no zārka

1545 Piesit gurnosl

KUNGS

Tu ņem stīpu!

TOTS

(Nicīgi.)

Tā tik sudrabs vien? — Man zelta.

(Rāda savu zelta stīgu koklē.)

KUNGS

Būšu stīvs ar visu stīpu.

TOTS

Tev pie sāniem došu brūti.

1550 Kāzas tevim sarīkošu.

TREJGALVIS

(Priecīgs.)

Tad tik joki!



VELNI un VELNENES

(Tāpat.)

Velnu kāzas 1

KUNGS

(Saņemdamies, nevarēdams atturēties4

Zeņķi! Atnes sudrabstlpu!
Nenozodz tik sudrabnaglasl

(Zēnam pakaļ nosaukdams.)

Om Atved līdzi brūti arī!

TREJGALVIS

Nevar atvest. Ej pie velnal

(Velna zēns aizskrej.J

•

TOTS

(Trejgalvim.)

Nevar atvest: — nav i kāzu.:

VECIE VELNI

(Bēdīgi.)

Nevar! nevar! Neļauj liktens,»

TOTS

Sliktens ir tas, liktens nava.

(Viņš atsēstas zemi, nokar galvuun MnaL VteJsaenes un velni ari

top bēdīgi; rausta rokas, kijas.)

TREJGALVIS

(Uz Totu.)

1580 Trum! trum! trum!

Padzied', spēlē! Pasmīdini!

TOTS

(īdzīgi.)

Spēlēt? Nava visu stīgu.
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(Par brīdi, spītēdams.)

Kāzas neļauj — būtu joki.
Visi velni vārtītos.

VELNI

(Klusi rūgst.)

1565 Diezgan esam žāvājušies —

— Noskauž mums to mazo prieku e-s

VELNENES

(Uz Totu.)

Pag, tev stīgu sadabūsiml

(Uz Kungu.)

Gulsties!

(Tas apgulstas zemē.)

Dzislu laukā ritin'l

(Izritina Kungam dzīslu lz kājas.)

KUNGS

l5?o Oi man! glābjat! Nokauj meitas
t

VELNENES

(Sniedz Totam dzīslu.)

Še tev! spēlēl

TOTS

(Lēni.)

Labi!

(Uzstīgo dzīslu uz kokles un sēd atkal nejūtīgi.)

VELNENES

Spēlēl

TOTS

(Trinkšina, bet neskan kokle.)

Neskan prāts, neskan kokle.



VELNENES

(Apsēstas viņam apkārt, atkal bēdīgas, nopūzdamās.)

1575 Ak, cik drūmi atkal tapai

VELNI

(Nopūšas.)

Velnu vakars; tādu smieklu

Nav nekad vēl rijā bijis.

TREJGALVIS

(Nopūšas arī, nolaiž divas galvas, treii tik paliek cieti. Divas

astes nokarājas tāpat.)

VELNENES

(Uz Totu.)

Pasmējies jel! Kutināsim.

TOTS

(Dusmīgi.)

Smieties ne! — Uzlaidīšu

1580 Tādu pirti garlaicības:
Kvēpi birs no elles griestiem;

Trejgalvim un visiem velniem

Kāps pa muti laukā iekšas,

Atpakaļ nāks dzertā asins,
1585 Debesīs skries glābties velni,

Izdvesīs no garlaicības.

TREJGALVIS

Au man, rimsti! au man, rimsti!

Tā jau ira laiks par garu,
Visas mušas saskaitītas,

1590 Vēl tā laika atlikām.

Ko tu draudi peklei postu?
Ļaut: — būs posts! neļaut: — posts!

TOTS

Izvēlies nu: kampiņ — osiņ!
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(leskrien Velna zēns ar sudraba zārka stīpu un nagliņām.)

VELNA ZĒNS

(Uz Kungu.)

Še tev tava sudrabstīpa
1595 Ar visām nagliņāml

KUNGS

(Zemē gulēdams, pārskaita.)

Vienas trūkst!

VELNA ZĒNS

Kas šira zags?

KUNGS

Piesit stipri sudrabstipu!

(Zēns piesit gulošam Kungam stīpu pār gurniem. Vispārēji klu-

sums, nopūtas.)

TOTS

(Piepeši paņem kokli un iesāk )

Spēlēju, dancoju
1600 Visu cauru —

(Lidz ar Totu visi velni tāpat piepeši saceļas kājās. Ari Trejgalvis

paceļ aši divas galvas un pakustina divas astes. Kad Tots piepeši
atkal aprauj spēlēšanu un nokar galvu, arī velni nolaižas vēl

vairāk nokā pirmo reizi un sāk klusi gaudot. Tad Tots atkal klusi

sāk spēlēt un dziedāt.)

TOTS

(Dzied.)

Dzirkstīja, dzisnīja
īsa, sīka dzirkstiņ' —

Ilgi vilkās dūmi;

Dzirkstīja, dzisnīja
1605 īsa, sīka dzīvin' —

Ilgi vilkās mūži.

(Sāk raudāt, tad piepeši sērīgi, piespiedoši.)



Nemirsti, nemirsti,

Manu mīļu dzīviņ' —

Nāc, es tevi glābšu!

(Velni skaļi iegaudojas, velnenes iespiedzas.)

VECIE VELNI

1610 Trejgalv', dzirdi: kauj mūs nost!

Viņš mūs visus izgalēs.
Sodi viņu! iecel tiesu!

TOTS

(Nikni.)

Izgalēšu, ārā dzīšu!

Visu pekli izārdīšu,
1615 Vairs ne atnākt nelaidīšu!

VECIE VELNI

(Uz Trejgalvi.)

Dzirdi! dzirdi!

TREJGALVIS

(Nogrimis sērīgās domās, zem sevis klusi.)

Ak, mans zēns!

Dzīvot gribēj', gribēj' mirt;

Viena galva — tā vēl stūra —

VECIE VELNI

1620 Dzirdi! dzirdi!

TOTS

(Vēl niknāk.)

Sodi! aši!

Jeb no dziesmas manas visi

legribēsat dzīvot — mirt!

(Piepeši.)

Spēlēju, dancoju
1625 Visu cauru nakti

Ar vien' daiļu meitiņ' —
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VISI VELNI

(Uzlec un sāk lēkāt.)

Pumpru! pumpru! — Ijla—rā!

TREJGALVIS

(Kā uzmozdamies, nevarēdams izturēt.)

Vedat Leldi! — taisāt kāzas!

(Nogrimst savās domās. Aiziet. Aizskrien vairāki velni.)

*

TOTS

(Gavilēdams.)

Li! li! li!

JAUNIE VELNI

1630 pumpru! pumpru! — Ijla —rā!

VECIE VELNI

Oi—v! oi—u! Tiesāt! tiesāt!

VELNENES

Nelaist iekšā jaunmirēju!

TOTS

(Pārgalvīgi.)

Tiesāt! tiesāt! — Redzēt gribu,
Vai jums ir vēl velnu vara.

1635 Bluķa kāju soģī celt!

Soģim rokā pilnu spēku!
— Skuķi, sodāt!

VELNENES

Ko šis? pats?

VELNI

Bluķa kāja, spried tu tiesu!
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BLUĶA KĀJA

1640 Spēlmans maitā veco kārtu.

SLOTAS KĀJA

Rauj man astil

KUNGS

(Žēlīgi.)

Rauj man dzīslu!

TOTS

Sūdzat! sūdzat: — visu! visu!

Soģi, kur tev soģa krēslis?

1645 Kur tev kaklā soģa ķēde?
Virsū tup' uz asins mucas!

Velna asti kar par ķēdi!

VELNI

Labi sacīts!

VELNENES

Muļķis Bluķis!

(Aiz vārtiem klauvē.)

BALSIS

1650 Verat vārtus! Pašu ļaudis,

Jaunmirēja.

BLUĶA KĀJA

Nelaist!

VELNENES

Nelaist!

Atpakaļ dzīt! Dzīt uz dzīvi!

(Balsis apklust.)
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BLUĶA KAJA

1655 Pušu raut gabalos!
Krāsni cept spēlmaneli!
Viena kāja Slotas kājām,
Otra Kungam, vidus man!

VIENS VELNS

Man kas krīt?

VELNENES

1660 Mums kas tiek?

CITI VELNI

Citi bešā! Muļķis Bluķis!

TOTS

Ha, ha! ha, ha! Tas tik soģis!
Tik tā soda: krāsni cept!
Sods lai šmaugāks ir par nāvi,

1665 Kodīgāks par zārka tārpu!

VELNI

Tiesa! tiesa! Nost to Bluķi!

TOTS

Dzelža asmins asins alkst.

Kājām asnīs jābradā.
Līdz sarkani lieli top, —

1670 Bluķim asins tik pie zoles.

VELNI

Tiesa! tiesa! — Spēlmans soģis!

BLUĶA KĀJA

(Dusmodamies.)

Nu tu! Nu tu!
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VELNENES

Spēlmans soģis!
Sēsties krēslā! Bluķi nost!

TOTS

1675 Man tas krēslis zemu zems:

Asins stipris, stiprāks guns.
Liesmu meldri, kvēlu spilvensl
Tur tā mana sēdēšana.

(Uzlec un atsēstas uz krāsns mutes.)

Man tā ķēde vāju vāja:
1680 Dzelžu pirkstu atslēdziņa,

Manu stīgu skaņotāja,
Tā tā mana soģa ķēde.

(Apkar sev lauznas.)

VELNI

Spriedi tiesu!

TOTS

Klausāt, velni!

1685 Velnu tiesa soda tā:

Kurš ir cietis pārestību,
Kurš ir brēcis palīdzības,
To liek piekaut velna soģis!

VELNI

(Smejas.)

TOTS

Bezastnieki: Bluķa kāja,
1690 Slotas kāja, Velna zēns:

Viens otram astes kaļat,

Piķa gunī mērcēdami!

Dzesēdami apskrejat

Ap pasauli trejas reizes!

VELNI

(Smejas.
Nosodītie nozūd kaukdami.)
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TOTS

1695 Velna skuķēm sods ir tāds:

Skaistumā pārspēt Leldil

VELNI

(Smejas.)

VELNENES

(Brēc pretī.)

TOTS

Kungam sods: precēt jaunu,
Kas tam izdzers dzertās asins.

KUNGS

To tik ne! to tik ne!

TOTS

1700 Trejgalvim vēl dot galvu,
Lai ir gudrāks nekā visi!

VELNI

Ha, ha, ha, ha! Gan tu gudrisl

TOTS

Manim krīt Kunga dzīsla!

Visiem citiem kāzas dzert!

1705 Leldi vest!

VELNI

Pumpru! pumpru!

(lenāk velni, nesdami zārku ar Leldi, noliek zārku ar kājgali

uz zemi un sace) stāvu, tā ka Lelde var Iznākt laukā.)



VISI

(Klusu iesaucas.)

Ā! ā!

LELDE

(Miroņa palagā segta kā sagšā. Viņa stāv stīva.)

VELNENES

Lūk, tad tādai

VELNI

Skaista! skaista!

VELNENES

1?io Lūk, šiem skaista! Kas tad mēs?

Vedat veci! Tas dzīs prom.

(Vairākas skrien pēc Trejgalvja.)

TOTS

(Sauc klusi.)

Lelde! Lelde!

LELDE

(Sakustas un lēni paiet trīs solus uz priekšu; viņa iet stīvi; bez

liekšanās. Tad viņa apžilbst un lēni pacel vienu roku aizklāt acis.)

VELNI

(Klusi.)

Zārka tumsas iznākusi —

Acis žilbst pekles gaismas.

*

(leskrej aši Trejgalvis, apkārt skatīdams, vioam pakal

Kungs.)

TREJGALVIS

1715 Kur tad šī ir?

Kur tad šī ir?
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(leraugot Leldi, apjūk un paliek kluss.)

Nu, tu velns! — Tā ir gan —1

LELDE

(Lēni apgriežas atkal uz zārka pusi un taisās iet atpakaļ.)

TOTS

(lekliedzas paklusi.)

Vai! vai!

VELNI

(Klusi.)

let! iet!

TREJGALVIb

(Ari klusu.)

i?2O Pirmā nakts negulēta:
Ir vēl viņa savas vaļas,
Nevar velni viņu turēt.

Lai vien iet!

KUNGS

(Skali.)

Pag, pag! ē!

VELNI

(Sagrābj Kungu klusi un nobīda pie malas.)

VELNENES

(Nikni, bet klusu.)

1725 Ej sev! ej sev! Kam šīs vajga?

LELDE

(let atkal lēni soli atpakaļ.)

TOTS

Lelde, vai man! Neej atkal —

Atpakaļ uz mūža māju.
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LELDE

(Apstājas.)

TOTS

Es tev gribu ceļu šķirt

Atpakaļ uz mīļu sauli!

VELNI

(Klusi.)

1730 Ha, ha! atpakaļ uz sauli!

Pati zina: to jau nevar.

Neklausās spēlmaņjoku.

TREJGALVIS

Zārkā iegulsies uz muti,

Tad nekad vairs nepiecelsies.

TOTS

(Izsamisis.)

1735 Vai man! vai man! — Ko lai daru?

(Piepeši ķer savu kokli.)

Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti

Ar vien' daiļu meitiņ' —

LELDE

(Apgriežas atkal.)

VELNI

(Pārsteigti, klusi.)

Atkal nāk!

TREJGALVIS

(Tāpat.)

"40 Nu, tu velns!

Kas šim devis tādu dziesmu?

(Domīgi, bažigi.)

Vai man, manu treju galvu!
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TOTS

(Turpina meldijas otru pusi.)

Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti

1745 Ar vien' daiļu meitiņ' —

LELDE

(Nāk soli uz priekšu.)

TOTS

(Dzied.)

«— Ar vien' daiļu meitiņ' —

LELDE

(Vēl aizmiegtām acīm, lēni ver muti kā ar pūlēm, tad itin klusi

dzirdas vārdi.)

— Vai! es deju — nepabeidzu —?

— Nesauc vairs — kā es iešu?

— Manas kurpes — atrisušas —

1750 — Kas man aizsies — kāju saites? —

VELNI

(Bi mēdāmies.)

Ak ta — Ak ta — kluso balsil

TOTS

(Paiet soli uz priekšu.)

Aizsasiešu — kāju saites,
Lai tās kurpes ved uz dzīvi!

VELNI

Ko šis atkal min par dzīvi?

KUNGS

(Spiežas atkal priekšā; uzpūtīgi, bet tomēr bailīgi un klusi.)

1755 Kalpo, spēlman, aizsien kurpesl

(Uz Leldi.)

Nāc nu, meit, uz kāzu deju!
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LELDE

(Atkal griežas prom uz zārku.)

KUNGS

Ekur! neklaus'.

VELNI

Aizieti

VELNENES

Aizieti

TOTS

(Klusi, nikni uz Kungu.)

1760 Ellē ej tul

KUNGS

Kur man kāzas?

(Velni viņu atkal aizbīda.)

TOTS

(Dzied.)

Nebija, nebija
Vēl ne puse naktis —

LELDE

— let tā spēlīt' pušu —

TOTS

(Dzied.)

1765 — Es tev pirkšu jaunul

(Runā.)

Dod man dzīvu matu stīgu,
Spēlēšu tev dzīvu dziesmul

LELDE

Ko tu mani augšā cel?

Zemes durvis nevar vērt.
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TOTS

(Aši.)

1770 Ko tu vaidi, Trūdu Milda?

Varu vērt, — gribu vērti

Nāves ežas pārstatīšu 1

LELDE

Manas ilgas iet uz dusu:

Mīkstas cisas zeme klāj,
1775 Cieši sedz nāves palags,

Pretī sniegsies rožu saknes,

Krūtīm apkārt lieksies liljas,
Acīs ziedēs vijolītes.

VELNENES

(Klusu.)

Labu nakti! labu nakti!

TOTS

1780 Ha, ha! dusa! — Ļauna vara

Raus ik nakts tavas puķes!
Liks tev matos zemes smaku,

Kaisīs zobos smilšu graudus,
Tevi pašu dancinās,

1785 Līdz tev tārpi birs no pieres!

LELDE

(levaidas)

Ai! A—i!

VELNENES

(Smejas klusi.)

Bir! bir! bir!

Bir! tārpiņu sabaidījās!

TOTS

(Uzstājas Leldei.)

Dzīvu matu! — Glābšu tevi,
1790 Dzīvē atkal aizvedīšu!
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VELNI

(Uztraucas, bet vēl klusu.)

Ko šis grib? Dzīvē vest?

VELNENES

(Uz velniem.)

Klusat! Joks tik! — Pati negrib.

TOTS

(Nemierīgi.)

Aši! — Dzīvē — iesim abil

LELDE

Nevar — dzīvē ira Zemgus —•

TOTS

1795 ir bez viņa — dzīvei telpas,
Vai viņš spēja — tevi glābt?

Izjaust jele?

LELDE

Ai — es ari —

Neiespēju — izjaust tevi —

1800 Kauns no tevis —•

TOTS

(Piepešā uzliesmojumā viņai tuvojoties.)

Mīļā, nāc!

Turpināsim sākto dejul

VELNENES

(Aši.)

Tā tev mīļā?!

VELNI

(Skaļi.)

Šis to ņems?
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VELNI UN VELNENES

(Tāpat viens caur otru.)

1305 Zārkā! zārkā! — Tārpos ej!
— Ne tev dejā locīties!

— Lokies, tārpu kutināta! —

— Grozies, skudru rubināta! —

LELDE

(Rokas izstiepusi, lēni iet pie Tota.)

VELNENES

(Uztraukušās skraida; Dzīvžņauga un Sērdedze no muguras puses

pieiet pie Tota, kurš izstiepis rokas pretī Leldei, un izbāž ealvas

caur viņa padusēm, pretī ņirgādamās Leldei.)

Nāc nu, dūjiņ! — Nāc pie mums!

LELDE

(Sabaidās, iekliedzas.)

1810 A—il Toti! — Neiespēju —

Izjaust tevi —

(Aizgriežas, iet atpakaļ, rokām aizsegusi acis.)

TOTS

Vai man! Matu!

(Uz velnenēm.)

Tik jums sāncense: lai ir!

VELNENES

Nē, lai dzīvo!

VELNI

»815 Nē, lai mirst!

TOTS

(Dzied.)

Neraudi, neraudi,
Manu mīļu meitiņ —
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LELDE

Nesauc dejā! — Kā es iešul

Manas dzīslas atrisušas —

1820 Iztek asins — kas dos asins?

TOTS

Kas tās dzēra, tas lai dod!

Matu! Matu!

LELDE

Se tev mats!

(Tots ašāk par velnenēm paspēj satvert pasniegto matu.)

TOTS

(Gavilēdams.)

Lelde, Lelde! glābšu, glābšu! —

1825 Ej un ejot neapgriezies!

LELDE

(let atpakaļ uz zārka pusi, bet atmuguriski, nenogriezdama skatu

no Tota.)

TOTS

(Piepeši, jaukdams dziesmas.)

Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti —

Virsuztupis saulei —

Vecam velnam —

(Runādams.)

1830 Velnu dziesmu! velnu tiesu!

Oi! o—i! o—il

VELNI

(Līdzi līksmi.)

Uhru, uhru! uika, oi!

TOTS

(Sasauc.)

Tiesā! tiesā! Soģis sauc!

Kungs lai nāk!
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KUNGS

1835 Kas man tiesa?

TOTS

Sakāt, velni: — kurš še soģis?

VISI VELNI

Spēlmans! spēlmans!

TOTS

Kāzas! hoi!

Kungs, tu turpu stāj pie zārka!

KUNGS

1840 He, he! Kāzas? — Cita lieta.

LELDE

(Atiet zārkā atpaka],)

TOTS

Muļķi! — Brūtei jādod balvas,
Dod tās trijās asins lāsas!

VELNI

Ha, ha! labi!

KUNGS

To tik ne!

TOTS

1845 Nebūs kāzas.

KUNGS

Lai tad nav.

TOTS

Aidā! velni! Dakšas klāt!

Izņemat tās trijās lāsas!

(Velni aši paklausa.)



386

KUNGS

Oi man! oi man! To tik ne!

1850 Pilns man vēders dārgu mantu:

Dārgi sveķi, dārgas smaršas,

Balzamīši, vīraciņi —

Jums tik salmi vēderā.

TOTS

Dārgākas par dārgo sveķu
1855 ir tās trijās asins lāsas;

Šķēržams! šķēržams Kunga vēders!

VELNI

(Priecīgi.)

Ho ho! hu hu! turies, Kungsl

KUNGS

Oi man! oi man: velns tās kāzas!

TOTS

Tverat, tverat asins lāsas!

(Velni ar dakšām uzšķērž Kunga vēderu, izbārstīdami dārgas
mantas, kuras Kungs pūlas satvert. Piepeši paspīd trīs dzirkste-

les — asins lāsas. Tots metas viņas ķert, bet viņas nokrīt zemē

un sāk degt, un kūpēt.)

LELDE

(lesaucas.)

1860 a—i! a—i!

(Pazūd zārkā, un zārks top aiznests.)

»

VELNI

O—i! o—i! uhu! uhu!

KUNGS

(Aizbēg no degvietas, metas zemē, lūko sagrābt.)

Asins dzira, mana dzirai
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Turat! turat! ķerat, ķerat!
Oi! deg rokas! oi man, nevar!

(Bēdīgi.)

1865 Dzira beigta, dzīsla beigta,

Sudrabstīpā kāja stīva!

Tās tās kāzas! Pag' tu, spēlmani

(Aiziet.)

*

TOTS

(Ironiski.)

Zeme, zeme! Tu ņem lāsas?

Gribēju tev atdot dzīvi,
1870 Tu ņem labāk: sīkas lāsasl

(Kliedz dusmīgi.)

Zeme zog! apzog bērnus!

TREJGALVIS

Nekliedz, spēlman! zemei tiesa:

Visi esam zemes bērni:

Miroņi un velni arī.

!875 Cietas nāvei robežstīgas:
Nemirstami velns un mirons,

Tikai cilvēks, tas ir mirla!

Vai tam! vai! Kurš top cilvēks!

Mirla mirst — ļauj tam mirt!

TOTS

(Spītīgi.)

1880 Nemirt! nemirt! Nāves ežas

Šauras tapa — jāizplēš!
(Nikni sauc.)

Zeme, atdod zagtu mantu!

TREJGALVIS

(Lēni.)

Dzīve dodas tik pret dzīvi.

(Klusi smejas.)

Ha, ha! ha, ha!

1885 Taču tevi dabūsim!
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TOTS

(Neklausās, sauc.)

Zeme, zeme! atdod, zeme!

Es neļaušu miera tevim!

Smiltis speršu! dobes dēšu!

Gan tu mani pieminēsi!
1890 Atsaucies! Atsaucies!

(Sper zemi ar kājām.)

VELNI

(Smejas, bet bailīgi.)

Ha, ha! ha, ha! — Oi! o—i!

*

(Padzirdas kā tālas balsis; dūcieni zem zeme?.)

VELNI

(Piepeši apklust, un apkārtējie aizbēg.)

Uh! — uh! — uh!

BALSIS NO ZEMZEMES. VIENAS

Asins liesmas sveļ,
Mirušos mierā ceļ —

CITAS

1895 _Zeme dod

Bērnu daudz —

— Neņem vien,

Pretī dod —

— Nem, ņem, ņem —

1900 Lejam, lejam, lejam —

(Apklust, bet vēlreiz dūciens.)

c

TOTS

(Uztraukts.)

Kas par balsīm? — Kas par brīnu!
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TREJGALVIS

(Atžilbdams.)

Klusi! briesmas! pasarg velns!

TOTS

Ko tie ņem? Ko tie lej?

Ho, ho! Tot!

TREJGALVIS

(Apmierinājās.)

1905 Nogrimst! — Uhra! Vieglāk top!

(Velni atkal sanāk tuvāk no kaktiem.)

*

(leskrien aizelsušies Bluķa kā ja. Slotas kāja un Velna

zēns; tikko spēj izrunāt.)

VISI TRĪS

Am, am! — Eu, eu! — vau, vau!

VELNI

(Smejas.)

Aizelsuši kurti rej!

VELNA ZĒNS

Klau! klau! draud!

SLOTAS KĀJA

Lab' nav! lab' nav!

BLUĶA KĀJA

1910 Puš' rau! pus' rau!

TREJGALVIS

Ko šie rej? Ko šie sauc?

VELNI

Aši gan ir atpakaļ!
Trīsreiz zemei apskrējuši!
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SLOTAS KĀJA

(Vēl aizelsies.)

Būt' — būt' — aš' atpakaļ —

1915 Būt' — būt' — Bluķis —- aš' — braucis

BLUĶA KĀJA

(Tāpat.)

Pats — slot' — lauk' — slauk' —

VELNA ZĒNS

Klau! klau! bail — draud!

TREJGALVIS

Kas tev draud? Kā tev bail?

Nu neviens nedzen jūsu.

BLUĶA KĀJA

1920 Ve — ve — velni — lab' nav!

Dzīvs te, rijā — smaka nāk —

Jau līdz ellei — kur jums deguns? —

VELNI

(Arī uztraukti.)

Jutām, — jutām sen ko dzlvul

VELNA ZĒNS

Spēlmans dzīvs!

BLUĶA KĀJA

(Viņu pārtraukdams.)

1925 Pag, to vēlāki

Bij še jaunmirēja?

VELNI

Bij —,

Nu jau projām.

BLUĶA KĀJA

(Svarīgi.)

Daudz ko, — projāml
1930 Nezināt, ka grēks un sods?
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SLOTAS KAJA

(Tāpat.)

Tā var postīt visu peklil

BLUĶA KĀJA

Kas to ļāva?

VELNI

liejgalvainais.

BLUĶA KĀJA

(Draudēdams Trejgalvim.)

Raus tev visas trejas galvasl
1935 Vārīs pekles kāpostos!

TREJGALVIS

Lielo Bluķi! Bluķa kājā

lešļūcis tev viss tavs prāts!

BLUĶA KĀJA

Lutrain, kur tev velnu darbi?

Pūdams pūpēds smakdams sēd!

TREJGALVIS

1940 Lādi, Bluķi! Apsmērē
Pats ar savu žulti muti!

SLOTASKĀJA

Kas to veda?

VELNI

Spēlmanīts.

BLUĶA KĀJA

Raujat pušu! Šķēlēs griežat!

(Velni sāk trokšņot.)
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(lenāk vilkdamies Kungs.)

KUNGS

1945 Raujat to tur!

(Uz Totu rādīdams.)

Vainīgs tas!

Es jau zināj' — dzīvs ir dzīvs!

SLOTAS KĀJA

Kam tad vedi? Gribēj' Leldes!

Nu tev Lelde pekles pannā!

KUNGS

1950 Nē! man kauli tā jau tvīkst!

BLUĶA KĀJA

Vienā krāsnī visus trīs!

VELNI

Zakstu! šļakstu! tad būs ēsma!

BLUĶA KĀJA.

(Lielīgi.)

Tagad es par veco būšu!

TREJGALVIS

(Mierīgi smīn.)

Nebe jūs nu veco ceļat!

VELNI

(Šaubīdamies.)

1955 Spēlmans soģis!

BLUĶA KĀJA

Dzīvs ir? Ko?

Ķerat!
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KUNGS

Ķerat!

TOTS

(Met velniem, kas viņam uzbrūk, acīs saujiņu trūdu.)

Še jums!

KUNGS

(Aizbēg.)

VELNI

(Atbēg atpakaļ, vaidēdami šķaudās.)

i%o Vai!

BLUĶA KĀJA

(Šķauda.)

Trūdu smaka! — Nevar! — Šķaudas!
Ķerat! ķerat!

TREJGALVIS

(Smejas.)

He, he! Bluķi!
Tas tik velns! Spēlmanelis!

VELNI

1965 Nedzīvs! nedzīvs! — Kaut i dzīvs!

TOTS

(Sajuzdams savu spēku, nicīgi.)

Ha, ha! spali! — Jā, — es dzīvs!

Domājat, man jūsu bail?

VELNI

(Sacel lielu troksni, dusmās kauc.)

Au—v! au—v! urlu, urlu!



TOTS

Kaucat! kaucat! — Kā vēl kauksatl

1970 Pekli, teicu, — izpostīšu!
Ira manim te vēl darbs,

Pēc tad visi: brauc pa ceļul

TREJGALVIS

(Uz Totu.)

Tas tik velns! spēlmanīts!
Kāds tad tevim vēl te darbs?

BLUĶA KĀJA

(Uz Totu.)

1975 Izdzīt mūs?! Lielies, muļķi!
Izdzīt mūs: — spēj tik tad,

Kad mēs paši sakām vārdu.

TREJGALVIS

(Aši sauc.)

Neteic! neteici

BLUĶA KĀJA

(Uzpūtīgi.)

Šis man kungs?!
1980 Mājās! Mājāsl

Atpakaļ nel

TOTS

(Smejas.)

Ha, ha! ha, ha! muļķis Bluķis!

legribēšu: teiksat paši.

VELNI

(Ironiski.)

Gaidi, gaidi! teiksim paši!?

(Priecīgi trokšņo.)
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(lelien atkal Kungs.)

BLUĶA KĀJA

(Liek velniem atkal uzbrukt Totam.)

1985 Ķerat, velni!

KUNGS

(Uz Totu.)

Dod man asins! dod man brūti!

Dod man manus dārgos sveķus!
Nu es tevim atdarīšu,

Kad tev sāka plāni iet.

TOTS

1990 Laikā nāci, tevis vajga:

Kungs, tu arī drusku dzīvs,

Labāk turi manu pusi!

KUNGS

Nē, es tevi — apēdīšu!

TOTS

Ko nu es tev? Ir kas gardāks.
1995 Zinu kāzas, zinu brūtes;

Došu dzert asins dziru.

KUNGS

(lesmejas kāri)

He, he! asins!

TOTS

Allaž jaunas!
Vēders būs tev pilns kā bungas:

2000 Sveķu nebūs, — jaunas asins!

KUNGS

(Piepeši.)

Hurra! hurra! juhhei!

(Ker sev pie rīkles.)

Oi!
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TOTS

Aizrijies no liela prieka!
Uzsist?

KUNGS

2005 Nesit!

TOTS

(Sit Kungam ar nolūku stipri uz muguras, kamēr tam izlec no

mutes balts mazs pirkstiņš, kuru Tots tūdaļ grābj un iebāž sev

azotē.)

TREJGALVIS

(lesaucas.)

Ķerat, velni! aši! aši!

(Tad dusmīgi.)

Ak, jūs lempji! Svētais kumoss!

To būt' ķēris! Muļķi Bluķi!

KUNGS

(Sāk dikti vaimanāt un žēloties.)

Oi, o—i, oi—oi, i—i—!

2010 Pirkstiņš, pirkstiņš, oi, mans pirkstiņšl
Cieši paslēpts man aiz ūkas!

Bij i mani kas bez vainas!

Kas i mani galā glābtu:
Mazais pirkstiņš — manis nokosts

2015 Nevainīgam zīdāmbērnam!

Kas nu tagad izpirks mani?

(Aiziet.)

VELNI

(Gavilē.)

