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IEVADAM

Kaut gan Annas Brigaderes pirmie dramatiskie sacerējumi parādījās jau 1901.

gadā, tikai 1903./4. g. teātra sezona nodibināja viņas skatuves rakstnieces populāritāti

tautā. Tas bija ~Sprīdītis", ātri iecerētais, ātri uzrakstītais un lieliski izrādītais Rī-

gas Latviešu biedrības teātrī. ~Sprīdīti" ierosināja tieša teātra vajadzība: Ziemsvētku

izrādei bija jāgādā bērnu luga. Teātra direkcijas ierosinātās tulkošanas iespējas kā

savai būtībai svešas noraidījusi, rakstniece sajuta pēkšņu impulsu radīt no mūsu pašu

folkloras bagātībām latvisku bērnu lugu. Un tā novembra mēneša deviņās diennak-

tīs dzima latviešu zēns Sprīdītis, septiņos tēlojumos ietverts pasakas varonis, kura

dēkainās gaitas brīvas fantāzijas skatījumā izauga no piemērotu tautas pasaku motī-

viem, greznotiem dažām mīklām un tautas dziesmām.

Katras lugas specifisko drāmatisko vērtību noteic tās spēja dzīvot uz skatuves.

Sprīdītis uzvijām ir šo spēju pierādījis. Kopš savas pirmizrādes 1903. gada 5. de-

cembrī tas ik gada svētkos ieradās maziem un lieliem par prieku ~Māmuļas"

skatuvē. 1910. g. to izrādīja Jaunais Rīgas teātris, 1913./14. g. sezonā Interimteātris.

Latvijas Nacionālais teātris jau tūliņ savas darbības pirmajā sezonā mīļi uzņēma Sprī-

dīti uz palikšanu, laiku pa laikam atjaunodams gan viņa ietērpu, gan līdzgaitniekus.

1924. g. Ziemsvētku priekam arī Dailes teātris izraudzījās latvisko Sprīdīti par vielu

savas pārnacionālās fantāzijas izpaudumam. Bet Sprīdītis nav bijis tikai galvaspilsē-

tas viesis vien. Viņš ir pārstaigājis visu Latviju, gan pavisam vienkāršos svārciņos

— kara un bēgļu gados, gan greznā svētku rotā, un vienmēr un visur bagātīgi izdā-

vājis gaišu mākslas prieku. Jā, pat par šauru viņam bija kļuvusi Latvijas teātfii ska-

tuve, un 1927. g. janvārī viņš lepni iesoļoja Latvijas Nacionālajā operā, savas mūzikas

autora Jāņa Mediņa taktszižļa vadīts. Un beidzot, Sprīdītis ir arī „svešas zemes iz-

staigājis" tik plaši kā vēl neviens cits latviskais varonis: tulkojumos ar viņu varēja

iepazīties ne tikai mūsu tuvie kaimiņi — vācieši, lietuvji, igauņi, somi un krievi, bet

arī dažas attālākas zemes — angļi un ungāri (pēdējie manuskriptā), un dzīvu skatu-

vē viņu redzējuši bez somiem, igauņiem un lietuvjiem — arī tālie angļi (Londonas In-

ternacionālā teātrī).
Kur gan meklējama šī mazā latviešu zēna lielā pievilcība? — Tas ir latviskā gara

spirgtums un ņiprums, zīmīgā tautas valodā un dzirkstīgā dramatiskā formā ietverts.

Jau Sprīdīša pirmais pamatīgākais apspriedējs Andrievs Niedra („Austrumā" 1904.)

par viņu saka: „Viņā ir kāpināta miesas spēku nevarība un auguma niecība, lai toties

spilgtāk parādītos atjautības un apķērības nozīme cīņā." Vai tādā kārtā Sprīdītis nav

mūsu tautas un viņas gara simbols? Maza skaitā un niecīga ārējā varā viņa daudzkārt

pārvarējusi jo lielas grūtības.

Sprīdītis dodas pasaulē ~mantu rakt". Tās vietā, ~pasauli izredzējies, gudrībiņas

pielasījies", viņš iegūst sava spēka atziņu: ~Un kad tev (ķēniņam) stipru vīru vajag,

tu zini, kur tos var atrast." Šī vientiesīgā lielība izraisa smaidu mūsos, bet vai skaid-
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ra gara spēks nav jau dažkārt ilgāk dzīvojis zem saules nekā kailas varas izpausme?
Un kad to pasaka tāds mazs un ņiprs puisis kā Sprīdītis, tad tas iekarsē ikkatra ma-

zā, ņiprā latviešu zēna sirdi uz varoņdarbiem un dzimtenes mīlestību. Ka vienīgi

dzimtene ir īstā laimes zeme, to Sprīdītis saprot tikai pēc tam, kad ir „svešas zemes

izstaigājies" un tur „gudrībiņas pielasījies". Pasaules pazīšana paplašina atziņu

loku, padziļina skatu. Pasaulē ir jādodas latvju zēnam, ko neapmierina ierobežotās

dzīves iespējas pašu mājā, bet, pasauli skatījušam, viņam jāatgriežas dzimtajā vietā

un tur jāceļ sava laimes pils. — Tik gaiši un vienkārši pasaka to ikkatram latvietim

ikkatra Sprīdīša izrāde, pasaka to pašas tautas fantāzijas radīto simbolu gleznainā

valodā. Tā jau šai savā pirmajā pasaku lugā Anna Brigadere nav vis nodarbojusies

ar kādas pasakas drāmatizēšanu, bet tikai izmantojusi dažus pasaku motīvus par

vielu savu aistētisko un ētiski patriotisko mērķu reālizēšanai. Ka tas bija pareizi da-

rīts, pierāda Sprīdīša neizsīkstošā dzīvības spēja.
Reiz jau tik auglīgi pieskārusies tautas dzīvajam garam folklorā, turpmāk Anna

Brigadere atkal un atkal atgriezās pie tās dzidrajiem avotiem. Pēc lieliskās Princeses

Gundegas drīz vien, jau 1914. g., viņas radītājas domas sāka darboties ap tautā

tik populāro sērdienītes un mātes meitas motīvu, bet lielais mūsu tautas pārbaudī-

jumu laiks kara, bēgļu un atbrīvošanas cīņu gados neļāva iecerētajam darbam izvei-

doties. Tikai 1920./21. g. decembra un janvāra mēnesī dzejniece uzrakstīja jauno pa-

saku septiņos tēlojumos Maija un Paija, kas 1921. g. rudenī iznāca grāmatā. Dīvai-

nā kārtā šis skaistais darbs savu pirmizrādi piedzīvoja provincē — Liepājas Jau-

najā teātrī (1922. g. 15. februārī), un tikai 1922. g. 15. novembrī to izrādīja Latvijas

Nacionālais teātris, tad gan paturēdams to repertuārā četras sezonas no vietas un

1932./33. g. sezonā piešķirdams tam atjaunotu inscēnējumu. 1940. gada martā teātra

interesentiem to rādīja Latvju drāmas ansamblis kā savu sezonas studiju rezultātu,

un pagājušā sezonā Dailes teātris godināja rakstnieces 80 mūža gadu atceri ar savu

~Maijas un Paijas" pirmiestudējumu. Šī sērdienītes un mātes meitas pasaka līdz šim

ir palikusi Latvijas valodas un zemes robežās, un arī pilnīgu mūzikālu pārveidojumu

operā tā vēl nav piedzīvojusi, kaut gan jau pēc tās pirmizrādes Nacionālajā teātrī .Jā-

nis Grīns savā recenzijā „Latvī" jautā: ~Vai Maija un Paija nederētu par libretu pa-

saku operai?"

Sprīdīti sacerot. Annai Brigaderei vēl trūka lielas darba pieredzes. Tas ir kā no

zemes krūts spontāni uzsitušies strauta šalts, kas spirdzina katru ar savu svaigo,

straujo tecējumu. Ilgi darba gadi šķir Sprīdīti no viņa māsām Maijas un Paijas. Da-

biskais talants ir rūdīts un slīpēts, darba rezultāti vērtēti un pārvērtēti. Arvienu dzi-

ļāka un apzinīgāka nogremdēšanās folklorā ir izslīpējusi Annas Brigaderes valodu

un stilu par to reto dārgakmeni, kāds tas . margo un zvīļo" šai pasakā par sērdienīti

un mātes meitu. Dārgakmens prasa pazinēja aci par savu apbrīnotāju un īsto vērtē-

tāju. Savā retumā tam arī grūtāk kļūt tik populāram kā dzidra ūdens lāsei strautā.

Tas prasa arī attiecīgu apkārtnes smalkumu un bijību no sava valkātāja, kas lai iz-

celtu viņā slēpto krāsu rotaļu visā pilnībā. Varbūt tāpēc Maijas un Paijas iedzīvinā-

šanā līdzvērtīgā skatuves formā vēl arvien ir palikusi līdz galam neatrisināta problēma.

Pārlasait šīs pasakas pirmo un otru tēlojumu! Vai jūs jūtat to dinamiku, kas ie-

tverta īsajos, aprautajos, bieži tikai viena — divu vārdu teikumos?! Un to ritmu, kas

spārno šo ārēji neritmižēto valodu?! Kas tas par dramatisku spriegumu! Kā tas diktē

šai ritmā iekaļamu skatuvisko formu! Pats stils te ir tā piesātināts drāmatiskām vērtī-
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bām, ka tā izcelšana un pasvītrošana visās finesēs spētu izraisīt visaugstāko aistētisko

pārdzīvojumu teātrī. Un tad piektais tēlojums — elles pagalmā! Jauktais panta un

prozas ritums! Valodā un kustībā pareizi akcentēts, tas spilgti izraisītu visu šās ainas

drastiku, kurai līdzīgu šai tematikā mēs krietni varam pameklēties pasaules literātūrā.

Ja mums rastos reiz režisors, kas gribētu un spētu savu darbu radīt no tā stilistiskā

brīnummateriāla, ko rakstniece šai pasakā dod, mēs laimīgā izbrīnā ļautos aistētis-

kajai burvībai, ko izrāde no tā iegūtu.

Kā formāli Anna Brigadere Maijā un Paijā kāpina pasakas stilu līdz augstākajai

meistarībai, tā idejiski viņa kāpina tautas atziņu gudrību līdz augstākajam ētosam.

Maijā gribēdama simbolizēt sērdienībā nenomācamo latviešu tautas sirdsskaidrību, vi-

ņa liek tās varā arī ļaunajam vērsties labā. Atkal tautas pasaku motīvi ir tikai mate-

riāls savu tēlu radīšanai, kam jāreālizē rakstnieces aistētiski ētiskie mērķi.

Arī populāro pasaku motīvs par trim brāļiem — divi gudriem, vienu muļķi —

jau sen, kopš 1909. gada, kā ienācis rakstnieces radītājā iztēlē, bet dažu iemeslu dēļ

viņa tā izveidošanu lugā uzsāka tikai 1926. g. vēlā rudenī. Ziemsvētkos jaunā luga —

Lolitas brīnumputns — bija jau lasāma grāmatā, un, Kultūras fonda godalgotu, Lat-

vijas Nacionālais teātris to jau izrādīja jaunā gada februāri. Savu šīs izrādes mūzikālo

ilustrāciju ietekmēts, gadu gaitā Jānis Kalniņš izveidoja Lolitas brīnumputnu par ope-

ru, kuru 1934. g. 6. decembrī izrādīja Latvijas Nacionālajā operā. Pēc tam pārmaiņus

ņiprais Sprīdītis un daiļā princese Lolita ir ciemojušies baltajā namā pie kanāļa līdz

pat mūsu tautas neseno baismo pārbaudījumu sākumiem. Anna Brigadere ir vienīgā

latviešu rakstniece, kuras veseli divi drāmatiski darbi komponēti operās, pie tam arī

šai izrādes formā paturēdami savu primāro drāmatisko vērtību. Jēkabs Graubiņš, rak-

stīdams par Sprīdīša pirmizrādi operā, saka: „Šis Sprīdītis ir un paliek Annas Briga-

deres Sprīdītis. J. Mediņš un Lud. Liberts uzrakstījuši tam dekorācijas, pirmais ska-

ņām, otrs krāsām. Še mūzikai nav patstāvīgas vērtības bez teksta. Mediņu valdzina

pasakas sižetā dotās bagātās iespējamības izlietot orķestrācijas brīnumus un trikus.

Viņš respektē katru vārdu, katru situāciju, kuru paredzējis pasakas autors (pasvītro-

jums mans) un pieliek no sevis klāt atjautīgu, spilgtu mūzikālu ilustrāciju" (J. Z.

1927. g. 24. j.). Un arī Jāņa Kalniņa Lolitas brīnumputna mūziku Jānis Zālītis at-

zīst par „apbrīnojami veiklu raksturošanā un ilustrēšanā" un ka ~orķestrī dominē

ilustratīvais elements" (.1. Z. 1934. g. 7. dcc). Pati rakstniece gan vairs nesagaidīja

šo Lolitas brīnumputna pārvēršanos jaunā dziesmotā veidā.

Lolitas brīnumputnā motīvu meti ir vairāk sarežģīti nekā abās pirmajās lugās.

~Putna dziesma aklus dziedē, Naidu slāpē, sāpes kliedē!" Un šo brīnumlīdzekli, kas

ķēniņu dara redzīgu valdīt, māti — spējīgu nīsto bērnu mīlēt, muļķa dēlu — aplaimot
citus un sevi, — to nevar iegūt ne vara (Poķis), ne viltus (Cintis), bet vienīgi daiļuma

maigais spēks (Aļņa flauta), apvienībā ar skaidras sirds spēku (Sūrmis). Šis brī-

numlīdzeklis ir augstāku varu dāvāts sievietei — princesei Lolitai, ir cieši sargāms un

atdodams tikai tam vienīgajam, īstajam, kas nāks pēc tā, likteņa izredzēts, jo tikai

tad tas kļūst iedarbīgs, — tikai tad putns dzied. Tautas simpātijās izkristallizētais

nesavtīgā ideālista, jaunākā dēla tips ir kāpināts līdz aitēriskam gara smalkumam,

kas ir augstāko iespēju un vērtību izraisītājs, ja tas apvienojas ar gudrību, kas nāk

no tautas skaidrās sirds.

Lakoniskais pasakas stils, kas Maijā un Paijā ideālā vienībā ir sakausējis lugas

literāro un drāmatiski skatuvisko izteiksmi, Lolitas brīnumputnā jau kļuvis pārāk la-
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konisks, it kā mazliet svešs Annas Brigaderes stilam, it kā pietuvojies Raiņa dzejas

stilam (apostrofētie vārdi rindās: ~Nu tev' dīrās, nu tev' staipīs", ~Ķēniņš nāk ar siev'

un dēliem" v. c.). Atšķirībā no pirmajām divi lugām šī rakstīta dzejotā valodā, to-

mēr Maijas un Paijas iekšēji ritmizētās valodas izteiksmes spēka tā nesasniedz, kaut

gan arī te ir atsevišķas drāmatiskā izteiksmē apbrīnojamas vietas, piem., Sūrmja

melu stāsts.

Šīs trīs pasaku lugas ir parasti apzīmētas par bērnu lugām. Rakstniece pati ne-

lietoja tāda apzīmējuma. Tāpat kā viņas autobiogrāfiskā triloģija ir veltīta jauniem

un veciem, tā arī šīs savas pasaku lugas viņa ieskatīja par pilnvērtīgiem mākslas

darbiem, kas pieņemami ne tikai bērniem vien. Varbūt vienīgi Sprīdītis savā laikā

bija pirmā kārtā bērniem rakstīts, Maija un Paija un Lolitas brīnumputns noteikti

ne. Šo darbu formālo skaistumu jau īsti novērtēt spēj tikai apzinīgs vērtētājs, tā-

pat arī viņu atziņu dziļumu uzņemt. Bet, pasaku ietērpā ielikts, tas viss reizē kļūst arī

bērniem pieejams un audzina tos aistētiski un ētiski, viņiem pašiem neapzinoties. Vis-

vieglāk un vienkāršāk to dara Sprīdītis, mazāk populāri Lolitas brīnumputns, vis-

cildenāk Maija un Paija. Šī pēdējā ir pati augstākā virsotne visu triju starpā, kas,

visas kopā ņemot, ir tāda bagātība, par kuru mūs apskaust varētu daža laba tauta,

ja tā šo mūsu bagātību visā pilnībā pazītu.

Bagātā dāvātāja pati no mums aizgājusi. Jau desmito vasaru tukša skumst mīt-

ne, ko Sprīdītis ar savu vārdu izdaudzinājis pa visu Latviju un vēl ārpus tās. Dzej-

nieces gars gan klusi ēnojas krēslainajās Sprīdīšu istabās, maigi dvašo krāšņo rožu

smaržā Sprīdīšu pagalmā, dziļi šalko mīļoto koku balsīs Sprīdīšu parkā, bet viņas stal-

tais stāvs vairs neceļas no šīm vietām, lai ietu pretim viesiem un laipni izvadātu

tos pa Sprīdīša valstības robežām. Un tomēr viesi nāk; nāk jau simtos, tūkstošos,

un klusā godbijībā uzņem sevī dzejnieces gara svētību. Dzīvais žogs ar smailiem egļu

torņiem sarga Sprīdīšu mieru. Klusā meditācijā arvienu vēl te saskaras simti un tūk-

stoši ar savas tautas dvēseles dainotāju. Un viņai pateicas, pateicas . . .

Pateicībā un atcerē darināts arī šis kopējais svētku ietērps dzejnieces mīļajiem
bērniem — Sprīdītim, Maijai un Paijai un princesei Lolitai.

Sprīdīšos, 1942. g. vasarā.

PAULA JĒGER-FREIMANE.
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PIRMAIS TĒLOJUMS

Zema, piekvēpuši zemnieka istaba. Gultas gar sienām, galds un soli. Uz līkstīm māla

trauki. Istabā liela četrstūraina krāsns. Viss ļoti nabadzīgs. Sprīdītis sēž uz ķeblīša un

grebj ar grebli koka karotes. Kad pamāte staigā pa istabu, Sprīdītis naigi vien nodo-

das darbam, bet tikko viņa iziet ārā, Sprīdītis izvelk no bikšu ķešas ripu un ņemas to

drāzt. Iziet pamāte pa otru lāgu, tad atkal no otras kabatas izvelk kārklu stabuli un

pamēģina, vai varēs pūst.

PIRMAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS. PAMĀTE.

SPRĪDĪTIS drāž ripu, savā nodabā priecādamies.

PAMĀTE dzirdama aiz durvīm. lenāk.

SPRĪDĪTIS pamātei ienākot, noglabā ripu un sāk grebt karoti.

PAMĀTĒ bargi un pavēloši. Nu, kas ir ar karotēm? Vai drīz būs gatavas?

SPRĪDĪTIS. Būs, būs!

PAMĀTE draudoši. Nu, palūko. Es jau teicu, ka šodien aiznesīšu duci Ļenkanu

mātei. Svētdien Ļenkanu Mārci kāzas, ko ta' liks viesiem priekšā?

SPRĪDĪTIS. Kut es līdz svētdienai varu duci pataisīt. Šodien jau piektdiena.

PAMĀTE. Kas taisa, tas pataisa. Bet tu jau esi ar kruķi kruķējams. Ko mani

bērni visu neizdara! Sūrojas. Nevaru nemaz izprast, kam man tāds krusts ar tevi ir

uzlikts.

SPRĪDĪTIS. Kas ta' par krustu. Laidiet tik mani projām, un tad nebūs krusta.

PAMĀTE tītiņa. Ečekā! Tas jau tev patiktu. Pa pasauli apkārt blandīties, tas jau

tev patiktu. Lai ta' mēs vai sitamies nost. Lai ta' mēs vai mirstam badā.

SPRĪDĪTIS. Jūs jau teicāt, ka es nekā nestrādājot.

PAMĀTE. Nestrādā ar, ļēlaks tāds. Barojams, kopjams, tas tu esi. Kur tagad

varētu mums maizes kumosu pasniegt! Ak tu tavu krustu! Ar ko es to esmu nopel-

nījusi. Tītinādama. Bet ače netiksi un netiksi projām, nu! Ne tu tiksi pa pasauli, ne

pie saimnieka, nu! Taisni tavs prāts jau nu nekad nenotiks. let pie līkstīm un kravā-

jas gar bļodām.

SPRĪDĪTIS sāk drāzt ripu.

13
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PAMĀTE atgriežas — zvērodama. Ko tu tur? Viņai izslīd bļoda no rokam, un

kamēr to saķer, Sprīdītis paslēpj ripu zem sēdekļa.

PAMĀTE ar bļodu rokā piesteidzas. Kas tev tur bij, ko tu tur dari?

SPRĪDĪTIS. Karotes grebu. Jūs tak redzat.

PAMĀTE. Nebij tev karotes. Rādi šurp!

SPRĪDĪTIS atļaujas. Nu, meklējiet, meklējiet. Kas tad cits bij?

PAMĀTE izčamda Sprīdīti no galvas līdz kājām. Nekā neatrod. Nu, es tik tev

saku, piesargies mani mānīt! Izskrej ar bļodu ārā.

SPRĪDĪTIS izrāda prieku, ka pamāte nekā neatrod. Kad tā izgājusi, izņem kārkla

svilļiīti un sāk ar to darboties.

PAMĀTE pabāž galvu pa durvīm.

SPRĪDĪTIS noslēpj svilpi piedurknē.

PAMĀTE nāk tuvāk. Ko tu tur atkal klero! Tu tak svilpi? Kas tev bij rokā?

SPRĪDĪTIS kreiso roku cieši sev klāt piespiedis — labajā karoti. Āre, karote!