TREJGALVIS

Ak, tu sērs! zibens velns!

Mums kumosu izraudams.
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BLUĶA KĀJA

Ko šis Kungam nodarīja?

TREJGALVIS

(Pārsmejoši.)

?020 Grib būt vecais! Nesajēdz.

(Uz Totu.)

Mums tu tomēr neizbēgsi.

VELNI

(Uz Totu, trokšņodami.)

Nu, tu turies!

VELNENES

(Notālīm.)

Vai nu! vai!

TOTS

Vēl viens darbs, tad jums gals!

TREJGALVIS

2025 Zibens velns: pats tu ķerts.

TOTS

(Nicīgi uz velniem, kas viņam tuvojas.)

Mani ķers — sīkie velni?!

Tik Trejgalvis — velnu suga,

Jūs tik pekles saslaukumil

Visus jūsus izārdīšu.

TREJGALVIS

(Lēni,)

2030 Izejas tev, spēlman, nava.

TOTS

(Spītīgi.)

Ha, ha! nav? — Parādīšu.
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TREJGALVIS

Es nezinu, kas tev prāts,

Izejas tik nav uz dzīvi:

Sauc vai mirļus palīgā, —

2035 Klau, ko teikšu: ātrāk mirsil

BLUĶA KĀJA

(Drusku mazāk lielīgi.)

Ko tur tērzēt? Pušu rauti

TREJGALVIS

(Pārsmejot.)

Rausim, rausim! — Trijās galvas
Vairāk der par Bluķa kāju.

(Uz Totu.)

Spēlman, gudris esi, veiklis,
2040 Velnīgāks ne mūsu velni, —

2ēl man: sapūs tava galva.;

TOTS

Sapūs galva, paliks Lelde.:

TREJGALVIS

Visi sapūs, velns tik ne.:

(Svarīgi, piepeši.)

Es par velnu tevi celšul

VELNENES

(Gavilē, notālīm tuvodamās.)

2N5 Ijla, ijla, ijla! lii

VELNI

Au—v, au—ul raujat, cepat!

TOTS

(Nicīgi, izaicinoH.)

Lielais godsl — Ašķu galil

Pušrāvēji, jēlrijēji,
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Vēdervelni, gremotāji,
2050 Cūkas galvas, bluķu kājas,

Sešu roku velnu vēzis,

Zilgansejnieks — maitas muša,

Vecas modes kazu kājas,
Velniem sikspārneļu spārni!

2055 Zaļi nagi aizpuvuši,
Mutēs vārdi siekaloti

,

VELNI

(Dusmās kauc.)

Au—u, au—v, rausim, rausim!

TREJGALVIS

(Uz velniem.)

Paga, spēlmans neizbēgs,
Raut būs laiks.

(Uz Totu.)

2060 Runā, spēlmani

TOTS

(Mēda.)

Runāt, runāt! — pabirumi,

Sāji, stulbi garlaikuļi!

TREJGALVIS

Labi! labi!

TOTS

(Ironiski.)

Labi, saki?

(Tad tāpat nicīgi.)

2065 Muļķībā jūs ierāvušies

Tā kā gliemeži iekš vāka,

Lādin ārā neizlādēt.

Glumā, siltā ūdenī,
Varžu dīķī peldēdami,

2070 paši neprot savu darbu,

Nāks, kas pratīs, — kur tad jūs?
Tikai tos dzīve veiks.
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TREJGALVIS

Tiesa, tiesa!

TOTS

Tie ir velni!

2075 Lopus maitā, ļaudīm riebj.

Parauj kādu — lieli prieki!
Kas veselas tautas rauj?
Zobiem kož ģintu ģintis,

Apēd galvas, apēd kājas,
2080 Apēd vidu gabaliem!

Vēl no nagiem izsūc dvēsli!

Tādi nāks, kur tad jūs?
Tik ij tos dzīve veiks.

TREJGALVIS

Klausāt, velni! Tas ir velns!

VELNI

(Domīgi.)

2085 v—v! v—v!

VELNENES

Ijla! ijla!

TOTS

(Uz Trejgalvi.)

Ko tu manim solīt vari?

TREJGALVIS

To es varu tevim solīt:

Topi mums velnu vecis.

VELNI

2090 v—v, v—v, v—v, oil

VELNENES

Ijla, ojla, ijla, li!
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BLUĶA KAJA

(Ņirdzīgi.)

Kur tad Trejgalvs?

SLOTAS KĀJA

Kur tad Bluķis?

TREJGALVIS

Es jau vecs, miera gribu:
2095 Nesu trejas mūžībeles,

Palaižas jau mani velni.

BLUĶA KĀJA

(Ņirdzīgi.)

Pašam dēls dzīvē gāja,
Ha, ha, ha, ha!

TREJGALVIS

Vai man, jā!
2100 Spītnieks, ārgals — tāds kā tu.

(Uz Totu rādīdams.)

Mīl tam labāk ģintās maiņu

Mirt un dzīvot, nekā nemirt

Nepārtrauktu vienu gaitu.
— Tu pa jaunam valdi velnus:

2105 Es tev došu divas galvas,
Dusēšanai tiks man vienas.

TOTS

Ko man tavas divas galvas?
Mīl man labāk: dzīvot, mirt!

Jūs vairs briesmas nepazīstat.
2110 Tur tik prieks, īsāks laiks.

Reizi bijāt visam pretņi, —

Kas jūs tagad? — Es nu būšu

Pretvelns, pretdievs, pretcilvēks,
Vecam pretnis, jaunam labs.

2115 Es jums tagad došu briesmas.
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TREJGALVIS

Kaut tu, spēlman, dažu zini, —

Cilvēks nespēj zināt visu,
Vilsies tava zināšana!

Tu gribēsi mūžam būt,
2120 Pašam būt, vienam būt!

TOTS

(Lepni.)

Es i mirējs nenomiršu:

Mūžam paliks manas spēles.

TREJGALVIS

Spēlman, spēlman, žēl man tevis, —

Viļas tava zināšana:

2125 Kaut i paliks tavas spēles,
Nebūs tāda, kas prot spēlēt.

TOTS

Katris pratis.

TREJGALVIS

Spēlman, spēlman, —

2ēl man tevis, žēl man sevis:

2130 Nezin velns, nezin mirons,
Kur man dēls? Kur man dēls?

Tūkstots gadi pagājuši.
Tu man būtu dēlā bijis!

TOTS

(Klusi.)

Lelde.

TREJGALVIS

2135 Vai tu izvēl' mazo daļu?

Spēlman, kļaus'!

(Klusi, ar visu dziņu.)

Kad tu pats tas dēls man esi?



TOTS

Vai mani vai mani

(Nokrīt pie zemes; par brīdi, paceldamies kājās.)

Pasauli sev jaunu ceļu:
2140 Treju laiku mana dzīve,

Treju galvu mana dziesma:

Tā, kas ir, kas bij, kas būs.

Pretnis visam — es tas esmu,

Pretnisl — lešu.

TREJGALVIS

(Lūdzoši.)

2145 Neej, dēlsl

TOTS

Oi!

BLUĶA KĀJA

Virsū! virsū!

VELNI

(Uzbrūk.)

Urla, urla, urla, lv!

Abraka, šabraka,
2150 Kuļamie kūļi!

Triku traku, triku traku!

Spriguļi klaukš!

TOTS

(Atgaiņādamies.)

Miroņi! miroņi!

VELNI

(Piepeši.)

Uuuu — i —

(Apjūk, pārstāj uzbrukt; iestājas piepešs klusums.)
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(Dzirdas tālas balsis kā no zemzemes.)

BALSIS

2155 A—i, a—i, a—ii

VELNI

(Pa malām salīduši, bailigi gaida.)

TOTS

(Skaita.)

Miroņi, miroņi,

Ceļaties augšā!

Aizdegat, aizdegat

Miroņu svecīti!

BALSIS

(Tuvāk.)

2160 a—i! a—II a—II

VELNI

(Atgriežas atmuguriski un saliecas.)

Uh! uh! uh!

(Aptumst.)

(I/nāk miroņu parādība tumsā ar piepešu palsu, nespodru

gaismu.)

MIRONI

■— Ņēmi — lāsas ņēmi —

— Lējām, sveci lējām —

— Svece deg —

2165
— Tumsa bēg —-

■— Miru ceļ —

— Dzīvu sveļ!

(Miroņu parādības vidū paspid maza svecīte ar spožu gaismu.)
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TOTS

(leraudzīdams svecīti.)

Svels!

Kad tik mīļo cels.

(Viņš metas klāt pie svecītes, bet apdedzinājies atlec atpakaļ.)

MIROŅI

2170 Miru visu augšā svēri,

Tad i savu mīļo tvēri!

TOTS

Visu miru augšā svēršu!

(Metas atkal pie svecītes, bet atkrīt atpakaļ un pakrīt, bet tūdaļ
atkal ceļas.)

MIROŅI

Priekšā treji guņi —

— Mīla, pekle, nāve,
2175

— Trejkārt mirt —

— Citā mirt —

— Dienai lemt —■

TOTS

(Nepacietīgi ieskandina kokli, pārtraukdams miroņu dziesmu.)

Garas runas, gari vārdi:

— Ņemt.

(Metas atkal uz miroņu svecīti un grābj to.)

MIROŅI

(2eUj

2180 Ai! a—i!

(Miroi.m gaisma apdziest, paliek tik mazs spožuminš.)

TOTS

(Gavilējoši.)

Iznesīšu jūsu sveci

Dienā sauli sveicināt.

Celšu Leldi, celšu jūs;
Nekuls jūs ļauna vara,

2185 Saule žēlos visus līdz!



MIROŅU BALSIS

(Tumsā, kad nodziest i pēdējs mazais spožumiņš.)

— Tevi ne —

— Mūžam viens —

— Kopu balss —

Laika gals —

(Apklust, paliek tumsa, iestājas parastā gaisma.)

*

TOTS

(Jautris, apmierināts.)

2190 Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti —

Nu jūs, velni, sveiki!

(Taisās uz iešanu.)

TREJGALVIS

(Sparīgi, skaļi.)

Ho, ho! stāvi! Turat, velni!

Nu ir pretnis! Zobiem laiks!

BLUĶA KĀJA

(Norūc.)

2195 Pats palaidi zobiem laiku.

TOTS

(Mierīgi.)

Kas spēj pretī miroņsvecei?

TREJGALVIS

Mirst, kas ņem miroņsveci!

TOTS

Darīts darbs, darbnieks iet.

Tev kas rūp? Turies pats.
2200 Manim deg — velniem vairāk.

Nu jums briesmas uzlaidīšu.

(let pie velniem.)
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VELNI

(Bēgdami.)

Uh, uh, uh! — Uh, uh, uh!

TREJGALVIS

Krāsni dzenat!

VELNI

(Pūlas dzīt Totu uz krāsns pusi, bet bēg no sveces.)

BLUĶA KĀJA

Nebēdz nostl

TOTS

(Tuvodamies.)

2205 Nebēdz nost! Bluķa kāja!

BLUĶA KĀJA

(Bēg.)

Uh, uh, vil

TOTS

Ha, ha! ha, ha!

TREJGALVIS

Ķerat kārti — abi gali!
Krāsnī dzenat! *

VELNI

2210 Uhru! uhru!

(Paņem kārti, kurā saķeras velni abos galos un rauga tā atspiest
Totu uz krāsns pusi. Bet kārts pārdeg pušu un krīt no Tota miroņu

sveces.)

Uh, uh — krīt!

TOTS

Krāsnī paši!



VELNI

(No Tota dzenāti.)

Au! no rijas laukā slauka!

BLUĶA KĀJA

Velnu astes kopā sienat.

VELNI

(Tā dara, bet gaudodamibēg dedzināti.)

2215 Ui, vi, i—i! Ui, vi, i—i!

TREJGALVIS

Mira vien tik spēj pret miru,
Krāsnī viņu iedzīsat

Ar miroņu spriguļiem!

(Velni ķer priecīgi pēc miroņsprlguļiem, miroņu kauliem un uz»

brūk ar tiem Totam. Pār miroņspriguļiem miroņsvece nespēj. Tots

top atspiests atpakaļ.)

VELNI

(Gavilē.)

Uhru, ojla!

TOTS

2220 Gudrais vecis!

- TREJGALVIS

Tev izejas, spēlman, nav.

TOTS

Vai tiem mēsliem mani veikt?

Spēļu prāts,

Palīgā nāc!

2225 spēļu brāļi,
Neesat tāļil

(Piepeši gavilē.)

Ailā, ira! spēļu brālis.

Saules spēlman, spēlē tul
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(Dzied.)

Ko tu guli? ko tu guli?
2230 Gailīti man'?

(Paka]daridams gai]a dziesmai.)

Rījkur, kur rīj'l

Rījkur, kur rij'!

(ledziedas gailis, kuru Totam bij atnesis Neredzīgais.)

VELNI

(Galīgi uztraucas un skrej, viens caur otru bēgdami)

Uh, uh, vi! Uh, uh, vi!

TREJGALVIS

(Pats uztraukts, pūlas saturēt.)

Ko šis jūs vij?
2235 Vēl jau nav rīts!

Ostāt, vai aust?

VELNI

(Osta, viens, otrs.)

— Uf, uf — nav vēl asās smakas! —

— Uf, uf — neķeras vēl rīklē! —

— Uf, uf — negriež degunā! —

2240 — Tjf, uf — nekutina šķaudas! —

TREJGALVIS

Uhru, virsū! uhru, aši!

VELNI

(Metas Totam virsū ai izmisušu straujumu.)

Uhru! uhru! ujla, uh!

TOTS

(Dzied otrreiz gaiļa dziesmu.)

Rījkur, kur rīj'l
Rijkur, kur rij'!

(Gailis vēl nedzied, un velni sāk jau priecigi trokšņot.)



VELNI

2245 Uhru! uhru! ujla, lv!

TOTS

(Paķer kārti un nogrūž no ārdiem gaili zemē, tā ka tas, klaigā-
dams un ķērkdams, noskrien klonā paša velnu vidū.)

VELNI

(Lielās izbailēs un piepešā apjukumā rauga bēgt uz visām pusēm.)

Uh, uh, vi, i — — —i

Bēdz tik, kur redz'l

Vej, kur lai skrej?

TREJGALVIS

(Lielā niknumā skali kliedz.)

Spaļu velni1 Cūku galvasl
2250 Atpakaļ, ēl atpakaļ, ēl

TOTS

(Vēl skaļāk.)

Mājās, mājāsl

Atpakaļ nēl

VELNI

(Izmisumā un apjukumā.)

Mājās, mājāsl

Atpakaļ nē!

TREJGALVIS

(Pārskaities, sāk lādēties.)

2255 Trejdeviņi mēslu velni!

Paši sevi dzenat proml

VELNI

(Viņam garām un pāri bēgdami.)

Bēdz, veci! vi! Bēdz, veci, vi!

TREJGALVIS

(Putodams.)

Zili, zaļi uguns lāsti!
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TOTS

(Smiedamies.)

Veci, izeja tev ira!

(Uz Trejgalvi, kurš top no bēgošiem velniem līdzi aizrauts.)

TOTS

2260 Ha, ha, ha! ha, ha, ha!

(Aptumst.)

(Priekškars.)





CETURTAIS CĒLIENS

Kaulu kambari.

Skaliņš nodedzis, uz beigām vāji kvēlo.

Lelde savā zārki tikko saredzama.
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(lenāk Tots ar miroņu svecīti rokās. Skaliņš tūliņ uzliesmo fal-
šāk, bet palsā, nespodrā miroņu gaismā.)

TOTS

(Smejas uzvaras priekā, pārmērīgi.)

Ha, ha! ha, ha! ha, ha! ha, hal

Visi velni aizvēkšēja
Savos tumšos dziļumos!

Zili, zaļi uguns lāsti!

(Skatās apkārt.)

2265 Skat! ij dzisis skaliņš deg!
Liesmas uzceļ uzvarētājs!
Uzcels, Lelde, ari tevi.

(Viņš pieiet pie Leldes zārka.)

Nāci, celies, mana Leldei

(Kad nesagaida atbildes.)

Nebaidies otras nāves!

2270 Nu ne zemei nav tā spēka:
Nu man rokā miroņsvece,

Jaunā dienā tevi vest.

Izdiesim nu sākto deju
Zemei pāri, nāvei pāri!

(Viņš paskandina savu kokli.)

2275 Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti —

(Viņš pieliecas pie Leldes, bet vēl nesagaida atbildes.)

Ā! tu guli vēl to miegu.

(Lepnā, vēl saceltā uzvaras sajūtā.)



Visam pāri mana roka:

Gribu — guldu, gribu — ceļu.

(Skaita.)

2280 Miroņsvecīte, dedzi

Guloša actiņa, redzi

LELDE

(Paver acis, bet nerunā un neceļas.)

TOTS

(Gavilējoši.)

Ho, ho, veras dārgās acis!

(Skatās gulošā Leldē.)

Ko nevizat vizumā?

(Pacilā Leldes roku.)

Lokās dzīvi loceklīši,
2285 stingi nav ir tik gurdi?

(Šaubās, pats sevi drošinādams, ar pārmērību.)

Ho, ho! vēl — baiļu tverti!

Ho, ho! dūjiņ — manu dūjiņl

(Uzstājas.)

Ho, ho! runā! saki manim!

Smaidi jele, ko tu blendi?

LELDE

(Klusē un skatās ar tukšu, plašu skatu.)

TOTS

(Pieliecies pie Leldes lūpām, piepešā izmisumā.)

2290 Lelde! Lelde! — Lūpas aukstas!

Vai miroņi māna mani?

Visas cīņas pazaudētas?

(Atkal spītībā sasliedamies.)

Mūžam cīņa nevar zaudēt!

Mūžam nebūs miroņiem
2295 Leldi pīšļiem apputināt!

Jūsu pašu miroņsveci

Acis es jums svilināšu!
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Arā raušu jūs no kapa,

Izplēsīšu noslēpumul
2300 Nu tu, Kungs!

(Viņš aizsteidzas.)

(Kungu kapu nams. Patumša gaismiņa no kapa lampas.

Kungs guļ savā zārkā.)

*

(lenāk Tots aši, atstādams durvis pusviru; gaismiņa uzliesmo

spožāk, bet viss paliek tikko saredzams.)

TOTS

(Skaļi.)

Aidā! Kungs! — Ko, jau guli?
Ne vēl ausma acis dur,

Ne vēl troksnis ausis plēš,
Ne vēl rīts rīkli rauj.

KUNGS

(īgni.)

2305 Liec man mieru! Vāķies prom!
Es tev rīkli raušu pušu!

TOTS

Ha, ha! dusmīgs?

KUNGS

(Pieceldamies zārkā sēdus.)

Šis tas? Spēlmans?
Ko šis iedrīkst nākt vēl šurpu?

TOTS

(Mierīgi.)

2310 Nu, es šurpu nāku gulēt.
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KUNGS

(Dusmīgi spiedz.)

Manā zārkā? Ārā, mirla!

Gulsties grīdā, žurku grauža!
Arā, prom no manas velves!

Pūsti ārā, putnu knābjams,
2315 Durstāms saules karstu pīķu!

(Aizraujas, spiegdams.)

TOTS

Lēnām! lēnām!

KUNGS

Dusuls māc.

Ne vēl tā bij tevi lādēt!

Kur mans kumoss? mana dzīsla?

TOTS

(Rāda uz savu kokli.)

2320 Te par stīgu! Gribi dancot?

Patrinkšēšu tavu dzīslu.

KUNGS

(Pārskaities.)

Izputē, pīšļu pūznis!
Diet, kad trinkšē mana dzīsla!?

(Dusmās aizrāvies, piepeši mana savas kaulu sāpes.)

Satriektas man visas malas;
2325 Sudrabstīpa netur kaulus;

Zārks bez stīpu kopā gāžas.
Dod man dzīslu! — jeb es drāžu!

(Atvēzējas, bet ievaidas.)

Vai man kauli! — Caurvējš velk!

Aizdari jel durvis cieti!

TOTS

(Aizdara durvis.)
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KUNGS

(Žēlīgā balsī, nespēcīgās dusmās.)

2330 Vēders tukšs! — Dārgie sveķi!

Nav, kas silda — asins lāsas!

Gitas solij'? Kur tās asins?

Pats tu asins pilns kā dzivuls.

(Stenēdams, žāvādamies.)

Kur tas paliek? Velna zēns?
2335 Nenāk mani likt uz guļu?

TOTS

Zēns. vairs nenāks.

KUNGS

Kas tad tas?

TOTS

Velni padzīti no rijas.

KUNGS

(Brīnās, nesaprazdams.)

Rijas? Velni?

TOTS

2340 Šodien es

Tādā guļā tevi likšu,
Ka tu necelsies!

KUNGS

Vai traks?

(Viņš uztraukumā izlec no zārka laukā.)

TOTS

Nieka nezin. — Vai tu zini,
2345 Kā var miru atkal uzcelt?

KUNGS

Zinu.



TOTS

Saki!

KUNGS

(Smejas.)

Ha, ha! Leldi?

Pats tu cēli, — neceļas?
2J50 Neizdevās — ho, ho, hu, hul

TOTS

Saki drīz! Nava laiks.

Gailis dziedās trešo reizi.

KUNGS

(Ironiski.)

Gudris, he, he! — Jāiet gulēt.

(Sit kopā savus kaulus.)

Plak! plak! zēns! — Aši nāc!

TOTS

2355 Ha, ha! ha, ha!

KUNGS

Plak, plak! plak, plak!

(Aiz durvim dzirdas smiekli)

Kas tur smejas? Nenāk gan.

Velns ir padzīts? Kas tad dzinis?

TOTS

Zinu.

KUNGS

2300 saki!

TOTS

Kā ceļ miru?
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KUNGS

Ha, ha! Plak, plak! Oi man, oi man!

Velnus padzīt? — Nevar būt.

Vai tad gāžas pasaulsēka?

TOTS

2365 Gāžas.

KUNGS

Nedrīkst! — velnus dzīt!?

Pats tu nezin.

TOTS

Pats es dzinu.

KUNGS

(No bailēm atlec pie sava zārka.)

Pats tu dzini?

TOTS

(Draudoši.)

2370 Teic, jeb es tev —!

(Starpbrīdis.)

KUNGS

(Trīsēdams.)

Briesmīgs vārds! nevar pateikt —■

TOTS

Rauj tad tevi —

KUNGS

Teikšu! teikšu!

(Svarīgi, svinīgi.)

Miroņsvecel — Tā spēj celt!
2375 Briesmas: sadeg visi kauli!

Dvēsle pati tulznās tūkst!



TOTS

(Pārsteigts, izmisis.)

Ko tu saki? — Miroņsvece?
Tā man ir!

KUNGS

(Lielās bailēs, ielec zārkā.)

Oi man! oi!

TOTS

(Apklust uz bridi.)

2380 Vai man! vai man! velti, velti!

(Tad atkal cerēdams uz Kungu.)

Celies ārā! Tas nav viss!

KUNGS

Viss ir, viss!

(Kad Tots tuvojas, — aši ceļas.)

Ceļos. Nenāci

TOTS

Kas tad ir vēl briesmīgāka?
2385 Nemelo? Degšu tevi.

KUNGS

(Uztraukts.)

Uj tu, velns tu! pārāks velns!

Trūdu traucējs! miroņzaglis!

Kapu svētumapgānītājs!
Asinssūcis! Kārtībgrāvisl

(Starpbrīdis.)

TOTS

(Nesaprazdams.)

2390 Kā tad? Kā tad? — Pievilts esmul

Neceļas no miroņsveces.
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KUNGS

Nemin' sveci! Ej no šenes!

Vairāk pateikt man nav ziņas.

TOTS

Kas tad zina?

KUNGS

2395 Nāve nezin.

Varbūt dzīve? — Kad ir pārāk?

TOTS

(Nikni.)

Kad necelsat — atriebšos!

Sarausaties! izstiepsaties!
Nodrebēs miroņpīšļil

KUNGS

2400 Oi man, oi man, manim ne!

TOTS

Tevim pirmām: tu to ņēmi.

KUNGS

(Lūdzas.)

Diezgan cietu: laid man gulēt!

TOTS

(Nikni smiedamies.)

Gulsti zārkā!

KUNGS

(Bailīgi.)

Ej tu pirmais!

TOTS

(Nikni, ironiski.)
2405 tu jau kungs, tas gulstas agrāk,

Darba ļaudis vēlāk gulstas.



KUNGS

Bail, ka vāku neaizslēdzi,
Kā tad celšos asins dzert?

TOTS

Necelsies! nedzert asins!

KUNGS

(Nesaprazdams.)

*410 Kā tad? kā tad?

TOTS

Visi būs

Brīvi ļaudis — nesūcami.

KUNGS

(Lūdzas.)

Ļauj jel sūkt! Ņem sev dzīslu

Spēlēt, ka ij nāve klausās.

TOTS

2115 Nesūkt asins1

KUNGS

Es tev došu

Slēptu naudu pavārtē,
Leldes nama pagalmāl
Mūžam būsi miesās pilns.

2120 Nebirst milti nemājami —

Tevim birs.

TOTS

Nesūkt asins!

(Tuvojas.)

KUNGS

Nenāc! Gulšos. — Atdod jele

Paglābjamo kumosiņu!
2425 ks tev labu padarīju,

Rijā tevi ievezdams,

Citā, jaunā pasaulē.
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TOTS

Ko tu ļaudīm padarīji?

KUNGS

Dzinu nemigt, pasargāties.

TOTS

2430 Sevim vien tik labu gribot.

KUNGS

2ēlo jele.

TOTS

Pažēlošu,

. Kad vairs kaitēt neiespēsi;
Tad atdošu kumosiņu,

2435 Kad es miršu.

KUNGS

He, he! he, hel

Nu tad teikšu noslēpumu:
Šodien mirsi! — he, he! he, he!

Mirst, kas ņem miroņsveci,

TOTS

(Paņem zārka vāku un aizvāž to.)

2440 Guli, maita, ar šo sauli!

Vairs tu augšā necelsies!

(Uzsit trīsreiz uz zārka.)

Plak, plak, plak!

KUNGS

(No zārka iekšas.)

He, he! he, he! he, hel

TOTS

Šis vēl smiesies!? Es tev gan!
2445 Šodien mirsi! Šodien mirsi!

Mirst, kas ņem miroņsveci.



(Starpbrīdis.)

Ha, ha! miršu, — gan: bet kad?

Es negribu šodien mirt,
Sava mērķa nesasniedzis.

2450 Mērķi sniegt, dzīvot vēl!

(Aiz durvīm dzird smieklus. He, he! he, hel)

TOTS

Kas tur smej? Laukā nāc!

c

(lenāk Velna zēns, vēl pabailīgi glūnēdams.)

VELNA ZĒNS

Es tas esmu: Velna zēns! ,

Vai mans Kungs vairs necelsies?

TOTS

Necelsies.

VELNA ZĒNS

(Priecīgi iesaukdamies.)

*455 Uhru! hu!

Nu no klaušiem esmu brīvs!

TOTS

Brīvi visi: ļaudis, velni,

Brīvs ij tu. — Man ko līdz?

(Stāv domās.)

VELNA ZENS

(Paklusi.)

Spēlman!

TOTS

2460 Ej sev! — Esi brīvs.

VELNA ZĒNS

Spēlman, līdzēt — var ij tevim.
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TOTS

(Smejas.)

Tā—?!

VELNA ZĒNS

Es visu noskatīju,

Lejāk gaida citi velni.

TOTS

2465 Ko tie iespēj?

VELNA ZĒNS

Nesāk' vis!

Noklausījos: Trejgalvs sūta

Velnu gluži — jaunizceptu:
Jauniedomu, — tā kā tul

2470 Astes nav, rokas baltas,

Tam uz kaklu sīkas sakas.

TOTS

(Brīnīdamies.)

Kas tas tāds?

VELNA ZĒNS

Redzēs. — Pasvilpt?

TOTS

(Neatbild.)

VELNA ZĒNS

Otram galva mugurā:
2475 Tas ir viņa vecais brālis.

Trešais: vēzis — zelta čaula.

Pasvilpt? — U—i! v—i! v—i!

*

(lenāk Jaunvelns, Dujvelns ar divām galvām un Zelta

vēzis.)

TOTS

Ko jūs gribat?
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JAUNVELNS

Tevim līdzēt.

(Runā modernā, gribēti ārkārtējā veidā, raudzīdams attēlot spēl-

maņa runu.)

2480 Mūs neviens vēl nebij veicis, —<

Tu mūs veici.

Mūs neviens vēl nebij dzinis,
Tu mūs dzini.

Tu tas gudrākais, — mēs tevi

2485 Gūt par galvu gribējām:
Būt par galvu negribēji.
Vara tev ij tā par mums, —■

Dara visu tava roka,

Lūdzam tevi: nedzen mūs!
2490 Lūdzam: dod mums mūsu tiesu:

Gailis reiz tik dziedāj' — mums

Bailes nav še būt līdz trešai,
Mums ir tiesības —

TOTS

Jums nav:

2495 Velni jādzen, lai še būtu

Mirušiem ij dzīviem miers.

JAUNVELNS

Vai tad būs gan — miers i tevim?

TOTS

Miers nav tāļš man,— kas tev daļas?

JAUNVELNS

Daļa tāda: varam dalīt:

2500 Dod mums Kungu, mēs tev mieru.

TOTS

Kam jums Kungs?

JAUNVELNS

Dot tam algu.
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TOTS

Ņemat vieni — Kas man daļas?

(Smiedamies Jaunvelna veidā.)

Dzīve bij tam zaļu zaļa, —-

2505 Tagad lai ir velnu vaļa.

JAUNVELNS

(Lielīgi — glaimīgi.)

Ak, tu spīdošs valdnieks būtu!

Proti dāvāt izšķērdīgi.
Parādā mēs nepaliekam.
Miru gribi uzcelt?

TOTS

2510 Gribu.

JAUNVELNS

Nebij tevim laimes.

TOTS

Nebij.

JAUNVELNS

Lūk, tik laimes tevim trūka.

Lielo darbu veici pats, —

2515 Atstāj laimei arī darbu1

Lelde dzīvos, — ļauj tik vien,

Lai to apspīd laimes saulei

TOTS

Ā, āl āl

JAUNVELNS

Tu sev izcīnīji viņu, —

2520 Laimē dzīvo nu ar viņu!

TOTS

Ha! teic mirons: šodien miršu.



JAUNVELNS

Tevim dzīvot saules mūžul

DUJVELNS — JAUNAIS BRĀLIS

Nu tu redzi: mes tev draugi.

DUJVELNS — VECAIS BRĀLIS

Draugi, kad vēl tevis nebiji

ZELTA VĒZIS

2323 Nāksi mūsos atpakaļ!

TOTS

Nē, ne mūžam.

JAUNVELNS

Mums ir laika.

DUJVELNS — VECAIS

Pārdod zirgu, — dod ij līdz

Pavadiņu!

TOTS

2530 Nesaprotul

DUJVELNS — JAUNAIS

Dod ij Kunga kumosiņu 1

JAUNVELNS

To, kas Kungā nevainīgs,
Kas to beigās paglābt spētu.

TOTS

Nē, to turu, — lai tas nekait.