PAMĀTE. Tev bij kas cits rokā! Nemāni mani! Cilā viņa rokas. Kāpēc tev šī

roka tāda stīva?

SPRĪDĪTIS. Vai, vai, vai! Tas jau man no grebšanas. Nevaru ne pirkstu kus-

tināt. Vai, vai, vai!

PAMĀTE atlaižas. Nu pielūko! Ja nebūsi līdz vakaram gatavs, tad ieslēgšu tevi

pa nakti klētiņā un miega neļaušu neviena acu paņēmiena.

SPRĪDĪTIS kasa galvu. Bažīgs. Kā tad es varu būt gatavs! Man jau jāgana pa

mežu govis. Vai tur varu grebt karotes? Un tagad dienvida pat nedabonu gulēt.

PAMĀTE. Tā nav mana darīšana. Klausi, ko saka. Putraima vairs nav neviena

mājā, un Ļenkanu māte man apsolīja veselu kulīti putraimu.

SPRĪDĪTIS. Kam tad es vien tas pelnītājs! Kāpēc tad jūs' bērn—. Nobijies aiztur

muti.

PAMĀTE to pārtrauc. Ko, ko? Tu manus bērnus? Tev būs darīšana ar ma-

niem bērniem! Tas tev, bendesmaisam, patiktu. Lai tik mani bērni strādātu. Lai

tev nebūtu nekas ko darīt! Tā tu man drīkstēsi atbildēt, man, man! Kur tas žagars,

kur tā vica? Skrej un meklē.

LIENĪTE ātri ieskriedama. Šķūtene, Šķūtene! Jūsu sivēns izlauzās no aizgalda,
laiž ļekas vaļā!

PAMĀTE kā aizdzelta. Ak tu žē, ak tu žē! Ko es pasaulē esmu nogrēkoj'si, ka

man tāds krusts. Ar dūri pret Sprīdīti. Nu pie visa tik tu vien vainīgs, tu vien! Gan

tu man dabūsi! Projām.



OTRAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS. LIENĪTE. BĒRNI.

SPRĪDĪTIS. E! Nopūšas un ņemas atkal ar karotēm.

LIENĪTE
pavef durvis un sauc. Nāciet, nāciet! Var nākt. Nav neviena.

BĒRNI cits caur citu. Nu, ko mēs spēlēsim? Ko mēs spēlēsim?

LIENĪTE. Spēlēsim! Spēlēsim! Sprīdīt, vai tu ar nāksi? Nāc, Sprldīt!

BĒRNI lūdzas. Nāc, Sprīdīt! Nāc, Sprīdīt!

SPRĪDĪTIS saīdzis mēdījās. Nāc, Sprīdīt, nāc, Sprīdīt! Spītīgi. Neiešu vis atkal!

LIENĪTE. Ūja! Mēs gan iesim šā lūgties. Lai pūst.

BĒRNI. Lai pūst, lai pūst!

LIENĪTE. Viņš jau no pamātes dabūjis pērienu! Smejas.

BĒRNI. Pērienu dabūjis, pērienu dabūjis. Smejas.

SPRĪDĪTIS. Pati esi dabūj'si pērienu!

LIENĪTE. Lai viņš rūgst! Rūguma pods! Sadodas ar bērniem rokās.

BĒRNI iet rokās. Rūguma pods! Rūguma pods!

LIENĪTE. Nu ko mēs spēlēsim?

BĒRNI cits caur citu. Vistiņas! Lapsas asti! Kas dārzā!

LIENĪTE. Nē, tas nav nekas! Es teikšu. lesim sprēslīcās.

BĒRNI. Jā, sprēslīcās! Jā, jā, jā, sprēslīcās!

LIENĪTE. Kas sēdēs vidū?

BĒRNI cits caur citu. Es, es, es!

LIENĪTE izšķir. Nē, Trince lai sēž!

BĒRNI piekāpjas. Nu labi, nu labi!

MEITENE Trince, paņem ķeblīti un nosēžas vidū.

VISI sadodas rokās un iet apkārt taktī dziedādami.

LIENĪTE UN BĒRNI DZIED:

„Nesēdi, sprēslīca, uz melna krēsla, nesēdi, sprēslīca, uz melna krēsla;

Ne tev vālītes, ne velētājas, ne tev vālītes, ne velētājas!

Ar uzsvaru.

Man ir vālīte, man velētāja, man ir vālīte, man velētāja;

Man tie baltie, diženie krekli, man tie baltie, diženie krekli!

Rīgā pirku, Jelgavā šuvu:,:

15
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Takts un temps dziesma pārmainās straujāks, bērni pec dziesmu takts lec ap-

kārt.

Sprīdi metu, orti devu, pusdālderi olektī, sprīdi metu, orti devu, pusdālderi

olektī!"

SPRĪDĪTIS laiž ripu bērnos. Bērni klūp, rotaļa izjūk.

LIENĪTE klūp tam virsū un grasās sist. Ak tu viens. Ak.tu viens tāds!

SPRĪDĪTIS izliekas nevainīgs. Ūja, trakie, ūja, trakie! Ko t' es darīju? Atgaiņā-

jas. Kņada.

LIENĪTE paceļ ripu. Skat, ko viņš taisa! Ripas viņš taisa. Pagaidi, es pateikšu

pamātei.

SPRĪDĪTIS. Teic. Domā, man bail. Skaties, stabuli es ar taisu. Un ko jūs man

visi padarīsit! Es jums aizsitīšu knipi priekš deguna! Sit knipi.

PUIKA Lienes brālītis. Palādi man a' knipi, palādi man a' knipi! Et vē' ne-

māku!

SPRĪDĪTIS mēdi. Jā, palādi man al knipi! Nelādiķu vit atkal!

LIENĪTE otrā pusē. Nāciet, bērni, šurp, nāciet te kad viņš tāds! —

Nāciet! lesim: bum, bura, vecāmāte!

BĒRNI cits caur citu. Bum, bum, vecāmāte, bum, bum, vecāmāte!

MEITENE. Kas būs vecāmāte?

LIENĪTE. Es. Norauj no gultas segu un satuntulējusies nosēžas uz ķeblīša.

MEITENE ar bozi sit uz grīdas. ~Bum, bum, vecāmāte, es tev' lūdzu pirtī."

LIENĪTE. „Kādu malku kurināji?"

SPRĪDĪTIS nevar vairs nociesties, uzšaujas kājās, paķer ķeblīti un ducina Lienes

priekšā.

~Bum, bum, vecāmāte,

Es tev' lūdzu pirtī.

Es tev teikšu, vecāmāte,

Kādi ērmi pirtskrāsnī:
Circen's veda vedekliņu,

Blusa lēca panāksnos;

Girceņam linu krekls,

Blusai samta vilnainīte."

LIENĪTE pikti. Ak tu viens! Tā nemaz nav pareizi. Skat, kā viņš mums jauc.
Bet nu tu dabūsi sukas! Sprīdītis bēg. Lienīte un bērni dzenas pakaļ. Liene sapinas

segā. Sprīdītis mēdi un gavilē. Liela kņada. Pamāte
pa vidu.
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TREŠAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS. LIENĪTE. BĒRNI. PAMĀTE.

PAMĀTE. Kas tad tā par klaberjakti! Es jums gan rādīšu! Tie esot bērni! Tā

esot pasaule! lerauga segu uz grīdas. Vāj manu, vāj manu! Mana sega! Mana jaunā

sega! Pērn tikko iemetās pirmais caurums. Tādi bērni, tādi bērni! Kāds labums no

tiem pasaulē gaidāms! Nu jau pastara diena būs drīz klāt! Es jums gan rādīšu! Bēr-

ni noslēpušies čiukst aiz smiekliem, aiz bailēm. Pamāte meklē. Dzenas bērniem pakaļ;
bērni pa vienam vien izbēg pa durvīm. Sprīdītis pamēģina slēpties pa pagultēm, tad

uzmāk uz krāsns. Pamāte skatās apkārt — nav neviena bērna vairs, tikai Sprīdītis

uz krāsns. Ā! Ak tu tur esi, bendesmaiss! Domā, es tevi nevaru dabūt rokā. Lēkā

gar krāsni. Sprīdītis uz krāsns uz visām četrām; kurā stūrī pamāte, viņš atkal uz

otru stūri. Nu, pagaidi tik tu man! Būtu man tik kāds metamais pie rokas! Kaitini

tik tu mani! Tu mani pieminēsi! Būtu man tik kas ko zvelt! lerauga ripu uz grīdas.

Ā, ripas tu man taisīsi! Nu pagaidi! Nu mēs esam šķirti ļaudis! Nu tu vari kārt

zobus vadzī. Prasīsi tik tu man ēst! Nekā, kundziņ! Trīsreiz pa dienu pērienu, to tu

dabūsi. Tad tu paliksi kā pūpēdis, tad tu — Kad jau pamāte Sprīdītim teju

klāt, ieskrien Lienīte.

LIENĪTE. Šķūten, Šķūten! Biezā putra piedegusi! Biezā putra piedegusi!

PAMĀTE nomet ripu. Ak tu Kungs! Ko es esmu nogrēkoj'si, ka tu man tādu

krustu uzlicis! Paceļ dūri pret Sprīdīti. Bet tu mani pieminēsi! Izskrien ārā.

CETURTAIS SKATS.

LIENĪTE. SPRĪDĪTIS.

LIENĪTE noskatās zobgalīgi. Nu, lien nu lien no krāsns zemē! Te nu bij lielais

drošinieks! Pē! Bēg uz krāsns. Bail no pēriena. Es nu gan uz krāsni nebēgtu.

SPRĪDĪTIS lien nošļucis zemē, sameklē savu ķeblīti un sēžas pie darba.

LIENĪTE. Joz nu tik siksnu ap vēderu. Trīs dienas jau tu putras ne paost ne-

dabūsi. Pamāte kā pūķis.

SPRĪDĪTIS. Ak, laid mani mierā. Tu tik esi vainīga!

LIENĪTE. Kā, es?

SPRĪDĪTIS atņemdams. Kā, es? Kas ta' rāva jauno segu no gultas. Par to viņa

tik tā saskaitās.

LIENĪTE saskaitusies. Un kas tad taisīja ripas, kas tad mizoja stabules, kas

tad izjauca mums rotaļu?

SPRĪDĪTIS. Ē! Ko es ar tevi runāšu, ar tādu strīdoņu?

LIENĪTE. Pats esi strīdoņa!
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SPRĪDĪTIS mēdi. Ļe, ļe, ļe!

LIENĪTE pretī. Ļe, ļe! Domā, es nemāku! Abi mēdījās.

PIEKTAIS SKAT S.

SPRĪDĪTIS. LIENĪTI:. VECĀMĀTE.

VECĀMĀTE nāk pa durvīm un ierauga abus mēdījāmies, rāj. Vē, vē! Kauns! Kas

tā darīs. Lieli cilvēki — tā kā mazas pupa lellītes.

SPRĪDĪTIS. Ko ta' viņa mani neliek mierā.

LIENĪTE. Es neliekot mierā? Kas man ar šo!

VECĀMĀTE pilna rūpju. Vai, vai, bērns! Ko tu esi padarījis! Pamāte kā aiz-

svilis pakulu vērkulis. Pakampa putru un aizskrēja uz lauku pie arājiem. Bet kad

nāks mājā, tad lai tevi Dievs žēlo. Gaudojas. Kā nu mums abiem ies? Sāp sirds kā

augonis, lai nu vēl man kā. Es jau visu izciestu. Bet kā tev tik grūti. — Slauka

asaras.

SPRĪDĪTIS ātri uzceļas, kā ko stingru noņēmies. Neraudi vis, vecmāmiņ. Es —

es iešu projām.

VECMĀMIŅA. Kur tad tu, bērniņ, iesi?

SPRĪDĪTIS. lešu pasaulē. Vai tur vietas trūkst? Bet kas man te? Spīdzina un

ķircina, visi ēd un nīd.

LIENĪTE nemierīgi. Brīnums gan! Ku' ta' šim jāiet!

VECĀMĀTE. Vai ta' nu, bērns, visi? Vai ta' mēs tev neesam labas, ače es un

Lienīte?

SPRĪDĪTIS. Tu gan. Par tevi es jau nesaku. Bet Lienīte! Rūgti. Kas tā man

par labo, apsmej vien!

VECĀMĀTE. Kā pelīte esmu tevi vilkusi. Paliki maziņš, mātes piena nedabūji.

Uz rokām tik tevi šūpoju naktīm un dienām. Apprecēja tēvs citu sievu
... lai Dievs

sarga! Katru kumosu skaitīja, ko mutē bāzām. Cik dienām neēdu, lai tik tu augtu.
Bet tāds maziņš vien paliki. Par Sprīdīti iesaucām. Nu gan drusku pastiepies, bet

lielais puisis jau no tevis neiznāks. Kad tak manas acis redzētu, kas ar tevi notiek.

Bet man jau būs tā kapā jāielien. Un kas tad tevi apgādās? Pārnāksi no purva sa-

bristām zeķēm mājās, kas tev tās izžāvēs, kas tevi aplāpīs. Slauka asaras.

SPRĪDĪTIS aizkustināts. Neraudi, vecmāmiņ! Es jau zinu, cik tu esi laba. Tik

labs nav neviens pasaulē.

VECMĀMIŅA to glauda. Priekš kā ta' nu es dzīvoju. Man jau tik tas viens

prieks pasaulē ir. Tikai mīlēt un rūpēties, rūpēties un gādāt.

LIENĪTE. Gādātu labāk kur ņemt ko ēst. Kad jau pamāte Sprīdītim ēst nedos,
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tad jau nu vecaimatei ar neliks cepešus priekša. Citādi jau viņa tam visus atdotu.

Parausta plecus. Būtu Sprīdītis ar mani labs, gan es ko pagādātu!

SPRĪDĪTIS. Ni es no tevis ko gribu, ni man vajag kā. Pārgalvīgi. Redzi kā!

Laiž karotes un darba rīkus vienu pēc otra pagultē.

LIENĪTE izbijusies. Vai, ko nu tu dari! Ko nu tu dari! Nu no tiesas tu esi traks

palicis! Ja nu ienāk pamāte! Steidzīgi lien pakaļ aizsviestajiem daiktiem un lasa tos

kopā.

SPRĪDĪTIS izstaipa rokas. Un es iešu un iešu! Labāk man kaut kur nekā te

pirkstus tirpināt.

VECĀMĀTE. Āre, kā nu uztiepjas!

LIENĪTE. Ku' ta' šis tā ies!

SPRĪDĪTIS. lešu mantu celt. Tur tālu, tālu lielajā sila malā, tur es pats, govis ga-

nīdams, esmu redzējis, ka tur nauda žāvējas.

LIENĪTE. Melšas vien! Nauda žāvējoties. Kāpēc tad neviens neatrod!

SPRĪDĪTIS. Kam dūša, tas atrod.

LIENĪTE. Vajakis! Dūšenieks!

SPRĪDĪTIS. Vecāmāt, vai tad nav tiesa, ka varot atrast mantu?

VECĀMĪVTE. Kā ta' nu bez tiesas. Vecos laikos jau atraduši gan. Āre, tepat jau

par Ļenkano melš, ka viņa tēva tēvs atradis naudas podu. Esot tā noslēpts, ka ne-

viens nezinot atrast, bet pats tik pagrābjoties.

SPRĪDĪTIS dedzīgi. Vecāmāt, kur mana tēva lielā lāpsta?

LIENĪTE skatās zagšus uz aizkrāsni. Es gan zinu, kur lielā lāpsta, bet es ne-

teikšu.

SPRĪDĪTIS viņas skatu uzķēris. Nu, kad tu zini, tad es ar zinu. Piesit pie pieres.

Pagaid! Pieskrien un no aizkrāsnes izvelk lāpstu. Urrā! Meklē cepuri. Bet nu sveiki!

Labi, ka es līdz vakaram notieku pie sila.

VECMĀMIŅA. Vai manu! Vai manu! Nav vairs valdāms! Sāk nevarīgi klepot.

SPRĪDĪTIS laužas ārā, Lienīte to aiztur.

LIENĪTE ļoti dedzīga un enerģiska. Un tu neskriesi, nu! Viens pats uz tādu

lielu silu! Vai ta' nezini, ko stāsta! Raganas tur esot un milži. Un sumpurņi un vilk-

ači. Un — un — atminas un Vēja māte un — un viss kas. Vēl briesmīgāks. —
Tu

nomaldīsies. Mājās vairs netiksi. Vilkacis tevi sagrābs, aiznesīs.

SPRĪDĪTIS. Un es iešu un iešu!

LIENĪTE. Un es nelaidīšu. Stājas durvīm priekšā.

VECĀMĀTE. Nelaid viņu, meitiņ, nelaid.
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SPRĪDĪTIS. Kas mani var nelaist. Tadi nelaidēji! Cīnās ar Lienīti, atrauj to no

durvīm un pats iziet.

LIENĪTE spītīgi. Nu tad skrej ar! Nu tad skrej ar. Man kāda note šo aizturēt!

Sūkā roku. Klusu ar apspiestu lepnību. Ak tu tāds. Skaties, cik viņš stiprs.

SPRĪDĪTIS pa durvju starpu runā atpakaļ uz Lienīti. Izrakšu naudu, pārnākšu

mājās un uzcelšu pili, bet tevi jau nu gan tai pilī nelaidīšu. Pazūd.

LIENĪTE nicinoši. Man kāda note!

SPRĪDĪTIS pabāzis atkal galvu ar cepuri galvā. Un par sievu es tevi nekad ne-

ņemšu un neņemšu, nu!

LIENĪTE izzobojoši. Tu jau laikam dabūsi kādu princesi.

SPRĪDĪTIS. Princesi jā! Princesi jā! Projām.

Priekškars ātri nokrīt.
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OTRAIS TĒLOJUMS

PIE VĒJA MĀTES.

Purvaina sila mala. Dibenā biezoknis. Aiz egļu galotnēm Vēja mātes pils. Uz torņiem

gulstas pelēki, smagi mākoņi. Starp mākoņiem joslas skaidras debess, kas iedegas vē-

lāk austras sārtumā. Pa sūnaino, ciņaino meža malu šaudās malduguntiņas.

PIRMAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS uznāk priekšā pa labi ar lāpstu plecos. Malduguntiņas no meža bie-

zokņiem, it kā kairinādamās, nāk arvien tuvāk, šaudās viņam gandrīz ap pašām

kājām.

SPRĪDĪTIS priecīgi. Āā! Redz, ka man taisnība! Ir gan nauda! Žāvējas gan

nauda! Kad tik Lienīte to redzētu! Brīnīdamies. Ūja! Un kas te daudz! Kur lai vi-

sus tos podus lieku! Te jau var rakt izlasīdamies! Es tik pamanīšos, kur mīkstā-

ka vieta. Taisās ar lāpstu rakt. Kur lāpstu pieliek, uguntiņa aizšaujas. Āre! Kas tad

tas? Kur tad nu bij? Atkal tur! Un atkal tur! Ak kāds mānītājs tu esi! Uguntiņas
skraida apžilbinoši ap viņa kājām. Sprīdītis lec drīz šurp, drīz turp. Noskaišas.

Mānītājs! — Ak tu, mānītājs tāds! — Gan es tevi dabūšu. Pagaidi. Uzmetīšu cepuri!

Tad tu būsi piesieta! Pagaidi! Met cepuri. Kur cepure krīt, uguntiņa aizšaujas. Sprī-

dītis kļūst arvien dedzīgāks un sirdīgāks. Ak tu! Skaties! Atkal projām! Ak tu! At-

kal pagalam! Skrien klupdams krizdams, sviež cepuri, it kā uguntiņas kuldams. Stā-

jieties! Stājieties! Es jums gan rādīšu! Es jums gan rādīšu! Mānītāji tādi! Pagāni

tādi! Krāpnieki tādi!

lečīkstas pils durvis, Vēja māte nāk ārā.

OTRAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS. VĒJA MĀTE.

VĒJA MĀTE mākuļainos, melnos un pelēkos plīvuros tinusies. Smejas par Sprī-
dīša dedzību. Hi! hi! hi! Hi! hi! hi! hi!

SPRĪDĪTIS. Kas tur bij? Kā kad durvis iečīkstējās? Kā kad smējās? Nāk tu-

vāk un ierauga Vēja māti. Skat, kāda vecene!

VĒJA MĀTE. Ko tu tos manus pabērnus trenkā?

SPRĪDĪTIS brīnīdamies. Tavi pabērni? Tie esot tavi pabērni?

VĒJA MĀTE. Nūja! Tos man Purva tēvs pūrā līdz atveda.
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SPRĪDĪTIS brīnās. Vai tu re, kā!

VĒJA MĀTE. Hi! hi! hi! Tik jau viņiem tā laika palēkāties pa dienas apakšu,

pa nakts virsu. Uz maldugūntiņām: dzenādama un plīvuriem plivinādama. Tiš, nu tiš

mājā, bērniņi, tiš! Malduguntiņas sāk zust no malas sākot — arvien tālāk aizvelko-

ties un biezoknī -— šur tur vēl paspīdēdamas — izdziestot.

SPRĪDĪTIS nepacietīgi ar lāpstu uz zemi sizdams. Nu, skaties, nu tu visus aiz-

dzini! Kur tad nu es zināšu rakt savu mantu?

VĒJA MĀTE. Tātad mantu tu meklē?

SPRĪDĪTIS. Nuka!

VĒJA MĀTE. Gudrinieks! Diezgan manīgs. Vai tad tu labāk nevarētu kā pel-

nīties?