2535 Mirdams došu.

DUJVELNS — VECAIS

Nava līgums.
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DUJVELNS — JAUNAIS

Solīts ira, varam ņemt.

JAUNVELNS

Lai ij paliek, — atdos pēc:

Ilgāk Kungam atalgosim.
2540

— Taču spēlmans mūsu būsi

(Patētiski.)

Zemes virsū visā mēs

Izplatīsim savu valsti.

Zemes dzelmēs valdniekam

Nebūs jābrien, — vizēs grezni
2545 Zelta saulē pats kā zelts.

ZELTA VĒZIS

Zeltu smeļam mēs no dzelmes:

Zemes dzelmes, ļaužu dzelmes,

Miesas zelts, asins zelts,
Sirdis zelts, sāpes zelts, —

2550 Visam pāri tava roka.

TOTS

Es neesmu, ko tu ceri.

— Nē, ne mūžam.

JAUNVELNS

Mums ir laika.

Kad tik tevim būtu laika?

TOTS

2555 Kas tu esi, ka tev laika? —

Mirkļa doma, kuru aizmirst.

JAUNVELNS

Spēj tēvs mani izdomāt,

Nespēj domu iznīcināt.

TOTS

Tad i manim laika ira:

2560 Tad i nenīks mana dziesma.
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JAUNVELNS

(Neīstā patosā.)

Nenīks, nenīks! Tev ir laika.

Dzīvot tevim saules mūžul

ZELTA VĒZIS

Laimē dzīvot tev ar mīļo.

DUJVELNS — VECAIS

Topi liels!

DUJVELNS — JAUNAIS

£*5 Topi spožs!

TOTS

Ailā, eju!

JAUNVELNS

Ailā, ej!
Naidniekus par draugiem vērtisl

(Dod zīmi Dujvelnam.)

DUJVELNS — VECAIS

Plak, plak, plak!

DUJVELNS — JAUNAIS

(Sit plaukstās.)

2570 Plak, plak, plak!

#

(Saskrien vairāk velnu.)

DUJVELNS — VECAIS

Ņemat nu to! zārkā Kungu!

KUNGS

(Dobji zārkā.)

Oi man, oi man!
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VELNI

(Grib atdarīt vāku.)

Vāks ir cieti.

KUNGS

(Zārkā līksmi.)

Ihri, ihri!

DUJVELNS — VECAIS

(Uz Totu.)

2575 Atvāzi

DUJVELNS — JAUNAIS

Atdod!

TOTS

(Aiziedams prom.)

Kas man daļas,

KUNGS

Ihri, ihri!

TOTS

(Aiziet.)

«

JAUNVELNS

(Klusu.)

Uhru, uhru, spēlmans mūsu,
2580 Šodien tevi dabūsim!

KUNGS

(Zārkā skaļi un žēli iekliedzas.)

Spēlman! spēlman!

TOTA BALSS

(Viņpus durvīm.)

Ailā! ailā!
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JAUNVELNS

(Uz velniem.)

Ašāki Kas tas? — Ņemat Kungu!

DUJVELNS — VECAIS

Vāks ir cieti.

DUJVELNS — JAUNAIS

2585 Nevar atplēst.

JAUNVELNS

(Dusmigi.)

Var vai nevar, — ņemt tūlīt!

Drīz dzied gailis trešo reizi.

DUJVELNS — VECAIS

Burvju vārdi, — atplēs pats!

Spēlmans krāpis, cieti vēris.

DUJVELNS — JAUNAIS

2590 Kam tu viņam aiziet Jāvi?

JAUNVELNS

(Nicīgi.)

Mana ziņa: veci abi, —

Ne jel derat paņemt klēpi.

KUNGS

(Zārkā iesmejas.)

He, he! he, he!

DUJVELNS — VECAIS

Pag' tu, mirlai

DUJVELNS — JAUNAIS

2595 Salauzīšu tavus kaulus!
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JAUNVELNS

Muļķi! vai tik mute caurums?

Kad ir cieti zārkam mute,

Plēšat vaļā otru galul

VELNI

(Priecīgi.)

Uhru, uhru! — plēšam otru!

DUJVELNS — VECAIS

2600 Aizliegts!

DUJVELNS — JAUNAIS

Nevari

JAUNVELNS

Ha, bet — iet!

KUNGS

(Zārkā dobji.)

Oi man!

JAUNVELNS

(Ironiski.)

Nekliedz! Drīzi būs!

(Aiziet Jaunvelns, Dv j velns un Zelta vēzis.)

*

VELNI

(Nopūlēdamies ap zārku, plēsdami no dibena dēļus nost, jokodami
viens caur otru.)

2G05 — Kungs par resnu! neiet cauri. —:

— Pārāk dzēris ļaužu asins —

— Lūdzu, nākat, cienīgs Kungs!
— Kungs nav radis pakaļdurvis —

— Gan ne dienu, nakti gan —

(Velni, atplēsuši dēļus, velk ārā Kungu kliegdami.)

2610 nu reiz ārā, nu reiz rokā!
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KUNGS

Oi man, oi man! sāp man kauli.

VELNI

(Viens otrs.)

— Hu, hu! tūdaļ pabraucīsim.
— Kaulus pakult — dara labi —

Pats jau kūli miroņkaulus. —

KUNGS

2615 Jā, tie bija — prasti ļaudis.

VELNI

— Nu, mēs tevi smalkāk kulsim —

— Pekles gunī mērcēdami—\

KUNGS

Oi man, oi mani

(Piepeši sauc palīgā.)

Spēlman! spēlmani

VELNI

2620 Ho! no tā mēs — pirkām tevi,

KUNGS

(Pārmetoši, žēli.)

Ak, tu, Toti!

(Ar pēdējo cerību.)

Kur ir kumoss?

VELNI

Tas pie Tota.

KUNGS

(Piepeši priecīgi.)

Tots lai svētīts!

2625 Tots ir tomēr mani glābis.
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VELNI

Stiepjat Kungu!

KUNGS

Oi, oi, oil

VELNA ZĒNS

Lēnāk! lēnāk! —• Velk kā vilki

Kaulu sāpēm stīvu suni.

(Kaulu kambarī. Tumsa. Skaliņš nodzisis.)

TOTS

(Pie Leldes zārka.)

2630 Ko es atkal šurpu nāku?

Tikai redzēt savu laimi,
Vai nav atkal izzudusi?

Vēl tu manis nesadzirdi!

Vienu mūžu iecerēta,
2635 Vienu mirkli ieraudzīta,

Tūkstots cīņu iecīnīta,

Pazaudēta, atkal gūta.
Mokas, ilgas, žēlas, ceras

Sirdī lēja smagu svinu: —

2640 Nu tu tomēr esi mana!

(Savā priekā kā atminēdamies.)

Kad es gāju — bij kā balss?

It kā bailēs sauktu mani?

(Atkal piegriezdamies Leldei.)

Guli vēl šo mazo brīdi!

Drīz dzied gailis trešo reizi;
2645 Tad es saulē tevi celšu,

Saule tevim dzīvi dos.

Tu nu gaidi saules laimi.



438

(Saņem viņu savās rokās uz mirkli.)

Čuči, guli, līgaviņa,
Uz manām rociņāml

(let prom uz durvju pusi.)

*

(Padzirdas klusa balss.)

BALSS

2650 Dzirrrdi.;

TOTS

Kas tur tāds ir?

Ko tas tāds grib?

ZEMES VĒZĪŠA BALSS

Drīz! drrīz! drrrīz!

Rīst, rīst, rīst.

2655 Šķirbā! šķirbā!
Dzirrrdi —1

TOTS

(Dusmīgi.)

Zemes vēzīts! — Cieti klusu!

Netrauc manas Leldes miegul

ZEMES VĒZĪTS

Šķirrbiņā lien!

2660 Šķirrbiņā drīz!

Velti vai vakarā

Stīgu tev stiepu?
Šķirrbiņā lien!

Spēlēsim abi.

2665 Dzirrrdi —!

(Zemes vēzītis apklust.)

TOTS

(Klusi.)

Ha, ha! ha, ha! Gaidi vien!

(Paliek domās.)
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(Parādās miroņu gājiens, kurš aiziet garām.)

MIROŅI

(Dzied.)

Nomirušie ceļas,
Smiltainieši runā,
Visi sīki puteklīši

2670 Spēlmanīti sveici

Dvēselītes siro,
lecerītes spīgo,
Visas zemes aizmirītes

Spēlmanīti teic.

2675 Mira mūža mokas,
Slēdzās melnās vātis,

Asins murgu izpestītie
Spēlmanīti teic.

Gulēt medus miegul
2600 Dzīvot miņas dzīviI

Gari, garu gaidīdami,

Spēlmanīti sveic.

(Parādība pazūd.)

TOTS

(Klusi iepakaj.)

Vieglas smiltis, saldu dusul

(Uz Leldi pagriezdamies.)

Tevim, Lelde, jaunu saulil

(Gailis dzied.)

2685 Dziedi, gaili, trešu reizi!

Nu es veicis, nu es veicis!

Tu mans biedris — spēlmanītis,
Tu man līdzi labu vēli.



Gari mani guldīt grib,
2690 Tu uz dzīvi mani sauc:

Dzīvot gribu, dzīvot varu!

Kas vēl spēj: nākt pret mani?

Kas vēl drīkst: laimi ņemt?

(Uz durvju pusi.)

Paldies, Kalvi, še tev lauznas!

2695 Nu man liekas, nu es veicis.

(Aizmet lauznas pa durvīm.)

Nu man atliek tikai spēles,
Nu man atliek tikai Lelde!

Nāc nu rokās, mana Lelde!

lesim nu uz jaunu sauli!

(Sāk aust rīts.)

(Priekškars.)



PIEKTAIS CĒLIENS

Kāzu nama pagalms.
Izredze uz kapsētu un uz austrumiem.
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(Ļaudis nepacietīgi gaida Totu atnākam ar Leldi.)

VIENS NO ĻAUDĪM

2700 Gailis sen jau nodziedāja.

OTRIS

Desmit reizes saskaitīju.;

TREŠAIS

Nu vairs briesmu nav nekādu, —

Ko nu šis vēl — baidās nākt?

PIRMAIS

Tu ej, palūk! Ko šis dara?

TREŠAIS

2705 Ko es iešu? Man kas daļas?

PIRMAIS

I pēc desmit gailu bailes?

(Ļaudis smejas.)

TREŠAIS

Bailes nav. Beigts, kas beigts.

(Atiet nost.)

VECENE

Sak' nu vien! sak' nu vien!

les šis traucēt nomireļus!

(Krata galvu nelabvēlīgi.)



(lenāk Ragana, uztraukta.)

PIRMAIS NO ĻAUDĪM

2710 Nu, kas ir?

RAGANA

(Dusmīgi mēda.)

Kas Ir? kas Ir?

Pīpe ir man apdzisuši,
Ne kopš mūža nebij bijis!

(Stāsta ar bailēm, aizraudamās.)

Rijas jumti kūpēt kūp!
2715 Visas malas pilnas dūmul

Koki izgāzti no saknēm!

Zemē dobes izraustītas!

Akā ūdens — melnu putu!
Visur velni aizsprukuši.

VIENS NO ĻAUDĪM

2720 Tādu briesmu neredzētu!

OTRIS

Ak vai, kungs! Žēlīgs esi!

VECENE

Sak' nu vien! sak' nu vien!

i

(lenāk Klibais, tāpat uztraukts.)

ĻAUDIS

Kur tu biji?

KLIBAIS

Kapos biju.
2725 Visi krusti izmētāti!

Smiltis apkārt izmētātas,

Tā kā sesku izkasītas,

Miroņi tās spārdijušil
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VIENS NO ĻAUDĪM

(Nedroši.)

Pašos kapos — vai tad biji?

KLIBAIS

2730 Kad tu netic' — ej jel pats!

(Stāsta.)

Salauzts žogs — tā kā niedre!

Nomīts ceļš — dzelžu kurpju!
Zāle uguns apsvilusi!

Palagskrandas guļ pa zemi!

VIENS NO ĻAUDĪM

2735 Nu jau beigts — spēlmans gan!

OTRIS

Zēl ir taču — lāga zēnsl

*

(lenāk taustidamies Aklais nabags.)

VIENS NO ĻAUDĪM

Aklais nabags — tas ir dzīvsl

OTRIS

Nerauj velns to liekaēdi.

TREŠAIS

(Uz nabagu.)

Neredzīgais, kur tu biji?

AKLAIS

2740 No tālītes klausījos,
Visu nakti trīsēdams,

Pirtiņā šaipus rijas.
Visu nakti — tavu briesmul

Spēlē, danco visa elle:

2745 Kauc un bļauj, spīdz un spieda
Pa tām starpām moku vaidi!



Brēc, ka auksts kaulos skrien!

Vēl ne pilna — pusnakts — pēkšņi
Troksnis it kā tūkstots balsu:

2750 Aži, zirgi, cūkas, vilki!

Te par brīdi — pēkšņi kluss!

Bailēs — blīkš! — es no lāvas —.

ĻAUDIS

(Viens caur otru.)

Ak tu! — Pasarg'l — Stāv' man klāti

AKLAIS

(Skumigi.)

Ak tu zēns! — Vai tu veici!

2755 Kas tev palīgs? Kas tev sargs?

VIENS NO ĻAUDĪM

2ēl tā puiša!

OTRIS

Tāda galva!

TREŠAIS

Te nu bij tas — ļaužu glābējs!

CETURTAIS

Kur nu, cilvēks, Kungu veiksi?

PIEKTAIS

2760 Kas to aizskar — nomirst pats.

CETURTAIS

Smalkos miltos saberž kaulus!

PIEKTAIS

Rijas klonā slapjš tik paliek!

PIRMAIS

Vajadzētu palūkot,
Kas no viņa būs vēl pāri?
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TREŠAIS

2765 Kas tad ies? Kungs vēl grābsi

RAGANA

Ēnu redzot — top jau mēms.

Trešu dienu mirst kā — spēlmans.
Ja i pārnāk spēlmans sveiks:

Kas tad labs? — Nāvēs citus:

2770 Kam sniedz roku, tas ij mirst.

■

(lenāk Tots, nesdams uz rokām aizmigušo Leldi.)

ĻAUDIS

(Lielā pārsteigumā.)

A, ā! — Vai man! Sak' nu vieni

(Tad piepeši apklust.)

TOTS

Ho, ho! ho, ho! Te es esmu!

Veikti visi velni, gari!
Te ir Lelde, mana Lelde!

2775 Nu no nāves laukā rauta!

Kas vēl spēj nu nākt pret mani?

(levērodams vispārējo klusumu.)

Ko jūs klusat? Ko jūs stāvat?

Dodat Leldei atsēst krēslu!

(Padod krēslu, viņš atsēdina tanī Leldi, pavirzīdams td pret Mi-

trumiem.)

Lai redz saule pirmo tevi!

AKLAIS NABAGS

(Spiežas caur ]audīm cauri.)

2780 Toti, Totil dēls, mans dēls!

TOTS

(Uz Aklo.)

Pēdējs tu man līdzi gāji,
Pirmais tu man pretī nāci!



AKLAIS

(Apskauj Totu.)

Nav man bailes sniegt tev roku:

Jāmirst — miršu: vecs jau esmu;

2785 Laimīgs esmu, ka tu veicis.

KLIBAIS

(Sveicina iztālēm.)

Dzīvs mans biedrisl

TOTS

Klibais, ā!

RAGANA

Sveiks, mans spēlman! Lūk, tu veicil

Daudzi prāti, daudzas rokas!

lAUDIS

2790
— Kungs vai vairāk — nesūks ļaudis? —

TOTS

Veikti visi kungi, trūdi!

ĻAUDIS

— Vai nu tiešām — būsim brīvi? **s

TOTS

Brīvs, kam dūša: brīvam būti

ĻAUDIS

(Sauc.)

— Brīvi! brīvi! — Dzīvo, spēlman! —•

2795 Saucat mātil Leldes mātil —

RAGANA

(Uz Totu.)

Kungam mietu krūtīs dūri?
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TOTS

I bez mieta velns to rāva.

RAGANA

2ēl man.

ĻAUDIS

2ēl man!

RAGANA

2800 Ejat raudzīt.

Varbūt var vēl?

TOTS

Kapā nava.

RAGANA

Vai tik pats to neaiznesi?

TOTS

Velni.

ĻAUDIS

(Vēl šaubās.)

2805 Kungs vairs nenāks?

TOTS

Nenāks

ĻAUDIS

Dzīvo, spēlman!

TOTS

(Droši.)

Dzīvot gribu!
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(lenāk Leldes māte un Dēla māte.)

TOTS

Māte, nāc nu! Lūk, tev meita!

MEITAS MĀTE

(Pieiedama pie Leldes.)

2810 Meitiņ manu, ezerpuķīt,
Nāves ūdens laukā rauta!

DĒLA MĀTE

Laukā rauta vēl kā mirla —

Kāda dzīve būs ar tādu?

MEITAS MĀTE

(Ņemdama Leldi mīļi aiz rokām.)

Vēl rociņas aukstas, velgas!
2815 Vēl vaidziņi zemes bāli!

Drīzi žūs, drīzi sils, —

Kas nu Zemgum būs par prieku!

DĒLA MĀTE

Nabadziņš ne dzīvs, ne miris!

MEITAS MĀTE

Saucat Zemgu.

TOTS

2820 Saucat, saucatl

MEITAS MĀTE

(Lūkojas Leldē.)

Vaigā lāsas — asariņas.

— Runā, manu acu dzirnīt!

LELDE

(Klusē un guļ nekustēdamās.)
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TOTS

Lelde guļ vēl puķes miegu,
Rīta rasas slacināta.

2825 Abas reizē acis vērs:

Rīta saule, mana Lelde.

MEITAS MĀTE

(Brīnīdamās.)

Tava Lelde?

TOTS

Mana Lelde!

Nāves ūdens laukā rauta.

ĻAUDIS

(Izrāda klusu izbrīnēšanos.)

MEITAS MĀTE

(Sauc.)

2830 Zemgu! Zemgu!

TOTS

Lai nu nāk!

DĒLA MĀTE

Ko es dzirdu? Ko šis grib?

Atņemt sievu manam dēlam?

VECENES

Sak' nu vien! sak' nu vien!
2835 Kādus darbus darīs nu?

VIENA SIEVA

(Uz Dēla māti.)

Tu jau teici: esot mirla? —

DELA MĀTE

(Viņu pārtraukdama.)

Lai es teicu! — Lai ir kāda!

Mana ira!



ĻAUDIS

(Nelabvēlīgi.)

Tādas lietas!

2840 Cita manta! — Kā tā var?

KLIBAIS

Spēlmans glābis, spēlmans ņem!

RAGANA

Mirējs pats, — dzīvu ņems?
Sakāt, ļaudis, ko es teicu?

Nāves veicējs nāvē pats.
2845 Pašam jāmirst ir to dienu.

AKLAIS NABAGS

(Klusi.)

Toti, nava tas tavs ceļš!

TOTS

Arī tevim tāda runa?!

Neveikt jums! Klausi, Ragan!
Sīka tava zināšana:

2850 Dzīvot gribu, dzīvot varu!

Kas par tevi lielāks, teica:

Dzīvot manim saules mūžu!

ĻAUDIS

Mēs par tevi, spēlman, stāvam,

Tā kā tu par ļaudīm stāvi.

CITI

2855 Mūsu lieta taisna bija,
Cik ir taisna spēlmaņlieta?

VĒL CITI

Nāk jau! nāk jau!

PIRMIE

Lai tik nāk!
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TOTS

(Paņem Leldi rokās.)

Nāc man rokās, mana Lelde!

LELDE

(Apliek viņam rokas ap kaklu.)

*

(lenāk Zemgus steidzīgi.)

TOTS

(Uz viņu.)

2860 Nāc nu (
nāc! Te ir Lelde!

ZEMGUS

Lelde! Lelde! — Atkal, atkal!

Esi dzīvē sveicināta!

Esi, spēlman, sveicināts!

TOTS

(Pārsteigts.)

Tā tu manim pretī nāc?

2865 Es uz cīņu biju gājis.

ZEMGUS

Nedraugs biju, nedraugs esmu, —

Kad tik Lelde, Lelde glābta!

TOTS

(Atsēdina Leldi atkal krēslā.)

Sēsti! atlaid savas rokas!

ZEMGUS

(Pie Leldes nometies, lūkodamies viņā.)

Galvu slēpj rociņās,
2870 Kā dūjiņa spārnos slēpj.

Nerunā, aizmigusi.



LELDES MATE

Saule lēks: modīsies.

ZEMGUS

Gaidīsim!

MĀTE

Zemgu, dēls,
2875 Tavai laimei briesmas draud.

ZEMGUS

Draudēj' briesmas: Lelde mirs,

Nu ir dzīva.

(Paliek pie Leldes zemē sēdot.)

ĻAUDIS

(Gaidīdami apsēst un apklust.)

Tūliņ saulei vajga nākt!

TOTS

(Klusi aplūkodams Zemgu.)

Cik viņš bāls!

AKLAIS

(Uz Totu tāpat klusi kā visa saruna.)

2880 2ēlo citus? žēlo sevi!

Toti, dēls! ceļš nav tavs!

TOTS

(Dusmīgi.)

Ko tu ķērc vienu laidu:

Ceļš nav tavs! ceļš nav tavs!

Plaka visi pretinieki,
2885 Noliedzēji, atņēmēji, —

Šis man nāks pretinieks!

AKLAIS

Ceļš nav tavs: šim te gals,
Tavu redzu tālu tekam.
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TOTS

Ceļš man, tiešām, tālu tek:

2890 Dzīvot man saules mūžu!

AKLAIS

Saules mūžu? kuras saules!

Tās, kas riet uzlēkusi?

Citu zinu: mūža sauli,

Uzlēkusi neriet vairs.

2895 Dod šai saulē citiem dzīvi,

Citā saulē tevim dos!

TOTS

Neredzētājs saules redz!

AKLAIS

Divas saules, divas dzīves:

Vienu redz spulgas acis,
2900 Otru acis nespulgotas.

TOTS

(Nepacietīgi, skaļi pret sauli.)

Viena saule, nāc nu aši!

ĻAUDIS

(Čukst.)

Ko šis grib? Veikt i sauli?

AKLAIS

Saule zina savu ceļu,
Zin' tu savu.

TOTS

2905 Ha, ha, zinu.

AKLAIS

Lūk, kā dairās saule lēcām:

Kam tu neej savu ceļu!?



ĻAUDIS

(Čukst.)

Laiks jau tiešām saulei lēkt!

TOTS

(Uzlikdams roku uz Leldi, jaunā apņēmumā.)

Lelde mana, veikšu visu!

2910 būs tev, saule, laikā lēkt!

Es aizdegšu savu sveci,

Bēgat nost! Miroņsvece!

(Viņš izņem no azotes svecīti.)

RAGANA

(lesaucas aši un izbailēs.)

Bēgat, bēgat! nāve nāk!

ĻAUDIS

(Metas bēgt no Tota.)

TOTS

Ha, ha, ha, ha! Nu šie bēg!
2915 Nostu vēršat savus vaigus!

Nāvei acīs jāskatās!

Aklais, bēdz! Zemgu, bēdz!

AKLAIS

Aklis neredz.

ZEMGUS

Diezgan bēgu!

(Abi paliek nebēguši.)

TOTS

(Ar rokas mājienu aizdedz svecīti, skaita.)

2920 Miroņsvecīte, dedz!

Gulošas actiņas redz.

Klususi mutīte, veries!

Tirpuši rociņa, tveries!

(Pieliecies pie Leldes, vēro ar visu dziņu.)
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(Sakustas lēnām un sāk runāt Lelde.)

LELDE

(Klusi.)

Acis veras — aizveras,

2925 Saules nav — nav ko redzēt!

Mute veras — aizveras,
Saules nav — nav ko sacīt!

ĻAUDIS

Klausāt! klausāt!

TOTS

(Izaicinoši, lūdzoši — draudoši.)

Saule, saule, saule, nāc!

2930 Saule, kaunā nemet bērnus!

Augšā ausmā ašāk cel

Savu smagu zelta segu!

Miroņsvece aši deg,

Nesastapsies abas gaismas,
2935 Neatvērsies mīļās acis,

Vai! vai! vai man!

(Viņš izmisumā sāk koklēt.)

Pažiba, padzisa
īsa, sīka dzīviņ'.
Mūžam spīdēs saule.

2940 Pažibi! paglābi!
Visu mīļu dzīviņ', —

Mūžam slavēs sauli!

*

(Piepeši atspīd saule.)

TOTS

(lesaucas.)

Saule, saule liela nāk!

Abas reizē acis ver.
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AKLAIS

(lesaucas.)

2945 Vai man! pašu sauli veici!

TOTS

Miroņsvecīte, dziesti!

Tumsup stari tev griezti.

(Svecīte apdziest.)

LELDE

(Uzceļas no krēsla stāvus.)

TOTS

(Gavilē.)

Ho! ho! ceļas!

RAGANA

(Atgriežas un tuvojas notikuma vietai.)

Skatāt, skatāt! briesmas garām.
2950 Vēršat visi saulei vaigus!

ĻAUDIS

(Brīnumu pārņemti, uzelpodami.)

— Trīsas krīt —

— Krūtis dveš —

— Lelde redz —

— Lelde iet —

VECENES

2955 Sak' nu vien! sak' nu vien!

ZEMGUS

(Pieskriedams klāt.)

Lelde! Lelde! Glābta, glābta!

LELDE

(Stāv klusu, saulē skatīdamās.)

MĀTE

Meitiņ, meitiņ! vaļā acis!



459

ĻAUDIS

Saulē skatās, nemirkšina.

RAGANA

Nāvi cietis — sauli cieš.

MĀTE

2960 Saulē skatās, nenoskatās,

Nevar beigt skatīties.

TOTS

Kurš spēj saules atdzerties?

Neredzīgais, vai tu spēj?

AKLAIS

Dēls, es nē, kur man spēt?
2965 Visām dzīslām tveru sauli.

Spēj tik viens: dēls mans, tu,

Tu, kas pašu sauli veici:

Tiek tās dienas!

TOTS

Klusi, veci!

LELDE

(Runā lēni.)

2970 Saule, ņemi mani atkal,

Saule, visa labadare!

Es pie tevis atkal nāku.

TOTS

lesim, iesim uz to saulil

LELDE

Toti, turi mani vēl!

2975 Netura vēl manas kājas.

(Tots viņu pabalsta.)
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LELDE

(Lēni, bet līksmi.)

Manu dzīslu vārti veras,

Lēni kūso sulu kausi,

Asins staigā locekļos.

(let dažus soļus, bet draud saļimt.)

Ai!

2980 Nesi, Toti, mani vēl!

Locekļi vēl manim ļimst!

TOTS

(Paņem Leldi klēpī un nones krēslā.)

Saule, visa labadare,

Dos tev spēku.

LELDE

(Klusi.)

Trūka — ak —

TOTS

(Izbailēs.)

2985 Trūka?

LELDE

Mazas asins lāsas!

Treju sīku pilieniņu —

TOTS

(Lielā uztraukumā.)

Asins lāsas! Vai vēl trūkst?!

Vēl tu, zeme, neatdzēries?

2990 Ciet tev aizspert asinsrīkli.

(Viņš zemi sper ar kāju. Tad pret sauli.)

Skaties, saule, labadare!

Ko man dara Zemes māte!

(Saule spīd sarkana.)

Vaigi asins piesarkuši!

Ij tu arī izsūkt gribi?
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(Uz Leldi.)

2995 Lūko pati piecelties!
lesim spītīs labdarēml

LELDE

(Lūko iet.)

Eju, Toti, — krītu, turi!

TOTS

(Spēcīgi.)

Lāsts tev, zeme! lāsts tev, saule!

Neatdošu laupījumul

ĻAUDIS

3000 Vai man! vai man! lāsts un posts!
Klausāt! Klausāt! ko viņš lād: —

Pašu zemi! pašu sauli!

AKLAIS

Rimsti, dēls! Būs tev iet!

Nepretojies savam ceļam!
3005 Tikai reizi sauli veic:

Brīvi ejot, kur tā riet.

TOTS

Mirt, tik mirt! Tagad mirt?

Dzirdu tavu niknu runu!

Dzīvot gribu! — Dzirdi — tu!

3010 Spēks ir gūts, — mērķis sniegts,
Nav šis viens: lielāks sauc, —

Tur mans ceļš!

AKLAIS

Nav tas viss.

Vairāk guvi: guvi spēles,
3015 stīgas, kādu ļaudīs nava:

Zemes, pekles, saules balsis.

Tanīs stīgās vairāk skaņu
Nekā visas dzīves laimes,
Kādas mūži vēl tev dotu.

3020 Spēles tavas sauli veica,
Ne tavs prāts.



TOTS

Klusi, veci!

Ja tais stīgās skaņu mūži,

Kam lai šodien eju prom
3025 Nespēlējis, nedzirdējis?

AKLAIS

Viena dzīve cilvēkam,

Dziesmai ira trejas dzīves:

Tā, kas bija, tā, kas ira,

Tā, kas būs mūžībā.

TOTS

3030 Dziesma vai man riet tik viena?

Skaistākas vēl ritēs simtu.

AKLAIS

(Apklust un neatbild.)

TOTS

Ko tu klusi?

AKLAIS

Ko lai saku?

TOTS

(Pārliecībā, ka uzvarējis, piegriežas atkal Leldei.)

Nedošu es tevi, Lelde!

LELDE

(Ir atkal aizvērusi acis, kā sākumā.)

ĻAUDIS

3035 Atkal guļ! atkal guļ!

MĀTE

Meitiņ, vai man! aizver acis!

Saule lec, zvaigznes riet —

Vai tu, manu vecu galvu!
Kādu laimi vēl tu gaidi?
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ZEMGUS

(Pienāk pie Tota.) .

3040 Spēlman, vai nu viņa dzīva?

Kā tu lielin lielījies.

VECENES

(Paklusu.)

Sak' nu vien! Vai tā dzīva?

Pesteļi tik vien tie bija.

ZEMGUS

(Pārmetoši, draudoši, pabīdīdams viņu pie malas.)

Izmocīta, iznīkusi,
3045 Pusactiņām atskatās,

Pusvārdiņiem atsakās.

TOTS

(Klusē.)

ZEMGUS

Ko nu klusi?

(Nicīgi.)

Laba daris!

Laimes namā nāci tu,

3050 Līdzi tevim velnu kleijas,
Atnesāt nāvi šurpu.

ĻAUDIS

(Paklusu.)

Kā tad? kā tad? — Pirmais spēlmans,
Kungs jau nāca tikai pēc.

ZEMGUS

Tagad atdod manu Leldi!
3055 Dzīvu, tā kā agrāk bija!

TOTS

(Sakustas, aptver Leldi.)



ĻAUDIS

Atdod dzīvu! — atdod dzīvu!

KLIBAIS un RAGANA

(Lūko nemanīti aiziet.)

ĻAUDIS

Nebēgt! — Klibo! — Ragan! Turat!

VECENES

Sak' nu vien! Velnu burvji!

ĻAUDIS

Lielījās Kungu veikšis!

ZEMGUS

(Atmet ar roku ļaudīm. Uz Totu.)

3060 Bur nu vāļiem velnu vārdus,

Zem' un sauli nolādējis!
Lād', līdz kūpēs tev pa rīkli!

Tikai dari — Leldi dzīvu!

Jeb tev šķīdīs dzīvas asins.

ĻAUDIS

(Draudoši.)

3065 Jeb tev šķīdīs dzīvas asins.

VECENES

Mazgās tīru mūsu māju.

(Ļaudis līdz ar Zemgu draudoši tuvojas Totam.)

TOTS

(Atmozdamies, nicīgi.)

Ha, ha! pīšļi, sveces bēga,
Nu šie manim draudēs nāvi.

Man, kas nāvi pašu veicis.

(Ironiski.)

3070 Ha, ha! liesat manas asins!

Kam jums derēs? — Te, lūk, der;
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Tikai trijās asins lasās,

Tūdaļ Lelde dzīva būs!

(Uzaicina.)

Kam ir dūša dot tās lāsas?

3075 Tikai zināt: tas tad mirst!

(Starpbrīdis. Neviens no Jaudīm nekustas.)

Asinslejil lejat nul

Zemgu, tu, kas teic šo mīlam!

(Uz Leldi rādīdams.)

Lej priekš viņas savas asins!

ĻAUDIS

Lej tu pats!

TOTS

3°30 Manas asins

Ir par dārgu: visi jūs
Neatsverat vienas lāsas.

Es to izvedu no kapa,
Darbs nu jūsu. Kādēļ man

3085 Ziedoties svešu labad?

(Starpbrīdis.)

ZEMGUS

(Uz Leldi.)

Lelde, dzirdi:

Teic, vai tam tu atdod sevi?

LELDE

(Pa miegiem.)

Tam tu mani devi pats,
Kad es kapā —

ZEMGUS

(Satriekts.)

3°9Ū Vai man! devu,
Teic vēl vienu: dzīvot gribi?



LELDE

Dzīvot gribu.

ZEMGUS

Teic vēl vienu:

Mīli mani?

LELDE

3095 Mīlu tevi —

Tota spēks — aiznes līdzi —

ZEMGUS

(Uz Totu, piepeši.)

Ņemi, spēks, manas asins!

(Uz Leldi.)

Svētsvētīta esi, Lelde!

(Uz ļaudīm.)

Nesat nazi!

TOTS

(Gavilē.)

3100 Ho, ho! ho, ho! veicis esmu!

Dzīvot man saules mūžu!

Neredzīgais, ko nu saki?

Ko tu klusi? Klusi vien?

AKLAIS

(Klusē un atiet nost no Tota.)

DĒLA MĀTE

Lāsts pār tevi, velna spēlman!

LELDES MĀTE

3105 Vai man, dēls!

LELDE

Vai man, vai!
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TOTS

Ho, ho! ho, ho!

Vaimanām zinu veldzi:

Skani, mana jaunā dziesma,
3110 Jaunu prieku, savu prieku:

(Koklē un dzied.)

Spēlēju, dancoju
Visu cauru dienu!

(Kokle piepeši neskan.)

TOTS

(Izbrīnējies.)

Ha, tu balss! Kas tev ir?

Ho! ho! ho!

(Sāk vēlreiz.)

3115 Spēlēju, dancoju —
■

(Neskan.)

AKLAIS

(Zēli, iztālēm klusi.)

Vai! vai! vai!

TOTS

(Nikni.)

Ko tu aizkliedz? Izput, Aklis!

Visi velni! Klausāt stīgas!
Velna stīga! mata stīga!

(Viss paliek klusu.)

3120 Skani, mana paša stīga!

STIGA

(levaidas klusi.)

Vai!

TOTS

(Lielā niknumā.)

Nolādētā, ko tu vaidi?

Skanēs stīga, skani!



STĪGA

(Klusi ieskanas.)

Irrr!

TOTS

3125 Kas tev irrr! — Visas kius'!

AKLAIS

(Klusi.)

Vai man, vai man, spēlman — dēls!

TOTS

(Piepeši sagrauzts.

Ko es esmu padarījis?

Kauns, ak, kauns! Tiesa, veci!

Neskan vairs! neskan vairs!

*

(lenāk Zēns, atnezdams nazi.}

ZĒNS

(Uz Zemgil.)

3130 še tev nazis.

ZEMGUS

(Zēnam rāda uz Totu.)

Dodi tam!

ZĒNS

(Uz Totu.)

Še tev nazis.

TOTS

Kam tas man?

ZĒNS

Nokaut Zemgu.
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TOTS

(Dusmīgi.)

3135 Ej pie velna!

(Uz Zemgu.)

Ko tu dari, pekles kalps?
Ziedojums — paša rokas!

ZEMGUS

Tu jau prasi manas asins.

Pašam nokaut nav tev dūšas?

TOTS

3140 Arī tas man jāuzklausās!

(Uz Zemgu.)

Es neprasu tavas asins,
Pašam tev ir jāziedojas.
To tu nespēj. — Nu, jel saki!

ZEMGUS

(Stāv nekustoši.)

TOTS

(Uz Zēnu.)

Zēniņ, padod man to nazi!

AKLAIS

(Uz Totu.)

3145 Dod šai saulē citiem dzīvi,
Citā saulē tevim dos.

TOTS

(Turēdams rokā un aplūkodams Zēna pasniegto nazi, to saulē mi

dzinādams.)

Tāds tad man tas — saules mūžsl

Atspulgots naža gala,
Atbalsots mēmas stīgas!

3150 Tas nav viss! Tas par maz!



AKLAIS

Toti, dēliņ, tas tavs ceļš.

Svētī, svētī tevi saule.

TOTS

Svētī saule, — man par maz!

Bet lai labāk nāve skan,
3155 Nekā neskan mana dzīve!

(Uz Zemgu, kā atmezdams domas.)

Ailā, Zemgu! — Acis skati!

(Viņš paceļ nazi pret Zemgu.)

ZEMGUS

(Saraujas.)

ĻAUDIS

(lesaucas.)

Vai! vai!

Neļaut durt! — Ņemat nazi!

TOTS

Pag, jūs! — Zemgu: acs tev trīc!

3160 Dusmās nomirt tiek tev drosmes,

Mācies mirt: redzot, rāms!

Mācies mirt: ziedojoties.

Topi kareivsl Topi varonsl

Cienīgs nest — vaiņagu!
3165 Mācies mirt: drīz tev jāspēj!

(Uz Leldi pagriezdamies.)

Atsedz sevim kakla rētu,

Kur tev Kungs asins dzēra!

(Lelde to dara.)

Neredzīgo, stāj pie manis!

(Aklais pieskaras viņam.)

TOTS

(Aši iedur sev nazi krūtīs un atspiežas uz Aklo.)
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LELDE

(lekliedzas.)

Ai! ai!

ĻAUDIS

3170 izrauj nazi tam no sirds!

TOTS

Neraujat — dzīves mirkli!

Man vēl vārdi: jums ko sacīt.

(Viņš no iedurtā naža noņem trīs lāsas asins un ieliek sev mutē,

tad ar muti uzliek uz Leldes kakla rētas.)

Trijās ņemu asins lāsas:

Trijās mute tevim sūca,

3175 Trijās mute tevim deva.

Nu tev dzīslās mana asins,

Nu tu, Lelde, būsi mana.

Gūt var ņemot, — gūt var dodotl

Dodot gūtais — neatņemams!
3180 Ritēs tevī trijās asins,

Triju sauļu audzēs augsi!
Galvā būs tev saules vaiņags,

Karaļmāsu vidū krēslis!

LELDE

Toti, spēki manī riet,
3185 Locekļi man augšā ceļas!

(Viņa pieceļas no krēsla, saules apspīdēta.)

TOTS

Celties tev, sēsties man!

(Viņš apsēstas uz krēsla.)

ZEMGUS

(Nometas cejos Tota priekšā.)

Toti, Toti, nu mēs vieni.

TOTS

Es pie jums — Leldē būšu:

Mūžam Lelde, mūžam es.



(Uz Jaudim.)

3190 Klausāt, ļaudis! klausi, Zemgu!
Jaunais Kalvis kala man

Jaunas bruņas briesmas ciest;

Kala stipru manu sirdi.

Kaļat bruņas, kaļat sirdis

3195 Briesmas ciest, kuras nāks, —

Kamēr sirdīs tapsat brīvi:

Laimi tvert, kura nāks!

ĻAUDIS

Kalsim! kalsim! Tapsim brīvi!

TOTS

Aizmirsies — vēl viens vārds,
3200 Man tas lieks, — jums tas der:

Mūsu zemē liela nauda,

Mūsu pašu sviedru krāta,

Vecā Kunga kapā grābta:
Rokat sētas pavārtē,

3205 Mūžam tiks, audzēm tiks

Jaunās Latves mantojuma!

ĻAUDIS

Ailā! ailā! ejam rakt!

(Aiziet.)

*

TOTS

Lelde, tevim rokās dodu

Žēlot tavu mocītāju
3210 Veco Kungu, asins sūci!

Karstās mokās mirons nāks:

Dod šo ķīlu — tā to glābs!

(Viņš iedod Leldei Kunga pirksliņu.)

Tagad visi aizejat!

(Uz Leldi.)

Pirmais gājiens tev pie mātesl

3215 Neredzīgais, paliec tu!

(Visi aiziet.)
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(Tots un Aklais vieni.)

TOTS

Nu es mirstu, kā tu liec, —

Atbildi nu, kam tā vajga?

Kādēļ jāiet projām man?

Nespēlēti, nedzirdēti

3220 Stigās paliks skaņu mūži,
Paliks mana jaunā dziesma,

Tā, ko es tik dziedāt spētu.

AKLAIS

Tu tās stīgas vilcis esi

Apkārt saulei, pasaulei;
3225 Stīgu gūstā abus ņēmis,

Citiem vieglāk spēlēt būs.

TOTS

(Sniedz viņam savu kokli.)

Raug'! vai vari?

AKLAIS

(Rauga; kokle tik dobji ievaidas.)

Ak, man klus',

TOTS

Klusēs citiem stigas manas,
3230 Velti ciestas, velti gūtas.

AKLAIS

Lai tās klus', velti nav:

Nemirst dziesma, reiz dziedāta!

TOTS

Kad ne dzird, kad ne prot —?

Velta dziesma.

AKLAIS

3235 Velta nav:

Kad jel prot — divus vārdus.
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TOTS

Div' spalviņas — nava putnis,
Div' vārdiņi — nava dziesma.

AKLAIS

Vai, mans dēls! Ko lai saku?

(Par bridi.)

3240 Nu es zinu, nu es teikšu:

Lai nedzird — simtas audzes,

Par tūkstošām atnāks viens:

Tas dzirdēs dziesmu tavu, —

Tas dzirdēs, izdziedās;
3245 Mācīs tālāk — to, kas nāks

Atkal pēc tūkstots audžu.

TOTS

Ak, vai nāks?

AKLAIS

Klusi jele!
Atbalss bija tava dziesma

3250 Tai dziesmai, kas aiz laiku.

Tā ij būs tavai dziesmai

Atbalss cita, kas aiz laiku!

(Starpbrīdis.)

TOTS

(No asins plūsmas nogurdams, nolaižas no krēsla zemē un at-

gulstas.)

Es no mūžiem esmu nācis,
Es uz mūžiem atkal eju.

3255 Ļauj nu laikā īsu dusu!

AKLAIS

Dusa laikā — bij tavs darbs.

TOTS

(Nepacietīgi.)

Ļauj jel īsu prieka algu:
Pašam dziedāt savu dziesmu,

Pašam redzēt savu prieku!
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AKLAIS

3260 Prieks tavs: iet saules ceļu;

Pārrauj saites, izrauj nazi!

TOTS

(Atstumj vipu.)

Aklis esi: tu tik redzi

Citu sauli, es ij šo.

Zemei dēls — īstais esmu:

3265 Tā vēl dzirdēs manu dziesmu.

(Sauc.)

Lelde! Lelde!

*

(leskrien Lelde.)

LELDE

Toti, Toti, tu pie zemes?

Vai man dieniņ, vai man, vai!

TOTS

Nesauc vaidus, — paši nāk.

3270 Sauc man prieku! spēlē man!

LELDE

(Zemē nometusies ceļos, lūko strlnkšināt kokli, tā tikai sikl

ieskanas.)

Neskan man.

TOTS

Vai vēl man?

(Sniedzas pēc kokles, kura skaļi ieskanas. Uz Leldi.)

Locekļos vai rit tev deja?

LELDE

Rit man deja — kā es diešu?

3275 Acu priekšā tu man mirsti!
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TOTS

Dzīvs un miris kopā der!

(Sāk spēlēt.)

LELDE

(Dejo viena pati līdzi Tota spēlei.)

TOTS

(Koklē un dzied.)

Spēlēju, dancoju
Visu cauru mūžu

Ar vien' daiļu meitiņ'.
3280 Nebija, nebija

Vēl ne puse mūža —

(Tots paceļas sēdus, bet nazis izkrīt no krūtīm, un Tots piepeši

apstājas spēlē.)
*

LELDE

(Turpina dziesmu.)

— let tā spēlīt' pušu —

(Piepeši, pavērdamās uz Totu, skaļi iesaucas.)

Ai!

(Viņa nokrīt pie Tota zemē.)

AKLAIS

Vai man, vai man, simtas audzes! '

(Saskrien ļaudis, arī Zemgus.)

ĻAUDIS

(Viens caur otru.)

3285 Kas te kliedza? — Ailā! ailā! —

— Kaudzēm nauda! — Vai ir miris? *—
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AKLAIS

Viņš ir vesels!

ĻAUDIS

Klusul klusul

*

(Atskan klusumā Zemes vēzīša balss.)

ZEMES VĒZĪTS

Dzīvs irrr! dzīvs irrrl

ĻAUDIS

(Čukst.)

3290 — Kas par balsīm? — Burvis bija —

— Velni ņem — atpakaļ! —

— Vai tad tās — velnu balsis?

ZEMES VĒZĪTS

Svēts irrr! svēts irrrl

Irrr, irrr, irrr!

ĻAUDIS

(Klusi.)

3295 Vai! vai!

STĪGAS TOTA KOKLĒ

(Sāk pašas klusi skanēt.)

ĻAUDIS

(Klusi.)

— Stīgas skan — pašas skan —s

— Nu viss kluss —

— Paskandin'l —

— Bailes ņemt

VECENES

3300 Sak' nu vien! sak' nu vien!
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VAIRĀKI JAUNI PUISI

(Nostādamies ap Leldi.)

— Pulcējaties, Latves ļaudis! —

— Ejam post Latves sētu! —

— Kalsim sirdis, kalsim bruņas! —

— Varoņos brīvi tapsim —

3305
— Saulē celsim jauno Latvil

(Visi ļaudis saskrien un piebalso; visu pagalmu apspīd saule.)

(Priekškars.)
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JĀZEPS UN VIŅA BRĀĻI

SACERĒŠANAS GAITA

Traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» sacerēšanas gaita daudzējādā ziņā

atšķiras no citu Raiņa lugu tapšanas vēstures. Samērā neilgā posmā —■

pāris mēnešu laikā — Rainis uzrakstīja «Pusideālistu», «Zelta zirgu»,

«Induli un Āriju», «Pūt, vējiņil», bet traģēdiju «Jāzeps un viņa brāļit

rakstīja vairākus gadus, darbu bieži pārtraucot un atkal atsākot.

Ziņas par traģēdijas sacerēšanas gaitu sniedz Raiņa uzrakstītais

priekšvārds «Jāzepa un viņa brāļu» izdevumam 1925. gada kopotos rak-

stos «Dzīve un darbi» (turpmāk — DzD), rokraksti, uz kuriem ir datumu

atzīmes. Par lugas tapšanu stāsta arī Raiņa dienas hronika par 1912. un

1913. gadu, tāpat vēstules Aspazijai un citām personām.

Minētajā priekšvārdā Rainis par pirmo ieceru rašanās laiku minējis

1906. gadu (DzD, 6. sēj., 249. lpp.). Rokrakstos un pirmuzmetumos vai-

rākas atzīmes par traģēdijas ieceri un uzbūvi datētas ar 1909. gadu. Tā,

piemēram, 21. februāri uzrakstīts: «Pirmais cēliens divās daļās — mājās

un pie bedres. Jāzeps pats stāsta brīnumu un briesmas par bedri, pavedina
uz domām to iemest. 2. un 3. cēl. Godībā pazīst un pārbauda» (22960/54).

Rosīgi par traģēdiju Rainis domāja 1909. gada aprīlī, kad izdarītas

vairākas atzīmes un uzrakstīti pirmie fragmenti, pie tam ne notikumu

secībā, bet gan no to vidus posma — trešā cēliena. Vēlāk Rainis aiz-

rādīja, ka viņš vairākas lugas mēģināja rakstīt ne hronoloģiskā secībā,

no sākuma, bet vispirms centās veidot, viņa paša vārdiem runājot,

«krīzi» jeb «augsti», «jo no turienes vislabāk pārredzamas abas lejas

un nokāres» PzD, 8. sēj., 84. lpp.). 1909. gada maijā Rainis uzrakstīja

fragmentu no pirmā cēliena — Jēkaba un Jāzepa dialoga daļu, kas ap-

tuveni atbilst kanoniskā teksta 103.—213. rindai. Vairāk zinu par

1909. gadā sacerētu tekstu nav. Var gan spriest, ka Rainis turpināja

strādāt pie pirmā cēliena atsevišķiem skatiem, Jo vairāki pirmā cēliena

fragmenti uzrakstīti uz papīra strēmelēm, kas iepriekš izmantotas pasta

Par lugu komentēšanas principiem skatīt šī Izdevuma 9. sējumā.
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sālījumos kā avīžu iesaiņojuma bandroles. Uz tām skaidri salasāmi pasta

zīmogi, kas var aptuveni liecināt par lugas sacerēšanas laiku, jo ban-

droļu papīru Rainis izmantojis vai nu tūliņ, vai neilgi pēc sūtījuma sa-

ņemšanas. Saglabājušies trīs tādi fragmenti no pirmā cēliena, kuru sace-

rēšanas laiku iespējams datēt ar 1909. gadu.

Kā jau tika minēts, īpatnējs «Jāzepa un viņa brāļu» sacerēšanā tas,

ka Rainis šo darbu nerakstīja hronoloģiskā secībā, bet apmēram vien-

laikus viņš atzīmēja ieceres un uzrakstīja skatus dažādiem cēlieniem.

Tā, piemēram, 1909. gada pavasarī Rainis uzrakstīja gan pirmā, gan

trešā cēliena fragmentus un plānoja piekto cēlienu. Pēc ilgāka laika —

1912. gada 3. martā — dramaturgs uzrakstīja fragmentu, kas vēlāk

izmantots pirmajā cēlienā, atzīmēja divas rindiņas Dinas skatam otrajā

cēlienā:

«No rasas galviņa tev noliekta.

Tu nabags lēpīts! Smaga tava siids» (22785).

Nākamajā dienā — 4. martā — Rainis sacerēja pirmā cēliena cita skata

pirmuzmetumu un atzīmēja divus nelielus fragmentus Dinas skatam.

1912. gada 30. oktobrī Rainis uzrakstīja Jāzepa brāļu sarunu otrā cē-

liena sākumā, tad pat radās arī uzmetums Jāzepa monologam trešajā

cēlienā un pirmuzmetums, kas vēlāk izmantots Jāzepa un Asnates

dialogā.

«Jāzepa un viņa brāļu» sacerēšana tātad nav ritējusi nepārtraukti,

vairākkārt darbs aprāvās, Rainis pievērsās citām lugām, kaut gan ari

tad, kā to viņš norādījis jau minētajā priekšvārdā, radās pa uzmetuman)

un iecerei aizsāktajai traģēdijai.

Vispirms sacerēšanas gaitā pārtraukums izveidojās 1909. gada rudeni,

kad Rainis, saņēmis Jaunā Rīgas teātra direkcijas uzaicinājumu, rakstīja

saulgriežu pasaku «Zelta zirgs». 1909. gada decembra sākumā «Zelta

zirgs» bija pabeigts un nosūtīts uz Rīgu. 1910. gadā krājās ieceres tra-

ģēdijai «Jāzeps un viņa brāļi» un radās pa atsevišķam uzmetumam. Tā,

piemēram, 8. septembrī uzrakstīts Jāzepa monologs «Nost balto zīdu,

zelta kāršjus nost..» (22784). 1911. gadā galveno uzmanību Rainis vel-

tīja traģēdijai «Indulis un Ārija», un «Jāzeps un viņa brāļi» atkal atvir-

zījās otrajā plānā. 1913. gadā vēstulē Aspazijai Rainis atzīmēja: «Man

nabaga «Jāzepu» rausta pušu nu jau gadiem, un viņš, vātīm apklāts,

vairāk pēc Ijaba izskatās. Tādēļ man tik grūti pie viņa iet» (163743).

Aktīvāk traģēdijai Rainis varēja nodoties 1912. gada sākumā; vairā-

kas piezīmes izdarītas martā, un dienas hronikā atrodami ieraksti:

«1912. 1. 111 Jāz.

4. 111 sāku Jāz.

19. 111 strādāt — Jāz.

23. 111 kārtoju rokrakstus 3 stundas» (22842).

Sajā laikā tapa atsevišķi skati pirmajam cēlienam un uzmetumi Dinas
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skatam otrajā cēlienā. Un tomēr darbs lāgā neveicās. Dienasgrāmata

1912. gada 20. martā Rainis ierakstīja: «lejusties darbā nākas diezg ;

grūti; laikam nav vainīgs laiskums vien, ka man neiet vēl ar Jāzepu »

Darbā radās atkal pārtraukums. 1912. gada vasarā Rainis turpināja se

nāk aizsākto lugu «Imanta», domāja par «īla» jeb «Kurbada» tālāku

Izveidošanu. Vienlaicīgi ar darbu pie lugām Rainis rakstīja dzejoļus.:

kārtoja dzejoļu krājumu «Gals un sākums». 7. martā Aspazijai, kurs

tolaik ārstējās Cīrihē, Rainis rakstīja: «Man tagad lielākas rūpes, kā

pabeigt partijai dzeju un varētu ātrāk tikt pie Jāzepa.» Rainis te runā-

jis par krājumu «Gals un sākums», kurš atklātībā parādījās 1912. gao-:

No jauna traģēdijai «Jāzeps un viņa brāļi» Rainis pievērsās

1912. gada rudeni un dienasgrāmatā 19. septembri ierakstīja: «Sāku

Jāzepu. 10 rindas.» Turpmāk, kā to liecina atzīmes dienasgrāmatā, Rainis

neatlaidīgi ik dienas rakstīja aizsākto darbu. Viņam bija nodoms

1912. gadā lugu pabeigt, par ko A. Gulbim 28. augustā Rainis rakstīja:

«Man šogad jānāk gatavam «Jāzepam».» Pēc pāris mēnešiem, 1912. gada

31. oktobrī, dienasgrāmatā ierakstīts: «Tagad tik Jāzepu izvest galā ai

veiksmi.»

Rainis strādāja spraigi: Tādās pirmā cēliena beigu skati, pirmrakstā

viss otrais cēliens, atsevišķi trešā cēliena fragmenti, bet pabeigt plctso

darbu neizdevās, un Rainis 31. oktobri konstatēja: «Jāzeps netiek ga-

tavs.» Tomēr darba tempus Rainis nemazināja. Dienas hronikā atrodamas

ziņas, ka katru dienu apmēram no vienpadsmitiem līdz diviem un no

pieciem lidz septiņiem Rainis rakstīja lugu «Jāzeps un viņa brāļi».

īpaši nozīmīgs posms traģēdijas sacerēšanas gaitā bija 1913. gada

pirmie mēneši. Jau janvāri Rainis rosmigā noskaņojumā dienasgrāmatā

ierakstīja: «Es sāku cerēt uz iespēju pabeigt vēl gada sākumā Jāzepu.

Tā cerība vien jau dod jaunu dzīvību» (22970). Dzejniekam bija zināms

pamats tā rakstīt, jo janvārī tapa gatavi lugas pirmie cēlieni. 21. jan-

vārī bija pabeigts un arī pārrakstīts lugas pirmais cēliens. Vēl pēc des-

mit dienām — 31. janvāri — pabeigts ari otrais cēliens: «Šodien beidzu

II cēlienu no Jāzepa .. Bet nu jāskatās, ka tūliņ šodien pat norakstu»

(22970). Rosīgi Rainis turpināja rakstīt trešo cēlienu, tomēr darbs lāgā

neveicās, jo nākamajā dienā — 1. februāri
—

Rainim jau atkal nācās

konstatēt: «Es atkal atkritu. Ikdien' atkritu. Briesmīgs cīniņš un izmi-

sums» (22970). Lai gan bija plānots martā darbu pabeigt, tomēr traģē-

diju nācās vēlreiz nolikt malā — tapa jauna luga «Pūt, vējiņi!» ar sā-

kotnējo nosaukumu «Laivenieks».

Interesanti pasekot ierakstiem dienas hronikā, kas parāda, kā radās

jaunās lugas iecere un kā tā ielauzās «Jāzepa un viņa brāļu» tapšanā:
«2. 111 Gribu rakstīt «Laivenieku», lasu t. dziesm. visu dienu un va-

karu», «3. 111 Plāni Laiveniekam. Cēlieni», «10. 111 lesāku norakstīt Jāz.»,

«15. 111 Gribu sākt Laivenieku, lai sevi uzdūšinātu. Norakstu 30 p^ntu»,
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«Pūt, vējiņi!» sacerēšana Rainim aizņēma visu 1913. gada vasaru,

un tikai septembri viņš varēja atsākt strādāt pie traģēdijas «Jāzeps un

viņa brāļi»: «8. IX Sataisu sūtīšanai «Pūt, vējiņi!». Aizlaižu uz Rīgu.

Sāku atkal Jāzepu 4 stundas» (23071/82). Darbs patiešām ritēja veik-

smīgi: Rainis pabeidza trešo cēlienu, atsevišķu skatu veidā krājās pirm-
fāksti ceturtajam cēlienam, 21. novembri dzejnieks ceturtā cēliena sā-

i.umu jau pārrakstīja. Atkal radās cerība samērā īsā laikā — oktobri —

pabeigt aizsākto darbu. Vēstulē 1913. gada 19. septembrī Rainis kompo-
nistam Alfrēdam Kalniņam rakstīja: «..es pašlaik ļoti steidzu laikā no-

beigt «Jāzepu»», bet vēstulē A. Gulbim noteikti pasacīja, ka oktobri

pabeigs «Jāzepu» (114469). Un atkal noteiktajā termiņa darbs netika pa-

beigts, neuzrakstīts palika pēdējais cēliens. Rainis pievērsās citiem dar-

biem — pārveidoja «Induli un Āriju» par operas libretu, turpināja sen

«uzsākto traģēdiju «Imanta». Pie «Jāzepa un viņa brāļu» piektā cēliena

īsti viņš ķērās 1914. gada jūnijā; pēdējā atzīme izdarīta 18. augustā,
kad uzrakstīts neliels fragments no Asnates un Jāzepa dialoga.

Pretrunīgas ziņas atrodamas par traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi»

pabeigšanas laiku. Minētajā priekšvārdā Rainis norādījis, ka galīgi luga

pabeigta tikai 1919. gadā: «Bet luga nobeigta nav 1914. gadā, bet gan

daudz vēlāk, jo vēl 1919. gadā, kad tā iznāca klajā, tika paveiktas

dažas daļas» (DzD, 6. sēj , 249. lpp ). Tomēr vairāki fakti liecina, ka

darbs pie lugas pabeigts jau 1914. gadā. 1914. gada 3. jūlija vēstulē

literatūras kritiķim un publicistam Jānim Bērziņam-Ziemelim Rainis rak-

stīja: «Mans dārgais draugs, esmu briesmīgi aizņemts ar darbiem: nupat
tik nobeidzu «Jāzepu».» Luga bija iekļauta Jaunā Rīgas teātra reper-

tuāra plānā 1914./15. gada sezonai, un 1914. gada 7. oktobri šī teātra

direkcija lugu nosūtīja cenzūrai, lūdzot atļauju to izrādīt. 1914. gada

pirmajā pusē Jānis Straujāns (īst. v. J. Masters) sāka «Jāzepu un viņa

brāļus» tulkot krievu valodā. 1915. gada septembrī visa luga bija pār-

tulkota; savukārt Aspazija 1915. gadā «Jāzepu un viņa brāļus» pārtul-

koja vācu valodā, par ko Raiņa dienas hronikā ierakstīts: «1915. g.

2. II In[iņaļ pabeidz «Jāz.» III». «26. II IV, V cēl. Jāzeps beigts».

1915. gadā «Jāzepu un viņa brāļus» sāka publicēt «Jaunajās Pēterpils

Avīzēs».

«Jāzepa un viņa brāļu» rokrakstu materiālos nav nekādu atzīmju, kas

liecinātu par vēlreizēju atgriešanos pie lugas. Salīdzinot 1915. gadā

iespiesto tekstu ar vēlāko publicējumu, nekādi nozīmīgāki pārveidojumi

nav konstatējami, atskaitot tehnisku iemeslu dēļ 1915. gadā nenopubli-

cēto Dinas skatu. Tātad Raiņa atzīme par to, ka vēl 1919. gadā «tika

paveiktas dažas daļas», domājams, attiecas tieši uz Dinas skatu, kas

bija pabeigts, bet ko Rainis no jauna lika pārrakstīt. Uz viena no otrā

cēliena manuskriptiem pirms Dinas skata lasāma Raiņa piezīme: «Ai

mašīnu norakstīt 3 eksempl.» (22783).
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Nevienas citas lugas uzrakstīšana neprasīja Rainim tik daudz pūļu,

enerģijas, neviena cita luga, izņemot «Pusideālistu», radīšanas procesa

neizraisīja viņā tik daudz grūtsirdības, nepatikas, žēluma, dažkārt pat

riebuma, kā tas notika «Jāzepa un viņa brāļu» sacerēšanas laikā. Bieži,

pārlasot uzrakstīto tekstu, Rainis pat raudājis.

Traģēdijā «Jāzeps un viņa brāļi» Rainis iekausēja daudz gluži per-

sonisku pārdomu un pārdzīvojumu, un traģēdijas konflikta atrisinājums

nebija tikai literāra problēma. Tas bija paša Raiņa dzīves jautājums, ko

viņam vispirms vajadzēja izšķirt kā cilvēkam. Kā rīkoties tad, kād cil-

vēkam neganti nodarīts pāri un viņš pazemots līdz pēdējam zemumam?

Atriebt? Piedot?