SPRĪDĪTIS. Ko t' es pelnīšos! Govis ganīt man jau apnicis tā — līdz kaklam.

Un par lielo puisi mani neviens neder.

VĒJA MĀTE. Vai tev dūša ir?

SPRĪDĪTIS varenīgi. Ir.

VĒJA MĀTE. Ej, apsargi manus dēlus. Rāda uz pili. Kā netiek pa lūkiem ārā.

— Tur rāda uz torni. Ļaudis man ausīs vien guļ: esot viņi tā ālējušies, ka nemaz

vairs miera pasaulē nedodot. Nu, — nevar jau arī ļaudīm sariebt, tāpēc es nodomāju:

lai vismaz pasaulei būtu miers tā starp nakti un rīta blāzmu. Tad nu ej un no-

sargi. —Ka neuzmostas vien. ■— Es pati iešu uz Spēka avotiņu pasmelties, padzer-

ties; rāda krūzi vecums jau guļ kaulos. Vai tu dzirdi, kur Spēka avotiņš urdz?

SPRĪDĪTIS klausās. Nē!

VĒJA MĀTE. Tev biezas ausis. Būtu 1 ab ā k klausījis pamāti, būtu plānākas.

SPRĪDĪTIS īgni un pretīgi. E, kā tu man par pamāti, ē, kā tu man par pa-

māti!

VĒJA MĀTE. lesi pie tās atpakaļ?

SPRĪDĪTIS. Neparko neiešu. Tad labāk diez ko daru.

VĒJA MĀTE. Tad ej, sargi dēlus.

SPRĪDĪTIS dūšīgi. lešu! Virzās uz torņa pusi.

VĒJA MĀTE. Ja labi nosargāsi, tev ar kaut ko iedošu.

SPRĪDĪTIS neuzticīgi. Ko ta' tu man dosi?

VĒJA MĀTE. Gan jau redzēsi.

SPRĪDĪTIS. Un kā tad ir labi?

VĒJA MĀTE. Tā, ka es esmu mierā.

SPRĪDĪTIS vēl dūšīgāks. Nu — iešu, iešu. Cik ilgi?
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VĒJA MĀTE. Tik ilgi, kamēr atnākšu no Spēka avotiņa, teiksim — trīs tēv-

reizes garumu. Sprīdītis grib iet. Vēja māte izņem no azots A garas lentes. Pagaid'!

pagaid'! Tā tu nekā nepadarīsi! Še! — Viņi tagad tikko nogūluši, bet iepriekš jau
no šīm lentēm tev vajag katram apmest cilpu ap kāju, citādi: kur tad ta' saķersi?

Ar bāli dzelteno. Skaties! — To manam Austrītim. Tu redzēsi: tas guļ bāli dzel-

tenā mētelī. Tas mans sāpju bērns. Tas nekad uz zaļa ciņa netiks. — Skrien, skrien

simtām jūdžu vienā paņēmienā. Rīkle viņam izkaltusi, pats izgrabējis kā čagana la-

pa, un drēbītes kā smilšu maišelis ap kauliem karājas pa tiem smilšu klajumiem

braukājot. Ar sārtu lenti. Un to, lūk, manam Dienvidītim, sārtajā mētelī. Tas pa-

visam cits vīrs! Viegls un lepns. Skrej, ka mati vien plivinās: cepures jau nekad ne-

meklē. Kur tas visur nav bijis, par ko visu nestāsta! Uz saules kalniem, kuri sar-

kanās rozēs vien līgojas, tur vien viņš vairāk kavējas. Un tās saules meitas, tās jau

viņu briesmīgi ieredz. Katru gadu jaunu mēteli šūdina tādu sārtu, skaistu. Ar drūmi

pelēku lenti. Un šī būs manam Rietenītim pelēkā mētelī. -— Tas man tāds nošņur-

cis, noņurcis, un kā nebūt? Caurām dienām viņam mākoņu blāķi jāstiepj, pa jū-

rām jābradā. Bet ālīgs viņš ir ka vai! Ar sidrabbaltu lenti. Un to dosim tam vis-

dūšīgākajam. To manam dēlam Ziemelim. — Lai Dievs pas', kā par viņu ļaudis sū-

dzas! Nevar ne aizklausīties! Gāžot jumtus, plēšot sētas! Drebinot kaulus, klabinot

zobus. — Nu, tu jau viņu redzēsi. — Pats kā ledus blāķis izskatās un ledus blāķos

vien guļ, un kad diezgan sala piesūcies, tad skrej kaukdams un gavilēdams pa pa-

sauli. Viņš viss ar ledus tapām vien apsalis. —- Tā! Ej, nu ej! Es durvis pievēršu

un durvis atkal pati atdarīšu.

SPRĪDĪTIS ieiet Vēju pilī.

VĒJA MĀTE aiztaisa durvis un aiztuntuļo uz avotu.

SPRĪDĪTIS tornī. Vai akls! Guļ kā līņi visi vīri! Nu tikai vienam pēc otra kā-

jas jāsasien!

īsa pauze. Debess aiz melnajiem mākoņiem pamazām sāk sārtoties.

BALSS tornī. Mostieties! Mostieties! Tornī sāk vējš šņākt.

SPRĪDĪTIS. Vai, vai! Sāk mani kaltēt, sāk mani žāvēt! Austriņš ceļas! Žūst

mēle!
.. . Līp pie žokļiem! .. . Nav vairs spēka! Izsusina pēdējo lāsīti! Pat sviedri

vairs nelīst. Pa lūku. Vēja māt, Vēja māt, attaisi durvis. Laid ārā. Citā balsī. Nekā!

Tā tev nāks! — Diez ku' vecene aiztuntuļojusies. Ā! — Tā, tā, tā! Pa lūku izšaujas

dzeltens mākonis. — Atlaidās! Atlaidās! — Aizlaidās ar todievu! — Nu tikai jātur

tie citi cieti! "

BALSS tornī. Mostieties! Mostieties! Tornī sāk stiprāk un smagāk šņākt.

SPRĪDĪTIS tornī. Vai manu! Vai manu! Dienvidis mostas! Nu atkal sāk de-

dzināt. — Nav vairs glābiņa! ...

Kā krāsns speltē! Visus sviedriņus no miesām iz-

spiež! .. . Elš pa lūku. Vēja māt, Vēja māt!... Kur nogāja, kur palika! Nogalinās

mani! Šņākdams izskrej sārts mākonītis pa otru lūku. Āā! Tā, tā! Nu ir

atkal miers! — Bet ku' ta' šis sātans! Projām! Tornī sāk vēl stiprāk šņākt — kā

kad lietus gāztos un krusa birtu.

BALSS. Mostieties!
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SPRĪDĪTIS. Vai! Vai! — Kā nu iet! Kādi pali, kādi plūdi! — Esmu caur' un

cauri kā mērķa! Ak tu nolāpītais Rietenis! — Visi kauli samirkuši! Vīlītes vairs nav

sausas. Kā bangās kuļ. Pie lūka. Vēja māt! Draudoši. Kad tu drīz nenāksi, es tavu

torni sagāzīšu! Pelēks mākulis ar pērkonu izšaujas pa lūku. Sprīdītis sašļucis. Nu,

te tev nu bij! Beigts ir!

BALSS tornī. Visi jau projām! Tornī svilpo, šņāc un kauc kā viesulis.

SPRĪDĪTIS pie lūka, zobus klabinādams. Vēja māt: Ziemelis! Brr! Ja tu

mani. .
.

brr
..

. nelaidīsi ... brr
...

es ledū sastingšu .. .

brr!
...

es būšu pagalam ...

brr
...

es būšu
. . . brr . . . pagalam . . . brr! . . . Ziemelis izskrej pa logu kā balts mā-

konis; debesis vispār sārtas, saule lec. Sprīdītis sauc un drebinās.

VĒJA MĀTE no kreisās puses nākdama. Kliedz tavu kliegšanu! Attaisa pils

durvis. Te nu lielais sargātājs!

SPRĪDĪTIS izstreipuļo ārā pavisam nobeidzies.

VĒJA MĀTE. Nu vai labi nosargāji?

SPRĪDĪTIS. Kur es tādus gaisa grābējus nosargāšu! Rāda lentes. Re, ļipas vien

palika!

VĒJA MĀTE. Viņi jau no tava bļāviena aizskrēja. — Kauns gan! Nevar nie-

ciņa izturēt! — Tas gribot mantu celt! Hi! hi! hi! Varenīgi. Vai tev, puisim, jābrēc!

Un lai ar galvu rauj nost! Kauns gan! Labsirdīgi. Še, nu še! Padzēries no Spēka

avotiņa! Dod krūzi.

SPRĪDĪTIS dzer atņemdamies un kļūst arvien brašāks. Oh, tas ir labs! ■— Vai

zini, nu man atkal dūša.

VĒJA MĀTE. Algu tu nu gan neesi pelnījis. Darbu slikti izdarīji. Bet labā griba

arī nav peļama. Došu tev mazu piemiņu. Še — šis svilpītis tev atsauks par vienas

reizes svilpšanu to, kura vārdu tu trīs reizes minēsi. Bet ja tu negribi saukt, tad tik

svelp vien, un cik ilgi svilpīte svilps, tik ilgi visiem, ko tu gribēsi, būs jādanco. Klau-

sies labi: cik ilgi svilpīte svilps, tik ilgi visiem būs jādanco.

SPRĪDĪTIS daudz neievērodams, ņem svilpīti. Nu, paldies, paldies! Arī labs!
.. .

Vai zini, nu man atkal ir spēks. Laid nu mani atkal sargāt. Tagad es nosargāšu ka

vai!

VĒJA MĀTE. Nu! nu! Lielība jau daudz nemaksā.

SPRĪDĪTIS. Kad es tev saku!

VĒJA MĀTE. Ej labāk tālāk pasaulē un mācies izturēt un klusu ciest, lai ar

vai

SPRĪDĪTIS. Lai ar vai galvu rauj nost! Nu tu redzēsi, kā es to mācīšos.

VĒJA MĀTE. Hi! hi! hi! hi! hi! hi! leiet savā pilī.

SPRĪDĪTIS pamet knipi, apgriežas uz papēža, projām.

Priekškars.
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TREŠAIS TĒLOJUMS

MEŽA VIDU.

Biezs, krāšņs mežs. Lazdas, ozoli, pareti bērzi un egles. Sprīdītis guļ zem ozola. Saule

tam spīd taisni sejā.

PIRMAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS.

SPRĪDĪTIS zem ozola dziļā miegā. Sāk kļūt nemierīgs un mostas. Žāvājas.
Atver acis, staipās un saceļas uz elkoņiem. Guli tu tavu gulēšanu! Bet nu ar viss

miegs ir cauri! — Acis tik gaišas kā dimanta pilnas. Paceļ galvu. Re! Saule! Skatās

taisni šurp! . . .

Saulīt, mana krustamāt,

Pār mežiņu roku devi:

Pilni pirksti abu roku

Zelta grieztu gredzentiņu.

Ik rītiņa agri lēci

Sarkanā kociņā.

Jauni kungi veci tapa

Tavu koku meklēdami.

Uzceļas kājās un izpurinās. Apskata ozolu. Apbrīnodams. Oho! Kas tas man

bijis par varenu biedru! Sauc.

Ozoliņ, ozoliņ,

Tavu lielu resnumiņu!

Tek bitīte trīs dieniņas,

Nevarēja aptecēt!

Apiet ap ozolu.

~Trim kārtām zelta josta

Ap resno vēderiņu;

Ne tur līda svina lode,

Ne tērauda zobentiņš."

Paiet šurpu turpu, apskatās.

Oho! O! — Ir jau te visādu kungu Dieva svētība: lielu un mazu, tievu un resnu. —

Egles tik augstas, smuidras. Un drūmas! Kā kad gribētu bārties... Ar jocīgu no-

pietnību. Man nekā nesakait. Es nekā ļauna neesmu darījis! — Un rau, kur bērzi!



26

Sarukuši kā zaļi ritenīši. — Arī labi. Ko lienat starp lielajiem! — Un lazdiņa, lož-

ņātāja, zināms, arī netrūkst! — Kur, lazdiņ, tavi bērniņi, ar tiem kaula kažociņiem?

—
Bet kur tad visi putni palikuši? Pa, pa! Vai atsauksies? Mēģina taisīt pakaļ

putnu balsis. Tirlirlirlir! oiho! oiho! Vidiritl, vidiritl, vidiritl! Klausās. Nekā! Vidiritl,

vidiritl! Kukū! Kukū! Nekā!... Dzird dzeni kaļam. Klau: Klak, klak! Klak, klak!

Dzenis! Ha! ha! ha!

Visi putni koši dzied,

Dzenis vien nedziedāja.

Kādu jodu tas dziedās,

Prauli vien vēderā!

Plaukšķina rokās.

Dzenīt, dzenīt, skrej uz laukmali sēkliņu pameklēties, vēderiņu pielasīties. leskrien

mežā, dzeni dzīdams, pēc īsas pauzes no otras puses nākdams, pamana zemenes.

Ko? — Zemenes! Gavilēdams. Zemenes! Ceļos pie apauguša celma lasa. Piesarkušas,

pietvīkušas, nosvīdušas un smaržīgas! Lasa mutē. Un gardas! — mm — un gardas!
— Mm! Sit pie krūtīm un skatās tālāk. Tur ar! Un tur ar! Te jau laikam pilns
mežs.

No tālienes dzirdama raudāšana un vaimanas.

SĪKAS BALSIS. Vai, vai, vai! Kur nu aizvedīs, kur nu aizvedīs!

RUPJA Bx\LSS. Nu, nu! Uz priekšu! Uz priekšu! Lielākus soļus! Kas tā rāpsies!
Kur ta' aiztiks!

SPRĪDĪTIS kļūst uzmanīgs. Kas tas! Kas tur!

Mūzika — pieņēmusies arvien vairāk straujumā un spēkā. — Milzim iznākot

nobeidzas.

otrals s ka t s.

sprīdītis, milzis lutausis, bērni.

MILZIS zvērojošu seju, ādās ģērbies, lielu rungu rokā — dzen bērnus, ar vācelī-

tēm pa priekšu. Nu! Nu! Lielus soļus! lielus soļus! lerauga Sprīdīti. Āā — vēl viens

gards kumoss! Nācu!

VIENS no bērniem atšķiras no pulka un laižas mežā atpakaļ.

MILZIS to pamanīdams. Tprrr! tprrr! tprrr! Es tevi gan mācīšu! Metas pakaļ.

LIELĀKAIS PUISĒNS uz Sprīdīti. Ja tu esi labs cilvēks vai gars, tad glāb mūs!

SPRĪDĪTIS. Kas tas tāds ir?

PUISĒNS. Milzis Lutausis. Tu nepazīsti milža Lutauša?

SPRĪDĪTIS. Un kur tad viņš jūs dzen?

PUISĒNS. Viņš dzen mūs uz savu midzeni. Būšot mūs ēst.
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BĒRNI raud.

SPRĪDĪTIS. Ej, nu ej!

PUISĒNS. Jā! Mēs apmaldījāmies mežā, ogas lasīdami. Mums jau mājā teica,

lai mēs neejot, viņš te mežā guļot, bet mēs neklausījām. Raud.

SPRĪDĪTIS. Nu stāsti, stāsti!

PUISĒNS. Jā. Viņš esot sācis ļaudīm spītēt, izlacis, izsmēlis šovasar visas upes

un visus ezerus un tad atnācis te lielajā silā gulēt.

VISI bērni salien pulciņā tuvu, arī citi traucas stāstīt, bet puisēns nepielaiž.

PUISĒNS. Jā. Un ap pašu dienas vidu mēs dzirdam: viens nokrācas, tā ka viss

mežs nolīgojas. Vai tu nedzirdēji?

SPRĪDĪTIS. Nē, es gulēju.

PUISĒNS. Nu, un tas viņš bij.

BĒRNI apstiprina. Tas viņš bij.

PUISĒNS. Un kā nāca, tā brakšķēja viss mežs. Mēs gribam paslēpties, bet ku'

tu muksi! Izbadējies kā vilks! Stirnas, zaķi, visi aizbēga, putnus no zariem aplasījis.

No meža milža balss. Ā! Ķepausis!

BĒRNI. Vai, vai! Nāk, nāk! Ko nu darīsim?

SPRĪDĪTIS ātri. Stājieties visi aiz manis.

MILZIS nāk atpakaļ, izbēgušo puiku aiz cekula vilkdams. Nolielās. Nu tu redzē-

si. Pats pirmais tu man nāksi pie bijāšanas. Noiesi dibenā kā oga. lerauga bērnus

stāvam ar Sprīdīti. Nu, kas tā par stāvēšanu. Cilpot, cilpot! Man vēders gurkšķ.

SPRĪDĪTIS dūšīgi. Laid viņus mierā!

MILZIS. K—o! —o! —o! Kāds sprunguls man pa kājām aizmeties?! Vai redzē-

ji! Paceļ Sprīdīti gaisā.

SPRĪDĪTIS ķepurojas un sauc: Laid mani mierā! Laid mani mierā!

MILZIS. Nu redz! Lielais glābējs! Palaiž vaļā. Piesiešu visus vienā valgā! Līdz!

līdz!

SPRĪDĪTIS metas priekšā. Un es nelaidīšu un nelaidīšu, nu!

MILZIS draudīgi. Ak tu gribi gan! Ķef Sprīdīti. Tas izvairās. Milzis liekas pa-

kaļ, bet neveikli, tomēr Sprīdītim beigās nav vairs kur sprukt.

SPRĪDĪTIS piepeši atminēdamies svilpes. Urrā! Nu es zinu! Nu tu esi manos na-

gos! -Uz bērniem. Kad es jums ar roku metīšu, tad tik bēdziet! Izvelk svilpīti un sāk

svilpt.

BĒRNI un MILZIS sāk griezties un lēkāt, Sprīdītis māj bērniem ar roku un

rāda, lai bēg. Bērni lēkdami un griezdamies projām. Bet kur Milzis griežas un

gribētu aizbēgt, tur Sprīdītis priekšā.
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MILZIS lēkdams un diedams. Nu — tu brīnums! Kas nū! Kājas ļenkanas
.. .

Kā piekārtas diegā... Lec pašas no sevis! Sasodītas! Nevar noturēt! Tprr! Stājieties!

Rimstieties! Trakās! To stabuli... to stabuli... Nost! Nost... Nost... Es nevaru

— nevaru — Pieploku pie zemes — nevaru to stabuli
...

to stabuli! . . . Nogā-

žas elsdams.

SPRĪDĪTIS stājas pūst. Tu vairs bērnus netrenkāsi?

MILZIS. Nē — nē — nē — nē — nē!

SPRĪDĪTIS. Pielūko! Es ar šo svilpīti varu atsaukt, ko es gribu. Ja tik es trīs

reiz tavu vārdu minu, tu esi klāt. Un kad tik es dabūšu dzirdēt, ka tu bērnus ķircini.

Draudīgi. Nu! Tad vairs žēlošanas nav.

MILZIS uz svilpi rādīdams. Bāz kulē, bāz kulē! To stabuli! — To stabuli!

SPRĪDĪTIS. Un stirnas un zaķus tu man ar liec mierā!

MILZIS. Likšu! Likšu!

SPRĪDĪTIS. Un putniņus tu nedrīksti aizkārt. Tagad viss sils tā nobaidījies .. .
kā izmiris.

MILZIS. Laid tik mani projām! Laid tik mani projām!

SPRĪDĪTIS. Nu ej! Nu es tevi vairs neturu.

MILZIS. Bāz to svilpi kulē.

SPRĪDĪTIS to dara.

MILZIS bailīgi uz Sprīdīti atskatīdamies ar lielu lēcienu projām.

MELODRĀMA.

SPRĪDĪTIS priecīgi. Klau! Nu putniņi atkaļ čivina! Klausīdamies — apspiestā
balsī. Turlurlurlurļur! Oiho! oiho! Vitvitvit! Vitvitvit! Dzeguze ar: Kukū! Kukū! Uz-

manīgi. Kas tas tur atkal nāk! No tās puses, kur bērni aizbēga, nāk.

MEŽA MĀTE. Apģērbs no skujām un lapām, galvā cepurīte no ziedu pumpuriem.

SPRĪDĪTIS. Skuju mētelītis, pumpuru cepurīte. — Kad tik tā nav Meža māte?

MEŽA MĀTE. Meža māte, Meža māte! Nāk labo darbu algot.

Tu man labu nodarīji:

Manus bērnus atpestīji.

Brieži, zaķi, stirniņas
Cilā atkal kājiņas,

Zīle, žube, dzeguze

Pogo, kūko, vīterē!

Nu es tev par dūšu drošu

Arī tagad algu došu!
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Skaties, šito sprunguliņu!
—Tikai nenicini viņu! —

Ja pie tā kāds piedursies,

Tā kā sietin piesiesies,
Ātrāki vairs neaties,

Kamēr teiksi: atlaidies!

Lai tu labi ievēro,

Tad tev vēl reiz saku to:

Ja pie tā kāds piedursies,

Tā kā sietin piesiesies,
Ātrāki vairs neaties,

Kamēr teiksi: atlaidies!

ledod Sprīdītim zaļu sprunguliņu un, vairāk reizes ar galvu mādama, iet atpakaļ

mežā.

SPRĪDĪTIS skatās viņai pakaļ — nevērīgi. Paldies! Paldies! Kad Meža māte pro-

jām, apskata sprunguliņu labāk. Kas tur nu! Nieka sprunguliņš. Tāpat mežā pa-

ņēmusi. Parausta plecus. Kas dots, dots. Jāglabā ir. Izvelk svilpi no ķešas. Katru

savā rokā augsti turēdams. Nu esmu gan bagāts vīrs. Nu man ir svilpe un sprunguls!