Rainis kopš Jaunās strāvas sagrāves gadiem dzīvoja ar nospiedošām

aizdomām pret J. Jansonu-Braunu, jo Rainim šķita, ka pēdējais viņu

nodevis. Lai gan aizdomām nebija pamata, taču laikā no 1911. līdz

1913. gadam konflikts saasinājās ar jaunu spēku.
1 Gadiem ilgi nēsātā

pārestības sajūta, domas par savu taisnību un citu netaisnību, — tie

bija smagi emigrācijas gadu Raiņa pārdzīvojumi, kas atbalsi guva radā-

majā darbā «Jāzeps un viņa brāļi». Lugā risinātās mīlas, naida un atrie-

bības problēmas pārdzīvoja arī pats dzejnieks, un, iekams ar tam nebija

ticis galā kā cilvēks, iekams savas pārdomas nespēja pacelt plašu filo-

zofisku vispārinājumu līmenī, traģēdijas uzrakstīšana kavējās.

Zināmu laiku prasīja arī senebreju un it īpaši senēģiptiešu vēstures,

mitoloģijas, reliģijas un folkloras studijas, jo traģēdijā vajadzēja iezīmēt

attiecīgu vēstures fonu. Rainis nerakstīja vēsturisku traģēdiju, viņš ne-

izvirzīja uzdevumu radīt vēsturiski un etnogrāfiski precīzu attiecīgā

laikmeta tēlojumu, tomēr laikmeta kolorītu vajadzēja panākt un tādēļ

nācās studēt plašu materiālu klāstu.

Gan pirms traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» uzrakstīšanas, gan sa-

cerēšanas laikā Rainis lasīja visdažādākos avotus par senebreju un sen-

ēģiptiešu dzīvi, pētīja valodas un literatūras paraugus. Ziņas par to

sniedz Raiņa personiskajā bibliotēkā saglabājušās grāmatas, kuras viņš

izmantoja materiālu studijām. Vairākās grāmatās atrodamas Raiņa atzī-

mes, dažādi pasvītrojumi un norādes. Nereti lappušu malās atzīmēts

burts «J» — materiāls domāts traģēdijai «Jāzeps un viņa brāļi».

Visi Raiņa izmantotie sējumi ir vācu valodā. Loti daudz piezīmju

lappušu malās ir grāmatās «Agvptische Kulturgeschichte im Altertum»
2

un «Die agvptische Religion», ko sarakstījis Ādolfs Ermanis.
3 Rainis

tāpat studēja vairākus plašus pasaules vēstures izdevumus, kas savu

1
Par to skat.: Samsons V. Jauni materiāli par J. Raiņa dzīvi un

darbu.
— Grām.: Literārais mantojums, 1. sēj. R., 1957, 7.—33. lpp.

1 Agvptische Kulturgeschichte im Altertum von Dr. B. Stern. Leipzig,

[b. g.] (76124).
* Erm a n A. Die āgvptische Religion. Berlin, 1909 (77304).
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nozīmi nav zaudējuši ari mūsdienās. Pasvītrojumi saglabājušies ftādSi

grāmatās: «Ullstelns VVeltgeschichte»,1 «Illustrierte VVeltgeschichte fui

das Volk»2. Uzmanīgi Rainis studēja ari J. Harta plašo darbu «Ge-

schichte der VVeltLirratur und des Theaters»3
. Droši vien lasīto grāmatu

bijis vēl vairāk, jo Rainis ņēmis tās lasīšanai arī no citām bibliotēkām.

Kādā radāmo domu lapiņā, piemēram, var atrast norādi, ka Rainis la-

sījis F. Lasāla dienasgrāmatu4
, tāpat saglabājušies izraksti un konspekti

no pirmavotiem, kuru Raiņa bibliotēkā nav.

Daudz pasvītrojumu ir bībeles vācu izdevumā, kura arī glabājas

Raiņa bibliotēkā 1
.

No bībeles pirmās Mozus grāmatas Rainis pārņēma

leģendu par Jāzepu, ko savā daiļradē izmantojuši arī citi rakstnieki

(piem., T. Manns, N. Hlkmets).

Bībeles sižetā par Jāzepa attieksmēm ar brāļiem Rainis ieraudzīja

motīvu, kam var piešķirt progresīvu skatījumu. Ar Jāzepa tēla palī-

dzību Rainis guva iespēju turpināt jau agrāk savā dramaturģijā aiz-

sākto, plašās dimensijās tverto domu par sabiedriskās dzīves revolucio-

nārās attīstības nepieciešamību. Raiņa Jāzeps drosmīgi nostājas pretim

brāļiem kā jauna, progresīvāka saimniecības veida — zemkopības —

aizstāvis. Viņi ir pret veco nomadu lopkopību, kad gani, meklēdami

ganības, klejo no vienas vietas uz otru, un pret naida pilnajām attiecī-

bām starp cilvēkiem vispār. Kā jaunas, progresīvas domas nesēju Jāzepu

brāļi nesaprot, vajā, ienīst, ar viņu nežēlīgi izrēķinās.

Bībelē izklāstītajā leģendā Jēkabs mīlējis savu dēlu Jāzepu vairāk par

citiem dēliem, jo tas viņam dzimis vecumā no mīļotās sievas Raeles.

Brāļi jutuši tēva īpašo attieksmi pret Jāzepu un tāpēc jauno brāli ienī-

duši, bez tam Jāzepam bijusi spēja redzēt zīmīgus sapņus. Brāļiem viņš

izstāstījis sapni par to, ka visi brāļi laukā sējuši kūlīšus un viņu kūlīši

locījušies Jāzepa kūlīša priekšā. Sapņu dēļ brāļi Jāzepu ienīduši vēl

vairāk. Kad brāļi ganījuši Dotānā lopus, ari Jāzeps devies uz turieni.

Brāļi gribējuši Jāzepu nodurt, bet Rubenss pret to iebildis un ierosinājis

Jāzepu iegrūst bedrē. Tā arī viņi izdarījuši. Taču bedrē nav bijis ūdens,

un Jāzeps palicis dzīvs. Pēc Jūdas ierosinājuma brāļi viņu pārdevuši

par divdesmit sudraba gabaliem garām ejošiem izmailiešu tirgotājiem.

Šī leģendas daļa ietverta lugas pirmajā un otrajā cēlienā. Lugas tālā-

kajā daļā izmantots leģendas turpinājums, kurā stāstīts par Jāzepa gai-

1 Ullsteins VVeltgeschichte. Herausgegeben von Prot. Dr. J. Pflukg-Hart

tung, Bd. I—3. Berlin, [1909] (31152—31154).
1

Illustrierte VVeltgeschichte fūr das Volk. Gegrūndet von Otto von

Corvin und Fr. VVilh. Held. 2. Leipzig und Berlin, 1880 (77614).
• Geschichte der VVeltliteratur und des Theaters aller Zeiten und Volker

von Julius Hart, Bd. I—2. Neudamm, 1894, 1896 (76117, 77237).
4 Skat. radāmo domu lapiņu ar mv. nr. 22783/21.
8 Die Bibel. Berlin, 1901 (122168).
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tām Ēģiptē. Jāzeps nonācis Ēģiptes faraona sardzes priekšnieka Potivara

namā, kur Potivara jaunā sieva kaislīgi iemīlējusi viņu. Jāzeps, negribē-

dams pievilt savu kungu, viņas mīlestību atraidījis. Negantās dusmās

Potivara sieva apvainojusi Jāzepu par mēģinājumu uzmākties, un Poti-

vars sodījis Jāzepu, ieslodzīdams cietumā. Radāmajās domās un pirm-

uzmetumos sastopams sākumā iecerētās varones Suleikas vārds. Autora

pirmajā lugas izplānojumā Jāzepam bijušas trīs mīļotās sievietes —

Dina, Suleika un Asnate. Taču Rainis traģēdijai izmantojis vienīgi to

leģendas daļu, kurā stāstīts par Potivaru un viņa meitu Asnati. Pārējos

leģendā minētos un sižeta tālākajai attīstībai nepieciešamos faktus Rai-

nis pārstāstījis trešā cēliena sākumā. Atrazdamies cietumā, Jāzeps sācis

tulkot sapņus un izskaidrojis arī Ēģiptes faraona sapni. Tā rezultātā

Ēģiptes zemēm izdevās viegli pārciest neražas gadus. Šo epizodi Rainis

lugā licis pārstāstīt galminiekiem un virspriesterim Potiferam. Tālāk

bībeles leģendā vēstīts par Jāzepa godību un Jāzepa brāļu diviem gā-

jieniem uz Ēģipti. Diezgan cieši šai sižeta līnijai sekojis Rainis.

Bada gados Ēģiptē ieradušies desmit Jāzepa brāļi. Jāzeps brāļus pa-

zinis un apvainojis viņus spiegošanā. Brāļi centušies taisnoties un atbil-

dējuši, ka esot viena tēva dēli, viens no dēliem pazudis, bet jaunākais

palicis mājās pie tēva. Jāzeps nelokāmi palicis pie sava, nosaucis brāļus

par izlūkiem, pavēlējis trīs dienas turēt viņus cietumā, pēc tam atlaidis

brīvībā ar noteikumu, ka viens paliks gūstā, kamēr citi dosies mājās un

atvedīs šurp arī savu jaunāko brāli, tā pierādīdami, ka nav izlūki. Pēc

tam leģendā stāstīts par brāļu otro gājienu uz Ēģipti. Tēvs dēlus, jo

īpaši Benjāmiņu, negribējis atlaist, taču no Ēģiptes atvestā labība drīz

vien izsīkusi, un brāļi spiesti atkal doties uz Ēģipti un stāties Jāzepa

priekšā. Jāzeps licis brāļus ievest savā namā un pabarot, ļāvis nomaz-

gāt ceļa putekļus, apvaicājies, kā klājas brāļu tēvam. Pēc tam bez īsta

pamatojuma viņš licis piepildīt brāļu maisus ar labību, bet savu ziedo-

jamo sudraba biķeri noslēpis jaunākā brāļa maisā. Kad brāļi atstājuši

pilsētu, Jāzeps pavēlējis doties viņiem pakaļ, atvest atpakaļ un pārmek-

lēt maisus. Biķeri, protams, atrada, brāļi sākuši taisnoties un lūgties.

Jāzeps nav varējis savaldīties un atzinies: «Es esmu Jāzeps, jūsu brālis,

kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti» (IM, 45, 4).1 Brāļi sākumā nobijušies, bet

Jāzepa runa drīz tos nomierinājusi, viņš skūpstījis Benjāmiņu un citus

brāļus. Bībeles leģendā stāstīts par tālākajām Jāzepa gaitām, bet Rainis

to nav vairs izmantojis. Var piebilst, ka bībeles leģendā Jāzeps nodzīvo

līdz 110 gadu vecumam. Pēc nāves Jāzeps esot iebalzamēts un apglabāts
f iptes zemē.

1 Šī sējuma komentāros izmantots 1937. gada bībeles izdevums latviešu

valodā (Bībele. Vecās un Jaunās derības svētie raksti. R., 1937). Saīsi-

nājumi iekavās: IM — pirmā Mozus grāmata, tālāk sekojošais skaitlis

norāda nodaļu, nākošais — pantu.
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Traģēdijas darbībai Rainis licis norisināties Kanaanā (Palestīnā) un

Ēģiptē pirms apmēram 3500 gadiem, tātad ap 1500 gadus pirms mūsu

ēras.
1 Rainis kanaaniešu dzīves tēlojumam vēsturiskus apcerējumus nav

pētījis, toties bagātīgi izmantojis no bībeles da/ādu leģendu motīvus.

Lugā tie ieskanas atsevišķās rindās vai teicienos (tie šajā sējumā ko-

mentēti atsevišķi). Sādi ievijumi piešķir lugas stilam zināmu senatni-

gumu, bet dažkārt padara arī grūtāk uztveramu.

Konkrētu vēsturisku faktu traģēdijā nav sevišķi daudz. Tie parašu

iekausēti lugas tekstā un tikai atsevišķās vietās parādās arī darbība*

norises aprakstos. Etnogrāfiski elementi ievēroti, aprakstot valdnieka

pils pagalma izskatu. Taču kopumā etnogrāfisko detaļu un atsevišķu

faktu pieminējumā Rainis nav centies ievērot vēsturisku precizitāti.

Rainis tāpat nav vēlējies lugu noslogot ar senatnisko paražu tēlo-

jumiem, un tie izmantoti vienīgi pašos nepieciešamākajos gadījumos.

Piemēram, trešā cēliena sākumā minēti senēģiptiešu mitoloģijā sasto-

pamie pļaujas svētki, ceturtajā cēlienā tēloti nāves svētki, skan dzies-

mas, dejotājas dejo, pēc senas ēģiptiešu paražas tiek nēsāts apkārt mi-

ruša jaunekļa tēls.

Lai traģēdijai «Jāzeps un viņa brāļi» vairāk piešķirtu senatnes aro-

mātu, vairākās vietās lugas tekstā Rainis ieaudis senēģiptiešiem rakstu

rīgus teicienus,. Tos Rainis īpaši meklējis un radāmajās domās atzīmēji»

ar virsrakstu «Ēģiptiski teicieni» (22960). Daži no tiem: «Lai neaizskarts

tu guli savā kapā!», «Tas nebij pieredzēts kopš Amon-Re», «Ir strād-

nieks algas vērts».

Rainis daudz rūpējies par senēģiptiešu valodas stila atdarināšanu.

Radāmajās domās kādā lapiņā ierakstīts: «Jāzepa valodai jābūt ēģiptia-

kai, kā I, II ebrejiska» (22960). Ar lielu uzmanību Rainis studējis minē-

tajās J. Harta un B. Šterna grāmatās tās vietas, kurās raksturota sen-

ēģiptiešu dzejas forma. Tā, piemēram, grāmatas «Agvptische Kultur-

geschichte im Altertum» 103. lappuses malā pierakstīts burts «.!» un

atzīmētas rindas, kurās stāstīts par paralēlismu un aliterāciju veidiem.

Radāmajās domās Rainis atzīmējis: «īsi panti ar diviem akcentiem, alite-

rāciju, paralēlismi» (22960).

Vairākos gadījumos Rainis tekstā iekļāvis no vācu valodas pārtul-

kotus citātus, taču viņa tulkojumā rindas iegūst jaunu, dzejisku skanē-

jumu. Rainis pirmavotu materiālus izmantojis radoši un savā darbā to»

manāmi pārveidojis. Ja arī teksts atstāts tāds pats, tad, organiski ielie-

dēts traģēdijā, tas saplūdis ar Raiņa tekstu un zaudējis citējuma nozīmi

Šāda pirmavotu izmantošana bija apzināts process, jo Rainis vairākkārt

1 Par Raiņa izmantotajiem vēstures un etnogrāfijas avotiem plašāk skati

Hausmanis V. Traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» tapšanas vēs-

ture. — Grām.: Tautas dzejnieks Rainis. 1865—1965. R., 1965, 21.—

47. lpp.
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uzsvēris domu par dažādu literāru materiālu izmantošanu, kā to, pie-

mēram, darījuši J. V. Gēte un V. Šekspīrs. Dienasgrāmatā 1907. gada

9. maijā Rainis atzīmēja: «Man izmantot visus izmantotājus, ņemt no

katra, kas viņam labākais un kas ar manu saietas.»

Jau 1911. gadā, strādājot pie lugas, Rainis interesējās par to, vai

dramatiskā cenzūra atļaus uzvest iecerēto traģēdiju. Tajā pašā laikā

Rainis rakstīja arī «Induli un Āriju». Viņš lūdza izdevēju A. Gulbi no-

skaidrot, vai cenzūra atļaus uzvest «Induli un Āriju» un «Jāzepu un

viņa brāļus», par ko vēstulē teikts: «Lasīju avīzēs, ka Rīgā kādai leišu

biedrībai aizliegta luga «Jāzeps Ēģiptē». Vai tāds temats no vecās derī-

bas tiktu no dram[atiskās] cenzūras atļauts, jo tur, protams, nav Kristus

personas. Apprasies visādā ziņā par šiem abiem tematiem. Vēlāk iesū-

tīšu Tev ari gatavus konspektus» (18511).

Rainis lugas manuskriptu nosūtīja Jaunajam Rīgas teātrim, bet tā

vadība lugas eksemplāru savukārt iesniedza cenzūrai.

Centrālajā Valsts vēstures arhīvā Ļeņingradā, kur glabājas Galvenās

preses pārvaldes dramatiskās cenzūras materiāli, atrodamas ziņas par

«Jāzepa un viņa brāļu» aizliegšanu. Cenzūrai luga nosūtīta 1914. gada

7. oktobrī. Jaunā Rīgas teātra direkcijas iesniegumā teikts: «npenpo-

BOJKAan nPH c eM b 2-x 3kc. nbecy H. PafiHHca «Jāzeps un viņa brāļi»

b 4-x /veHCTBHsra
1

Ha AaTbiuīcKOM H3ī>nce, AnpeKnnH Hoßoro

AaTbimcKoro TeaTpa HMeeT npocHTb pa3peuiHTb TaKOBVio k npeA-

CTaßACinno na cueHe.»
2

30. oktobrī par lugu «Jāzeps un viņa brāļi» atsauksmi deva cenzors

M. Remiķis, ieteikdams lugu atļaut, taču pāri šim ziņojumam ar zīmuli

uzrakstīts «BocnpeineHO» un datuma atzīme «11. XI». 1914. gada 12. no-

vembrī Galvenās preses pārvaldes kanceleja nosūtīja Jaunā Rīgas teātra

direkcijai oficiālu paziņojumu par lugas aizliegumu. Tajā teikts, ka luga

atzīta «HevApSHa k npeACTaBAeHHio Ha cneHe».
3

Par traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» aizliegšanu Rainim 1914. gada

23. novembrī paziņoja K. Freinbergs: «..ar «Jāzepu» notikusi nelaime:

dramatiskā cenzūra to neatļauj, jo izmantots bībeles sižets. Varbūt, ka

vēlāk varēs izdabūt atļauju nedaudz pārmainīt vārdus, saturus un tml.,

cenzūra ilgi lugu noturēja pie sevis.»

Dažas dienas pēc lugas aizliegšanas laikraksts «Jaunā Dienas Lapa»

ziņoja: «J. Raiņa jauno drāmu «Jāzeps un viņa brāļi» preses virsvaldes

dramatiskā cenzūre nav atļāvusi izrādēm tādēļ, ka viela ņemta no bībe-

les. Varbūt, ka atļauju tomēr varēs izdabūt ar kādiem grozījumiem.»
4

1 Sākotnējā redakcijā traģēdijai «Jāzeps un viņa brāļi» bija četri cē-

lieni — tagadējais 4. un 5. cēliens bija sapludināts vienā.

*
UTHAA, (p. 776, on. 25, &, HO4, \. 104.

8 Turpat, a. 167.
4

Teātris, mūzika un māksla. — Jaunā Dienas Lapa, 1914, 266. nr.,

18. nov.
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PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI

Strādājot pie lugas «Jāzeps un viņa brāļi», Rainis tās izdošanu no-

lēma uzticēt A. Gulbim un jau 1912. gada 28. augustā vēstulē rakstīja:

«Man šogad jānāk gatavam «Jāzepam», un tas nodomāts priekš Tevis.»

Paredzētajā laikā Rainis traģēdiju «Jāzeps un viņa brāļi» neuzrakstīja

un izdošanas lietā radās sarežģījumi. Vispirms zināmas neskaidrības

iznāca ar izdevēju A. Gulbi. Sagadījās tā, ka vienlaikus Rainis gatavo-

jās pabeigt divas lugas: «Pūt, vējiņi!» un «Jāzeps un viņa brāļi». No-

bažījies par to, vai viens izdevējs abus darbus spēs izdot, Rainis

1913. gada 9. martā rakstīja A. Gulbim: «Ko domā darīt ar manu jauno

lugu «Pūt, vējiņi»? Vai drukāsi pats? Jeb vai Tavs veikals aizņemts?

Oktobrī jau nāks gatavs «Jāzeps», vai divas grāmatas reizē nekaitēs?»

A. Gulbis iesacīja «Jāzepu un viņa brāļus» atdot E. Birznieka-Upīša

izdevniecībai «Dzirciemnieki», tāpēc Rainis 1913. gada 4. oktobrī rak-

stīja E. Birzniekam-Upītim un apvaicājās par lugas izdošanas iespējām:

«Otra luga «Jāzeps un viņa brāļi» būs gatava šinī oktobrī. Es nu Gul-

bim rakstīju, vai viņš grib abas izdot, vai vienu novēl Jums. Viņš paš-

laik atbild: «Jāz. un v. brāļus» dod Dzirciemniekiem. Kaut arī mans

budžets atļauj šo Tavu darbu izdot, bet es negribu būt monopolists uz

Taviem oriģināldarbiem. Mums visiem jāstrādā roku rokās un nesavtīga

saprašanās lai ir mūsu mēraukla..

Nu- es lūdzu Jūs tūdaļ man atbildēt, vai Jūs varat ņemt «Jāzepu»?

Un kurā laikā varētu to drukāt?»

E. Birznieks-Upītis 1914. gada 30. martā Rainim vaicāja: «Kad dosiet

Jāzepu? Tas jau izziņots sludinājumos.» Rainis noteikti par lugas

turpmāko likteni neatbildēja arī A. Gulbim, kurš 1914. gada 22. maijā

vēstulē jautāja: «Tāpat Tu ne vārda neraksti par Jāzepu? Vai luga jau

gatava un vai Tu to dosi man izdošanai? Lieta tā, ka patlaban noslēdzu

ar vienu firmu nomaksas veikalu .. tādēļ man jāziņo tūliņ — nedēļas

laikā — vai Tu man «Jāzepu» atdodi.» Rainis 1914. gada 3. jūnijā

A. Gulbim noteikti atbildēja: ««Jāzeps» Tev bij solīts un Tev paliek.»

Kas Raini mudinājis par to izšķirties, nav zināms.

Šīs sarakstīšanās laikā pirmie lugas fragmenti sāka parādīties presē.

Tā kā «Jāzepu un viņa brāļus» Jaunais Rīgas teātris bija ieslēdzis reper-

tuāra plānā, teātra dramaturgs K. Freinbergs lūdza Raini atsūtīt pabeigto

manuskriptu. Rainis nolēma nosūtīt Jaunajam Rīgas teātrim traģēdijas

pirmo un, domājams, otro cēlienu.

Jaunais Rīgas teātris K. Freinberga vadībā izdeva žurnālu «Skatuve

un Dzīve», kurā bez apcerēm par teātra jautājumiem publicēja ari lat

viešu autoru lugu fragmentus. 1913. gada 6. numurā tika ievietots frag-

ments no traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» pirmā cēliena 2. skata (ka-
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noniskā teksta 215.—316. rinda). 1 Tā paša gada beigās Rainis teātrim

nosūtīja arī trešo cēlienu, par ko K. Freinbergs 1913. gada 8. decembri

rakstīja: «Lielu lielais paldies par atsūtīto «Jāzepa» cēlienu. Sī gada pē-

dējais numurs iznāks pēc dažām dienām, un tur jau būs viens fragments

iekšā.» 1913. gada 10. numurā nodrukāts skats no trešā cēliena — Asna-

tes un Jāzepa dialogs (2449—2555).2 Pēc lugas fragmenta sekoja pie/ime:

«Nākamā, t. i., 1914. g. 1. burtnīcā sniegsim tālāku skatu, kurš norisinās

starp Jāzepu un viņa brāļiem.» 1914. gada 1. numurā solītais skats bija

iespiests (2556—2618).3

Apmēram vienlaicīgi ar žurnālu «Skatuve un Dzīve» traģēdijas «Jā-

zeps un viņa brāļi» fragmentus publicēja A. Upīša vadītais žurnāls

«Domas». Tā, 1913. gada 6. numurā atrodams pirmā cēliena 1. skats —

Jāzepa un Jēkaba dialogs.4 1914. gada 1. numurā bija iespiests fragments

(2018—2278) no trešā cēliena sākuma.5

Fragments (317—526) no pirmā cēliena tika nodrukāts «Ausekļa ka-

lendārā 1914. gadam».
6

Krietni plašāks materiāls tika nodrukāts «Jaunajās Pēterpils Avīzēs»

(izdevējs A. Gulbis) 1915. gadā.7 Pirmo cēlienu laikraksts sāka iespiest

3. oktobri, pēc tam gandrīz katrā numurā bija atrodams traģēdijas «Jā-

zeps un viņa brāļi» turpinājums. Raiņa darbu laikraksts sāka publicēt

bez apakšvirsraksta un bez personu saraksta. Otrajā cēlienā izlaists

Dinas skats. 1915. gada beigās, kad pirmie divi cēlieni bija jau nodru-

kāti, laikraksta 25. numurā parādījās piezīme: «Ar otru cēlienu noslē-

dzas Raiņa lugas pirmā daļa, kuras darbība norisinājās Jēkaba ģimenē.

Ar trešo cēlienu sākot, darbība norisinājās Ēģiptē, kur Jāzepa sapņi pie-

pildījušies, viņš atmetis lopkopību un attīstījis zemkopību līdz augstai

pakāpei, tādējādi sekmīgi gatavodams ceļu ekonomiskās kultūras jau-

nam posmam. Tā kā mums nav iespējams 1916. gada jaunajiem abonen-

tiem dot lugas «Jāzeps un viņa brāļi» sākumu, tad viņas nodrukāšanu

šinī vietā pārtraucam, izsakot pie tam cerību, ka tiem abonentiem, kuri

'Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi. No Raiņa jaunās drāmas. — Ska-
tuve un Dzīve. 1. gads. R., 1913, 163—167. lpp.

'Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi. Fragments no jaunās drāmas. —

Skatuve un Dzīve. 1. gads. R., 1913, 274.-277. lpp.
•

Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi. Fragments no drāmas. — Skatuve

un Dzīve. R., 1914, l. nr., 1.—3. lpp.
4 Rainis. Jāzeps un viņa brāļi. Pirmais cēliens. — Domas. 2. gads.

Pirmā puse. R., 1913, 685.—691. lpp.
8 Rainis. Jāzeps un viņa brāļi. Trešais cēliens. — Domas. 3. gads.

Pirmā puse. R.
r 1914, 70.—77. lpp.

6
Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi. Fragments no 1. cēliena. — Ausekļa
kalendārs 1914. gadam. R., 1913, 27.-32. lpp.

7 Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi. — Jaunās Pēterpils Avīzes, 1915,
1. nr., 3. 0kt.—1915, 25. nr., 30. dcc.
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ar «J. P. Avīžu» 1915. g. gājumu ieguvuši lugas divus pirmos cēlienus,

savā laikā varēsim dot izdevību iegādāties arī lugas beigas.»1

Apsolīto lugas beigu tekstu vai pilnu lugas izdevumu lasītāji tik ātri

nesaņēma. 1918. gadā žurnāla «Skatuve» l. numurā gan parādījās pirmā

cēliena 1. skats,
2 bet atsevišķā grāmatā traģēdija «Jāzeps un viņa brāļi»

Iznāca tikai 1919. gadā.

«Jāzepa un viņa brāļu» parādīšanos grāmatā daudzējādā ziņā aiz-

kavēja pirmais pasaules karš. Sākoties karam, no Rīgas uz Krievijas

lekšieni evakuējās gan izdevēji, gan tika aizvestas tipogrāfiju iekārtas,

A. Gulbis nonāca Petrogradā. Zināmi pārpratumi iznāca ar traģēdijas

«Jāzeps un viņa brāļi» manuskriptu. Rainis lugas rokrakstu bija nosū-

tījis A. Gulbim. 1918. gada 5. septembrī Rainis, rakstot J. Bērziņam-

Ziemelim par pabeigtajiem darbiem, minēja «Jāzepu un viņa brāļus»:

«Luga «Jāzeps un viņa brāļi», traģēdija 5 cēlienos. Rokraksts atrodas

pie A. Gulbja; otrs rokraksts pie A. Mierlauka.» Taču A. Gulbim ma-

nuskripts uz kādu laiku bija noklīdis, par ko viņš vēstulē 1919. gada

19. jūlijā ziņoja Rainim.

1919. gadā Rīgā A. Gulbja apgādībā iznāca «Jāzeps un viņa brāļi»

atsevišķā grāmatā, bet tajā trūka Dinas skata. 3 Izdošanas gads grāmatā

nav atzīmēts, Raiņa darbs apakšvirsrakstā nosaukts: «Drāma četros cēlie-

nos». Sākumā nav ievietots personu saraksts. Grāmatas saturs nedaudz

atšķīrās no kanoniskā teksta. Pirmajā cēlienā pēc 895. rindas sekojis

vēl Jāzepa teksts:

Kā vīraks kūpēs mani tīrumi.

Kā kokļu stīgas līgos slaidie stiebri,

Kad pāri ies par viņiem zemes vējš.4

Arī pēc 897. rindas vēl turpinājies Jāzepa teksts:

Un, kā tu cīnījies ar dievu reiz,

Tā es ar zemi cīnīšos ik gad':

Ar šķēpu uzplēšu es zemes krūtis,

Es viņas dēlukviesi pļauju nost

Un kūļos sasienu, un zārdā krauju,

Un plānā kuļu, — beigās guldu kapā.

Par sešiem mēnešiem viņš ceļas augšā,

Un jaunu cīņu es ar viņu sāku —.

Bet uzvarēts viņš simtkārt mani svētī.8

1
Redakcijas paziņojums lasītājiem. — Jaunās Pēterpils Avīzes, 1915,
25. nr., 30, dcc, 3. lpp.

•Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi- Pirmais cēliens. — Skatuve, 1918,

1. nr., 2.-9. lpp.
s

Rainis 3. Jāzeps un viņa brāļi. R., A. Gulbis, [1919]. 180 lpp.
4 Turpat, 47. lpp.
8 Turpat,
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Pēc 957. rindas sekojusi Dana replika:

Dans (ar uzsvaru)

Tas mūsu ģintij nomiris un svešs,

Un viņa manta ģintes turtā krīt.'

Trešajā cēlienā pēc 2810. rindas sekojis gandrīz burtisks skata beigu

atkārtojums:
Zebulons (ska]i)

Tie, tie vēl ērkšķus bedrē pameta!

Juda (tāpat skaļi)

Es esmu vainīgs, es esmu, es!

Asnate (iesaucas)

Vai, maigā Izida! Vai Amon-Re!

Vai, Nofer, Nofer!

Jāzeps

Nost!

Sargi (aizved brāļus).2

1920. gadā A. Gulbja apgādniecībā sāka Iznākt Raiņa kopoti raksti

no kuriem katrs sējums aptvēra vienu lugu. Pirmajā sējumā parādījās

(Jāzeps un viņa brāļi», šoreiz pilnīgā veidā ar personu nosaukumiem

un apakšvirsrakstu «Traģēdija piecos cēlienos».' Vāku zīmēja R. Til-

bergs. Par vāka zīmējumu Rainis dienasgrāmatā 1921. gada 16. martā

ierakstīja: ««Kopotu rakstu» vāka zīmējums arī no Tilberga. Drusku

atgādina kapa akmeni, kas dara nelabu iespaidu.» 1923. gadā šo pašu

lugas izdevumu pārdrukāja vēlreiz, un no jauna tas parādījās kā Raiņa

kopotu rakstu 1. sējums.
4

No traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» tulkojumiem īpašu ievērību

pelna divi
—

krievu un vācu valodā, jo abus tapšanas stadijā Rainir

lasījis, izteicis savas piezīmes un norādījumus.