Aiziet lēkādams un abus augstu turēdams.

Priekškars.
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CETURTAIS TĒLOJUMS

PIE SĪKSTUĻA.

Neglīta istaba. Dziļa meža vidū. Tukša. Tikai vienā kaktā pavards ar kvēlojošām

oglēm. Šauras durtiņas pa vidu, pa labi un pa kreisi. Vēls vakars. Ārā vētra un

lietus.

PIRMAIS S X A T S.

SĪKSTULIS. SĪKSTUĻA KALPONE.

SĪKSTULIS kalsnējs — izdēdējis, trūcīgā, plānā apģērbā, kas visur par īsu un

par šauru — atstāj iespaidu, it kā būtu puskails.

KALPONE skrandainās biksēs un svārkos — vecu lakatu ap galvu, iznēsātas,

platas tupeles kājās. Viņai atkal viss par garu un par platu, tādēļ ka tā ģērbusies

Sīkstuļa dāvātos kankaros. Istaba tumša, tikai drusku atspīdums no pavarda oglēm.

SĪKSTULIS pa kreisi, rokā māla podu. Hej, hej! Nepacietīgs sauc vēlreiz. Hej,

hej!

KALPONE pa labi ar lāpu rokā, kuru tā vēlāk iesprauž sienā. Nu? Nu?

SĪKSTULIS. Nu! nu! Kas ir, ka nenāk uz vārda?

KALPONE rūc. Vārdā jau nesaucāt.

SĪKSTULIS. Šo vēl iešu vārdā saukt! Vai man jau tā nav mute nodilusi klabinot

un baroties visu dienu. Saki, ko tu nu esi atkal nodarīj'si?

KALPONE. Ko t' es nodarīju?

SĪKSTULIS. Cik ilgi tev jāiztiek ar tauku picku? Kā es tev noteicu?

KALPONE. Ar to, kuru jūs priekš četrām vasarām pelei atņēmāt?

SĪKSTULIS bargi. Netērē vārdus! Vai tad mums cita picka ar vēl ir? — Velk

to aiz auss pie zemes. Vai es neteicu, ka vēl divas ziemas ar to jāiztiek — pa vasa-

rām jau tauku nevajaga. —
Un ko tu dari? Šodien bij manā virumā tauku plēve sa-

vilkušies kopā tik liela kā mans pirksta spiediens. Rāda. Bargi. Vai tu man gribi

matus no galvas noēdināt, ko?

KALPONE ņem j>odu un skatās iekšā. Viss tukšs. Kad tak būtu surbiņu man at-

stājis!

SĪKSTULIS. Tev jau viss labums palika. Tauku plēve pielipa pie malas. Kad tu

ar siltu ūdeni apskalosi, tur tev pietiks trim dienām.
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KALPONE. Kad vel butu drusciņa maizes.

SĪKSTULIS. Nezūdies! Vakar man palika 12 drupačas pāri un šodien tu man

tik ienesi septiņas, tātad tev palikušas veselas piecas drupačas.

KALPONE rāda kājas. Kad tak dotu jaunas tupeles! Te jau lien pirksti laukā.

SĪKSTULIS. Jaunas tupeles! Jaunas tupeles! Tu esi traka palikusi! Tu man ma-

tus no galvas noēdīsi! Vai kur pasaulē kādam labāk iet kā tev? Cilā viņas skrandas.

Vai tu neesi apģērbta kā princese? Bet tu esi uzdomājusies jaunas tupeles! Priekš

trim rudeņiem tik es tev iedevu šīs pašas bikses, kas bij toreiz gandrīz kā jaunas, un

šos svārkus. Bet vēl tev nav labi!

KALPONE. Jā, kā t' es izskatos? Es tak esmu sievieša cilvēks.

SĪKSTULIS. Nu tu man to kūkosi ausīs. Sievieša cilvēks! Liela lieta: sievieša

cilvēks! Vai tāpēc jādzen lieka lepnība! Vai tāpēc jāvalkā trīs četrkārtīgi lēveri!

Kas tev tā nekaiš. Pamana lāpu un skrej to raut laukā. Pie durvīm klauvē. Es saku:

tu mani izputināsi, pagalam izputināsi! Tur kvēlo ogles un nu tu vēl lākturi iesprau-

dusi.

SPRĪDĪTIS ienāk lēni pa vidu.

OTRAIS SKAT S.

SĪKSTULIS. KALPONE. SPRĪDĪTIS.

SPRĪDĪTIS pie durvīm. Labvakar!

SĪKSTULIS bargi. Ko tu te meklē?

SPRĪDĪTIS pazemīgs, noguris. Naktsmājas lūdzu.

SĪKSTULIS. Nav nekādu naktsmāju. Ārā! Ārā! Mana māja nav priekš diedelnie-

kiem! Ķeras tam klāt.

SPRĪDĪTIS. Ārā ir tik tumšs. Klausaities, kāda vētra un lietus

SĪKSTULIS. let, iet, iet!

SPRĪDĪTIS steidzīgi. Es jums ar es jums ar ko došu.

SĪKSTULIS. Ko tad dosi?

SPRĪDĪTIS nezinādams ko teikt. Es jums došu — es došu savu rīta dienu.

SĪKSTULIS. Labs devējs ar cita mantu. Nekā, puis! Apskata viņu. Un no vi-

siem taviem kankariem man ar it nekas neder.

SPRĪDĪTIS lūgdamies. Bet ārā gan nedzeniet. Dodiet man par to ko padarīt.

SĪKSTULIS. Padarīt? Padarīt? Padomā. Nu labi. Tu vari apsargāt durvis. Man

tā kā miegs nāk. Es jau sargāju Četras naktis. Diezin, kas tagad pa pasauli ālējas: iet,

sauc un kliedz i' pa naktīm. Nav vairs drošības pasaulē. Draudoši. Bet tu! — Aci tu
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man nēpiemiedz! Nedomā, ka es nezināšu. Uz kalponi. Uguni ņem līdz un dzēs ārā!

Uz Sprīdīti, neuzticīgi. Un tu nedomā te ložņāt apkārt un spiegot .. . Nu! Gan es uz-

pasēšu! Projām.

TREŠAIS SKATS.

KALPONE. SPRĪDĪTIS.

SPRĪDĪTIS brauka vēderu. Ak! Vēders tukšs!

KALPONE. Te jau nu tu viņu nepildīsi.

SPRĪDĪTIS. Dod gan ko! Kāri. Kas tev tur tai podā?

KALPONE. Nu! kad tu esi labs puisis, tad mums arī var iznākt abiem vaka-

riņas.

SPRĪDĪTIS, ieskatās podā. Tukšs!

KALPONE. Apskalošu ar remdenu ūdeni, būs gana. Iziet pa labi.

SPRĪDĪTIS staipās. Āhl Nu ir gan kauli kā piemirkuši.

KALPONE nāk atpakaļ. Dod podu un koka karoti. Še nu, še, pastrebies!

SPRĪDĪTIS priecīgs un kārs. Do' šurp! Do' šurp! Paķer podu abām rokām, meklē

acīm, vai nav kur atsēsties, un kad nekā neredz, nosēžas uz grīdas un izstiepj kājas,

podu klēpī. lestrēbis pirmo karoti, pievīlies atlaižas —■ skābu ģīmi. Vaaai! Samazgas!
Skatās iekšā. Būtu viens tauku kunkulītis!

KALPONE ņirgājas. lekod pirkstiņā, būs tauki. Ņem lāpu no spraužamā.

SPRĪDĪTIS izbijies. Tu mani atstāsi tumsā?

KALPONE. Priekš sargāšanas uguns nevajag.

SPRĪDĪTIS kasa pakausi. Vai tev nav kāds salmu maišelis, kur pagulēties?

KALPONE. Salmu maišelis! Vesels maiss salmu! Tu laikam esi traks! Vai tik

daudz ir pavisam pasaulē. Mums ir desmit salmu mājā; kungam septiņi, man trīs.

Paņem lāpu un iziet.

SPRĪDĪTIS tumsā. Paliek sēdot gcdvu nokāris. Ai, ai! Nu iet gan plāni! Pie dur-

vīm klauvē. Klau! Kas tas? Ar varbūt kāds nabadziņš, kas meklē naktsmājas. lešu

attaisīt. let durvis attaisīt. lenāk vecs vīriņš pelēkā mētelī, sirmu, garu bārdu. Istaba

kļūst uzreiz gaiša.

CETURTAIS S X A T S.

VECAIS VĪRIŅŠ. SPRĪDĪTIS. Pēc tam SĪKSTULIS.

SPRĪDĪTIS brīnās. Kur uzreiz tas gaišums cēlās? Kā ienāca vecītis, palika

gaišs.

VECAIS VĪRIŅŠ. Dievs palīdz, Sprīdīt!
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SPRĪDĪTIS. Paldies, tētiņ, paldies. Sevi brīnīdamies. „Dievs palīdz, Sprīdīt",

viņš teica?

VECAIS VĪRIŅŠ. Vai nevarētu dabūt naktsmājas?

SPRĪDĪTIS. Vai, tētiņ. Grūti būs. Es jau gan tev paļautu, bet kad tas neizdzird.

Rāda ar galvu uz Sīkstuļa durvīm.

SĪKSTULIS aiz durvīm. Ar ko tu tur murmini? Domā, es nedzirdu!

SPRĪDĪTIS. Vai, vai, nu nāk! Kur ta' nu paslēpties? Aizstājas vecajam vīriņam

priekšā, to apslēpt gribēdams.

SĪKSTULIS pa kreisi. Ar ko tu tur runā? Kas ienāca?

SPRĪDĪTIS. Nekas, nekas! Vējš tik grabina!

VECAIS VĪRIŅŠ nostājas Sprīdītim līdzās. Melot nevajag!

SĪKSTULIS. Ko? Atkal viens diedelnieks!

VECAIS VĪRIŅŠ lūdzas. Dod man naktsmājas!

SĪKSTULIS. Es tev gan došu naktsmājas ar nūju pa muguru. Ārā! Te nav vietas

vazaņķiem!

VECAIS VĪRIŅŠ lūdzas. Nedzen vis mani projām!

SPRĪDĪTIS. Nedzen vis! Kur lai vecītis iet tik sliktā laikā.

SĪKSTULIS. Žēlotājs, vai re! Tu vai iesi par viņu vēl salu ciest?

SPRĪDĪTIS spītīgi. letu ar, kad tik tas ko līdzētu.

SĪKSTULIS. Ar muti gan var visu. Nu, izciet viņa dēļ trīs mocības, tad es viņu

atstāšu te.

SPRĪDĪTIS nemierīgu skatu. Trīs mocības? Kas par mocībām!

SĪKSTULIS. Kad apņemsies, tad pateikšu tev vienu pēc otras.

SPRĪDĪTIS padomājis noņemas. Cietīšu.

VECAIS VĪRIŅŠ. Ko nu tu, dēliņ! Tad jau es labāk iešu.

SPRĪDĪTIS. Neparko! Stipri. Gan! gan es izcietīšu.

SĪKSTULIS ņirgājas. Gan jau kāre pāries, gan! Izņem no svārku stērbeles

adatu. Redzi šo adatu. To tev ieduršu rokā līdz — nu līdz acij.

SPRĪDĪTIS saņemas. Dur!

SĪKSTULIS dur. Ar ļaunu prieku. Nu? Nu? vai sāp ar?

SPRĪDĪTIS ciešas: T.
.
t. . ik vien tev asa tā adata?

SĪKSTULIS izvelk. Nu? sāp?

SPRĪDĪTIS nicinoši. Kā blusas kodiens. Sauc uz āru. Nu, Vēja māte, redzi,

ka izturēju!
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SĪKSTULIS iet uz pavardu. Nu, nācu, nācu. Vēl tev nav diezgan. Re, kur vēl

oglītes vēzējas. Papūtīsim! Pūš. Vēl labi kvēl! Liec nu roku iekšā, liec nu! Kamēr

es noskaitīšu trīs burvības. Tur Sprīdīša roku uz oglēm un skaita burvības.

SPRĪDĪTIS ciezdamies. Nunu — tu — brīnums. — Liela — lieta Tev jau
tās o—o—gles pavisam aukstas!

SĪKSTULIS atlaiž roku. Sprīdītis to izrauj.

SPRĪDĪTIS slepus sūkājas. Sūrst-gan! Sauc atkal priecīgi uz āru. Redzi,

Vēja māt! Ne pīkstēt nepīkstēju!

SĪKSTULIS ar ļaunu prieku. Bet nu tu man papīkstēsi. — Cik tu no manas put-

ras izstrēbi?

SPRĪDĪTIS. Tur no tām samazgām? Nospļaujas. Vienu karoti.

SĪKSTULIS. Nu. Tik es tev asinis notecināšu. leurbšu tā kā bērzā. Lai tek su-

liņa. Izvelk lielu svārpstu.

SPRĪDĪTIS bailēm saceļoties elpo ātri, bet ar forsētu drosmi. Domā, man bail!

VECAIS VĪRIŅŠ. Lai nu paliek, Sprīdīt! Tikpat viņš mani te neatstās.

SĪKSTULIS uz Veco vīriņu. Ko? Tu vēl neesi aizvilcies? Ārā, diedelniek. Iz-

vazāšu tevi aiz baltās bārdas. Ķeras tam klāt.

SPRĪDĪTIS sadusmots. Vecīti neaiztiec! Tu! —Tu mani mānīsi! Izmocīsi un

vecīti neliksi mierā. Blēdis tu! Krāpnieks!

SĪKSTULIS ņirgājas. Un mocīšu tevi vēl. Gan es tevi vienu pašu pievarēšu!
Paliksi rāms kā jērs. Sauc. Hej, hej!

KALPONE izskrien.

PIEKTAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS. VECAIS VĪRIŅŠ. SĪKSTULIS. KALPONE.

SĪKSTULIS uz Kalponi. Palīdz man to veci dabūt ārā.

SPRĪDĪTIS metas priekšā. Jūs tētiņam klāt neķersities! Nost! Nost no vec-

tētiņa!

SĪKSTULIS atlaižas no Vecā vīriņa. Ahal Nu, tad šo papriekšu! Papriekšu šo!

Dzenas abi ar Kalponi Sprīdītim pakaļ.

SPRĪDĪTIS bēg, izvairās, izrauj Meža mātes sprunguliņu un tur priekšā. Še

pirksts, še. Urb iekšā!

SĪKSTULIS pieķeras, pielīp pie sprunguliņu. Vai, vai! Atpestī! Atpestī!

KALPONE steidzas palīgā — pielīp pie Sīkstuļa. Vai, vai! Atpestī! Atpestī!

SPRĪDĪTIS. Tā! Nu es jūs atpestīšu! Skrej riņķī apkārt.
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SĪKSTULIS ļ .
, v. ~ ,_,

> viens par otru. Vai, vai! Atpestī! Atpestī!

SPRĪDĪTIS ieue/jfc in'ņus pa kreisi Sīkstuļa caurumā — kliedz. Atlaidies! Iznāk

ārā, aiztaisa durvis. Tā, nu vēl aizsiešu ciet! Noraisa apsēju un aizsien durvis.

SESTAIS S X A T S.

VECAIS VĪRIŅŠ. SPRĪDĪTIS.

SPRĪDĪTIS smejas pārgalvīgi. Oho! Man tik bija žēl tā vecā kraķa, citādi viņu

būtu vēl labāk izdancinājis. Uz Veco vīriņu labsirdīgi. Nu tevi neviens vairs ārā

nedzīs.

VECAIS VĪRIŅŠ. Dod man ko ēst.

SPRĪDĪTIS. Jā. Kad man kas būtu. Te tai podā ir gan samazgas, bet tās jau

ne suns nevar ēst. Pē!

VECAIS VĪRIŅŠ. Padod pagaršot. Nosēžas zemē pie poda un sāk strēbt. Uz

Sprīdīti — galvu grozīdams. Esi gan tu izlepis. Tev negaršo tik garda putra?

SPRĪDĪTIS. Garda? Lieliem brīnumiem. Tu saki garda?

VECAIS VĪRIŅŠ. Še, pagaršo!

SPRĪDĪTIS garšo, un seja viņam arvienu vairāk noskaidrojas. Vai! Ku' tā ir

garda. Kur tā ir laba! Strebj kā izsalcis un liela. Tādas jau pašam ķēniņam nav!

Ak tu putra .. . putriņa
.. . cik garda! Mmm! Mmm! Tādu jau es savu mūžu ne-

esmu ēdis! Strebj līdz pēdējai surbiņai un nolaiza karoti ar gardu muti. Tad atmi-

nas. Vai! — Nu es tev izēdu visu.

VECAIS VĪRIŅŠ. Nekas, dēls! Cik ta' nu vecam tās ēšanas. Nopietni uz Sprī-
dīti. Nu saki, dēls, kur tad tu tā klejodams?

SPRĪDĪTIS. Eimu laimi meklēt.

VECAIS VĪRIŅŠ. Tātad vēl neesi atradis. Nu, vai tad kādreiz iegādājies ar par

vecomāti un par Lienīti?

SPRĪDĪTIS dzīvi. Tu tās pazīsti?

VECAIS VĪRIŅŠ smaida. Pazīstu gan. Tavu pamāti ar pazīstu.

SPRĪDĪTIS. Par to tu nerunā. Tā nav laba.

VECAIS VĪRIŅŠ. Bet tu gan esi tik brīnum labs. Tu gan esi tik spožs kā di-

manta oliņa?

SPRĪDĪTIS nokaunējies. Vai, kā tu saki.

VECAIS VĪRIŅŠ. Kad tu zinātu, cik vecmāmiņai un Lienītei tevis žēl. Un pa-

mātei ar.
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SPRĪDĪTIS. Ja, kad tu ta runa, tad man ar žēlums saskrēja krūtīs. Tu — tu

esi tāds savāds, tu apgriez cilvēkam sirdi pavisam uz otru pusi.

VECAIS VĪRIŅŠ labsirdīgi zobodams. Un ko tu domā? Vai ir tev sirds iekšā kā

dimanta oliņa? — Melnumu nemaz nav?

SPRĪDĪTIS nopietni. Ir gan melnumi ar.

VECAIS VĪRIŅŠ. Bet melnumus vajag notīrīt. Tad būs sirds kā daiļš trauciņš

un tad tur varēs ielikt to visdārgāko.

SPRĪDĪTIS ar klusu apbrīnu. Tu esi tik savāds un tik labs. Es domāju, pat

vecmāmiņa nav tik laba.

VECAIS VĪRIŅŠ labsirdīgi uzlielīdams. Nu, tu jau man arī biji labs. Tā aizstā-

vēji. Par to tev ar ko došu. Izņem no azotes gredzentiņu. Skaties šo gredzentiņu.
Kad tu kādreiz vēlies tikt uz to vietu, kur vislabāk klājas, tad viņš tev palīdzēs. Ja

tik tava vēlēšanās ir karsta un taisnīga, tad pagriez gredzentiņu tā, ka akmentiņš nāk

uz zemi. Un ja tu esi pie ūdens, tad iesit trīsreiz plaukstās un sauc: gulbīt, gulbīt,
kustini kājiņas, bet ja uz cietas zemes, tad sauc balodīti. Tiem piesien gredzentiņu

pie viena spārna un viņi tevi aiznesīs uz Laimīgo zemi.

SPRĪDĪTIS sirsnīgi. Gulbīt, gulbīt, kustini kājiņas! Jā. — Nu, paldies, tētiņ,

paldies! Tā ir laba lieta!

SAUCĒJS ārā. Lieli vīri, stipri vīri! Nāciet uz ķēniņa pili! Nāciet uz ķēniņa

pili!

SPRĪDĪTIS klausās un uzšaujas kājās. Uz ķēniņa pili! Oho! Kas tur ir? Kas tur

sauc? let uz durvīm un attaisa durvīs lūku.

VECAIS VĪRIŅŠ ieiet sienā un pazūd.

SPRĪDĪTIS pa lūku. Kas tur sauc? Atskatās atpakaļ. Lūks paliek vaļā. Kur

tad vecītis? Vectētiņ, vectētiņ! — Nozuda vecītis! Nozuda gaismiņa! Ak tu brīnums

tāds!

SEPTĪTAIS SKATS.

SPRĪDĪTIS. SAUCĒJS.

SAUCĒJS no āra pa lūku. Lieli vīri, stipri vīri! Nāciet uz ķēniņa pili. — Ķēniņa

divas meitas velns aiznesis, šovakar nāks pēc jaunākās: kas drošs, lai nāk glābt!

SPRĪDĪTIS vērīgi. Ķēniņa meitu glābt! — Oho! Nāc iekšā!

SAUCĒJS ienāk. Vai te ir kāds stiprs vīrs?

SPRĪDĪTIS. Es! Es iešu glābt!

SAUCĒJS smejas. Tu, knēveli? Ha! ha! ha! Ak tu sisenis tāds! Ha! ha! Krietni

izsmējās, tad — Bet pavēle man ir visus ņemt līdz, kas grib. Tā kā tā jau visi vīri

pagalam. Tad nāc tūlīt.
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SPRĪDĪTIS skriedams pie Sīkstuļa durvīm. Pag, paņemšu apsēju! Apsien steig-

šus kāju. Viņiem izejot, Sīkstulis ar Kalponi bāž galvas bailīgi pa durvīm pa kreisi,

lien cauri būdai pie lūka vērot, kur palicis Sprīdītis.

Priekškars.
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PIEKTAIS TĒLOJUMS

ĶĒNIŅA PILĪ.

Ķēniņa zāle ar torni. Vairāki galma kungi, visi veci, sirmām bārdām — iet šurpu,

turpu.

P IRMAI S SKA T S.

1. GALMA KUNGS tievs, drebelīgs, otram. Vai Saucējs vēl nav atpakaļ?

2. GALMA KUNGS resns, raudulīgs. Nav. Un velns būs drīz klāt! Ai, ai! Ai, ai!

1. GALMA KUNGS. Slikti, slikti! Tu redzēsi. — Jaunu ļaužu vairs valstī nav,

un tad nāk mūsu reize.

2. GALMA KUNGS izbijies. Mūsu reize? Kas ta' mēs par pretniekiem velnam?

1. GALMA KUNGS. Nu, tu redzēsi! —
Kur lai ņem! Ko lai nebaltā dienā dara?

2. GALMA KUNGS šmauc uz durvju pusi.

1. GALMA KUNGS steidzas pakaļ un tur to cieti. Uz kurieni iedami, kungs?

2. GALMA KUNGS stomās. Man ■— man — vidus apsāpējis.

3. GALMA KUNGS ļoti smalks un iznesīgs. Ko jūs gan iedomājaties, kungs!

Tūliņ nāks ķēniņš.

1. GALMA KUNGS taisās nepamanīts šmaukt projām.

3. GALMA KUNGS viņam pakaļ. Uz kurieni, kungs?

1. GALMA KUNGS. Man — man — meita tautās vadāma.

4. GALMA KUNGS traģisks. Nav jau vairs tautu kur vadīt. Ak, to bēdu! To

bēdu!

3. GALMA KUNGS aiz citu mugurām lavījās projām.

5. GALMA KUNGS ļoti bargs, uztraukts tam pakaļ. Nē, nu vairs labi nav. Nu

būs visi valgā sienami. Ne pēdu projām!

3. GALMA KUNGS. Man — man galva reibst
.. . kājas krustiem vien iet.

5. GALMx\ KUNGS. Tagad turiet acis vaļā. Katrs sarga visus.

VISI platām acīm skatās viens uz otru.

SAUCĒJS )

SPRĪDĪTIS J PQ labL
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OTRAIS SKATS.

SAUCĒJS. SPRĪDĪTIS. GALMA KUNGI.

SPRĪDĪTIS paliek pie durvīm.

SAUCĒJS. Labdien, kungi!

VISI sabīstas un sastingst no bailēm. Kad uzdrošinās apskatīties, visi atviegloti

uzelpo.

1. GALMA KUNGS. Saucējs mājā! Nu, kas ir? Vai pārvedi stiprus vīrus?

SAUCĒJS. Viss kā izslaucīts. Pametu acis pār robežu kaimiņu ķēniņa valstī. Ir

tur nekā nav.

1. GALMA KUNGS vaimanā. Ko nu darīsim? Ko nu darīsim? Nu nāks veco

reize.

CITI GALMA KUNGI mēģina cits caur citu šmaukt projām un tiek no citiem at-

turēti.

1. GALMA KUNGS. Milzis Lutausis ar pagalam. Vakar velns novinnēja.

SPRĪDĪTIS. Milzis Lutausis. Ā! Žēl gan. Bet muļķis ar viņš bij.

VISI bez Saucēja atskatās uz Sprīdīti. Cits caur citu. Kas tas tāds? Kas tas tāds?

SAUCĒJS. To vēl sagrabināju. Tas atnāca ar velnu cīkstēties.

VISI smejas. Cits caur citu. Ko? Tas? Šis knēvelis? To jau velns ar knipi nosi-

tīs! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha, ha!

1. GALMA KUNGS. Ko tad tu no milža Lutauša zini?

SPRĪDĪTIS. Nu — viņš man bij labs draugs.

VISI brīnās. Cits caur citu. Tev? — Labs draugs? Tā—ā—ā?

SPRĪDĪTIS. Mēs ar viņu reiz krietni izdancojāmies.

VISI brīnās platām mutēm. Tā! —
Tā—ā—ā!

1. GALMA KUNGS. Kur tad tu biji? Pie viņa dzīrēs?

SPRĪDĪTIS smejas. Viņš jau gan mani izaicinājās nez kā, bet es pie viņa negāju.

VISI brīnās vēl vairāk. Tā—ā—ā!

SULAINIS pa labi dibenā. Karalis nāk!

VISI nostājas cienīgās pozēs.

SAUCĒJS uz Sprīdīti Paliksim mēs aiz durvīm, kamēr sauc. Abi projām priek-
šā pa labi.
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TREŠAIS SKATS.

ĶĒNIŅŠ. PRINCESE ZELTĪTE. GALMA KUNGI UN DĀMAS.

PĀŽI. SULAIŅI.

ĶĒNIŅŠ galma kungu apsveicināts, ietek sīkiem solīšiem, nosēžas uz troņa.

PRINCESE ZELTĪTE garā, bāli sārtā, zeltu rotātā ģērbā, gariem, uz abām pusēm

krītošiem zelta dzelteniem matiem — ar zelta stīpu uz pieres, nosēžas ķēniņam lī-

dzās.

PILS DĀMAS UN KUNGI krāšņi ģērbti, grupējas ap princesi un ķēniņu.

ĶĒNIŅŠ pavēl. Lai saucējs sauc!

OTRAIS SAUCĒJS nāk uz priekšu, paklanās priekš ķēniņa un nostājas. Nokā-

sējas. Tā ķēniņš liek teikt: Divi meitas jau viņam velns aiznesis uz savu apakšzemes

pili. Jo daudz prinču un stipru vīru gāja ar velnu par princesēm cīkstēties, bet velns

visus pārspēja. Un nu šodien tas nāk pēc ķēniņa jaunākās un mīļākās meitas, pēc skais-

tās princeses Zeltītes. Tāpēc ķēniņš izlaida pavēli pa visām savām valstīm, lai atsau-

cas, kas grib ar velnu cīkstēties. Kas viņu pārvarēs un princesi izglābs, dabūs pus ķē-

niņa valstības un princesi Zeltīti par sievu. Atkāpjas.

Klusums.

ĶĒNIŅŠ. Vai mūsu vidū vairs nav neviena drošinieka?

VISI klusē.

SPRĪDĪTIS!

SAUCĒJS } Pa klbl pnekM-

CETURTAIS SKA T S.

1767 AGRĀKIE. SPRĪDĪTIS. PIRMAIS SAUCĒJS.

ĶĒNIŅŠ. Kas mūs atpestīs no mūsu bēdām un izglābs princesi, tam es došu pus

ķēniņa valstības un princesi Zeltīti par sievu. Kas atsaucas?

SPRĪDĪTIS nāk uz priekšu un paklanās līdz zemei priekš ķēniņa. Es, kungs un

ķēniņ!

ĶĒNIŅŠ uz pirmo saucēju. To tu atvedi? To? —

SAUCĒJS paklanās. Jā, kungs un ķēniņ. Tik es ar pa visām valstīm sagrabi-

nāju. Atkāpjas.

SPRĪDĪTIS paklanās zemu princesei. Ar brīvu apbrīnu. Un tu esi princese Zel-

tīte? Bet esi gan tu skaista. Tik skaistas es savu mūžu neesmu redzējis!

PRINCESE nicinoši aizgriežas projām.

DĀMAS sačukstas nicinoši un zobojoši.
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ĶĒNIŅŠ uzceļas, sagrauzts. Tad mums vairs nav ko cerēt! Tad mums vairs nav

glābiņa! Ar patosu. Mana Zeltīte, mana princese!

PIRMAIS SAUCĒJS nāk uz priekšu. Bet kāpēc, mans kungs un ķēniņ! Nu mums

ir glābiņš.

ĶĒNIŅŠ. Klusu! Rāda uz Sprīdīti. Šo tu man gan laikam par apsmieklu esi at-

vedis.

PIRMAIS SAUCĒJS priekšā. Pamēģini tik ar viņu, mans kungs un ķēniņ! Viņš

ar milzi Lutausi bijis draugos.

1. GALMA KUNGS pierunādams. Viņš ar milzi Lutausi pat esot rada. Lai viņš

cīkstas, kungs un ķēniņ. Pats savu galvu pazaudēs, kas tev tur par daļu?

ĶĒNIŅŠ. Lai viņš cīkstas! Bet tikpat jau glābt neglābs.

SPRĪDĪTIS. Kad es teicu, ka glābšu, tad ar glābšu.

1. GALMA KUNGS bailīgi. Gaiss kļūst smags. Nelabais nāk!

2. GALMA KUNGS. Jau sāk rūkt. Nāk! Cits caur citu. Vai! Vai! Vai! Vai!

3. GALMA KUNGS. Nāk jau pa pils vārtiem. Prom! Prom!

PRINCESE. Prom!

Ārā pērkondārdīgs troksnis.

1. GiVLMA KUNGS. Nāk! Jau nāk! Tumsa skrien pa priekšu. Karalis bēg no

troņa. Visi saskrien vidū, salien kopā, drebina zobus.

SPRĪDĪTIS uzskrien uz troņa.

SPRĪDĪTIS. Prom!

VISI satrūkstas vēl vairāk.

SPRĪDĪTIS. Ejiet visi prom! Visi prom! Atstājiet mani vienu! Kļūst tumšs.

Dažas balsis sauc: Tumsa skrien pa priekšu, tumsa skrien pa priekšu! Nu aizskrej

karalis un aiz tā visi citi pa kaklu pa galvu. Sprīdītis paliek viens.

PIEKTAIS. S X A T S.

SPRĪDĪTIS. NELABAIS.

NELABAIS uzskrej ar sarkanu gaismu. Pats melns, diviem ragiem pierē un ar

asti pakaļā. Skraida apkārt un sauc. Kur princese? Kur princese? Do šurp princesi!
Kur princese!

SPRĪDĪTIS. Princese liek teikt labdienas!

NELABAIS. Kas tur runā?

SPRĪDĪTIS nostājas viņam taisni priekšā. Princese liek teikt labdienas.
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NELABAIS. Kas tas par kverpli? Ko tu no manis gribi?

SPRĪDĪTIS. Gribu ar tevi cīkstēties.

NELABAIS. Nekaitini mani!

SPRĪDĪTIS. No visas tiesas. Es tevi novinnēšu un izglābšu princesi.

NELABAIS smejas locīdamies. Tu? tu? He —he—be — he — lie — he! Vi-

sus vīrus ķēniņam pārvarēju. Nu sūta siseņus. Izsmējies brauka rokas. Labsirdīgi.

Nu, tad nācu ar! Nācu ar! Taisa dažus ķērienus, no kuriem Sprīdītis arvien manīgi
izvairās.

SPRĪDĪTIS meklē pa kuli stabuli. Pa, pa! Pirms tām pūlēm drusku uzdancosim.

Izņem stabuli un sāk stabulēt.

NELABAIS sāk griezties, diet un lēkāt. Ar augošu izbrīnīšanos vārdus izgrūzdams.
Kas tas! Āre

.. . āre
.. . kājas ļenkanas ...

Kā lec
.. . Kā spārdās .. . Griežas ...

Kā

spindele ...
Kā skriemelis

...
Kā ripa ...

Kā spole
.. . Kas mani apsēdis? Gcdņājas

rokām, sauc: Nost!
.. . nost!

.. . nost!
.. . Laid mierā! Laid vaļā!

.. . Diezgan ...

diezgan . . . diezgan! . . . Nokusu! . . . Pagalam! . . . Diezgan! . . .

SPRĪDĪTIS apgājis apkārt Nelabajam, beidz stabulēšanu un stabuli noslēpj.

NELABAIS sabrūk zemē.

SPRĪDĪTIS brīnās. Un tad tu tā nokusi? Re, man pat piere nav slapja.

NELABAIS elš un tik māj ar roku.

SPRĪDĪTIS. Bet nu iesim cīkstēties. Man nav ilgi vaļas. Mani vēl daudz vietās

gaida. Cīkstēsimies pa daļām, citādi tev būs par grūtu. Še, pacel papriekšu manu

mazo pirkstiņu! Sniedz velnam Meža mātes sprunguliņu. Velns kā ķer, tā piesienas.

Sprīdītis sprunguliņu zemu turēdams, velk velnu apkārt riņķī. Velns kūkumu sametis

pakaļ, kamēr galīgi nokusis krīt gar zemi.

NELABAIS. Au! Au! Au!
—

SPRĪDĪTIS. Vai redzi, ka es tevi vinnēju. Pat mazo pirkstiņu tu man nevari

pacelt.

NELABAIS gaudojas un lūdzas. Ko tu ar mani darīsi, ko tu ar mani darīsi? —

Tik asti atstāj.

SPRĪDĪTIS. Kāpēc tev astes žēl?

NELABAIS. Tā mana čina. Ja man to noņem, tad man atkal desmittūkstošu

gadu jākalpo citiem velniem par kāju paslauku.

SPRĪDĪTIS. Nu — es asti neņemšu. Bet vienu no taviem ragiem es tev ņemšu.

NELABx\IS vaimanā. Vai, vai, vai!

SPRĪDĪTIS. Vai tas tev ar čina?

NELABAIS. Nē. Bet kamēr rags ataug — tūkstošu gadu es vairs nedrīkstu virs

zemes rādīties.
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SPRĪDĪTIS gavilēdams. Tas ir labi! Tas ir labi! To jau tik es gribu. Nolauž

viņam ragu. Nu es tevi vēl pavadīšu līdz durvīm. Velk velnu līdz durvīm un sauc:

Atlaidies!

NELABAIS ar vienu lēcienu projām.

SPRĪDĪTIS pie ķēniņa durvīm. Varat nākt!

SESTAIS S X A T S.

SPRĪDĪTIS. ĶĒNIŅŠ. PRINCESE. GALMA KUNGI UN DĀMAS. PĀŽI. SULAIŅI.

Uznāk karalis ar pavadoņiem, bailīgi, acis visapkārt. Brīnās Sprīdītī, ap to līkumu

mezdami. Sprīdītis māj karalim, lai tas nosēstas uz troņa. Karalis to dara. Visi ieņem

savas vietas.

SPRĪDĪTIS. Nu, mans kungs un ķēniņ. Velns ir pārvarēts. Še, šo ragu es viņam

nolauzu un to nolieku pie tavām kājām. Dara to.

ĶĒNIŅŠ. Krietni, mans dēls.

VISI sačukstas priecīgi uztraukti. Ah! Ah! Ah!

ĶĒNIŅŠ. Lai nones to ragu manā mantas kambarī uzglabāt.

DIVI SULAIŅI ar ragu projām.

1. GALMA KUNGS izbrīnījies. Un bez ieročiem tu Nelabo pārvarēji?

SPRĪDĪTIS. Ar ieročiem. Rāda stabuli un sprunguli.

1. GALMA KUNGS. Tad ar tiem var Nelabo pārvarēt. To nebūtu domājis.

SPRĪDĪTIS pārgudri. Daudz ko nedomā.

ĶĒNIŅŠ. Tu esi izpildījis savu solījumu un nu tik atliek mums izpildīt mū-

sējo. Griežas pie princeses. Princese Zeltīte!

PRINCESE strauji. Nē, tēvs, to taču tu nedomā no tiesas! Noskatās Sprīdītī no

galvas līdz kājām. Nicinoši. Es lai ņemu šito par vīru, šito knisli! Ko tad visas kai-

miņu princeses teiks? Savas acis no kauna nedrīkstētu pacelt!

ĶĒNIŅŠ. Kad viņš nāks prinča kārtā un prinča drēbēs, tad būs stalts diezgan.

PRINCESE ļauni. Prinča drēbēs! — Labāk izbāzīsim viņu ar salmiem un uz-

liksim uz jumta.

SPRĪDĪTIS iebaidīts. Vai, cik tā ir pūcīga!

ĶĒNIŅŠ. Kas solīts, tas jāizpilda.

GALMA KUNGI. Kas solīts, jāizpilda!

PRINCESE. Kas tad ir solījums? Kā dūmi bez uguns! Vajag gribēt un darīt.

Un es negribu un nedarīšu. Sper kāju pie zemes.
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GALMA DĀMAS. Viņa negrib un viņa nedarīs!

ĶĒNIŅŠ. Un viņa darīs! Un es to darīšu. Pus ķēniņa valstības viņam solīju un

kad viņš pats neatkāpjas, tad jāizpilda. Un kad tu viņa negribi, tu mana meita vairs

neesi. Taisās iet projām.

DĀMA uz princesi — čukst. Izdabū tik, ka viņš šonakt nepaliek pilī. Es zinu ra-

ganu, kas viņu var nosvēpēt.

PRINCESE uzelpodama. Ā! Tas ir labi. Pret ķēniņu. Kungs un ķēniņ!

ĶĒNIŅŠ atskatās.

PRINCESE. Lai tavs prāts notiek!

ĶĒNIŅŠ slavēdams. Tas ir labi. Nu tu esi atkal mana labā meitiņa.

PRINCESE. Tikai man vēl viens lūgums. Izpildi man to.

ĶĒNIŅŠ. Labi. Apsolu to izpildīt.

PRINCESE. Šī nakts viņam jāpavada pils pagalmā. lekām tas nav mans laulāts

draugs, viņš nedrīkst pilī gulēt.

ĶĒNIŅŠ. Apsolīju un tavu prātu izpildīšu. Projām ar pavadoņiem.

GALMA DĀMA pie princeses — čukst. Tūliņ iešu sameklēšu raganu!

PRINCESE piekrizdama paloka galvu un seko ķēniņam.

SPRĪDĪTIS pievīlies. Tad tādas tās princeses!

Priekškars.
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SESTAIS TĒLOJUMS

PILS PAGALMS.

Pa labi pils (apgaismota) ar platām lievenēm. Pa kreisi dārzs. Dibenā terase un aiz

tās ezers. Nakts. Mēnesnīca.

P IRMAI S S X A T S. .

SPRĪDĪTIS. PĒC TAM PRINCESE ZELTĪTE UN GALMA DĀMA. RAGANA.

SPRĪDĪTIS stāv pagalmā. Te nu es esmu
...

Kā no laivas izmests. Drebinās.

Un auksti ar ir. Būtu man vismaz, kā nākamam pusķēniņam, atmetuši kādu paltraku

ko apsegties. Bet kas viņiem! Paši tup siltās istabās! Kad bij Nelabais jāpārvar, tad

biju labs. Jā, jā. Viss še tik spoži un gludi, bet kas man no tā. Mani neieredz! Būtu

labāk mežā! Sirsnīgi. Tur pavisam citādi. Tur it kā mīļām rokām pretī sniegtos. —

— E! — Apskatās. Jāliekas būtu uz auss
.. . Bet kur? let uz terases pusi. Ā! Tur

tīri labi. Kad tik būtu kas ko palikt pagalvī. Pa, tur žogā viens akmens atzvēlies
.. .

Tas būs labs. Ņem akmeni. Kad kļūšu par pusķēniņu, likšu iemūrēt citu. Sataisa sev

guļas vietu uz terases ar galvgali j)ret pils vārtiem un izstiepjas.

PRINCESE ZELTĪTE un GALMA DĀMA nāk no pils, garos mēteļos ietinušās.

PRINCESE ierauga Sprīdīti. Āā! Tur viņš guļ.

GALMA DĀMA. Paliec tu te, augstā princese. Es iešu pameklēšu raganu. Viņa

būs še kaut kur tuvumā. Aiziet.

SPRĪDĪTIS skatās debesīs. Tur viena tāda maza. maza zvaigznīte. Tā man iet

visur līdz. Es viņu tikpat labi pazīstu kā Lienīti un vecomāti. Ak Lienīte! Tā ir gan

pavisam cita meitene. Vai nu viņa tā mani nievātu kā princese Zeltīte! Bet es gan

biju daudzreiz kā ezis pret viņu! Es gan nebiju labs.

GALMA DĀMA )
RAGANA j Pneksa Pa Mn-
RAGANA krīt princesei pie kājām.

PRINCESE. Man stāstīja, ka tu mākot lielu mākslu.

RAGANA. Māku, princesīt, māku! Nosvēpēšu, ka kājas vien notirinās.

PRINCESE rāda uz Sprīdīti. Klusi!

SPRĪDĪTIS vēl nomodā. Nekā, vecmāmiņ! Es domāju, ar tiem naudas podiem tik

tāda mānīšanās! Šaubīdamies. Vai viņos vecos laikos ar kāds maz ir atradis! ...

Un

ar to laimi ar ir tā jocīgi! Kur domā būs vislabāk, tur taisni iznāk vissliktāk. Nopū-

šas.
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RAGANA nicina. Nac nu, princesit, nac! Kad es burvības vārdus teikšu, tev va-

jag klāt būt.

PRINCESE. Klusu. Viņš vēl nav aizmidzis.

SPRĪDĪTIS pussēdus — skumji. Un kas nu manai māmiņai kādreiz vainadziņu

uz kapa liek! Vai! Vai! Tā nu gan man nevajadzēja. Atlaižas un drīz iemieg.

PRINCESE ļ
RAGANA - priekšā pa labi projām.
PILS DĀMA J
SPRĪDĪTIS guļ. No ezera ceļas baltas miglas un no miglām attīstās viens pēc

otra sapņu tēli.

VECĀMĀTE.

Gara diena, gara diena,

Būtu drīz jau vakars klāt.

Atnāk vakars, nav neviena,

Ar ko mīļi parunāt.

Tik daudz ceļu, tik daudz teku

Skaitot acis sūrstēt sāk,

Tikai celiņa tā nava,

Kur mans dēliņš mājā nāk.

Gaidu, kad priekš mana dēla

Vārti plaši atvērsies,

Laimīte nāks viņam līdzi,

Zelta sagšā tinusies.