Pirmais pie «Jāzepa un viņa brāļu» tulkošanas ķērās Jānis Straujāns

kas emigrācijas gados dzīvoja Itālijā, Kapri salā. Kā var spriest ne

J. Straujāna vēstulēm, bijis nolūks J. Raiņa «Jāzepu un viņa brāļus»

krievu valodā uzvest Petrogradā, kur iniciators un praktisko lietu kar

totājs bija dzejnieks, vēlākais padomju diplomāts Leonīds Stārks. Ti

piemēram, 1915. gada 10. oktobrī J. Straujāns Rainim rakstīja: «Ar sit

tīšanu nav vērts sevišķi steigties: šinī sezonā drāmu vairs nebūs iespē-

jams uzvest.» 1916. gada 22. janvārī J. Straujāns precizēja L. Stark*

1Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi. R., A. Gulbis, [1919], 50. lpp.
2 Turpat, 125. lpp.
'Rainis J. Kopoti raksti, 1. sēj. Jāzeps un viņa brāļi. Traģēdija

5 cēlienos. 2.'izdevums. R., A. Gulbis, [1920]. 195 lpp.
4

Rai n i s J. Kopoti raksti, 1. sēj. Jāzeps un viņa brāļi. Traģēdija
5 cēlienos. 3. izdevums. R., A. Gulbis, [1923]. 196 lpp.
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nodomus: «Nupat saņēmu vēstuli no b. Stārka
..

Talak viņš raksta, lai

sūtot drāmu: ir vairāki projekti, kā to izlietot.»

Raiņa «Jāzepu un viņa brāļus» krievu valodā Petrogradā neuzveda,

bet palika doma lugu izdot. L. Stārks par to rakstīja J. Straujānam vēl

1917. gadā, par ko tulkotājs 20. februārī savukārt informēja autoru:

«Drāmas pēdējos trīs cēlienus es aizsūtīju uz Petrogradu šī mēneša sā-

kumā, taču pagaidām nav ziņu pat par pirmā cēliena saņemšanu. Biedrs

Stārks man raksta, ka varēšot panākt, lai «Jāzepu» izdotu atsevišķi.»

Tulkojums tik drīz krievu valodā neparādījās. Kara un revolūcijas ga-

dos tas bija noklīdis, un tikai 1935. gadā, kad krievu valodā iznāca

P. Dauges sakārtotā J. Raiņa darbu izlase vienā sējumā, tajā bija no-

drukāts arī «Jāzeps un viņa brāļi» J. Straujāna tulkojumā.
1

Vairākas vēstules liecina par Raiņa un J. Straujāna sadarbību tulko-

šanas procesā. Katru pārtulkoto cēlienu J. Straujāns nosūtīja izskatīt

autoram. Rainis rūpīgi izlasījis tulkojuma manuskriptu un izdarījis da-

žādas piezīmes un labojumus.

Aspazija 1915. gadā «Jāzepu un viņa brāļus» sāka tulkot vācu va-

lodā un, kā izsacījās Rainis, šo darbu veikusi ar lielu rūpību. Rainis

tulkojumu izskatījis un akceptējis. Aspazijas tulkojums ir savdabīgs,

visai brīvs un, salīdzinot tulkojumu ar oriģinālu, konstatējamas zināmas

atšķirības. Aspazija Raiņa tekstu īsinājusi, vietumis kompozicionāli pār-

kārtojusi, sīkākās replikas nereti izmetusi, pa rindai pierakstījusi arī

klāt. Traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» tulkojums vācu valodā iznāca

1921. gadā.
2

Pēc šī Aspazijas tulkojuma luga tulkota angļu valodā. Traģēdiju

«Jāzeps un viņa brāļi» pārtulkoja Greisa Risa. Tulkojums iznāca atse-

višķā grāmatā 1924. gadā ar nosaukumu «The Sons of Jacob».3 Par

iemeslu nosaukuma maiņai radās apstāklis, ka angļu literatūrā luga ar

nosaukumu «Jāzeps un viņa brāļi» jau bija. Dienasgrāmatā Rainis

1924. gada 26. jūlijā atzīmēja: «Gulbis pa telefonu paziņoja, ka Lon-

dona pieprasa, lai grozu «Jāzeps un viņa brāļi» virsrakstu, jo tāds citai

lugai.» Rainis pats ierosināja nosaukumu «Jēkaba dēli». Tulkojumu

ievada Greisas Risas raksts par latviešu kultūru un Raiņa daiļradi.

1928. gadā traģēdiju «Jāzeps un viņa brāļi» publicēja igauņu valodā

K. Abena tulkojumā.
4

1 PaftHHc 51 H. PfoSpaHHtie coHHHeHHfI. M.-A., «Academia», 1935,

c. 387—597.

1 Rainis J. Joseph und seine Brūder. Eine Tragodie m funf Akten.

TJbersetzt aus den Lettischen von Aspasia-Pleekschan. R., A. Gulbis

Verlag, [1921]. 239 S.
1 Rainis J. The Sons of Jacob. Translated by Grace Rhys. London—

Toronto, 1924. 227 p.

�Rainis J. Joosep ja tema vennad. Tragoodia viies vaatuses. Lēti

keelest tolkinud Kari Aben. Tartus, 1928. 322 lk.
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SKATUVES GAITAS

Jaunais Rīgas teātris plānoja traģēdiju «Jāzeps un viņa brāļi» iestu

dēt 1913./14. gada sezonā. Vēstulē Rainim 1913, gada 8. decembri

K. Freinbergs rakstīja: ««Jāzeps» tomēr būtu vajadzīgs jau šinī sezonā.

Man liekas, ka viņš pat nepieciešams. Diezgan grūti un nopietni iestu-

dējams, bet jārauga to izdarīt ari tagadējos apstākļos. Ļoti labi būtu,

ja Jūs varētu labi drīz nobeigt lugu, tā ka lai vaTētu nosūtīt cenzūrai,

kā arī pastudēt un sarīkot par to kādus priekšlasījumus.»

Darbu ar lugu paredzētajā sezonā iesākt nevarēja, jo tā nebija vēl

pabeigta, tāpēc iestudēšanu nācās pārcelt uz nākamo sezonu. 1914. gadā

6. maijā K. Freinbergs atkal mudināja Raini sūtīt lugas eksemplāru:

««Jāzepu» atsūtāt jau laikāk, lai dekorācijas varētu sākt taisīt pēc cen

zētā eksemplāra dabūšanas.»

Sekojot iepriekšējo gadu pieredzei, kad Jaunajā Rīgas teātri iestu-

dēja «Uguni un nakti», režisors A. Mierlauks posās uz Šveici, lai kopīgi

ar Raini pārspriestu iestudējuma jautājumus. 1914. gada 25. maijā

K. Freinbergs Rainim ziņoja: «Nākamā sezona būs, man liekas, jāatklāj

ar «Pūt, vējiņi!» .. Pēc tam jāķeras pie Jūsu jaunākajām lugām .. Jū-

nija beigās pie Jums brauks Mierlauks.» No Minhenes 27. jūnijā

A. Mierlauks Rainim rakstīja: «Atrodos jau otru dienu šeit, un laikam

jau rītu braukšu uz Cīrihi. Uz drīzu redzēšanos.»

A. Mierlauks pie Raiņa ieradās 3. jūlijā. Vēstulē J. Bērziņam-Zieme-

lim Rainis stāstīja: «Nupat tik nobeidzu «Jāzepu» un rīt jau gaidu teātra

direktoru A. Mierlauku, ar kuru tad kādas nedēļas 2 būs cieši jāstrādā,

lugu sagatavojot izrādēm» (18571). Vēstule vēl nebija pabeigta, kad

leradās A. Mierlauks: «Tiku pārtraukts vēstules rakstīšanā. Mierlauks

nu ir klāt, un sāksies vēl stiprāks darbs» (18571).

1914./15. gada sezonas sākumā, 1914. gada 4. septembrī. K. Frein-

bergs Rainim rakstīja: ««Jāzepu» šogad noteikti iestudēs, ja tikai nega-

dīsies kādi ārkārtīgi šķēršļi.»

Līdzīga satura ziņojumi parādījās arī presē. «Jaunā Dienas Lapa»

informēja lasītājus par to, ka Jaunais Rīgas teātris izrādīs H. Ibsena

«Brandu», bet pēc tam stāsies pie Raiņa «Jāzeps un viņa brāļi» gatavo-
šanas.l Taču traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» iestudēšanu uz vairā-

kiem gadiem nācās atlikt — sākās pirmais pasaules karā. 1915. gadā

Jaunais Rigas teātris evakuējās uz Petrogradu, kur kara laika apstākļos

plašāku darbību izvērst btja grūti.

No jauna par traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» iestudēšanu varēja

sākt domāt 1919. gadā, kad Rīgā nodibinājās Padomju Latvijas Strād-

nieku teātris. 1919./20. gada sezonu teātris plānoja atklāt ar «Jāzepa

1 Teātris, mūzika un māksla.
— Jaunā Dienas Lapa, 1914, 253. nr., 3. nov
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un viņa brāļiem», par ko K. Freinbergs 1919. gada 14. augustā Rainim

rakstīja: «Pēc šī plāna nākamā sezona būtu atklāta ar Jūsu «Jāzeps un

viņa brāļi», tai vēlāk būtu sekojusi «Spēlēju, dancoju». Kostīmiem jau

bija pagādāta drēbe no Maskavas.»

Plāniem nebija lemts realizēties, jo Riga 22. maijā krita vācu oku-

pantu rokās un Padomju Latvijas Strādnieku teātra darbība izbeidzās.

Traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» pirmizrāde notika tikai pēc tam, kad

Rainis no emigrācijas atgriezās Latvijā. 1920. gada rudenī pie lugas

iestudēšanas ķērās Latvijas Nacionālais teātris, un «Jāzeps un viņa

brāļi» kļuva par monumentālāko uzvedumu teātra pirmajos darbības

gados. Režisors bija A. Mierlauks, dekorācijas gleznoja J. Kuģa. 1

Pēc sākotnējā lomu sadalījuma Jāzepa loma bijusi paredzēta aktie-

rim V. Segliņam. Kad Rainis apmeklēja kādu no mēģinājumiem, tēlotājs

viņu ne visai apmierināja, un režisors lomai izraudzījās vēl dublantus —

A. Amtmani-Briedīti un J. Ģērmani. Aspazijai mēģinājumu gaitā īpaši

iepaticies J. Ģērmanis Jāzepa lomā. 1920. gada 15. novembrī mēģinā-

jumu noskatījās arī Rainis, viņš akceptēja Aspazijas izvēli.

1920. gada 17. novembri Latvijas Nacionālajā teātrī notika traģēdijas

«Jāzeps un viņa brāļi» pirmizrāde. Jāzepu tēloja J. Ģērmanis, Asnati —

L. Ērika, Dinu
—

M. Šmithene, Jēkabu — A. Timma, Rubensu — A. Gul-

bis, Simonu
—

J. Mārsietis, Leviju — J. Osis, Judu — V. Švarcs,

Azeru — T. Podnieks, Izašaru — J. Lejiņš, Benjamiņu — F. Līcis, Poti-

feru — T. Valdšmits. Mūziku komponēja J. Vītols. Traģēdija «Jāzeps

uS viņa brāļi» bija teātra repertuārā līdz 1933. gadam.

Par «Jāzepa un viņa brāļu» panākumiem Zeltmatis atmiņās stāstījis:

«Luga guva dzīvu un plašu publikas piekrišanu, un vairākām izrādēm

biļetes bija galīgi izpirktas. Teātra apmeklētāji nebija tikai rīdzinieki

vien, bet ari iebraucēji no provinces pilsētām un laukiem» (105182).

Izrāžu gaitā pārmaiņas notika tēlotāju sastāvā. Neilgi pēc pirmizrā-

des — 1. decembri — Jāzepu pirmo reizi tēloja A. Amtmanis-Briedītis,

Asnati — P. Baltābola. V. Segliņš, kam sākumā bija iedalīta Jāzepa

loma, no tās atsacījās. Ja A. Amtmaņa-Briedīša un P. Baltābolas debiju

«Jāzepa un viņa brāļu» izrādē laikraksti plaši atspoguļoja, tad vēlākos

tēlotājus presē tā ari neviens nepieminēja. Jēkabu dažās izrādēs tēloja

pats režisors A. Mierlauks, bet 1923./24. gada sezonā arī T. Lācis. Si-

WK>nu tēloja ari F. Rode, Benjamiņu — K. Kvēps.

1928. gada 18. janvāri Latvijas Nacionālajā teātri notika traģēdijas

«Jāzeps un viņa brāļi» 100. izrāde. Pirms tās P. Baltābola nolasīja Raiņa

«acerētu prologu «Jāzepa atjūtas».

Raiņa traģēdija «Jāzeps un viņa brāļi» izvirza iestudētājiem lielas

prasības: vajadzīgs piemērots Jāzepa lomas atveidotājs, liels tēlotāju

1 Plašāk par to skat.: Blūma Dz. Jānis Kuģa un Raiņa lugu pirm-
uzvedumi. — Grām.: Raiņa gadagrāmata. 1979. R., 1979, 193.—215.lpp.
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skaits, nepieciešams atbilstošs dekoratīvais noformējums. Tomēr traģē-

dija izrādīta arī visos lielākajos Latvijas perifērijas teātros: Liepājā,

Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā. Pirmais pēc Latvijas Nacionālā teātra

šim Raiņa darbam pievērsās Liepājas Jaunais teātris, kur pirmizrāde

notika 1926. gada 26. augustā. Traģēdiju iestudēja Latvijas Nacionālā

teātra «Jāzepa un viņa brāļu» pirmuzvedumā līdzdalībnieks F. Rode.

Jāzepu tēloja A. Zommers, Dinu — M. Stāle, bet dekorācijas gleznoja

E. Brencēns.

1929. gada 20. oktobrī traģēdiju «Jāzeps un viņa brāļi» izrādīja

«Ziemeļblāzmas» amatieru kopa Vecmīlgrāvī, bet 1930. gadā divi pro-

vinces teātri: Daugavpils un Jelgavas.

1933. gada 9. februāri notika traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» pirm-

izrāde Ziemeļlatvijas teātrī Valmierā, kur lugu iestudēja režisors

A. Zommers, pats tēlodams arī Jāzepa lomu. No profesionālajiem aktie-

riem izrādē piedalījās P. Treicis — Juda, R. Brīvmanis — Simona,

V. Mediņš — Izašars, V. Vernere — Asnate.

1933. gadā «Jāzepu un viņa brāļus» savā repertuārā uzņēma Daile»

teātris. Pirmizrāde notika 26. oktobrī. Tā sagatavota samērā īsā laikā —

vienā mēnesī. Teātra dramaturģe E. Zālīte, rakstot par gaidāmo pirm-

izrādi, atzīmējusi: «Veselu mēnesi Dailes teātris ar lielu aizrautību un

mīlestību strādājis pie «Jāzepa» iestudēšanas.» 1

Traģēdiju «Jāzeps un viņa brāļi» iestudēja E. Smiļģis sadarbībā ar

palīgiem — skatuves gleznotāju O. Skulmi, kustību konsultanti un reil

sori F. Ertneri, dramaturģi E. Zālīti un komponistu B. Sosāru, kas izlā-

des muzikālajā noformējumā izmantoja ari J. Vītola dziesmas. Jāzepu

tēloja inscenētājs E. Smiļģis, Asnati — L. Bērziņa, Dinu — B. Ozoliņa

vai E. Bramberga, Jēkabu — H. Zommers, Rubensu — A. Mihelsons,

Simonu — E. Mačs, Leviju — R. Kreicums, Judu — A. Filipsons, Iza-

šaru — R. Pūriņš, Benjamiņu —
K. Pabriks vai J. Veinalds, Potiferu —

E. Mercs. .

Rīgā traģēdiju pēc tam vairs neizrādīja līdz 1956. gadam, kad Raiņa

darbam pievērsās Akadēmiskais drāmas teātris A. Amtmaņa-BriedīŠa

vadībā. Dekoratīvo ietērpu veidoja A. Spertāls. I Baltijas teātru pavasarī
1956. gadā šis uzvedums ieguva pirmo vietu, un teātra kolektīvs to pa-

rādīja arī Maskavā 1956. gadā. Jāzepu tēloja 2. Katlaps vai J. Bebrlš».

kā arī abi vienā izrādē: J. Bebrišs
— Jāzepu jaunībā, 2. Katlaps —

Jāzepu Ēģiptē, Jēkabu — K. Klētnieks, Rubensu
—

P. Cepurnieks Si-

monu — L. Bārs, Leviju — K. Sebris, Judu — E. Zīle, Danu — O. Sal-

konis, Naftali — V. Gruziņš, Gadu — R. Pūriņš, Azeru — K. Strāders,

Izašaru — A. Videnieks, Zebulonu — R. Zandersons, Benjamiņu —

'Zālīte E. Ceturtdien Dailes teātrī Raiņa lielā traģēdija «Jāzeps na

viņa brāļi». — Jaunākās Ziņas, 1933, 241. nr., 25. okt.
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V. Jakāns, Dinu — B. īndriksone, V. Līne vai ī. Hincenberpa, Poti-

feru — J. Osis vai V. Svarcs, Asnati — E. Radziņa vai S. Grīsle.

1966. gada 10. aprīlī traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» pirmizrāde

notika Tartu teātri «Vanemuine». Režisore E. Kaidu, scenogrāfe —

M. L. Kila, Jāzeps — E. Hermakila.

Traģēdija «Jāzeps un viņa brāļi» uzvesta arī ārzemēs. 1
1925. gadā

tā uzvesta Londonā Starptautiskās lugu biedrības (The International Play

Societv) sarīkojumā Jaunajā Skalas teātrī. Recenzenti lugu slavēja, taču

plašāku atbalsi Anglijā tā diemžēl neradīja. 1927. gadā traģēdiju pare-

dzēja iestudēt viens no Losandželosas teātriem (The Guild Theatre of

Los-Angelos), bet šī lecere netika realizēta. Par traģēdijas iestudēšanu

domāja arī Prāgas Vinohradas teātris (Mestske divadlo na Kral Vino-

hradech), luga tika pārtulkota čehu valodā, bet skatuves gaismu tā to-

mēr neieraudzīja.2

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Traģēdija «Jāzeps un viņa brāļi» šajā izdevumā iespiesta pēc

1925. gadā publicēto kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 6. sējumā ievietotā

teksta, kas salīdzināts ar traģēdijas tīrrakstu un pirmrakstiem.
3

Tie gla-

bājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā (22783, 22853,

22845). Salīdzinot pamattekstu ar rokrakstiem, tajā konstatētas vairākas

neprecizitātes (kā arī izlaista 843. rinda), kas varēja rasties dažādu

iemeslu dēļ. Dažas no tām ieviesušās tādēļ, ka atsevišķas lugas daļas —

Dinas skatu, fragmentus no trešā un ceturtā cēliena — pārrakstījušas

citas personas, kas ne katrreiz, domājams, pareizi izlasījušas Raiņa rok-

rakstu un ievērojušas dažādas rakstnieka pieņemtās zīmes. Kad pirmo

reizi iespieda traģēdiju «Jāzeps un viņa brāļi», Rainim nebija iespējams

lasīt korektūru, bet 1925. gadā Rainis tekstu ar rokrakstiem vairs nesa-

līdzināja.

Neprecizitātes šajā izdevumā novērstas un izdarīti labojumi.

825. rindā pamattekstā «ka» labots par «kā».

Remarka pirms 850. rindas svītrota, pilnībā atjaunota pēc šīs rindas.

1231. rindā «Nu» labots par «Nav».

1389. rindā «smejies» labots par «paej».

Remarkā pēc 1914. rindas «Levijs» labots par «Levija».

1925. rindā «un» labots par «nu».

1 Plašāk par to skat.: Hausmanis V. Rainis un teātris. R., 1965,

175.—180. lpp.
1 Plašāk par to skat.: Hausmanis V. Raiņa lugas citās valodās un

tautās. — Karogs, 1965, 7. nr., 112.—117. lpp.
' Par kanoniskā teksta izveides vispārējiem principiem skatīt šī Izde-

vuma 1. sējumā.
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2942. rindā «pūla» labots par «jūsu».

3551. rinda «Nē, ļaunu ņemt un vērst par labu, tas ir piedot» labota

par «Nē, ļaunu vērst par labu, tas lr piedot».

Sai izdevumā traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» darbojošos personu

vārdi pa lielākai daļai rakstīti tā, kā to darījis Rainis. Traģēdijā dažādi

Rainis dēvējis Potivaru. Personu sarakstā minēts: «Potifers, Onas virs-

priestrs». Tālāk lietota forma «Virspriestris», pēc tam viņš saukts par

Potiferu (arī Potivaru). Sai Izdevumā minētā nekonsekvence saglabāta

Tas attiecas arī uz atsevišķu vārdu (piem., «galminieks» — «galme-

nieks») lietojumu.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Traģēdijā «Jāzeps un viņa brāļi» bieži minēti senebreju un senēģip-

tiešu mitoloģijas un reliģijas tēli un motīvi, kas būtiski atsaucas uz

lugas satura izpratni, tādēļ šim Raiņa darbam komentējams attiecīgos

gadījumos arī teksts, ja iespējams, minot avotu, no kura autors smēlies

vielu.1

Jēkaba un viņa dēlu tēlojumā Rainis izmantojis, kā jau tika norā-

dīta, bībeles leģendu. Tā stāsta, ka Jēkabs iemīļojis Lābana jaunāko

meitu Raeli, par kuru viņam nācies kalpot septiņus gadus, taču pēc no-

sacītā laika Lābans ar viltu Jēkabam izprecināja vecāko meitu Leu.

Leas un Jēkaba dēli bija Rubenss, Simons, Levijs un Jūda. No Raeles

kalpones Bilhas piedzima Dans un Naftalis, no Leas kalpones Zilpa>

piedzima Gads un Azers. Pēc tam no Leas vēl piedzima Izašars, Zebu

lons un meita Dina.

Par Raeli Jēkabam nācās kalpot otrreiz septiņus gadus, un no Raeles

piedzima Jāzeps un Benjāmiņš. Dzemdībās Raele mira.

56 Pie Zihemas,- bet es pie kviešiem biju.

Bībeles leģendā minēts vietas nosaukums: «Un Ābrams pārstaigāja
to zemi līdz Ziķemes vietai, līdz Mores ozolam..» (IM, 12, 6).

114 Vārds noUks: esi kungs pār saviem brāļiem!

Bībeles leģendā Jēkaba tēvs Izāks svētījis Jēkabu un viņam teicis:

«.. esi kungs pār saviem brāļiem ..» (ĪM, 27, 29).
127 Tēvs, tā tu toreiz cīnījies ar dievu,

Un uzvarēts viņS tevi svētīja.
Un visa zeme tika tevim dota.

Bībeles leģendā Jēkabs cīnījies ar dievu un viņu uzveicis. Uzvarē-

tais dievs Jēkabu svētījis (IM, 32, 24—27).

1 Komentējot faktus no senās Ēģiptes vēstures, izmantotas grām.:
BHKepivtaH 3. XpoHOAorna ApeßHero Mnpa. Eah>khhh Boctok b

ftHTHHHocTb. M., 1975; KvAKrvpa Apeûero 3rHnra. M., 1976.
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138 Uz šo rindu attiecas komentāri par 127.—129. rindu.

204 Kā Raele pret Izraēlii

Bībeles leģendā stāstīts, ka dievs pēc cīņas ar Jēkabu nosaucis viņu

par Izraēli (IM, 32, 28). Rainis vairākās lugas vietās tā saucis Jēkabu.

267 Sargies tēvs,

Ar viltu nodarīs.

Rainis licis še ieskanēties vairākās bībeles leģendās sastopamajam

motīvam par viltu kā cīņas līdzekli. Ar viltu Lābans Raeles vietā izpre-

«Jnāja Jēkabam savu vecāko meitu Leu (IM, 29, 23). Kāda cita leģenda

«tāsta par karu Dinas dēļ. Ar viltu Simons un Levijs nogalināja Dinas

līgavaiņa karavīrus (IM, 34, 13—29).

282 Tev, Juda, taisns prāts, — bet vai i tu

Pret Tamāru reiz negrēkoji?
Bībeles leģendā stāstīts, ka Jūda bijis sakaros ar savu vedeklu Ta-

māru, kas, pārģērbusies par netikli, savaldzinājusi Jūdu. Jūda, vedeklu

nepazīdams, «kritis grēkā» (IM, 38, 13—30).
318 Mēs tiksim bagāti kā zeme ilr.

Ora —
viena no vecākajām Sumēras pilsētām. Sumēru tauta

3.—4. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras apdzīvoja Divupes lejasteci un bija

viena no vissenākajām tautām ar augsti attīstītu kultūru. Jāzeps viņa

brāļu nomadu dzīves veidam pretstata Uras augsto kultūru.

448 Tik Leas bērni vien, viņš — Raeles.

Brāļu atgādinājums, ka Jēkabs pirmo sievu Leu, viņu māti, mīlējis

-.uazāk.

449 Mēs pat no kalpones, no zemas gultas

Kā jau minēts, Dans un Naftalis, Gads un Azers bija Leas un Raeles

kalpoņu bērni.

522 Ja tu to nesodi, tad uguns kritīs

Un aprīs mūs un visus mūsu lopus!

Bībeles leģendā stāstīts, ka dievs, gribēdams pārmācīt grēcīgās So-

domas un Gomoras iedzīvotājus, abas pilsētas izpostījis, liekot no debe-

sim līt sēram un ugunīm. Rainis šajās rindās izmantojis salīdzinājumam

minēto leģendu (IM, 19, 24—28).
569 Klau, Jāzep, skaisti mirt tur Dotanā

Bībeles leģendā brāļi lopus ganījuši Dotānā, kur viņi gribējuši arī

Jāzepu nodurt (IM, 37, 17—36).

121 Lai spīd pār jums tas varav'.ksnas loks,

Kas pacēlās pēc lieliem ūdensplūdiem!

Rainis te pieminējis bībeles leģendu. Tajā stāstīts, ka pasaules pirm*

sākumā dievs saniknojies uz radītajiem cilvēkiem un gribējis visu dzīvo

dabu uz zemes iznīcināt, tādēļ sūtījis milzīgus plūdus. Plūdu laikā izglā-

bies vienīgi Noass. Pēc plūdiem dievs svētījis Noasu un kā derības zīmi



501

starp sevi un zemi radījis varavīksni (IM, 6, 1—22). Varavīksnes pie-

minēšana Rainim noderējusi kā saderības simbols.

747—750 Gan šajās, gan turpmākajās rindās par Jēkaba dēlu svētī-

šanu Rainis izmantojis bībeles leģendas materiālus (IM, 49, 1—28).

753 Tev, tēva gultas kāpējs, nebūt pirmām.

Bībeles leģendā teikts, ka Rubensam bijušas tuvas attiecības ar Bilhu,

kas bijusi arī viena no Jēkaba sievām, Dana un Naftaļa māte (IM,

35, 22).
851 Nu, kas tad tiks tev?! Palokies, kā es

Priekš Ezava līdz zemei.

Bībeles leģendā Ezavs bijis Rubensa tēva (Jēkaba) brālis. Abi brāļi

ilgāku laiku dzīvojuši naidā, taču vecumdienās salīga mieru. Pirms

miera līgšanas Jēkabs septiņas reizes brāļa priekšā esot paklanījies

Tāpat klanījušies arī Jēkaba dēli, to skaitā Rubenss (IM, 33, 3—7).

901 No Midianas tie, kas tāli staigā

Bībeles nostāstā no Midiānas nāca tirgotāji, kuriem brāļi par div-

desmit sudraba gabaliem pārdeva Jāzepu (IM, 37, 28). Midiāna vairāk-

kārt minēta bībeles leģendās. Midiānieši (Rainim, piem., 1325. rindā —

raidjanīti) bijusi sena klejotāju cilts, bieži uzbrukusi senebreju ciltīm.

935 Ko Ābrams svētījis, tur nicin' ganus

Ābrams — bībeles leģendās viens no daudzu tautu ciltstēviem, dievs

viņam devis vārdu — Ābrahams (IM, 17, 4—5).
943 Par lēcas virumu dod pirmdzimtību!

Bībeles leģendā Jēkaba dvīņu brālis Ezavs, kas pasaulē nācis pirmais,

par lēcu virumu brālim Jēkabam pārdevis savas pirmdzimtības tiesības:

«Tad viņš tam zvērēja un pārdeva Jēkabam savu pirmdzimtību» (IM,

25, 33).

952 Vai! Ābrams, Izaks, sentēvi un tēvi!

Senebreju leģendu personāža ģenealoģijā Jēkaba tēvs bijis Izāks, bet

vectēvs Ābrams (IM, 25, 26).

980 To sapni devušas man debesis,

Kas savus vārtus vēra Izraēlim

Bībeles leģendā stāstīts, ka Jēkabs sapnī redzējis paveramies debesis,

pret kurām no zemes izaugušas kāpnes (IM; 28, 12).

1287 Tie atiet nost. — Vai kauns? Bet Dans tā griež:

«Tur nāk tas sapņotājs!» — Ņirdz Izašars.

Sajās rindās Rainis izmantojis bībeles leģendas tekstu: «Un sacīja

viens uz otru: redzi, še nāk tas sapņotājs» (IM, 37, 19).

1363. rindā: nardus (latīņu vai.) — dažu smaržīgu augu. nosaukuma,

1653 Vai nav tik izmailiets! Es redzēju

Izmailieši — tā bībeles leģendās dēvētas ciltis, kas radās no ciltstēva

Izmaila (IM, 25, 13—16).
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Pirms ?018. rindas ievadremarkā: Elraims un Manase — bībeles le-

ģendāAsnates un Jāzepa dēli (IM, 46, 20).

2022 Tev Nils lej svētību un Amons sauli

Sakarā ar Nīlas lielo nozīmi Ēģiptes saimnieciskajā dzīvē upei pie-

šķīra mitoloģisku nozīmi un upi uzskatīja par vecāko dievu, kas radījis

visu un pārplūst, lai dotu cilvēkiem dzīvību. Rainis Nīlas vārdu kon-

sekventi lietojis vīriešu dzimtē un rakstījis ar «i» burtu.

Amons — saules dievs, saules devējs senās Ēģiptes reliģijā (skat.

skaidrojumu 2711. rindai).
2038 No baltiem Tamahu līdz brūniem Amu.

Ēģiptiešu rietumu kaimiņi, tagadējās Lībijas iedzīvotāji, saukti ari

par tamahu. Viņi bijuši gaišmataini un ar baltu ādas krāsu. Austrumu

kaimiņi bijuši brūnādaini beduīni — amu. Faktus Rainis ņēmis no grā-

matas «Agvptische Kulturgeschichte im Altertum», 20.—21. lpp.

2039 No Hora un no Zeta mantiniekiem.

Senēģiptiešu mitoloģijā dievs Zets pārvaldījis Augšēģipti, Hors —

Lejasēģipti. Lai parādītu, ka faraons pārvalda abas šīs senās valstis, viņa

ģerbonī bijis gan Hora, gan Zeta attēls. Izcili valdnieki saukti par dievu

Hora un Zeta pēctečiem vai mantiniekiem.

2040 No vārgās Kuž līdz melniem Nahasu

Dienvidos no Ēģiptes atradusies nabadzīgā Kužas zeme, kur izveido-

jusies vēlākā Abesīnija (Etiopija). Ēģipte robežojusies arī ar Sudānu.

Tās iedzīvotāji bijuši melnādainie nahasu. Faktus Rainis ņēmis no grā-

matas «Agvptische Kulturgeschichte im Altertum», 21.—22. lpp.

2142 Lai Izis-Oziriss tev atdod simtkārt!

Izis — saīsināts Izidas vārds. Tā kā Izida bija Ozirisa sieva (abi

senās Ēģiptes mitoloģijas tēli), viņu vārdus lietoja arī vienkopus, veido-

jot vienu jēdzienu.

2151 Lai neaizskarts tu guli savā kapā!

Izplatīts senēģiptiešu izteiciens. Rainis to aizguvis no grāmatai

«Agvptische Kulturgeschichte im Altertum»: «.. dv wirst unversehrl

ka deinem Grabe ruhen», 97. lpp.

2155 Tu sauksies Celnat-Fanah — pasaules glābējs.

Bībeles leģendā Ēģiptes faraons Jāzepu nosaucis par Celnat-Fanah,

k» Rainis tulkojis — pasaules glābējs (IM, 41, 45).

2J76 Tie vergā lika, atkal cēla Re.

Un deva valdīt Potlvara namu.

Bet nerima vēl Zeta, un mani atkal

Trīs gadus bedre rij, kā zeme graudu.

Rainis šajās rindās atsaucies uz bībeles leģendu par Jāzepu un Poti-

wara sievu (IM, 39. 6—19).
2188 Un visai melnaizemei būs tev klausīt!
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Domāta visa Ēģipte, kas atradās Nīlas ielejas rajonā — melnās, aug-

līgās sanesu zemes rajonā.

2199 Tas nebija pieredzēts kopš Amon-Re.

Rainis izmantojis materiālu no grāmatas «Agyptische Kulturge-

schichte im Altertum»: «..der gleichen niemals geschehen war seit den

Tagen des Gottes Re», 27. lpp.

2207 Kas kaist kā tuksness sarkans, dārd kā pērkons!

Pretstatā Nīlas ielejai tuksnesis liekas sarkans. Senēģiptiešu uztverē

pasaule arī sastāvēja no Melnās zemes un Sarkanās zemes, —
Rainis te

izlietojis šīs uztveres salīdzinājumu.

2211 Ar čūsku Ateikroni tapsi godāts.
Lai liek vēl divkārt virsū spalvu kušķus,

Kā Tatumens sēd Hermanhisa krēslā,

Ar rotām izrotāts kā Atumdievs!

Slavinājuma tekstu Rainis aizguvis no grāmatas «Agvptische Kultur-

geschichte im Altertum»: «Er ist gekront mit der Atefkrone nebst der

Urāusschlange; es fūgt dažu Doppelfederkrone wie der Gott Tatunen, er

sitzt auf dem Throne des Hermahis und ist mit dem Schmuck bekleidet

wie der Gott Atum», 99. lpp.
Atums — vakara saules dievs. Sauli jeb saules dievu senēģiptieši

dažādi dēvēja atkarībā no tās atrašanās vietas debesjumā. Ja dienā

sauli dēvēja par Ra (Rainim — Re), tad vakarā rietošo sauli sauca par

Atumu jeb Atumdievu.

2238 Pa nakti dēmoni nāk mani biedēt

Kā miroņdvēsles, kad tās saulē kāpj.

Pēc senēģiptiešu ticējumiem mirušo dvēseles pa dienu varēja kopi

ar sauli vizināties pa debesjumu saules laivā.

2242 Visskaistāko, kas nāk caur saules durvīm

No Onas saulesprleslra Polilera.

Plaši saules kults Ēģiptē bija izplatīts Onā (pilsētu vēlāk sauca ari

par Heliopoli), kas atradās Nīlas lejteces rajonā netālu no tagadējās

Kairas. Onā bija uzcelts templis. Raiņa lugā Onas saules dieva tempļa

virspriesteris ir Potifers, viņa meita Asnate.

2249 Man saule sānis dienas laivā sēd

Pēc senēģiptiešu ticējumiem saule pa dienu laivā braukusi pāri

debesjumam.

2254 Kur saule nokāpj nāves vakarlahrā,

Kur miroņdvēsles melnām virknēm sēd

Pēc senēģiptiešu ticējumiem saule vakarā iesēdusies nāves laivā un

braukusi pa pazemes valstību, kuru apdzīvo mirušie.

2329 Tu skaists kā Hors, kas nāk aiz piramidēm,
Nu drūms kā Zets ar nāves zizli rokā.
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Senēģiptiešu reliģijā Hors bija saules dieva vārds, bet par Horu

saukts arī Izidas un Ozirisa dēls, kas atrieba tēva nāvi, cīnoties pret tā

slepkavu Zetu. Zets senēģiptiešu mitoloģijā minēts kā drūms un karei-

vīgs dievs, kas mācījis karot un nonāvēt labo. Zets bijis Ozirisa brālis.

2337. rindā: Rainis ar vārdu «lotus» domājis lotosa ziedu.

252/ Tu tapi Nolers — «labais», tas tavs vārds.

Dievam Ozirisam bijis arī vārds Unnofers, ar nozīmi — «labais».

Rainis Jāzepu nosaucis par Noferu. Rainis izmantojis materiālu no grā-

matas «Agvptische Kulturgeschichte im Altertum»: «. . denn Osiris hat

den Beinamen Unnofer d. h. das «gute VVesen»», 66. lpp.

2537 — Vai, mēness! — maigais Izidvaigsl

Mans maigais mēness!

Senēģiptiešu mitoloģijā Izidu salīdzināja ar mēnesi, un viņa kjuva

par maigas un pašaizliedzīgas sievas un māsas simbolu, tāpēc Rainis

Asnati vairākkārt salīdzinājis ar Izidu.

2539 Sāpju Oziriss!

Vairākkārt lugā izmantota leģenda par Ozirisu. Oziriss bijis ļaužu

labvēlis, taisnības aizstāvis, auglības dievs. Taču paša brālis Zets viņu

nogalinājis un saplosītā brāļa ķermeņa daļas iemetis Nīlā, tāpēc Rainis

bieži Jāzepu saucis par «sāpju Ozirisu», «saplosīto Ozirisu» v. tmL

2700 Grimst upē Oziriss, jau Izida

Ar sudrabrokām to pie sevis ceļ;

Seit izmantoti materiāli no leģendas par Ozirisu. Izida saplosītā Ozi-

risa ķermeņa daļas izcēlusi no upes dzelmes un ar savāra lūgšanām

un mīlas spēku Ozirisu atdzīvinājusi.

2711 Ak, saule Amon-Re, tu pasauls acs!

Senēģiptiešu dzīves ģeogrāfiskā vide nosacīja arī viņu reliģiskos

uzskatus. Lielais saulaino dienu skaits mudināja cilvēkus piešķirt saule!

dievības raksturu. Senās Valsts periodā saules dievu sauca par Ra, vēlā!

Vidus Valsts periodā arī par Amonu, kā arī, lietojot šos abus nosau-

kumus kopā, — Amon-Ra (Rainim — Amon-Re). Pēc cita ticējuma

saule ir liela dieva labā acs.

2998 Aizlaiku sen tā tiklas mācība,

Ko.devis Kahemna priekš tūkstots gadiem —

Kad trešā valdībā bij devīts valdnieks

Kahemna bija vezīrs kādam no VI. dinastijas pirmajiem faraoniem.

Saglabājušies fragmenti no darba «Pamācības priekš Kahemnas», kuru,

iespējams, sacerējis Kahemnas tēvs. Pirmajās pamācību publikācijās

nepareizi norādīts, ka tās sarakstītas 111 dinastijas laikā. Patiesībā pa-

mācības sacerētas VI dinastijas laikā.

3002 Un piektā valdībā bij valdnieks Assa.

Tad Ptah-hotep, tā gudrais, rakstos lika



Par Asšu Rainis nosaucis V dinastijas faraonu Isesi. Ptahoteps bija

viņa vezīrs. Līdz mūsdienām gandrīz pilnībā saglabājušās Ptahotepa sa-

cerētās pamācības.

3132—3136 Namturis salīdzina Jāzepa gaitas ar Ozirisa likteni.

3296. rindā: vārdu «Nulers» Rainis, iespējams, atvasinājis no sen-

ēģiptiešu mitoloģijas tēla Nutas vārda. Nuta bija debesu dieviete, viņas

un zemes dieva Heba vecākais dēls bija Oziriss.

3319 Tas nāves Oziriss, — lai viesi zin.

Oziriss pēc atdzīvināšanas bija kļuvis par pazemes valdnieku, visu

mirušo tiesnesi. Tādējādi Oziriss varēja būt ne vien dzīvības, bet arī

nāves simbols.

3340 — Jo sirds ir dzīves spēka sēdeklis.

Senēģiptiešu izteiciens. Rainis to aizguvis no grāmatas «Agvptische

Kulturgeschichte im Altertum»: «Das Herz ist der Mittelpunkt des Le-

bens ..», 110. lpp.

3352. rindā: Mambres ozols — domāts bībelē minētais Mores ozols

(skat. komentāru 56. rindai).

3887. rindā: frāzi «Ir strādnieks algas vērts» Rainis lugas uzmetu-

mos minējis kā senēģiptiešu izteicienu (22960).
3933

—
Vēl tik es vajdzīgs: zemi Gozenl

Jums dodu dzīvot tur ar bērnu bērniem.

Bībelē aprakstītajā senebreju leģendā Jāzepa tēvs Jēkabs kopā ar

dēliem un ganāmpulkiem pārnācis uz Gozenes zemi un lūdzis atļauju

tur apmesties. Jāzeps brāļu vārdā lūdzis faraouu, kurš atdevis Gozenes

zemi Jāzepa brāļiem (IM, 45, 10—20). Rainis leģendas saturu nedauda

pārveidojis, un lugā Gozenes zemi brāļiem atdod Jāzeps.
3986 fJz vakariem, uz vakariem tu ej.

Pēc senēģiptiešu ticējumiem rietumos, kur vakaros noriet saule,

atradās nāves valstība. Teiciens «iet uz vakariem» nozīmēja iet uz

nāves valsti. Pat kapsētas senēģiptieši visvairāk iekārtoja pie Nīlas

ielejas rietumu robežas. Līdzīgs teiciens minēts grāmatā «Agvptische

Kulturgeschichte im Altertum»: «Zum VVestenl dv gehst zum VVesten,

und die Gdtter selbst klagen!», 217. lpp. Ar šādu teicienu apbedīšanas

procesā apraudātajās sākušas savu dziesmu. Mirušā draugi šo teicienu

atkārtojuši, pēc tam to atkārtojuši ari apkārtējie ļaudis.

3988 Brauc mierā! piebrauc miera vakarostā!

Pēc senēģiptiešu ticējumiem saules laiva vakarā iebrauca miera ostā

Rietumos un tad nokāpa pazemē. Atvadoties no miruša, kad to ievietoja

barkā, ļaudis krastmalā sauca šo atvadu sveicienu. Tas minēts grāmatā

'Agvptische Kulturgeschichte im Altertum»: «Geh ln Frieden, lande iv

Prieden am VVestufer», 217. lpp.
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SPĒLĒJU, DANCOJU

SACERĒŠANAS GAITA

Luga «Spēlēju, dancoju» uzrakstīta ātri, pāris mēnešu laikā, taču

ilgi tapusi, vairākkārt mainījusies un pārveidojusies iecere par lugas

tēmu. Pirmie plānojumi lugai par velnu nakti un velnu dzīrēm radušies

jau 1904. gadā, par ko intervijā ar K. Freinbergu Rainis 1921. gadā

izteicies: «Luga iedomāta jau pirms «Uguns un nakts». Tots toreiz bij

iedomāts ne kā spēlmanis, bet kā ģēnijs vien.»1

Lugas «Spēlēju, dancoju» manuskriptos atrodamas vairākas ar

1904. gadu datētas lapiņas, uz kurām atzīmētas ieceres nākamajai lugai,

un, domājams, tieši par šiem materiāliem Rainis runājis minētajā inter-

vijā. Uzmetumi stāsta par dzīrēm velnu rijā, par velnu izdzīšanu un

par atjautīgu puisi Ansi. Uzmests īss iecerētās lugas plāns:

«I Bēres, mīlestība starp kundzi un kalpu.
II Kapos, kunga piecelšanās. Ļaužu mocīšana.

111 Brūtes nokaušana kāzās.

Velnu dzīres un kulšana.

IV Kunga atguldīšana» (23066/57).

Plānā atspoguļoti vēlāk lugā «Spēlēju, dancoju» ietvertie notikumi,

turpat Rainis tos sīkāk detalizējis, un vairāki skatiņi izmantoti darbā.

Radāmajās domās Rainis, piemēram, plašāk tēlojis kulšanu rijā: «Paro-

dija rijas kulšanai. Kuļ ar cilvēku stilbiem; spriguļi — kāju kauli. KūJI

ir cilvēku ķermeņi. Graudi ir acis un zobi, tārpi. Kuļ rakstā, velnu mel-

diņā. Putekļi ir asam migla» (23070/35). No šī uzmetuma Rainis izveido-

jis kulšanas skatu ellē (skat. 1442.—1459. rindu).

Velnu dzīru tēlojumam zināmu ierosinājumu Rainis guvis no ārzemju

literatūras. 1904. gadā viņš atzīmējis rindas; «Ed tārpus no galvas kau-

siem. Dzer asinis un asaras.» Blakus šim rindām iekavās Rainis pierak-

1 Freinbergs K. Kopā ar Raini. R., 1974, 98. lpp.
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stījis «Grūne Heinrik. K[eller]» (23070 34). Rainis lasījis šveiciešu rakst-

nieka Gotfrīda Kellera romānu «Zaļais Indriķis» un no tā droši vien

smēlies kādu iespaidu.

Sākumā Rainis iecerēja arī palīgu Ansim un iztēlojis to kā neredzīgu

rijkuri. Radāmajās domās Rainis rakstīja: «Par lēnīgo —
aklo, tas grib

priekš Anša upurēties (neredzīgais Indriķis). Poēts, to meita grib sargāt

un vadīt» (23066/57). Lugā no šīs pirmieceres izveidots Aklā tēls, un,

liekas, sākumā kā ģēnijs domāts nevis brašais puisis Ansis, bet rijkuris

neredzīgais Indriķis, jo pirmuzmetumos nav sacīts, ka Ansis būtu muzi-

kants vai spēlmanis.

1904. gadā Rainis šos pirmuzmetumus atlika malā, jo sekoja aktuā-

lāki darbi; vajadzēja pabeigt «Uguni un nakti», un ieceres par Ansi un

velnu riju palika rūpīgi glabātas melnrakstos.

Nākamais posms «Spēlēju, dancoju» tapšanā sākās 1914. gadā, un

zināma starppakāpe bija nepabeigtā luga «Zīles vēsts» (23066). Intervijā

Rainis aizrādījis, ka lugai «Spēlēju, dancoju» «šis tas ņemts no kāda

cita agrāk uzmesta nodoma 1
». lespējams, ka šis «agrāk uzmestais no-

doms» ir luga «Zīles vēsts». Pie tās Rainis sāka strādāt 1914. gada

maijā. Pasaule dzīvoja kara nojautās, un Rainis lugā arī skāra kara

tematiku. Lai gan notikumi daiļdarbā risinās senatnē, taču tiem jā-

stāsta par iebrucējiem, varoņiem un gļēvuļiem. Kad iesākās pirmais

pasaules karš, Rainis iecerētajā lugā vēl vairāk saasinājis pretkara ideju.

Lugu «Zīles vēsts» pabeigt Rainim neizdevās. Pietiekami neizzīmējās

lugas sižets un īsti precīzi neizkristalizējās tās ideja. «Zīles vēsts» vēr-

sās pret karu vispār, bet bez pilnīgas, skaidras idejiskās mērķtiecības

dramaturgs lugu nespēja radīt, tāpēc tās sacerēšana pārtrūka. Darbs

atsākās 1915. gada maijā, taču luga netika pabeigta. Tomēr doma radīt

dramatisku darbu, kurā būtu tēloti kara notikumi, palika. Vēl 1914. gada

11. novembrī Rainis izdarīja atzīmes lugai «Zīles vēsts», bet jau 8. de-

cembrī rakstītas radāmās domas jaunam darbam — «Spēlmanim», kas

vēlāk ieguva nosaukumu «Spēlēju, dancoju». Daļa no iepriekš, «Zīles

vēsti» rakstot, iznēsātajām domām varēja ieplūst «Spēlmani».

No 1904. gada uzmetumiem Rainis pārņēma divus tēlus: mirušo

Kungu un drošo puisi, kas viņu uzveic. 1914. gada 8. un 9. decembrī

Rainis uzrakstīja īsu plānojumu visai drāmai. Vācu militāristu, agresoru

un paverdzinātāju drausmīgo rīcību Rainis centās ietvert Kunga simbo-

liskajā tēlā. Kungs ir kā lietuvēns, kas gadsimtiem ilgi mācīs latviešu

tautu. 9. decembrī Rainis radāmajās domās atzīmēja: «Mironis, kas

asinis sūc, guļ gluži kā dzīvs, nesapūst (tā vāci uzturējušies dzīvi

mūsu zemē, mūsu asinis sūkdami)» (23070/15). Raiņa apziņā dzīvoja

arī Kunga uzveicējs brašais un atjautīgais puisis Ansis jeb Andža, kurā,

1

Freinbergs K. Kopā ar Raini. R., 1974, 99. lpp.
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pielietojot spēku un viltļbu, tiek galā ar Kungu. Kādu brīdi Rainis bija

domājis Ansi tēlot kā kalēju.
No konspektīvajiem uzmetumiem var noprast, ka decembrī Rainim

izveidojies priekšstats par lugas sižetu. lecerētajam darbam vajadzēja
sākties ar kāzām un līgavas nāvi. Pēc tam Ansis aiziet uz kapsētu pie

Kunga un, izlikdamies par mirušu, piemāna viņu. Tad abi dodas uz

kāzām rijā, kur Ansis grib izvilt no Kunga noslēpumu, kā uzcelt līgavu.

Līdz ar trešajiem gaiļiem Kungam jāliekas atpakaļ zārkā. lecerētajai

lugas darbībai vajadzēja noslēgties kāzu namā, kad Ansis atnes līgavu.

Citā iecerē pēdējai ainai vajadzēja noritēt kapsētā. Ansis ar burvju

svecīti atver kapu, ziedo savas asinis, un, saulei lecot, līgava uzmostas

no nāves miega.

1914. gada 26. decembrī uzmetumos pirmo reizi parādās Tota vārds

(23066/61 —62), bet lugas galvenais tēls joprojām ir Kungs, jo viņu kā

pašu baismīgāko spēku radīja laikmeta notikumi. Intervijā par «Spēlēju,

dancoju» tapšanu Rainis izteicies: «1914. gada kara notikumi izcēla

Kungu un atziņu, ka tas ar garu veicams. ledoma dabūja politisku

dziņu..»' Decembra beigās (26. datumā) Rainis piezīmēja divus iespē-

jamus lugas nosaukumus, un arī tie saistās ar Kunga tēlu: ««Lietuvēns»

un «Vampīrs»» (23070/1).

26. decembrī, plānojot lugas nobeigumu, Rainis uzrakstījis piezīmi:

«Grib spēlēt, neskan» (23070/82). Spēlmaņa tēls īsti izzīmējās tikai

1915. gada sākumā, kad 2. janvārī rakstītā uzmetumā var jau saska-

tīt Tota raksturu: «Spēlmanis: jums katram sava laba dzīve, ģi-

mene, lopiņi, man nekā nav, es varu sev atļauties lepnību riskēt»

(23070/15).

1914. gada decembrī Rainis lugu izplānojis, atrasti lugas darbību

virzošie spēki, 15. un 26. decembrī uzrakstīti atsevišķi panti iecerētajai

lugai, un tomēr darbs lāgā nav veicies, līdz netika atrasts dziesmas

«Spēlēju, dancoju» motīvs. Intervijā Rainis izteicies: «.. luga bij ne-

dzīva, kamēr beidzot ieskanējās «Spēlēju, dancoju» motīvs. Tas deva

figūru, kas pārvalda Kungu.»2 Šo pašu domu Rainis atkārtoja arī priekš-

vārdā «Spēlēju, dancoju» izdevumam 1925. gada kopotos rakstos (DzD,

7. sēj., 148. lpp.). Liekas, dzērāja — spēlmaņa dziesmu Rainis atcerējies

1915. gada 6. janvārī, jo tad pirmuzmetumā vienkopus uzrakstīts dzies-

mas «Spēlēju, dancoju» teksts un grafiski atzīmēts dziesmas pantmērs.

Dziesmai «Spēlēju, dancoju» izmantots latviešu ziņģes motīvs, taču zirj-

ģes teksts lugā pārveidots, un saturs ieguvis jaunu nokrāsu.

Totam Rainis paredzējis arvien plašākus uzdevumus, kā rezultāta

lugā sāka skanēt mākslas un no tautas nākuša mākslinieka, gara spēka

1
Freinbergs K. Kopā ar Raini. R., 1974, 98. lpp»

2 Turpat.
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tēma. Radāmajās domās 1915. gada 2. februārī Rainis fiksējis lugas

«Spēlēju, dancoju» vadlīniju: «Vijole ar visām stīgām spēj glābt:

velnus apmulsināt, miroņus uzcelt, sauli sagaidīt, laikus pārciest.

Tots top vienmēr plašāks mērķos, skaidrāks apziņā, lielāks varā.

Māksla gan iedzimta, bet jāpapildina tehniski un faktiski, papildinot

pašu personu» (23070/16).

Sākotnējo ieceri Rainis tātad izvērsa plašāku. Dzejnieks tautai grūtā

brīdī gribēja palīgā sūtīt spēlmani Totu, kas iemieso tautas drosmi un

ideālus, un atgādināt, ka vajadzīgs milzīgs garīgs spēks un pārliecība,

lai uzveiktu posta nakti, ko latviešu tautai vēlas uzsūtīt mūžsenie tās

ienaidnieki — vācu agresori. Tiem pretim var stāties garīgs pacēlums,

apgarotība, varonība. Taču jau lugas tapšanas posmā daiļdarba ideja

pārauga konkrētā laikmeta ietvarus; Rainis risināja savu iemīļoto tēmu

par garīgā un ētiskā faktora lomu tautas dzīvē un sabiedrības pārveido-

šanā.1

Par nepārprotamu sasauksmi ar imperiālistiskā kara notikumiem lie-

cina piezīmes radāmajās domās un atsevišķas lugas replikas. 1915. gada

26. februārī Rainis rakstījis: «Zemgum labāk bruņu nekā lapsu cepure.

Panāksnieki—vedēji — karapartijas» (23070/105).

Par kara nodarīto postu Rainis domājis, rakstot skatu kapsētā. Tots

kapus redz kā kara lauku pēc kaujas, visapkārt saplosītu cilvēku ķer-

meņi, un lugā Tots saka:

«Loceklīši ceļu klāj,

Saraustīti, izsvaidīti:

Kara lauka pļāvumiņš!»

Visu skatu Rainis iecerējis kā kritušo piemiņu. No kapiem nāk gan

Mironis — darba ģērbā, gan Mironis — zinātnieka ģērbā. Viņu galvenā

doma:

«Cīnījušies mēs bez jaudas,

Noguruši mēs bez gala.»

Vēlreiz lugas nobeigumā Rainis liek Totam aicināt ļaudis būt mod-

riem un gatavoties grūtiem pārbaudījumiem:

«Kaļat bruņas, kaļat sirdis

Briesmas ciest, kuras nāks.»

Intervijā ar K. Freinbergu Rainis stāstīja, ka lugu «Spēlēju, dancoju»

«ierosinājuši laikmeta notikumi.»2 Rainis vēlreiz to atgādinājis priekš-

vārdā «Spēlēju, dancoju» izdevumam 1925. gada kopotos rakstos. Rai-

nim likās, ka īsti aktuāla luga bijusi tieši pirmā pasaules kara laikā:

1
Par Raiņa socioloģiskiem uzskatiem skat.: Samsons V. Jānis

Rainis. — Grām.: Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas

attīstību Latvijā (līdz 20. gs. sākumam). R., 1976, 264.—271. lpp.
2 Freinbergs K. Kopā ar Raini. R., 1974, 98. lpp.
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«Šoreiz nepārrakstīšana bija sevišķi nepatīkama, jo lugas izrādīšana tā

nokavēja savu īsto laiku — 1915. un 1916. gadus, un, kad viņa beigās

parādījās uz skatuves 1921. gadā, tad viņai aktuālas nozīmes vairs

nebija» (DzD, 7. sēj., 146. lpp.).

Lugas tekstu Rainis uzrakstījis īsā laikā, jo luga līdz tam bijusi jau

sīki izdomāta un izplānota. Lugai «Spēlēju, dancoju» maz atsevišķu

pantu uzmetumu; dramatisko darbu Rainis ar nelieliem pārtraukumiem

uzrakstījis darbības notikumu secībā no pirmā līdz pēdējam cēlienam.

Pirmajam cēlienam atsevišķus pantus Rainis atzīmējis 1915. gadā no

4. līdz 6. janvārim, bet cēlienu uzrakstījis četrās dienās — no 12. līdz

15. Janvārim. Otrais cēliens sacerēts no 18. līdz 29. janvārim ar dažu

dienu starplaiku. Kā liekas, iesākumā otrā cēliena notikumi bija iedo-

māti citā secībā, un Rainis vispirms uzrakstījis tagadējā cēliena beigu

dahi — ainu Kunga kapa pagrabā kapsētā. Kad četrās dienās — no

18. līdz 21. Janvārim — tika pabeigta šī aina, Rainis uzrakstījis otrā

cēliena sākuma ainas.

Tajā laikā luga ieguvusi arī savu pašreizējo nosaukumu, jo 28. jan-

vārī Rainis pārsvītrojis agrāk atzīmētos virsrakstus un uzrakstījis: «Spē-

lēju, dancoju». Lugas apakšvirsraksts radās tikai pēdējā cēliena tapšanas

laikā. Tikko kā bija pabeigts otrais cēliens, Rainis tūliņ 29. janvārī uz-

rakstīja trešā cēliena pirmo skatu, bet viss pārējais cēliens sacerēts no

i. līdz 12. februārim. Pēc dažu dienu atelpas no 15. līdz 18. februārim

uzrakstīts ceturtais cēliens, bet pēdējais cēliens — no 22. līdz 27. feb-

ruārim, izmantojot dažus agrāk uzrakstītus teksta pantus.

Kad melnraksts bija pabeigts, sekoja Rainim nepatīkamākais pro-

cess — pārrakstīšana. Tā paveikta dažādos laikos. Pirmā cēliena pār-

rakstīšanu, kā par to liecina datuma atzīme uz tīrraksta, Rainis veici3

vienlaikus ar tā sacerēšanu, bet otro un trešo cēlienu Rainis pārrakstījis,

kad pēc lugas pabeigšanas bija izdarīta maza atelpa. Otrā cēliena tīr-

raksta sākumā ir datuma atzīme «8.3.15.* (23069/41), bet trešā cēliena

sākumā «22.3.15.» (23069/96). Priekšvārdā «Spēlēju, dancoju» izdevu-

mam 1925. gada kopotos rakstos Rainis aizrādījis, ka lugas pārrakstīšana

pārtraukta: «Tad enerģija atslāba tā, ka pārrakstīšana bija jāpārtrauc uz

vairākiem, — laikam 4, — gadiem..» (DzD, 7. sēj., 146. lpp.). Apmēram

to pašu Rainis atkārtojis atmiņās «Kastaņola»: «.. uzrakstīta luga tika

1915. gadā, kad viņa bija aktuāla, bet netika pārrakstīta toreiz un va-

rēja nākt skatuvē tikai pēc sešiem gadiem.»'

Uz «Spēlēju, dancoju» ceturtā un piektā cēliena lapām nav nekādu

datumu atzīmju; tie, liekas, pārrakstīti citā laikā, taču pārrakstīšanas

kavējuma ilgumu Rainis pārspīlējis. Vēstulē A. Freimanim 1916. gada

' R a i ni s J. Kopoti raksti. 14. sēj. R., 1951, 639. lpp.
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14. augustā Rainis par «Spēlēju, dancoju» tīrrakstu pasacīja: «Luga

«Spēlēju, dancoju» man pašam nav skaidrā rakstā; aizsūtīju to uz bij.

«Pēterp. Avīzēm»..» Tātad jau 1916. gadā luga «Spēlēju, dancoju» bija

pilnīgi pārrakstīta un nodota iespiešanai.

PUBLICĒJUMI UN NOZĪMĪGĀKIE TULKOJUMI

Tāpat kā traģēdija «Jāzeps un viņa brāļi», luga «Spēlēju, dancoju»

pirmo reizi parādījās klajā pirmā pasaules kara gados, tāpēc lugu

publicēja ar pārtraukumiem. 1916. gadā «Spēlēju, dancoju» ar pirmo

numuru sāka iespiest A. Gulbja izdotajā laikrakstā «Jaur.ās Pēterpils

Avīzes». lepriekšējā gadā tajā bija ievietots traģēdijas «Jāzeps un viņa

brāļi» pirmais un otrais cēliens, bet 1915. gada 25. novembri Rainis.

A. Gulbim rakstīja: «Pārtraucat «Jāzepu», sekos cits.» Rainis gribēja,
lai kara notikumiem veltitā luga «Spēlēju, dancoju» jo drīzāk nonāktu

pie lasītājiem. «Jāzeps un viņa brāļi» tajā brīdī bija mazāk aktuāls

darbs un tā publicēšanu, pēc Raiņa ieskatiem, varēja atlikt. «Jaunajās

Pēterpils Avīzēs» 1916. gadā iespiests «Spēlēju, dancoju» pirmais cē-

liens, 1 pēc tam sekoja neliels pārtraukums. Kad bija nodrukāts pirmais

cēliens, avīzē parādījās piezīme: «Nekārtīgās ārzemju pasta satiksmes

dēļ esam spiesti «Spēlēju, dancoju» uz kādu laiku pārtraukt.»2 Publi-

kācija drīz atsākās, un tika iespiests lugas otrais cēliens.
3

Pēc tam lugas

iespiešana atkal aprāvās. Avīzes redakcija par to ziņoja: «Nekārtīgās

pasta satiksmes dēļ esam spiesti J. Raiņa «Spēlēju, dancoju» uz neilgu

laiku pārtraukt.»
4 Pārtraukums ieilga, un «Jauno Pēterpils Avīžu» lasī-

tāji «Spēlēju, dancoju» turpinājumu vairs nesaņēma. Kāpēc publikācija

tika pārtraukta, ziņu nav. lespējams, ka «Spēlēju, dancoju» rokraksti

bija aizklīduši. Par to, cik kara gados slikti darbojās pasts, liecina

jau citētā Raiņa vēstule (1916. g. 14. VIII) režisoram A Freimanim:

«Aizsūtīju to
5

uz bij. «Pēterp. Avīzēm», bet neesmu kopš tā laika sa-

ņēmis nekādas ziņas: nezinu pat, kur viņa atrodas, vai pie A. Gulbja

vai Pēterp. teātra, vai nozudusi.» Tātad Rainis vēl 1916. gada augustā

nav zinājis, ka lugu jau drukā «Jaunās Pēterpils Avīzes».