Tēls nozūd.

SPRĪDĪTIS miegā, priecīgi. Vecmāmiņ! ... Tu domā, ka es nepārmākšu? Mie-

rinādams. Gan. . . gan . . . gan!

LIENĪTE.

Sprīdīti, Sprīdīti!
Kad tu reiz pārnāktu!

Tad tev visu

Pa prātam vien darītu;

Pa teku teciņām

Tevi vien meklētu.

Vieglām kājiņām

Ap tevi tecētu.

Mīļām rociņām

Glāstīt glāstītu;

Klusu, klusu tev

Kaut ko stāstītu.

Sprīdīti, Sprīdīti,

Kaut tu tik pārnāktu,
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Tagad it visu tev

Pa prātam darītu!

Tēls nozūd.

SPRĪDĪTIS klusi un laimīgi smejas. Lienīte
.. .

Lienīte
...

Tu .
.
. Lienīte.

MIRUSĪ MĀMIŅA.

Trīcin trīci ganu dziesmas

Manā kapu kalniņā.

Visas manim pāri ieti,

Nav vairs mana dziedātāja.

Gauži raud sila priede

Manā kapa maliņā,

Raudi, raudi, sila priede,

Nav vairs mana raudātāja.

Nezālītes sadīgušas

Vij ap mani vainadziņu:

Audziet kuplas, nezālītes,

Nav vairs mana kopējiņa.

Tēls nozūd.

SPRĪDĪTIS miegā. Žēli un sirsnīgi. Māmiņ
.. . Mīļā māmiņ!

RAGANA. PRINCESE. GALMA DĀMA priekšā pa labi.

RAGANA. Tu redzēsi, princese Zeltīte. Kā no kājām sākšu dvēseli dzīt, tā pa

muti izdzīšu. Kā pelīti satveršu, kausiņā paslēpšu, līdzi aiznesīšu.

PRINCESE. Bet tik pasteidzies.

RAGANA tuvojas Sprīdītim ar svēpējamo trauku. Uz pirkstu galiem. Atkal pie

princeses. Viņš tur rokas krustīm pār krūtīm. Tad es nekā nevaru darīt. Tad man

pašai dūmus acīs sit.

PRINCESE nepacietīgi. Nu ej vien! Kas tik ilgi tūļosies! Nogaidi izdevīgu acu-

mirkli.

RAGANA pavēli klausīdama steidzas pie Sprīdīša. Kā taisās pār viņu liekties,

tai iesitas pašai dūmi acīs. Viņa sāk rīstīties un šķaudīt.

PRINCESE sit kāju pie zemes. Nu viņa visu izjauks!

SPRĪDĪTIS atmostas, ierauga raganu, saprot viņas nolūku, uzšaujas kājās. Xl

Tad pagalmā tādi spoki kūņājas. Pa', pa'! lesmērēšu viņiem kājas! Meklē stabuli.

RAGANA izbailēs. Stabuli nē! stabuli nē! stabuli nē! Nomet svēpējamo trauku un

aizbēg.

SPRĪDĪTIS smejas. Bāž stabuli kulē. Āā! Mana stabule jau tagad var no slavas

vien pārtikt.
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PRINCESE uz galmu (lamu bargi. Tu tik pie visa ta esi vainīga. Ko tu mani pie

tādas muļķes vedi?

GALMA DĀMA. Piedodiet, augstā princese.

PRINCESE to mēdīdama. Piedodiet, augstā princese!

SPRĪDĪTIS uz princesi. Rij man to zināt, ka tu tik ļauna! Tu no tiesas gribēji

likt mani nosvēpēt?

PRINCESE. Tā manas pašas darīšana, ko es gribēju!

SPRĪDĪTIS spītīgi. Bet virsroku tomēr nedabūji.

PRINCESE iekarst. Es nedabūšu virsroku! Pagaidi, kā es dabūšu virsroku! Es

sapulcēšu visu pili un tad tev likšu savus riekstus kost. Ar kādām burvībām tu tagad

izkūlies, to nevar sazināt, bet tad gan tik viegli neies. Es tev uzdošu mīklas minēt un

kad tu tās nevarēsi atminēt, visiem tūliņ acis atvērsies, kas tu par ķēniņu. Un tad

tevi ar kaunu un apsmieklu padzīs pasaulē.

SPRĪDĪTIS piekrizdams. Labi, labi! To tu vari darīt tūlīt. Nu, norunāsim tā:

kad es tavas mīklas neatminēšu, tad tu esi vinnējusi un tu ar mani vari darīt, ko gribi.

PRINCESE. Es esmu ar mieru.

SPRĪDĪTIS. Uz cik mīklām?

PRINCESE. Uz trim.

SPRĪDĪTIS. Labi.

PRINCESE sēstas uz lievenēm.

SPRĪDĪTIS tālāk pāra soļu.

PRINCESE. Atmini manu mīklu: Īsāks par visīsāko zāli, mazāks par mazāko

oliņu; garāks kā visgarākais koks, augstāks kā visaugstākais kalns.

SPRĪDĪTIS. To garumu un īsumu, to zemumu un augstumu manas kājas ir kat-

ru dienu mērījušas: tas ir ceļš, princese Zeltīte.

PRINCESE sašutusi. Nu, kas nu tik vieglu mīklu neatminēs! Tad jau tev ar va-

jadzētu būt pārāk muļķim. Bet atmini manu mīklu: Gul baļķis uz ceļa. Ne tam var

pāri pārkāpt, ne apkārt apiet.

SPRĪDĪTIS turpina. Ne to var projām aiznest un ne to var kaut kur paslēpt. To

es labi pazīstu. Tas mans uzticamākais biedrs. Tā ir ēna.

PRINCESE dedzīgāk. Kaut tu ar savu minēšanu mēli norītu! — Bet atmini ma-

nu mīklu: Rej kā suns, mauj kā vērsis, pogo kā lakstīgala . . .

SPRĪDĪTIS atņemdamies. . . . runā kā cilvēks, skan kā pulkštens; rūc kā pērkons.

Nav nevienas mutes un atbild tūkstoš mutēm. Tā ir atbalss, princese Zeltīte.
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PRINCESE pieceļas dusmas. Tu man rauj vardu no mutes ara! Vai tu zini, ka es

tevi varu iemest cietumā, kur nekad vairs dienas gaismu neredz?

GALMA DĀMA. Cietumā gan! Nepalaid to viņam garām, augstā princese.

SPRĪDĪTIS pārgalvīgi plaukšķina rokas. Vinnēju, vinnēju! — Bet vai tu zini ko?

Tagad atmini manu mīklu.

PRINCESE ātri. Man nav tavas mīklas jāmin.

SPRĪDĪTIS. Tā ar nemaz nav mīkla. To es nupat te pilī mācījos. Labsirdīgi.

Ja atminēsi, tad es atkāpšos.

GALMA DĀMA. Mini, cienīgā princese. Kas tev nu no viņa mīklas ko neatminēt.

PRINCESE. Teic.

SPRĪDĪTIS zīmīgi. Sprēgā kā dimanta šķiltaviņa, dzeļ kā čūskas dzelonītis.

PRINCESE domā — noliecas pie galma dāmas nepacietīga, skubina to minēt.

Mini, mini, mini!

GALMA DĀMA plāta rokas un nezina atminēt.

PRINCESE plūc to aiz matiem, ļauni. Ej, ej, pie Gudrās, ej gudrības pastrēbties.

GALMA DĀMA klusi raud.

PRINCESE uz Sprīdīti. Tā nav nekāda mīkla, ko tu man uzdevi.

SPRĪDĪTIS zīmīgi. Sprēgā kā dimanta šķiltaviņa, dzeļ kā čūskas dzelonītis. Oh,

tā ir laba mīkla! Tā tava mēlīte, princese Zeltīte.

PRINCESE. Ā. Tu — tu to uzdrošinies. Es tev! Pieskrien tam sakniebtām dū-

rēm, draudīgi. Nu, tiksi tu vienreiz manos nagos!

SPRĪDĪTIS. Tur nu es nekad netikšu. Nav bēdu! Un par tevi es pateicu paldies.
Tu domā, ka es tevi gribu! Lai tu sēdētu glāžu pilī un būtu ar zeltu apbērta, i' tad es

tevis negribētu! Man visa pasaule vaļā! Redzi, šitais gredzentiņš mani aizvedīs uz

Laimīgo zemi. Pieiet pie ezera malas un, iesitis trīs reizes plaukstās, sauc: ~Gulbīti,

gulbīti, kustini kājiņas, nes mani uz Laimīgo zemi!" Pār ezeru plūst zila gaisma.

Sprīdītis kluss un sajūsmināts. Cik skaisti iemirdzējās ezers! Un cik lielas, spožas at-

spulgo jas viņā zvaigznes! Atmiņas tverdams. Man tak tā bij, it kā būtu pirmīt sapnī

redzējis vecmāmiņu
...

un Lienīti ..
.

un savu īsto māmiņu .. . kuru tak nekad dzīvē

neesmu redzējis
...

Pa ezeru peld gulbis. Sprīdītis priecīgi. Ā! Gulbītis nāk, gulbītis

jau nāk!

PRINCESE ziņkārīgi tuvojas ezeram.

SPRĪDĪTIS pārgalvīgi klanās princeses priekšā. Dzīvo vesela, princese Zeltīte! Vē-

lu tev — lai tevi ar nu tiešām Nelabais parauj! Ātri ielec laivā. Aizpeld ar gulbīti.

PRINCESE. Ko? Kas? Viņš brauc projām! Dauza pie pils vārtiem. Atdarait!

Atdarait! Vārtus vaļā! Atdarait! Skrieniet! Ātri! Ātri! Atdarait!
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OTRAIS SKATS.

PRINCESE. GALMA DĀMA. ĶĒNIŅŠ. GALMA KUNGI.

ĶĒNIŅŠ ar galma kungiem no pils. Kas ir? Kas te tā dauzās nakts laikā?

PRINCESE rāda uz ezeru. Viņš brauc projām! —
Tur

— — tur! Un novēlēja,

lai mani velns paraujot!

VISI skatās izstieptiem kakliem.

1. GALMA KUNGS. Es nekā nevaru saredzēt!

PRINCESE. Nevar saredzēt! Kas ta' jāredz! Dzenieties pakaļ! Skrieniet, brau-

ciet, jājiet!

ĶĒNIŅŠ. Rāmi! rāmi! Aizskrēja pats projām. Labi! Lai skrien vesels! Ko viņš

mums tagad vairs var darīt!

PRINCESE. Kā viņš nevar darīt! Ar pārliecību. Viņš visu ko var darīt!

1. GALMA KUNGS. Viņš var gan darīt. Viņam ir tādi ieroči. Es pats redzēju. Tā-

da kā stabule, tāds kā sprungulis.

ĶĒNIŅŠ. leroči? — leroči? — Tie viņam ir jāatņem. leročus atstāt nedrīkst.

PRINCESE. Skrieniet! Ejiet! Ņemiet viņam visu nost. Vediet viņu atpakaļ! Tūlīt,

uz pēdām vediet viņu atpakaļ!

VISI bez princeses rindā projām priekšā pa labi.

Priekškars.
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SEPTĪTAISTĒLOJUMS

ATKAL MĀJĀS.

Pa kreisi zema istaba ar salmu jumtu. Aiz tās dārzs ar ziedošiem augļu kokiem. Per-

spektīvā redzami pakalni, birzis, pļavas, meži, upe. Pavasafa vakars.

P I R M A 1 S S X A T S.

SPRĪDĪTIS.

SPRĪDĪTIS priekšā pa labi ar savu lāpstu kā no gara ceļa nākdams. Skatās brī-

nīdamies apkārt. Mājās! Es esmu atkal mājās!... Istaba ar veco salmu jumtu...

birzis
.. . pļavas .. . meži! Tavu brīnumu! Sapņaini. Gulbītis kā pie ceļa apstājās, tā

es pa to pašu ceļu gāju . . gāju .. .Garām saules kalnam, garām Meža mātes pilij .. .

Uz Laimīgo zemi... Tā vectētiņš teica. Un rau, kur ceļš ietecēja un nobeidzās! Ar

piepeši kā atkusušām plūstošām jūtām: Mājās! es esmu atkal mājās! — Viss vēl tā-

pat! — Bet sētsvidus kā izmiris! Neviens netek pretī... Kas tad tas! Atrauj istabas

durvis. Sauc iekšā. Vecāmāt!
.. .

Lienīt! Vecāmāt! Es esmu te! Es pats pārnācu!

Sprīdītis! leiet iekšā.

Tālumā dzird meitas līgojam. Gari velk:

Dzied, māsiņa, tu pret mani,

Es pret tevi gavilēšu,
Es pret tevi gavilēšu,

Skaņu balsi rādīdama.

SPRĪDĪTIS iznāk. Nav neviena iekšā. Viss kā izmiris. Dzird līgošanu. Ā! viņi visi

pakalnēs. lelīgo pavasari. Es līgošu pretī.

Līdziet, meitas, man līgot,

Man bij daudzi skaistu dziesmu;

Pa vienai salasīju,

Svešas zemes staigādams.

MEITAS un PUIŠI līgojot arvien tuvāk nākdami.

Zied ābele pret ābeli

Katrā kalna galiņā;

Dzied māsiņa pret māsiņu

Katra savā valodā.
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OTRAIS SKAT S.

PUIŠI, MEITAS un BĒRNI. SPRĪDĪTIS. Drusku vēlāk VECĀMĀTE. LIENĪTE.

PAMĀTE.

MEITAS UN PUIŠI uznāk līgodami.

Ekur meitas pulkā iet,

Kā ieviņas ziedēdamas;

Puiši gāja raudzīties,

Kā riekstiņus lazdiņā.

MEITAS UN PUIŠI cits par citu. Kas tas tāds? Kas tur tup aiz ziedu cera? Kas

tur mūs aplīgo? Meklē Sprīdīti.

SPRĪDĪTIS iznāk ārā visus apsveikdams. Labvakar, mūsu ļaudis, labvakar!

MEITAS UN PUIŠI. Labvakar! Labvakar! Ā! Sprīdītis! Lielais vīrs! Pasaules

gājējs! Ā! ā! Mantas cēlējs! Ak, nu pārnāci gan!

LIENĪTE aiz citām meitām. Laužas cauri gavilēdama. Ko? Sprīdītis mājās!

Manu Sprīdīti! Kad tu zinātu, kā mēs tevi gaidījām!

VECĀMĀTE klibo uz kruķīša. Dēliņ! Manu dēliņ! Kā manas acis vēl to piere-

dzēja! Tīri bez gaismas palika, pēc tevis skatoties! Slauka acis. Tā izcietāmies, tā

izcietāmies! . . . Āre, ku' pamāte ar nāk.

PAMĀTE atturīga un tā kā nokaunējusies. Nu labvakar, labvakar. Pārnāci nu

gan ar mājās. Labi jau nu gan.

VECĀMĀTE skubina. Pabučo nu viņai ar roku, pabučo! Viņa jau ar cilvēks, pēc

tevis diez kā nobēdājās.

SPRĪDĪTIS. Nu — pamāte — saderēsim tad nu ar mierus! Ne bez lielības. Bet

nu es gan esmu drusku citādāks vīrs.

VECĀMĀTE ar klusu lepnību. Kā tad nu nebūs citādāks, pasauli izredzējies!

SPRĪDĪTIS. Bet naudas, vecmāmiņ, naudas
.. . Nekā! Rāda, ka tam ķešas tuk-

šas.

VECĀMĀTE mierina. Lai, nu lai, dēliņ! Kam tad mums tās naudas vajag. Tik

pat jau vienreiz zemē jālien!

1. PUISIS. Ā, ko tu nu, vecen, runā! Tev jau nu gan nekas! Tev jau tik tiem

sešiem dēļiem vajag! Bet mums, jauniem-

2. PUISIS uz Sprīdīti. Nu pastāsti, pastāsti, kā ta' nu iet tai pasaulē.

SPRĪDĪTIS ar pārākumu. Tur daudz ko stāstīt! Tā nemaz pasaulē neiet kā

domā. Pavisam citādi. No tālienes viss izskatās diezkā, un kad pieiet klāt — pavi-

sam citādi.

1. PUISIS uz citiem. He! he! Tam nu gan laikam labi ir gājis!
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2. PUISIS smejas. Laikam pērienu dabūjis!

1. PUISIS. Vai tad citādi būtu nācis mājā!

2. PUISIS. Tukšām kulēm!

CITI zobojas. Tukšām kulēm! Tukšām kulēm!

LIENĪTE uz Sprīdīti. Sprīdīti, Sprīdīti! Āre, skaties, kas tur nāk.

TREŠAIS SKATS.

VISI AGRĀKIE. ĶĒNIŅŠ AR GALMA KUNGIEM UN PAVADOŅIEM.

ĶĒNIŅŠ ar pavadoņiem pa labi rindā uzskrej. Papriekšu izelšas nokusuši.

ĶĒNIŅŠ nokusis. Kā mēs tev dzināmies pakaļ!

1. GALMA KUNGS lieliem lakatiem slauka sviedrus. Kamēr pēdas vien uzdzi-

nām!

2. GALMA KUNGS. Un kad tikām uz ceļa, tad tik pa vienu vien, pa vienu vien!

1. GALMA KUNGS. Kamēr tas še šinīs mājās ietecēja.

SPRĪDĪTIS. Ja tu mani gribi vest atpakaļ, kungs un ķēniņ, tad tas par velti.

Ko es priekš tevis darīju, to es darīju no laba prāta. Ni es gribu tās pusķēniņa val-

stības, ni princeses Zeltītes.

1. PUISIS citiem. Ko? ko? Klausaities, ko viņš teic! Pusķēniņa valstības!

2. PUISIS. Un princesi par sievu!

VISI brīnās. Oi, oi, oi, oi!

ĶĒNIŅŠ. Nu, kad tu tās pusķēniņa valstības negribi, negribi. Mēs tev ar spiest

nespiedīsim. Bet pasaki tik, kur tu liki tos ieročus?

SPRĪDĪTIS. Kādus ieročus?

1. GxALMA KUNGS. Āre tos, ar kuriem tu pārvarēji velnu. Tu man viņus rādīji.

SPRĪDĪTIS. Ak — tos? Smejas sevī.

1. GALMA KUNGS. Nu jā, tos!

VISI. Saki, saki!

ĶĒNIŅŠ. Jā, jā. Pasaki tik. Mēs tev bagātīgi atlīdzināsim.

1. GALMA KUNGS. Jā, jā. Mēs tev bagātīgi atlīdzināsim!

SPRĪDĪTIS. Nu, cik ta' jūs man dosit?

ĶĒNIŅŠ. Cik tu prasīsi.

SPRĪDĪTIS. Tad dodiet ar. Apdomājies. Dodiet trīs pūri naudas! Lai iet!
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PIRMAIS PUISIS. Trīs pūri naudas! Dūšīgi, dūšīgi! Prasi tik dūšīgi!

VISI viņam piekrīt. Trīs pūri! Trīs pūri!

ĶĒNIŅŠ. Vai, dēls, kur es trīs pūri naudas ņemšu! Meita tautās vadāma. Ta-

gad, tev pakaļ dzenoties, pa kaimiņu valstīm dzirdēju kādas nekādas baumas par

viņu. Esot ļauna, ar dzēlīgu mēli. Kur valodas cēlušās, kur ne. Bet nu būs jādod

liela pūra nauda, citādi neviens neņems.

SPRĪDĪTIS. Nu, lai iet viens pūrs.

1. PUISIS. Atlaist nevajag! Par ko atlaist!

1. GALMA KUNGS. Kur tad tu, dēls, pūru naudas liksi! Tur jau tev līdz mirša-

nas stundai būs jātup klāt un jāskaita.

2. GALMA KUNGS. Pirksti nodils, dēls. Un spēku tev izsūks.

1. GALMA KUNGS. Paliksi sauss kā žagars.

SPRĪDĪTIS. Nu, lai tad ar iet tik, cik var kuļķenē ielasīt. Kam ir kāda kuļķene?

VECĀMĀTE izvelk no azotes vecu kuli. Man te ir tāda čiekuru kuļķene.

ĶĒNIŅŠ un GALMA KUNGI meklē pa ķešām naudu un ber kuļķenē, bet nevar

neko daudz sadabūt. Nu pietiks! — Pietiks! — Sien ciet to kuli! Sien tik nu ciet!

SPRĪDĪTIS žvadzina kuļķeni. Pusē vēl netika. Nu — pietiek ar. Būs katram pa

dukātam.

1. GALMA KUNGS. Bet nu dod šurp stabuli un sprunguli.

SPRĪDĪTIS. Atdot? Bet to jau man nemaz vairs nav.

ĶĒNIŅŠ. Kas tā par valodu? Kā tu tā mānies?

SPRĪDĪTIS. Kā t' es mānos. Jūs jau tik gribējāt, lai es pasaku, kur viņi esot.

ĶĒNIŅŠ garu degunu. Redz, kāds gudrinieks! Kas to būtu domājis!

1. GALMA KUNGS. Nu, tad saki!

SPRĪDĪTIS. Stabuli atstāju garām braucot saules kalnā. To paņēma Vēja
mātes otrais dēls. Tā bij viņa stabule. Un sprunguliņu atprasīja man Meža māte.

ĶĒNIŅŠ nospļaujas. Tfi! Bij man to zināt!

1. GALMA KUNGS tāpat. Tfi! Bij man to zināt! Visi nospļaujas.

ĶĒNIŅŠ novēlīgi. Bet kas dots, tas dots! Pelnījis to viņš ir desmitkārtīgi! Nu!