1916. gada 25. augustā Rainim atļauju publicēt «Spēlēju, dan-

coju» lūdzis K. Freinbergs. Autors lugas iespiešanai piekritis, un

1 Rainis J. Spēlēju, dancoju. Velnu nakts piecos cēlienos. — Jaunās

Pēterpils Avīzes, 1916, 1. nr., 2. janv.—l9l6, 6." nr., 20. janv.
2 Jaunās Pēterpils Avīzes, 1916,6. nr., 20. janv., 2. lpp.
*

Rainis J. Spēlēju, dancoju. Velnu nakts piecos cēlienos. — Jaunās

Pēterpils Avīzes. 1916, 9. nr.
r

30. janv —1916, 22. nr., 16. martā.

* No redakcijas. — Jaunās Pēterpils Avīzes, 1916, 23. nr., 19. martā,
44. lpp.
Domāts «Spēlēju, dancoju» manuskripts.
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K. Freinbergs 1917. gada 6. janvārī Rainim ziņojis: «Ar rakstišanu

Jums nokavējos, jo katrā ziņā gribēju rakstīt Jums arī par «Spēlēju,

dancoju», kuru stipri grūti nācās sadabūt rokā. Saņēmu tikai tagad

ziemas svētkos. Ļoti pateicos par atjauju drukāt šo interesanto, daiļo

darbu žurnālā. Es domāju drukāt viņu visu, — ari to daļu, kas jau

drukāta.» 1917. gadā lugu «Spēlēju, dancoju» sāka publicēt K. Frein-

berga vadītajā žurnālā «Taurētājs». 1917. gadā iznāca četri žurnāla

numuri,1 1918. gadā — divi;2 «Spēlēju, dancoju» publicēšana tajos ne-

beidzās. 1919. gadā iznāca «Taurētāja» kārtējais numurs.
3

Tajā pēc lugas
teksta atrodams aizrādījums: «1918. gadā nevarējām pabeigt Raiņa lielo

darbu «Spēlēju, dancoju». Gribēdami sniegt lasītājiem arī vēr-

tīgā darba beigu daļu, pieliekam to šim numuram kā pielikumu ar

atsevišķu numerāciju.»
4

Ap to laiku luga bija sagatavota izdošanai

atsevišķā grāmatā, un saliktās lugas vienu lapu kā pielikumu pievienoja

žurnāla «Taurētājs» minētajam numuram. Tā lugas «Spēlēju, dancoju»

publicēšana periodikā ilga no 1916. līdz 1919. gadam.

Jau 1916. gadā grāmatizdevējam A. Gulbim bija nodoms izdot «Spē-

lēju, dancoju» atsevišķā grāmatā, taču kara laika apstākļi šo nodomu

Izjauca, un 1916. gada 25. oktobrī A. Gulbis Rainim rakstīja: «Es biju

domājis vēl šajā gadā izdot Tavu lugu «Spēlēju, dancoju», taču nav

tipogrāfijas, nav papīra.» Atsevišķā grāmatā «Spēlēju, dancoju» parā-

dījās 1919. gadā.
5 Iznākšanas gads ne uz grāmatas vāka, ne uz titul-

lapas nav atzīmēts. Teksts iespiests vecajā ortogrāfijā un redakcionāli

atšķiras no pamalteksta. Lugai nav darbojošos personu saraksta.

Otro reizi «Spēlēju, dancoju» iznāca 1921. gadā kā Raiņa kopotu

rakstu 4. sējums.
6 Grāmatas izdošanas gads ne uz vāka, ne uz titullapas

nav atzīmēts. Arī šis sējums ir vecajā ortogrāfijā, bez personu saraksta,

teksts saskan ar iepriekšējo izdevumu, bet atšķiras no pamatteksta.

Gatavojot 1925. gadā kopotus rakstus, Rainis lugas tekstu nedaudz

rediģējis, tāpēc pamatteksts redakcionāli atšķiras no pirmajiem izde-

vumiem.

1955. gadā Rīgā iznāca «Spēlēju, dancoju» tulkojums krievu valodā.7

Rainis J. Spēlēju, dancoju. Velnu nakts piecos cēlienos. — Taurē-

tājs, 1917, 1. nr —4. nr.

* Turpat, 1918, 5./6. nr.—7./8. nr.

4 Turpat, 1919, 1./2. nr., [63.-64. lpp.].
1

Turpat, 1919, 1./2. nr., [65. lpp.].
* Rainis J. Spēlēju, dancoju. Velnu nakts piecos cēlienos. R„ A. Gul-

bis, [1919]. 150 lpp.
4 Rainis J. Kopoti raksti, 4. sēj. Spēlēju, dancoju. Velnu nakts piecos

cēlienos. R„ A. Gulbis, [1921]. 152 lpp.
'Pah h h c 51. HrpaA x, ruvHcaA. Heproßa Tlbeca b CTnxax.

B 5-th a- Tlep. c .\aTßmx 'Aopti Bhabhht. P.
f

1958, c. 252.
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SKATUVES GAITAS

Tāpat kā «Spēlēju, dancoju» iespiešanu, ari pirmuzvedumu par vai-

rākiem gadiem aizkavēja pirmais pasaules karš. 1916. gadā «Spēlēju,

dancoju» gatavojās iestudēt režisors A. Freimanis un lūdza autoram

lugas eksemplāru. Rainim tolaik lugas tīrraksta nebija, taču 1916. gada

14. augustā rakstītā vēstulē viņš deva norādījumus darba iestudēšanai;

«Man liekas, ka tā taisni ļoti viegli izrādāma dekorāciju ziņā: istaba

un pagalms (zemnieku) visur ir, kapi viegli inscenējami, jo turami

pustumsā; pārmaiņas izdarāmas ar pakāpenisku dekorāciju noņemšanu

no priekšas uz dibenpusi. Grūtības tikai ar riju, bet arī tā grib pus-

tumsu. Pārstrādāt es tagad nespēju. Un vēl nenodrukātu lugu nevar

pārstrādāt ari režisors, jo tad zūd lugas oriģinālais raksturs.» 1916. gadā

Raiņa «Spēlēju, dancoju» izrādīt tomēr neiznāca.

Lugas pirmizrādi 1921. gada 23. novembrī Latvijas Nacionālajā teātri

sagatavoja režisors A. Mierlauks, sadarbojoties ar dekoratoru J. Kuģu

un komponistu J. Vītolu. Pirmuzvedums notika sarežģītā, pretrunu pilnā

laikā — buržuāziskās Latvijas ideologi sludināja, ka ar patstāvīgas

valsts nodibināšanu esot atrisinātas visas šķiriskās pretrunas, un dekla-

rēja, ka Raiņa dramaturģiskie darbi esot kļuvuši neaktuāli. Ari Rainim

likās, ka luga «Spēlēju, dancoju» savu aktuālo nozīmi zaudējusi, jo

viņš darba saturu cieši saistīja ar pirmā pasaules kara notikumiem un

cīņu pret vācu militārismu. Tādā situācijā dziļi atklāt lugas «Spēlēju,

dancoju» saturu teātrim nebija iespējams, un vispār ne drāmas pirm-

uzvedums, ne arī tās nākamie iestudējumi buržuāziskās Latvijas laikā

neizskanēja ar pienācīgu māksliniecisko spēku. Režisors A. Mierlauks

«Spēlēju, dancoju» uzvedumu bija veidojis reālistiskā ievirzē, tāpēa
labi padevās lugas pirmās ainas, bet grūtības radās velnu rijas ainu

izveidē. Tām pietrūka teiksmainības un fantastikas, un tās Izstiepa*

pārāk garas, jo režisors lugā bija nepietiekami izcēlis galveno. Daudza-

jās velnu izdarībās pazuda Tota cīņa pret dažādajiem tumsas spēkiem*

Totu tēloja J. Ģērmanis, Leldi — L. Ērika. «Spēlēju, dancoju» pina*

uzvedumā vienu no lztplksmīgākajlem tēliem bija radījis J. Osis Kunga

lomā. Šīs lomas tēlojums bija tik spilgts, ka iedibināja noteiktu

dīciju Kunga lomas skatuviska)* traktējumā. Toreiz jaunajam aktierim

Kunga loma bija viena no pirmajām lielākajām veiksmēm.

Uzvedumā ņēma dalību vairāki pieredzes bagāti skatuves māksla»

meistari. Raganu tēloja B. Rūmniece, Klibo nabagu — T, Podnieks,

Zemgus māti — J. Skaidrīte, Leldes māti — E. Jākobsone, Zemgu —

V. Švarcs.

1926. gada 9. septembrī ar «Spēlēju, dancoju» uzvedumu kārtējo

darba sezonu atklāja Dailes teātris. Uz pirmo lugas mēģinājumu, kad

inscenētājs E. Smiļģis iepazīstinājis ar ekspozīcijas plānu, bija uzaicināt*



arī Rainis un Aspazija. E. Smiļģis stāstīja, kā iecerējis jauno inscenē-

jumu un kā viņš izprot Raiņa lugu. E. Smiļģa uztverē luga ir par māk-

slas varu: tautu var celt ne tikai spēks, bet arī kultūra, taču mākslinie-

kam jātop un jāattīstās, tāpēc inscenējumā izceļama attīstības ideja.

Sociāli saasināti E. Smiļģis bija iecerējis traktēt elles skatus. Viņa uz-

tverē elle bijusi tā laika valdošās elites morālais pagrimums, kas atklāti

izpaudās uzdzīvē. Tomēr uzskatāms, ka lugas tēli nav tik tieši trak-

tējami.

«Spēlēju, dancoju» inscenējumā' bija daudz interesantu režisora

E. Smijģa un kustību konsultantes F. Ertneres radošo atradumu. Izrāde

tikusi sadalīta trīs cēlienos un 12 ainās. Meistariski bijis veidots pirmais

līksmais kāzu skats ar pāreju uz baismām nojautām pēc dāku un Tota

ierašanās. Tota sirds pārkalšanas ainā skatuves centrā atradušās spirāl-

veida kāpnes, un ar katru vesera sitienu Tots ar pūlēm ticis pa pakā-

pieniem augstāk. Lai parādītu, ka Tots beidzot pārtapis, E. Smiļģis,

tēlodams Totu, parādījies spirāles galā Dantes tērpā, kam vajadzēja sim-

bolizēt augstu gara kultūru.

Sekojot inscenētāja sākotnējai iecerei, naktsdzīres velnu rijā tēlotas

kā uzdzīve modernā restorānā, kurā ierodas frakoti velni un puskailas,

rēvijas dalībniecēm līdzīgas raganas. lesācies traks jandāliņš, kura iz-

kārtojumā un izvedumā pierādījusies kustību konsultantes F. Ertneres

izdoma un teātra ansambļa māka ritmiski darboties. Kā patstāvīgi nu-

muri velnu dzīru skati pelnīja augstu uzslavu, bet uzveduma raibajā

ņirbumā brīžiem izzuda Raiņa lugas idejiskie pamatmeti.

Totu kā dzejnieku un dziesminieku traktēja E. Smiļģis, Leldi tēloja

E. Viesture, Kungu —
G. 2ibalts, Zemgu — J. Mārsietis, Aklo —

E. Mačs.

1936. gadā apmēram vienlaikus «Spēlēju, dancoju» iestudēja divi

teātri — Latvju drāmas ansamblis Rīgā un Jelgavas Latviešu teātris.

Nelielajā eksperimentālajā Latvju drāmas ansamblī «Spēlēju, dancoju»

iestudēja režisors V. Pūce. Jelgavas teātrī «Spēlēju, dancoju» iestudēja

režisors 2. Kopštāls, dekorators — A. Spertāls, Totu tēloja R. Mustaps,

Zemgu — A. Dimiters, Aklo — M. Vērdiņš, Raganu — E. Ezeriņa.

Uz padomju skatuves vispirms Raiņa lugas tēli pārveidotā variantā

parādījās kā A. Skultes baleta «Brīvības sakta» varoņi. Libretā bija sa-

glabātas lugas sižeta pamatlīnijas un galvenie tēli — Lelde, Tots un

Zemgus, bet baletam bija cits nobeigums. Lelde ar Zemgu un Totu no-

kļūst dzintara pilī saules apmirdzētā valstībā. Baletu Latvijas PSR Valsts

Operas un baleta teātri iestudēja baletmeistars J. Canga, dekorators —

A. Lapiņš. Leldi dejoja A. Priede, Totu — A. Ozoliņš, Zemgu —

1 Skat.: Hausmanis V. Sarunas ar Felicitu F.rtneri. R., 1977,

85. lpp.
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J. Grauds. Pirmizrāde notika 1950. gada 9. maijā. Balets guva atsaucību,

un 1951. gadā baleta veidotāju grupa A. Skulte, J. Canga, A. Priede,

A. Ozoliņš, J. Grauds saņēma PSRS Valsts prēmiju. Baleta atjaunotu

iestudējumu Operas un baleta teātris parādīja Maskavā 1955. gadā lat-

viešu mākslas un literatūras dekādes laikā.

1956. gadā, atzīmējot E. Smiļģa 70. dzimšanas dienu, J. Raiņa lugu

«Spēlēju, dancoju» iestudēja Dailes teātris. Lugu inscenēja E. Smijģis,

režisore bija F. Ertnere, dekorators — Ģ. Vilks. E. Smijģis Raiņa darbu

traktēja apmēram tāpat kā 1926. gada uzvedumā, taču klāt bija nākušas

jaunas atziņas. Pēc inscenētāja ieceres Lelde simbolizē tautas gadsim-

tiem ilgo attīstibas gaitu no pirmatnējās brīves, kas alegoriski tēlota

kāzu ainā, cauri feodālajam jūgam, kuru pārstāv Kungs, kapitālismam,

kura valdošās buržuāziskās šķiras pārstāvjus simbolizē velni, pa pro-

gresa un revolucionārās ciņas ceļu uz brīvību, Leldes atbrīvotājam To-

tam jāiziet garš personības tapšanas ceļš. Sastopoties ar Kungu, Tota

iemanto atziņu, ka varmāku var uzveikt tikai cīņā. Tālāk varoņa gaitas

turpinās velnu rijā, un Tots sastopas ar velniem, uzveic tos, bet lugas

noslēgumā Tots uzupurējas, sevi ziedodams brīves labā. Totam palīdfc

trīs spēki: Aklais
— vistālredzīgākās un dziļākās domas pārstāvis.

Klibais — zemes spēks, kas pauž domu: neej viens, un Ragana —

tautas senā gudrība, jo viņas tēlam nav nievigas vai negatīvas pie-

skaņas.

E. Smiļģis uzvedumu veidoja pēc gredzena kompozīcijas principa.

Izrāde sākās ar gaišu saules brīdi kāzu ainā, sekoja nakts — viss lugaa

vidusposms — un atkal saule, jaunā saule lugas finālā. Uzveduma dai

bibu inscenētājs sadalīja trijos cēlienos, pamatā ņemot Tota attls-

bas ceļu. Pirmais cēliens ietvēra personības tapšanu un veidojās no

piecām ainām: kāzas, kaulu kambaris, kapi, kalve, Kunga kaplič-i

Otrajā cēlienā noritēja cīņa. Cēliens sastāvēja no trim ainām: rija*

kalnā, rijā un Kunga kapličā. Trešais cēliens noritēja kāzu nama pa-

galmā.

Totu uzvedumā tēloja H. Uepiņš, Leldi — V. Arlmane yai M. Šnel*

dere, Zemgu — U. Lieldidžs, Aklo — O. Krēsliņš, Klibo — E Mači,

vēlāk H. Vazdiks, Raganu — A. Ābele, vēlāk L. 2vlgule, Kungu —

A. Dimiters, Velna zēnu — M. Ozoliņš, Meitas māti — L. Bērziņa, Dtt*.

māti — L. Zvīgule, vēlāk M. Klētniece. Ar «Spēlēju, dancoju» uzva-

dāmu Dailes teātris izcīnīja pirmo vietu II Baltijas teātru pavasari, kt&

notika 1957. gada jūnijā Viļņā. 1958. gada aprīlī viesizrāžu laikā M**-

kavā Dailes teātris «Spēlēju, dancoju» izrādīja uz Centrālā Bērnu teāim

skatuves.

«Spēlēju, dancoju» iestudējums Dailes teātrī tiek pieskaitīts latviete

teātra mākslas klasikai; tas ilgi palika teātra repertuārā un izrādīta

vairāk nekā divdesmit gadus.
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1977. gada 30. decembri Latvijas PSR Valsts ar Darba Sarkanā Ka-

roga ordeni apbalvotajā Akadēmiskajā Operas un baleta teātri notika

I. Kalniņa operas «Spēlēju, dancoju» pirmizrāde. Libreta autors
— L Zie-

donis, diriģents — A. Viļumanis, režisors — M. Kublinskis, sceno-

grāfs — A. Lapiņš,. Tots — K. Zariņš vai J. Rijkuris, Lelde — L. Grei-

dāne vai L. Vanaga.

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Luga «Spēlēju, dancoju» šajā izdevumā iespiesta pēc 1925. gada ko-

potos rakstos «Dzīve un darbi» 7. sējumā ievietotā teksta.

Gatavojot šo izdevumu, luga «Spēlēju, dancoju» salīdzināta ar tās

tīrrakstu, pirmrakstu un pirmajām publikācijām. «Spēlēju, dancoju»

pirmraksts glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja

fondos (23070). Tas rakstīts ar zīmuli uz dažāda formāta lapiņām, nav

sakārtots. «Spēlēju, dancoju» tīrraksts glabājas turpat (23069), rakstīts

ar tinti uz nelielām vienāda formāta lapiņām.

Salīdzinot tekstus, pamattekstā konstatētas vairākas neprecizitātes,

kas šajā izdevumā novērstas.

54. rindā pamattekstā «līgavainis» labots par «lidzavainis».

181. rindā «biti» labots par «bitīt».

274. rindā «Tavu» labots par «Savu».

417. rindā «viena» labots par «viņa».

732. rindā «cels cīņu» labots par «ceļš uz cīņu».

812. rindā «skaņu» labots par «sakņu».

1177. rindā «puķazote» labots par «pūķazote».

1643. rindā «Lūdzat» labots par «Sūdzat»,

2072. rindā «neliks» labots par «veiks».

2354. rindā «šur» labots par «zēns».

Lugā «Spēlēju, dancoju» vērojama dažādība vairāku personu nosau-

kumos, kā arī vēl citā ziņā. Dažādi saukts Aklais: Neredzīgais nabags,

Neredzīgais übags, Aklais nabags, Neredzīgais. Klibais dēvēts gan par

Klibo nabagu, gan Klibo übagu. Leldes māte bieži saukta par Meitas

māti. Lugā darbojas divas vecenes, kuras Rainis sākumā dēvējis par

Pirmo veceni un Otro veceni, vēlāk par Veceni, brīžam arī par Cībiņu

un Cabiņu. Ragana sākumā saukta par Veceni-raganu, vēlāk par Ra-

ganu. Totu Rainis sākumā saucis par Spēlmani, bet jau pirmajā cēlienā

parādās vārds Tots.

Lugā Tots spēlē dažādus instrumentus. Kad viņš ierodas kāzu namā,

sacīts: «Spēlmanis ar vijoli», bet otrā cēliena sākuma remarkā teikts:

«.. spēlē kokli un klusi dzied.» Dažādās atšķirības atstātas arī kanonis-

kajā tekstā.



Tāpat kanoniskajā tekstā atstāta nekonsekvence arī atsevišķu vārdu

rakstībā (piemēram, reizēm Rainis rakstījis «mironis», reizēm — «mi-

rons»).

SKAIDROJUMI TEKSTAM

1770. rindā: Trūdu Milda — Rainis salīdzinājis Leldi ar dievieti

Mildu, kura pārņemta no lietuviešu pseidomitoloģijas.
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Ābele Alma (dz. 1907), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māk-

sliniece — 515

Abens Kārlis (1896—1976), igauņu literatūrzinātnieks, latviešu literatū-

ras tulkotājs igauņu valodā, LPSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks — 494

Amtmanis-Briedītls Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 496, 497

Assa, skat. Isesls

Artmane Vija (dz. 1929), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece— 515

Aspazija (Ist. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 481—484, 494, 496, 514

Baltābola Paula (1891—1978), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece
—

496

Bārs Ludvigs (1911—1973), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuvei

mākslinieks — 497

Bebrišs Jūlijs (dz. 1931), aktieris un režisors — 497

Bērziņa Lilita (dz. 1903), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

497, 515

Bērziņš-Ziemells Jānis (1881—1939), ievērojams revolucionārās kustībai

dalībnieki, partijas un padomju darbinieks, publicists, literātu»»

kritiķis — 484, 492, 495

Birznieks-Upītls Ernests (1871—1960), LPSR Tautas rakstnieks, Rafcp»
darbu Izdevējs — 490

Blūma Dzidra (dz. 1936), mākslas zinātniece — 496

Bramberga Elvīra (1902—1979), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatu,-

ves māksliniece.,— 497

Brencēns Eduardi (1885—1929), gleznotājs, grafiķis un dekorators —
49f

Brīvmanis Roberti (1886—1950), aktieris — 497

Cepurnieks Pēterti aktieris — 497

Canga Jevgeņijs (dz, 1920), baletmeistars, LPSR un Armēnijas PSR U»

pelniem bagātais mākslai darbinieks — 515

Dante Allgjer! (1205—1331), itāliešu dzejnieks — 514

Piezīme. Personu radītāji nav lekļautas personas, par kurām nat

Izdevies iegūt tuvākas ziņas.
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Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, medicīnas

zinātņu doktors, žurnālists, LPSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks, Raiņa tuvs draugs —
494

Dimiters Artūrs (dz. 1915), aktieris. LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 514, 515

Ērika Lilija (dz. 1893), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

496, 513

Ērmanis Ādolfs (1854—1937), vācu literatūrzinātnieks — 485

Ertnere Felicita (1891—1975), režisore, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 497, 514, 515

Ezeriņa Emma (1898—1967), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 514

Filipsons Artūrs (1906—1950), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 497

Freimanis Aleksandrs (1864 —1919), aktieris un režisors — 510, 511, 513

Freinbergs Kārlis (1884—1967), literāts, teātru un muzeju darbinieks,

tulkotājs — 489—491, 495, 496, 506—509, 511, 512

Gēte Jobans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 489

Grauds Jānis (1904—1978), baleta solists, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks
—

515

Greidāne Lilija (dz. 1944), operdziedātāja —
516

Grīsle Sigrīda (1911— 1975), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 498

Gruziņš Viktors (dz. 1912), aktieris — 497

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis arī Raiņa
kopotus rakstus «Dzīve un darbi»

— 483, 484, 489—494, 511, 512

Gulbis Augusts (1888—1961), aktieris —
496

Gērmanis Jānis (1889—1965), aktieris — 496, 513

Harts Juliuss (1859—1930), vācu rakstnieks un literatūras vēsturnieks —

486, 488

Hausmanis Viktors (dz. 1931), literatūrzinātnieks un teātra kritiķis —

488, 498, 514

Hermakila Ēvalds (dz. 1941), aktieris un režisors, Igaunijas PSR Nopel-
niem bagātais skatuves mākslinieks — 498

Hikmets Nazims (1902—1963), turku rakstnieks un sabiedrisks darbi-

nieks — 486

Hincenberga Ilga (dz. 1929), aktrise — 498

Ibsens Henrihs (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 495

Indriksone Baiba (dz. 1932), aktrise — 498

Isesis, V dinastijas faraons senajā Ēģiptē — 504, 505

Jakāns Vaironis (dz. 1927), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 498

Jākobsone Ella (1885—1958), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 513

Jansons-Brauns Jānis (1872—1917), ievērojams revolucionārās kustības

dalībnieks, literatūrkritiķis — 485

Raidu Epa (1915—1976), aktrise un režisore, Igaunijas PSR Tautas ska-

tuves māksliniece — 498
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Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas mākslinieks —

484

Kalniņš Imants (dz. 1941), komponists, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 516

Katlaps Žanis (1907—1968), aktieris un režisors, LPSR Tautas skatuves

mākslinieks — 497

Kellers Gotfrīds (1819—1890), šveiciešu rakstnieks — 507

Kila Mari-Līsa (dz. 1924), scenogrāfe, Igaunijas PSR Nopelniem bagātā
mākslas darbiniece — 498

Klētniece Milda (dz. 1915), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

515

Klētnieks Karps (dz. 1910), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 497

Kopštāls Žanis (1894—1969), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks — 514

Kreicums Rūdolfs (1900—1971), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 497

Krēsliņš Osvalds (1911—1974), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks — 515

Kublinskis Mihails (dz. 1939), režisors, LPSR Nopelniem bagātais skatu-

ves mākslinieks — 516

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs — 496, 513

Kvēps Konrāds (1891—1961), aktieris — 496

Lācis Teodors (1882—1946), aktieris un režisors —
496

Lapiņš Arturs (dz. 1911), scenogrāfs, LPSR Tautas mākslinieks —514,516

Lasāls Ferdinands (1825—1864), vācu strādnieku kustības darbinieks,
sīkburžuāzisks sociālists, publicists un advokāts — 486

Lejiņš Jānis (dz. 1899), aktieris — 496

Līcis Fricis (1891—1953), aktieris — 496

Lieldidžs Uldis (dz. 1933), aktieris — 515

Liepiņš Harijs (dz. 1927), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

515

Līne Velta (dz. 1923), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece — 498

Mačs Emīls (1892—1958), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks — 497, 514, 515

Manns Tomass (1875—1955), vācu rakstnieks — 486

Mārsietis Jānis (1889—1962), aktieris — 496, 514

Masters Jānis, skat. Straujāns Jānis

Mediņš Valdis (dz. 1909), aktieris — 497

Mercs Ēvalds (1902—1962), aktieris — 497

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 492, 495, 496, 513

Mihelsons Arveds (1386—1961), aktieris un literāts, LPSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks — 497

Mustaps Roberts (1908—1966), aktieris — 514

Neredzīgais Indriķis (1783—1828), pirmais ievērojamākais latviešu tau«

tības dziesminieks — 507



521

Osis Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

496, 498, 513

Ozoliņa Benita (dz. 1903), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 497

Ozoliņš Arvīds (dz. 1908), baleta solists, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 514, 515

Ozoliņš Miervaldis (dz. 1922), aktieris — 515

Pabriks Kārlis (1898—1977), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks —
497

Pflugks-Hartungs Juliuss (1848—1917), vācu vēsturnieks — 486

Podnieks Teodors (1879—1936), aktieris — 496, 513

Priede Anna (dz. 1920), baleta soliste, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 515

Ptahoteps, V dinastijas faraona Isesisa vezīrs senajā Ēģiptē — 504, 505

Pūce Voldemārs (dz. 1906), režisors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks ■— 514

Pūriņš Reinholds (1898—1966), aktieris — 497

Radziņa Elza (dz. 1917), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

498

Remiķis Mārtiņš (1845—1921), latviešu grāmatu un laikrakstu cenzors

(1871—1918) Galvenajā preses pārvaldē Pēterburgā — 489

Rijkuris Juris (dz. 1948), operdziedātājs — 516

Risa Greisa, tulkotāja, tulkojusi angļu valodā «Zelta zirgu» un «Jāzepu

un viņa brāļus» — 494

Rode Fricis (1887—1967), režisors — 496, 497

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-
niece — 513

Samsons Vilis (dz. 1920), filozofs un vēsturnieks — 485, 509

Sebris Kārlis (dz. 1914), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

497

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris un režisors — 496

Skaidrīte Jūlija (1871—1942), aktrise — 513

Skulme Oto (1889—1967), gleznotājs, LPSR Tautas mākslinieks — 497

Skulte Ādolfs (dz. 1909), komponists, LPSR Tautas mākslinieks — 515

Smijģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas skatuves

mākslinieks — 497, 513—515

Sosārs Burhards (1890—1953), komponists — 497

Spertāls Arvīds (1897—1961), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks — 497, 514

Stārks Leonīds (1839—1937), dzejnieks, padomju diplomāts — 493, 494

Sterns Ādolfs (1835—1907), vācu dzejnieks un literatūras vēsturnieks —

485, 438

Strāders Kārlis (1914—1978), aktieris — 497

Straujāns Jānis (1884—1938), rakstnieks, partijas un padomju darbi-

nieks — 484, 493, 494

Salkonis OJģerts (dz. 1931), aktieris un režisors — 497

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angju dramaturgs — 489



Smithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece —
496

Sneidere Mudīte (dz. 1934), aktrise — 515

Stāle Mirjama (dz. 1897), aktrise — 497

Svarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 496, 498, 513

Tilbergs Jānis Roberts (1880—1972), gleznotājs, grafiķis, tēlnieks, peda-

gogs, LPSR Tautas mākslinieks — 493

Timma Alberts (1887—1971), aktieris — 496

Treicis Pēteris (dz. 1905), aktieris — 497

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 491

Valdšmits Teodors (1868—1934), aktieris — 496

Vanaga Lauma (dz. 1937), operdziedātāja — 516

Vazdiks Hermanis (dz. 1906), aktieris, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 515

Veinalds Jānis (1907—1937), aktieris — 497

Vērdiņš Mārtiņš (1898—1979), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatu-

ves mākslinieks — 514

Vernere Velta (1890—1956), aktrise — 497

Videnieks Alfrēds (dz. 1908), aktieris, LPSR Tautas skatuves māksli-

nieks — 497

Viesture Emīlija (189i—1947), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece —
514

Vilks Ģirts (dz. 1909), grafiķis un scenogrāfs, LPSR Tautas māksli-

nieks — 515

Vilnīta Lora (dz. 1910), tulkotāja, tulkojusi «Spēlēju, dancoju» krievu

valodā — 512

Vijumanis Aleksandrs (dz. 1942), diriģents, LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks — 516

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists, diriģents un pedagogs — 496^

497, 513

Zālīte Elīna (1896—1955), rakstniece, LPSR Nopelniem bagātā kultūrai
darbiniece

—
497

Zandersons Rihards (dz. 1910), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatu-

ves mākslinieks — 497

bariņš Kārlis (dz. 1930), operdziedātājs, PSRS Tautas skatuves māksli-

nieks — 516

Zeltmatis (īst, v. Ernests Kārliņš, 1868—1961), skatuves mākslas peda-
gogs un rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks — 496

Ziedonis Imants (dz. 1933), LPSR Tautas dzejnieks — 516

Zīle Edgars (dz. 1908), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks — 497

Znmmers Alfrēds (1888—1954), aktieris un režisors — 497

Zommers Herberts (dz. 1895), aktieris un režisors, LPSR Nopelniem ba-

gātais skatuves mākslinieks — 497

Zibalts Gustavs (1873—1938), aktieris
— 514

Zvīgule Lilija (dz. 1902), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece— 515
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