Šķirsimies kā labi draugi. Sadodas rokās.

SPRĪDĪTIS. Jā. Būsim labi draugi, kungs un ķēniņ! Un kad tev stipru vīru

vajag, tu zini, kur tos var atrast!

ĶĒNIŅŠ. Labi, mans dēls, labi. Ar pavadoņiem projām priekšā pa labi.
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C E T URT A I S S X A T S.

VISI AGRĀKIE BEZ ĶĒNIŅA UN PAVADOŅIEM.

PUIŠI un MEITAS cits caur citu. Oh! Sprīdītis. Kas par malaci! Varens puisis!

Ko tas visu nav izdarījis! Ķēniņa meitu būtu dabūjis! Vai tu re!

1. PUISIS. To jau es arvien teicu. Es teicu: No Sprīdīša jūs piedzīvosit lielas

lietas! Bet neviens man to negribēja ticēt.

2. PUISIS. Kā ne? Es arvien ticēju! Es arvien teicu, ka no Sprīdīša iznāks lielas

lietas.

1. PUISIS. Bet atlaist viņam vis nevajadzēja. Vismaz pūru lai maksā ciet.

2. PUISIS. Nē, to gan nevajadzēja. Neparko nevajadzēja atlaist.

SPRĪDĪTIS. Būs mums ir tā diezgan. Ņem no kuļķenes. Ir jūs atminēšu. Katram

pa dukātam. Godīgi pelnīts, godīgi dalīts.

VISI ņem un liela Sprīdīti. Paldies, paldies! Lai tev rodas simtkārtīgi!

SPRĪDĪTIS dalīdams. Un radīsies ar simtkārtīgi. To piedzīvosit.

PAMĀTE nemierā. Te nu bij! Tāds aizgāja, tāds pārnāca. Izdala savu labumu

uz visām pusēm. Noslauki nu pats degunu! Kad skrēja pasaulē, lielījās vai pili celt!

SPRĪDĪTIS. Uzcelšu ar. Kad jau es no paša velna nebaidos Piekāpdamies.

Nu, ko es tur iešu teikt. Izklausītos kā lielība. Kad dzīvosim, tad redzēsim. Uz Lienīti.

Pusspītīgi. Bet tad tu ar netiepsies, tu redzēsi, ka es varu gan ko un ka es neesmu vis

tāds . . .

LIENĪTE sirsnīgi. Es tik gribētu to redzēt, ka tu nekad vairs neietu pasaulē un

ka tu mūs no visas sirds mīlētu, Sprīdīti.

SPRĪDĪTIS vienkārši. Jā, to ar. To nu gan. No visas sirds!

1. PUISIS. Un gudra padoma tu jau mums ar neliegsi. Gudrības jau nu diezgan

pasaulē esi pieredzējies.

SPRĪDĪTIS. Nu, kad es ar jums savu mantu dalu, kas tad man padomu ko

liegt?

2. PUISIS. Tas ir pareizi. Tā ir labi. Urrā Sprīdītim!

VISI. Urrā Sprīdītim!

SPRĪDĪTIS. Un Lienītei ar!

VISI. Urrā Lienītei!

SPRĪDĪTIS. Un jums visiem!



VISI. Urra mums visiem. Dzied.

Svešas zemes izstaigājies,

Gudrībiņas pielasījies,

Sveiks lai dzīvo Sprīdītis,

Pašas laimes luteklis.

Visiem dziedot noveļas priekškars.



MAIJA UN PAIJA

PASAKA SEPTIŅOS TĒLOJUMOS





PERSONAS

MAIJA.

PAIJA.

VARIS.

SVILIS, saukts PATS.

DANGA, saukta PATE.

PLASKA.

ZĪLE.

VĀLODZE.

VIRPA.

CIESA.

LAIMA.

KVĒLA.

ZAIGA.

SPULGA.

STARA.

ROTA.

RIETA.

LĪGA.

VELĒNU VECĪTIS.

KAUPIŅŠ.

SAMTCEPURE.

ŅURGA.

CEIPS.

SKRITALS.

ASTOŅI VELNA BĒRNI.

SPĀRĪTES.

MEŽMEITAS.

SAULENĪTES. MĀKOŅSIEVAS. PUTEŅU

KŪLĒJI. SPĒRĒJI. KRUSAS BĒRĒJI.

ĻAUDIS.
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PIRMAIS TĒLOJUMS

SENLAIKU PAGALMS.

Pa labi nams, pa kreisi klēts. Vidū dibenā dārzs. Liepa. Galds. Sols. Suņu būda klēts

galā. Virs tās no dārza pārkāries ķiršu koks. Dārzā aiz žoga rozes.

ZĪLE, VĀLODZE, VIRPA, CIESA viena pēc otras no dažādām pusēm.

ZĪLE. Maija, Maija! Ūhu, Maija! Pate sauc! Projām.

VĀLODZE. Maija, ūhu! Pate prasa, kur malums. Pagaidījusi. Nu, nāc vai ne-

nāc! Būt tev būs! Projām.

VIRPA. Ūhu, ūhu! Maija! Pate sūta. Ej, plēs skalus! Ej, nes ūdeni!

CIESA to izsmiedama. Maija, ūh! Ej, pūt stabuli! Ej, ķer vēju!

VIRPA. Tu mani mēdīsi? Še tev! Sit to.

CIESA sit pretī. Še atpakaļ! — Sauc tik Maiju. Dari pati!

VIRPA. Dari pati! Ūdens jānes. Lopi jāredz. Dzijas jāvērpj. Pļāvums jāpļauj.

Kam man plēsties? Lai nāk Maija. — Maija, Maija! — Nu gan dabūs, kad nāks Pate.

Aizskrien. Svilis, patukls, nevarīgi bailīgs, steidzīgi uznāk.

SVILIS. Pate, Pate! Kur tā Pate? Vai jau nikna?

>

CIESA pārgalve. Nikna, nikna!

SVILIS. Dikti nikna?

CIESA. Kūsā kā katls! Vienās putās. Projām.

SVILIS. Vaimanu, vaimanu! Kūsā kā katls! Kā nu iztapt? Ko nu darīt? Kur nu

palikt? Vaimanu, vaimanu! Skraida.

PATE, bramanīgi posta, plata.

PLASKA, kalsnēja, kustīga, iztapoņa, PAŠAI cieši uz pēdām.

PLASKA. Es tik saku. Es tik saku. Tev par daudz laba sirds.

PATE. Redzu, redzu. Man par daudz sirds laba. Pašam bargi. Ko tu te bizenē

kā dundurs dienvidū? Vai laiks lieks? Vai viss darbs padarīts? Vai labumu par velti

gribi ēst?

SVILIS uzšvirkst. Labums, labums! Vai tas tavs? — Sabīstas.
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PATE. Ko? Tu man te pīkstēsi vel? Ej, drāz ecēšas! Vij auklas! Dzen, triec

puišus! Prom! Prom!

SVILIS nobijies. Ūja — ūja! lešu, iešu! Projām.

PLASKA. Vai redz, kā tev uzkliedz!

PATE. Kā man uzkliedz!

PLASKA. Es tik saku, es tik saku. Tici. man: meitas žēl!

PATE. Savas žēl, ne manas.

PLASKA. Kur nu tavas, kur nu tavas!

PATE. Ciešāk grožus pievilkšu.

PLASKA. Tā tik vajag, tā tik vajag! Tev par daudz sirds lai ja. Aug tava paša

bērns. Drīz nāks tautas. Un svešs dzeguzēns še pa kājām, tur pa kājām.

PATE. Vai nu tautu acis stulbas būs, ka mātes meitas neredzēs?

PLASKA. Tās pašas acis redz vienu, redz otru. Ko viņai priekšā vidželēt? Ko vi-

ņai priekšā acu mānīt? Sen jau prom vajadzēja.

PATE. Vajadzēja, vajadzēja! Lai ļaudis mani par to suni tur, ka pasaulē dzīšu?

let jau kā muļķe. Visu darbu padara. Acīs nelec. Kur lai ron iemesla?

PLASKA. Nesaki nekā. Būs labi. Arī man ir sava māka. Gan tev pa prātam iz-

darīšu. Sūti tik to vakarā pie Veļu akas linu vērpt.

PATE. Jā. Ko var, to var! Tā var notikt.

Paijas balss no iekšas.

PAIJA. Ūhu! Sievas! Meitas! Vecenes!

PLASKA. Klau! Puķīte rozīte mostas! Puķīte rozīte ceļas! Skriešu, skriešu!

PATE. Es jau arī pie sava bērna.

PLx\SKA. Skriešu, skriešu! Ūdentiņu ienesīšu, malciņu sacirtīšu, uguntiņu uz-

kuršu, gardumiņu izvārīšu.

PATE. Skrej, skrej! Neba nu tevi piemirsīšu!

PLASKA. Kur nu piemirsīsi! Mīļas kā māsas dzīvojam, mīļas kā māsas satie-

kam. Projām.

PATE. Tad ta māsa! Tenku kule! Plikadīda!

PAIJA no iekšas. Ūh! Sievas! Meitas! Vecenes!

PATE. Es jau pati pie sava bērna! Es jau pati pie sava bērna. Projām.

VARIS, pēc tam MAIJA un LAIMA.

VARIS no pieguļas; laisks un smags. Stāv pagalma vidū, rokas bikšu kabatās,

nožāvājas gari. Rauga gulēt, pirms uz sola, tad uz galda. Nevar. Spīd saule,



65

dzied putni. Atkal nožāvājas. lerauga suņu budu; tur patiks. Bus ena. leguļas

suņu būdā. Kājas laukā.

MAIJA ar grābeklīti un sirpi. Pelēks, vecs svārciņš. Basas kājas. Ved Laimu

kā sirmu māmiņu. Nāc nu, sirmmāmiņ, te uz sola, ēnā, pie liepas! Atpūtīsies, pa-

mielosies, pati tev līdz Pasaules ceļam līdzi aiztecēšu; tad vairs nenomaldīsies.

LAIMA ierauga Vara kājas ārā no suņu būdas. Redz, meit! Tur tās kājas, kas

man ceļu rādīja. Tāpēc vien nomaldījos. Purina Vara kāju. Hej, puis, kur iet ceļš

uz Čuču muižu?

VARIS pa miegiem met kāju gaisā. Tur, tur! Ej tur!

MAIJA izbijusies. Vai, Vari, tu sirmai māmiņai ar kāju ceļu rādi! Cik tu nelabs!

VARIS. Nelabs, — nelabs! Kāds tad lai esmu? Man liela muiža, ko domā! Krāc.

LAIMA. Kādu ļaužu tad šis ir?

MAIJA. Labu ļaužu. Sērdienis. Māmiņa mazu pieņēma krietnos darbos mācīt.

LAIMA smejas. Krietns gan izmācīts.

MAIJA. Kad māmiņa dzīvoja, krietns bija. Un gudrs bija.

LAIMA. Vai sen kā mira tava māmiņa?

MAIJA. Sen. Jau trešoreiz iekūko dzeguze pavasari.

LAIMA. Un tēvs svešu māti ar svešu meitu pārveda? Tev gan grūt, meit?

MAIJA. Nekas! Var iztikt. — Nu, māmiņ, es iešu tev ciema maizīti atnesīšu.

LAIMA. Dzert atnes!

VARIS no būdas. Man ar dzert.

MAIJA. Tev gan nē. Tev ogas mutē karājas.

VARIS. Kur? Uzraušas sēdus. Kasa galvu. Augstu! —
Kaut zinātu. Kaut varētu.

E, nevarēs vis! Lai paliek! Nogulst.

MAIJA. Ai Vari, Vari! Ko tevi tēvs, māte par Vari iesaukuši! Tu jau tīrais Neva-

ds esi un palieci. Projām.

LAIMA iet lēni pār pagalmu un pret visām pusēm izstiepj rokas, svētīdama.

Baltābola medus druvu

Modrai bišu ganītājai;

Sarkandaiļu rožu dārzu

Daiļai rožu kopējiņai;

Raibas govis, platu ragu,

Zīda sprogu avitiņas

Visam labu vēlētājai;

Ābolainus kumeliņus

Čaklu kāju tecētājai.
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Agrrītiņa pļāvējiņai,

Agras dziesmas skandētājai

Baltus rudzus, baltus miežus,

Zelta vārpām kviešu druvu.

Lai ēd sunīts, lai ēd kaķīt's,

Lai ēd ceļa gājējiņis,
Lai ēd visi ļauni ļaudis

Labam lemto labumiņu.

MAIJA ar klaipu maizes un krūzi piena.

MAIJA. Nāc nu, māmiņ! Ēd un dzer, ko Dievs devis. Tik neturi ļauna prāta, ka

nevaru ar tevi ilgi ciemoties. Man vēl dzijas jānotin. Vakar nokavējos.

LAIMA. Kā tad tā? Krietnai meitai tas nepiestāv.

MAIJA. Nepiestāv nu vis. Bet bij tētiņam jāpalīdz.

LAIMA. Tētiņš lai dara pats.

MAIJA. Nezinu, māmiņ, kamēr ienāca svešā māte, tētiņš nav vairs tāds. Nav ne-

kas vairs pa prātam.

SVILIS steidzas, uztraukts.

SVILIS. Maija! Maija! Skrien! Nes! Dod! Svārkus! Jostu! Cepuri! Rauj un

sviež nost.

MAIJA. Tev jau pašam! Tev jau mugurā.

SVILIS. Jaunos! Nes no klēts! Jābrauc!

MAIJA nes prasīto, palīdz ģērbties. Kuru gabalu Svilis novelk, to zemē. Maija
visu saņem. Kur tu brauksi?

SVILIS. Pate sūta. Ar pūķa ratiem Rīgas pilī jātiek. Paijai zvārguļu jostas gri-
bas. Ātri, ātri! \

MAIJA. Tētiņ, es šorīt jau pļavā biju. Pirmo zāli iepļāvu.

SVILIS norūc.

MAIJA. Dienas malumu viena pati samalu. Meitas palīgā nelaida.

SVILIS nikni. Ko man stāsti? Kam man jāzin? Projām.

LAIMA. Kam tu stāsti?

MAIJA. Kam tad lai stāstu?

LAIMA. Vajag darīt, ne runāt.

MAIJA. Bet tak gribas kaut viens mīļu vārdu pateiktu, galvu paglaudītu.

LAIMA. Nu, nu! Dūšu nevajag palaist.

MAIJA. Nē, māmiņ, dūšu vis nepalaidīšu.
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PLASKA uzskrej vējodama.

PLASKA. Vietu, vietu! Taisiet ceļu! Dodiet vietu! Puķīte rozīte nāk! Nost no

kājām! Kas tā par veceni? Abas no kājām!

LAIMA ceļas, nosēstas žogmalā.

MAIJA. Ko tu tik nešpetna? Kad māte dzīvoja, vai cauri līdi.

PLASKA mēdi. Ak māte, māte! No tās bij labums! Kas lēks no tevis? No plika-

dīdas.

MAIJA. Tad es biju saulītē ceļama.

PLASKA. Kā tu drīksti gribēt saulītē ceļama, kad ir Paija? — Puķīte rozīte, pu-

ķīte! Skrej Paijai pretī.

MAIJA Laimai. Telītes padzirdīšu, tad tevi pavadīšu. Projām.

PAIJA vaļējiem matiem, pusapģērbta. Tai seko PATE, PLASKA, ZĪLE, VĀLODZE,

VIRPA, CIESA.

PLASKA saldi. Zvaigznīte uzlēca. Saulīte atspīdēja. Spulga dieniņa atausa. Nāku,

nāku! Lūk, liepu ēnā! Saulīte dzīpariņiem norakstījusi!

PAIJA. Ko ķersties man klāt, adatu zagle! Nost nagus! — Kas sukās matus?

Kas aus kājas?

PLASKA. Es, es! Glāžu kurpītes, diega zeķītes!

PATE. Es pati galviņu izsukāšu.

PAIJA. Nost! Ne man tādu āvēju, ne sukātāju! Kur meitas? Vai meitu vairs nav?

Auniet kājas! Sukājiet matus! Mazgājiet muti! Kura nāks?

MEITAS cita caur citu. Es, es!

PAIJA. Vārnas un žagatas! Izkar mēli.

PLASKA. Sadod, sadod tik pa krietnam.

PAIJA. Nu, nāciet ar! Bet lai jūsu pirkstu pie manas ādas nejūt! Tad dabūsit,

ka nagi noskries!

ZĪLE gar kājām, VĀLODZE, VIRPA darbojas ap matiem.

VĀLODZE režģīdama pinkainos matus. Ak mati, matiņi! Kad kuram tādi būtu!

VIRPA. Kad Maijai tādi būtu!

VĀLODZE. Kur nu tai! Ne matu, ne auguma!

ZĪLE. Ne tādu acu, ne tāda deguna!

PLASKA. Ne gudrībiņas, ne valodiņas! Vairāk nekas kā beržamā grīste!

CIESA pusspitlgi. Darbi labi.



68

PATE. Darbi, darbi! Kas tie darbi, kur tie darbi? Vakar linu diegus atdeva,

desmit spaļu izkratīju.

PLASKA. Redziet nu!

VISAS izņemot Ciesu, sasit rokas. Desmit spaļu! Redz nu, lielā vērpēja!

PATE. Šodien malumu malusi. Eita, skataities! Klons graudiem piebārstīts, i'

riekužu salasīsit! Manu labumu pa vēju laiž!

PLASKA. Koku tik vajag!

VĀLODZE. Smalka darba jau nu pavisam neprot!

PLASKA izrauj no kabatas kādu drēbes strēmeli. Bet skatait to darbiņu! To

jaukumu! Puķīte rozīte ko savām rociņām izmargojusi. Kāda acs to var izskatīt,

kāda roka izstrādāt, kāda galva izdomāt! Pa visām kaimiņu sētām nesu rādīt, pa visu

pasauli nesu tincināt! Še, meitas, laidiet no rokas rokā!

VĀLODZE. To krāšņumu! To jaukumu!

ZĪLE it kā labāk pētīt gribētu, atiet līdz suņu būdai, Virpa seko, abas paklusu.

Vai tas ir adīts vai šūts?

VIRPA. Vai austs vai lāpīts? Vai ņieburs vai skotele?

VARIS paceļ galvu no būdas. Tās ir gailim bikses.

VIRPA. Klau, klau! Smejas.

VARIS. Tie ir cūkai segli.

ZĪLE. Pagaid, pateikšu Pašai. Tad tev būs.

VARIS. Teic! lelien būdā.

PAIJA Vālodzei. Au! Ko tu, vārnas knābi, manus matus plūc? Ja man vienu,

tev visus! Plūc to,

VIRPA pieskrej pie Paijas.

PAIJA Virpai. Ko te bolī savas zaļās vēžacis? Vai es esmu putnu biedēklis?

PLASKA. Ak tu to valodiņu! Kā sprēgāt sprēgā!

PAIJA. Grozaities, pīļu mātes! Ēst, ēst nesiet!

PLASKA. Vai, vai, piemirsu! Man jau gardumiņš būs saviris. Tūlīt, tūlīt!

Projām.

PAIJA. Tūlīttūļa! Vai būs uz pēdām?

PLASKA ar trauku, liela. Paraug nu, paraug! Mēlīti norīsi!

PAIJA parauga. Vē! Vē! Tas esot gardums! Tā jau suņu ēsma! Raganai dod ēst

vārīt! Badā grib mani nomērdēt! Tie esot ļaudis! Ēhh! Raud.

PATE izrauj ēdienu, grūž Plaskai. Še! Nes, lej cūkām. Ņūņa tāda! Übadze nu
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raaces lielmaņiem virumu izvārīt. MierinaPaiju, glāsta. Nu — nu — nu! Es pati!

Es pati iešu savam bērnam labumiņu paraudzīt. Krējumiņu gribēsi?

PAIJA īgna. Negribu.

PATE. Medutiņu?

PAIJA. Negribu.

PATE. Karašiņas pacepšu?

PAIJA. Negribu, negribu, negribu!

PATE saldi smaida. Nu, ko tad? Tad jau vai tīri putna piena mans bērns gribēs!

PAIJA priecīga. Jā! Putna piena gan! Dod putna pienu!

VISAS bez padoma. Putna pienu!

PAIJA Plaskai. Skrej, ej, meklē, dabū! Ja nedabūsi, badā nomiršu. Ne miltiņa

neņemšu, ne putraimiņa, ne cīpsliņas neēdīšu.

PATE. Paija grib, Paija grib! Ejiet! Meklējiet!

PLASKA taisās iet, bet nezina kur. lešu, iešu! Kā tad nu neiešu! Tūlīt iešu.

PAIJA. Visas ejiet, visas! Uz pēdām, prom! Meklējiet!

PATE. Skrejiet, meitas! Visas skriesim! Pa ligzdām, pa krūmiem, pa zaru

zariem.

MEITAS, PLASKA un PATE projām.

LAIMA pieceļas dibenā.

PAIJA ierauga to, iekliedzas. Vai, vai! Sveša sieva! Kur Pate? Kur Plaska?

Meitas!

LAIMA. Nekliedz! Es nekā nedarīšu.

PAIJA. Kas tu tāda esi? Laima nāk tuvāk. Paija nomierinās. Ā, nu es zinu.

Tu esi zīlniece. Visas vecas raganas ir zīlnieces. — Zīlniece, zīlniece, uzzīlē man!

. LAIMA. Ko tu gribi, lai tev uzzīlē?

PAIJA. Uzzīlē, vai es dabūšu princi?

LAIMx\ zīlēdama. Jā, princi tu dabūsi!

PAIJA priecīga, lēkā. Princi es dabūšu! Es dabūšu princi!

LAIMA. Bet par velti vis princis nav. Tas jānopelna.

PAIJA gari. Jānopelna? Kas t' jādara?

LAIMA. Ne daudz, un ļoti daudz. Viss tas, ko dara Maija.

PAIJA. Phe! Tad ta lieta! Viss tas, ko dara Maija! — Bet ko tad dabūs Maija?

LAIMA. Maija? — — Maija dabūs to krācēju. Rāda Vari.
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PAIJA skaudīgā priekā. Ha ha ha! Maija dabūs pelnu rušķi, es dabūšu princi!

— Tu laba zīlniece, bet nelaba padoma devēja. Tu saproti: Maijai jādara, ko tai liek,

un jādabū, ko tā negrib. Es daru, kas man tīk, un dabūju, ko es gribu. Es daru, kas

man tīk. Šodien šā, rītu tā un parīt citādi! Dejo un dzied. Man būs princis, princis,

princis!

VARIS pabāž galvu. Kas te lec un kliedz kā circenis pelnos? No miega izbļāva.

PAIJA. Es būšu princese.

VARIS. Princese! Ja tu būsi princese, tad sētas miets būs tavs princis.

PAIJA. Sumpurnis! Balamute! Nositīšu!

VARIS ielien būdā.

PAIJA atkal lec. Man būs princis, princis!

PATE, MEITAS, PLASKA.

PATE. Še nu še, liesumiņš!

PALL\ izsper Pašai no rokām. Ko te āksties! Vai es to vairs gribu, ko pirmīt

gribēju. — Sauc puišus!

PATE neizprot. Ko? Puišus?

PAIJA. Jā, jā, jā! Es gribu zināt, vai es esmu skaista.

PLASKA. Skaista, skaista! Kā mēnestiņš laisties, kā zvaigznīte mirgo.

VĀLODZE. Tiesa, tiesa! Mēs sakām to dienām, naktīm.

PAIJA. Bet es gribu zināt, vai es patīku puišiem.

VARIS no būdas. Puišiem tu nepatīc!

PAIJA aiztur ausis, kliedz. Ah! Es nevaru dzirdēt, ko tas teic .. . Lai viņš ne-

teic!

PATE. Vai tev tas jāklausās!

VARIS. Es arī esmu puisis, un man tu nepatīc. Melnā vārna sausajā priedē

skaistāka nekā tu.

PAIJA Pašai. Dzen pie velna.

PATE. Dzīšu, dzīšu!

VARIS raušas kājās. Pats pie velna aiziešu. Elles plēšas jaukāk skan nekā tava

valoda. Aiziet.

Ārā dzied.

Mīļā Laima, dievu meita,

Nāc dziesmiņu darināt:

Teic dziesmiņas, dziedi pati

Par jauniem, par veciem.
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PAIJA. Kam tā skaņā balss?

CIESA. Maijai. Maija dzied.

PAIJA. Kam viņa dzied? Es negribu! Es negribu!

PATE Plaskai. Ej apsaukt! Ej apsaukt!

PAIJA. Ko tu apsauksi? Dod man ar dziedāt! Tūlīt es gribu dziedāt! Es gribu

dziedāt!

PATE. Dziedi, meitiņ, dziedi! Kas tev liedz?

PAIJA. Eh — ēh — ēh! Nevar. Es gribu tā kā Maija. Tūlīt, es gribu.

CIESA. Tev nav dziedamās rīkles. Kam nav dziedamās rīkles, tas nevar pa-

dziedāt.

PATE. Ko nu, domā! Tādai sētložņītei būs dziedamā rīkle un manam bērnam

nebūs!
—

Dziedi tik, meitiņ, dziedi!

PAIJA mēģina. Ēh — ēh — ēh! Nevar. Nevaru! Nevaru!

PLASKA. Pagaidi, pagaidi! Es zinu burvi, kas tevi izmācīs.

CIESA. Kam nav dziedamās rīkles, lo nevar izmācīt. Maijai ir dziedamā rīkle.

Tā dzied pati no sevis.

PLASKA. Kā var būt Maijai dziedamā rīkle, kad ir Paija!

PATE. Nebēdā, meitiņ! Gan izmācīs. Burvis izmācīs.

PAIJA mēdī. Burvis izmācīs! Kad pūcei aste ziedēs! Es gribu tūlīt. Tūlīt lai man

ir dziedamā rīkle! Es gribu!

VISAS bez padoma. Viņa grib! Viņa grib! Ko nu lai dara!

PATE dusmās, dūres kratīdama. Bet nu arī ir diezgan! Jādara gals! Tai skaņa-

jai rīklei, kas man te piebļauj visu māju, jādara gals!

Dziedāšana attālinās.

SVILIS uznāk sasteidzies. Te būs tā josta!

PATE. Ak tu tik! ledod pūķa ratus, velkas kā gliemezis!

PAIJA. Zaļa josta! Vai es gribēju zaļu? Lamza tāds! Sarkanu es gribu! Tūlīt dod

sarkanu!

SVILIS. Kur lai ņemu sarkanu, kad teica zaļu?

PATE. Teica zaļu? Pašam ne prāta, ne acu! Kad teica zaļu, varēji atnest sar-

kanu.

PAIJA plūc Svili aiz ausīm. Dod sarkanu! Sarkanu dod!

SVILIS. Vai, vai, vai!
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PATE medī. Vai -— vai — vai! Mans bērns tev vaivaivai! Nu pagaidi tu man!

Lūdzas Paiju. Gan dabūšu sarkanu, gan! Pati aizskriešu ar pūķa ratiem.

PAIJA. Jā—a, aizskrēja! Kur tad biji, kad bij jāskrien! Negribu vairs! Sarauj

jostu, nomet.

PATE. Ej nu, droztaliņ, saulītē, papriecājies ar meitām, palēkājies!

PAIJA. Kas t' es esmu, sienāzis, ka man jālēkā saulītē?

PLASKA. Re, kur nākamā lielmanīša! Negrib vis, lai meitas slinko. Zin, ka dar-

ba laiks!

PAIJx\. Darba laiks! Ja darbs ir zaķis, ko tad stāvi? Laid pakaļ! — Nāciet mei-

tas! Ar meitām projām.

PLASKA. Ak tu cildena mēlīte! Teic ko teikdams, atbildi kā ar atspolīti atsitis!

— lešu, iešu paskatīties, kā daiļi palēkājas. Projām.

SVILIS sēd plats, stīvs, atgāzies. Bail: kas nu būs.

PATE rokas iespiedusi. Nu! —

SVILIS. Nu??

PATE. Par ko tu mani esi te atvedis, es prasu? Par nelgu, par kājminu? Tava

suga man min uz papēžiem. Tava suga man kāpj uz deguna. Visa pasaule smejas,

tu ne redzi, ne dzirdi! Tava suga visur taisa saukumu vien, saukumu vien! Pļāvumā

tik apcērt vārpas, maltuvē izbārsta graudus, vērpumu nodod pilnu spaļu kā eža mu-

guru. Labuma nekur un it nekur! Izlepusi, izvēlīga! Maize esot pelnaina. — Nu, es

tev vēl došu pelnus rīt! Salmu kūlis esot par prastu. Palagus lai dodot! Slēžu pala-

gus lai tai šūdinu. Ha, ha! Uz kādiem tad es pati un mans bērns, ja viņa uz

slēžu palagiem! — Ja sāks nākt tautas, kur es viņu slēpšu! Un ja slēpšu, tad būšu

tā sliktā. Bet vai var rādīt pasaulei to mazo prātiņu, to neveiklo tikumiņu, to bālo

naktspamašu?

MAIJAS balss ārā:

Krūmi, krūmi, meži, meži,

Manu balsi atdodiet!

Nu man jauna vasariņa,

Kur balsītes vajadzēs.

PATE nezina ko no dusmām. Dzirdi, dzirdi! To skaņo rīkli! Piebļauj māju, pie-

bļauj lauku! Manas ausis plīst pušu. Es nevaru, nevaru vairs! Vai mans bērns to

darītu. Vai mans bērns tā savu rīkli palaidīs! Dziesma tuvāk. Ai, ai! Nevaru nevaru!

Aizbāž ausis. Man jābēg! Jābēg no mājām laukā. Paliec tu ar savu sugu. Jābēg, jā-

bēg! Saķer galvu, aizbēg.

SVILIS uztraukts skraida.

MAIJA uznāk. Nu, sirmmāmiņ, darbi apdarīti. Ja nu esi atpūtusies, patecēšu tev

līdzi līdz Pasaules ceļam, tad tu vairs nenomaldīsies.
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LAIMA. Labi, meitiņ! Bet vai vēl kājām būs viegluma?

MAIJA. O, sirmmāmiņ, palūko! Dejo un saduras ar Svdi.

SVILIS bargs. Ko tu te — lustēs un ziņģēs cauru dienu? Nevar ne aizklausīties!

MAIJA. Vai, tētiņ, tu jau mājā?

SVILIS. Ej nost!

MAIJA. Vai es ko ļaunu daru?

SVILIS. Laba jau nedari. Lēkātājs nav darītājs. Lustēs un ziņģēs vien. Savaldi

skaņo rīkli! Lai vairs nedzirdētu. To es tev piesaku.

MAIJA. Tētiņ, tu man vienīgo prieciņu aizliedz.

SVILIS. Pie darba nevajag prieka. Liela jau esi, bet tikuma maz. Labumu pa

vējiem izlaid. Darba nemāki. Vērpums spaļains, maltuve graudiem piekaisīta.

MAIJA. Vai, tētiņ, kas tev to stāsta?

SVILIS. Vai man jāstāsta? Vai man pašam acu nav? Es tev saku: uzvedies go-

dam! Citādi man kauns no tādas meitas. Projām.

MAIJA. Vai, vai! Kas tas bij? Pēdējos vārtiņus aizvēra! Skumst.

LAIMA. Neskumsti! Ja vārtiņus tev aizvēra, pasauli atvēršu. Noskūpsta tai acis.

MAIJA. Ai sirmmāmiņ, nožilba acis. Ko es redzu!

LAIMA. Tepat veco liepu.

MAIJA sapņainā tālumā.

Redzu gan to veco liepu,

Bet aiz liepas tālus laukus,

Bet aiz laukiem baltus ceļus,

Bet aiz ceļiem rudus kalnus,

Bet aiz kalniem zilu jūru,

Bet aiz jūras rožu dārzu,

Pašā vidū zeltozolu,

Galā trejdeviņas saules!

LAIMA aizkāp Maijas ausis.

MAIJA. Ai, ai sirmmāmiņ, ko es dzirdu?

LAIMA. Bezdelīgu kārtsgalā.

MAIJA.

Bezdelīga, vidžulīte,

Sauc mani vārdā!

LAIMA.

Sauc tevi vārdā,

Saka tev labdienas

No brāļiem, māsiņām.
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MAIJA.

No brāļiem, māsiņām?

Kas tie ir, sirmmāmiņ?

LAIMA.

Bitīte žiglā

Baltziedu vālā,

Sudraba miglā

Zvaigznīte tālā,

Ķirzata glodā,

Pa akmeņu pilīm
Kas šaudās un lodā,

Lietiņš, kas čabina,

Vējiņš, kas grabina,
Brālītis Saulstaris,

Mirdzošais rītsveicis,

Visu zemju skaistule

Māsiņa Sārtroze.

Viss, kas uz pasaules margo un zvīļo,

Sūta tev labdienas, viss tevi mīļo.

Laima nozūd.

MAIJA.

Viss, kas uz pasaules margo un zvīļo,

Sūta man labdienas, viss mani mīļo.

Viss mani mīļo! Ai sirmmāmiņ, cik jauki! Neredz vairs Laimu. Sirmmāmiņ, kur tu

esi?

PLASKA, PATE uznāk.

PATE. Ko, tu še esot svešu vazaņķi ēdinājusi?

MAIJA sāpīgi. Nav. Nav jau viņas vairs.

PLASKA rāda maizi un piena traukus. Nu paskat, vai nav!

Px\TE. Ēdināt, dzirdināt, manu labumu pa vējiem putināt. Manu mantu vazaņ-

ķiem atdot!

MAIJA. Mīļu, sirmu māmiņu tikai paēdināju.

PATE. Tikai paēdināji? Tā? Piegāji kā pie sava un ņēmi?

MAIJA. Vai tas nav mans? Vai nav mana tēva, manas māmiņas padomiņš?

PLASKA. Redz, ko pasaka!

PATE. Ko? Tu to uzdrīksties? Man acīs lēkt? Man teikt, ka tā tava manta? No

mājām prom! Pie vilkiem prom! Mežā prom!

MAIJA. Tā nav tava vara. Darbu vari uzlikt, cik spēj, no mājām aizdzīt ne-

spēj. No mājām prom neiešu.
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PATE. Ak darba! Nu tad pagaidi. Darbu dabūsi. — Podu linu savērpsi, tad

vari palikt.

PLASKA tītiņa. E—ē! Ko nu teiks!

MAIJA. Savērpšu.

PLASKA. Nakts sprīdi gara.

PATE. Nedomā skalu plēst. Gaišā istabā sust! Mēnesnīcā. Pie Veļu akas. Pie

Veļu vītoliem, tur tev vieta.

MAIJA. Kur lini?

PATE. Ej, tev iedos!

MAIJA projām.

PATE Plaskai. Gādā, ka mani suņi tiek vaļā, kad šī iet. Lai ceļu vairs atpakaļ

neatrod. Neaizmirsti!

PLASKx\ iztapdama. Gādāšu, gādāšu! Kā nu es to aizmirsīšu! Abas projām.

Priekškars.
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OTRAIS TĒLOJUMS

PIE VEĻU AKAS.

Pa kreisi dibenā Veļu aka, pussagruvušiem, zaļi apsūbējušiem grodiem. Pa labi, vairāk

priekšā pieguļnieku būda. Aiz tās paliels akmens. Akmeņi arī kreisajā pusē. Dibenā

vītoli. Aiz vītoliem pļava. Mēnesnīca, netālu no akas MAIJA sēž uz akmens un vērpj.

Blakām ūdens krūze un linu nasta. VARIS guļ būdas priekšā; krāc šad tad.

MAIJA klusi dzied.

Saule, saule gavilēja:

Sērdienei kāzas dzēra.

Saule vilka zīda svārkus,

Līdz zemītei locīdama;

Mīļā Laima sagšu sedza,

Līdz zemīti pušķodama;

Dieva dēli zirgus jūdza

Sudrabiņa ratiņos.

Mēnestiņis līdza brauca

Mirdzēdamis, vizēdams.

VARIS atmozdamies it kā no dziesmas. Imitē skaņas. Aaha! Baaah! Atkal man

viens aizbiedē miegu! Kā es laižos guļus, tā man aizbiedē miegu! Tām tīšām!

MAIJA. Jā, tām tīšām! Vai tev tagad jāguļ? Tev jāgana zirgi. Ej lūko, vai jau

nav auzās!

VARIS. Jāgana zirgi! Vai t' es esmu lākturis, kam katru nakti uz vakts jāstāv?

MAIJA. Katram savs darbs jādara.

VARIS žāvājas. Lai velns dara darbu!

MAIJA. Velns tava darba nedarīs. Tu drīzāk darīsi velna darbu, ja tāds sliņķis

paliksi.

VARIS. Es ar mieru. Maza bēda, velnam par kalpu! Dzīvo cepuri kuldams.

Strādā kā gailis un ēd kā zirgs, jo gaļas kā malkas. Bet te — mute sūra vien no

auzu ķīseļa. Pē! Do' dzert, lai noiet nelabums.

MAIJA. Še stāv ūdens krūze.

VARIS. Kur?

MAIJA. Man līdzās.

VARIS. Klāt nenāk.
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MAIJA. Pati neiet.

VARIS. Nu, tad nekā!

MAIJA aiznes viņam ūdens krūzi. Kur tevi tādu liks? Tu jau drīz pie vietas pie-

augsi. Staigāt aizmirsīsi.

VARIS padzēries. Kam man būs jāstaigā? Kad tu visus darbus būsi apdarījusi,

tu mani paņemsi kupaprecē un panēsāsi pa pasauli.

MAIJA. Ej nu pieskati zirgus! Kā būs bijuši auzās, ta' tev trīs dienas vairs ēst

nedos.

VARIS. Par ko man siksna? Sajozīšu vēderu, būs miers.

MAIJA. Kam tu saspītēsi? Tu spītē darbam. Vai darbs vainīgs?

VARIS. Par ko es nevaru spītēt? Vai darbs man brālis?

MAIJA. Nu ja, ka brālis. Vēl vairāk kā brālis. Viņš jau tev atdod visu. Pats tev

ieliekas rokās. Viņš jau tikai gribas būt darāms. Un tad viņš tev ar spēku pielej

dzīslas. Ar prieku pielej sirdi. Ar veiksmi locekļus. Ar gudrību prātu. Jo viņš jau

gudrāks par gudru. Tik pats sevi padarīt nevar. Viņš ir kā apburts. Apburt sevi ne-

var. Tas jādara cilvēkam.

VARIS izlaidīgs. Buri, buri buramo, es gulēšu guļamo! Kad man dotu vaļu da-

rīt, ko es gribu, es tik gulētu no rīta līdz vakaram, un no vakara līdz rītam. Gari

žāvājas.

MAIJA. Un sajoztu vēderu.

VARIS neparasti dzīvi. Un ēstu. Ēstu! Ēstu! Stirnas un vēršus! Briežus un aunus!

MAIJA. Klau, zirgi auzās!

VARIS. Tev plānas ausis. Es nekā nedzirdu.

MAIJA. Nobradās lauku!

VARIS. Lai! Vai tik vien auzu pasaulē!

MAIJA aizskrej izdzīt zirgus.

VARIS liekas uz auss un krāc.

PAIJA, grezni ģērbta, ZĪLE, VĀLODZE, VIRPA, CIESA un citas meitenes uzskrej

dibenā.

PAIJA citām. Klau, Maiju sabaidīsim, ratiņu apsviedīsim, vērpumu izārdīsim, pa

krūmu krūmiņiem dzijas izstaipīsim.

CIESA. Jokosimies un spokosimies!

PAIJA. Bet kur viņa ir? Nav!

CIESA. Nav/ Tur tik tas krācējs. Skatait!
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VISAS jautri. Lūk, lūk, tas krācējs! Sadodas rokās, ieslēdz Vari griezdamās un

dziedādamas.

Kas dārzā, kas dārzā?

Dundurs rožu dārziņā.

Viena pēc otras, garām skrienot, bargi noliecas Varim pie auss.

ZĪLE. Kas par dundur'? jūras krācējs!

VĀLODZE. Kas par dundur? Aukas šņācējs!

CIESA.

Vāles vāzējs,

Kalnu gāzējs,

Zemes spārdis,

Pasaules ārdis.

VIRPA.

Zvaigžņu grāvējs,

Koku rāvējs,

Mežu rūcējs,

Pērkondūcējs!

VISAS Varim ausīs. Brrr! Brrr! Ššš!

VARIS sit abām rokām pa gaisu, bet krāc tālāk. Meitas atbēg nost.

MAIJA uznāk un nosēstas vērpt.

PAIJA dod meitām zīmi palikt dibenā. Tuvojas Maijai kaitinādama un tītīdama.

Man zīžu drānas. Man baltas kājas. Man zelts un sudrabs. Man slēžu krekls. Tev ne-

kā! Tev nekā! Ve! Ve! Tev veci lindraki! Tev skrandaina villaine. Tev pakulu krekls!

Tev basas kājas! Rausta Maijai aiz drēbēm, aiz matiem, sper viņas basajām kājām, to-

mēr arvien baidīdamās, kā karstu pieķerdama. Kad tas nedara iespcddu, sāk citā tonī,

griezdamās un dejodama. Es būšu princese! Es esmu princese! —Tu pelēka pelnrušķe!
— Man zīlniece zīlēja! Princi man zīlēja. — Tev ar zīlniece zīlēja. — Kad tu zinātu,

ko zīlēja? Ha, ha, ha! Sit knipjus un griežas. Es gan zinu! Ha, ha, ha! Nepanākusi

savu, dusmām augot. Kod mēlē, ja gribi zināt! Bet es neteikšu! Ahā! Neteikšu! Ci-

tiem pateikšu! Citiem gan pateikšu! Tev neteikšu! Sačukstas ar meitām, rādīdama

Vari. Dzird saucam: Skrandu princis! Skrandu princis! Meitas smejas. Paija atkal

tuvojas Maijai. Izlikdamās. Nu nāc! Nu nāc! Mēnesnīcā parotāt, kā bitīte palodāt!
Mācas tai virsū.

MAIJA. Laid! Man darbs!

PAIJA. Zinu, zinu, zinu! Jāsavērpj trīs podi linu. Tītīdama. Ek, ek! Jādara, ko

liek. Jāskrej, kur dzen. Jāvelk, ko krauj. — Es daru, kas tīk. Es daru, ko gribu. Es

daru par spīti! Par spīti! Piepeši pieskriedama, mēģina tai izraut vārpstiņu no rokām.

MAIJA draudīgi. Darbu liec mierā!

PAIJA bailēs atlec atpakaļ, bet tad atkal klāt. No vietas nevari pakustēt! Nekā

man nevari padarīt! Ek, ka iedevu dusmas! Ek, ka iedevu dusmas!
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MAIJA mierīgi. Tad jau ods arī man varētu dusmas iedot!

PAIJA nevaldāma. Spārdās kājām un krata rokas. Tad iedošu tev dusmas! ledo-

šu! ledošu! ledošu! Pagaidi! Sargies! Sargies!

MAIJA mierīgi vērpj.

PAIJA meitām.

Klausait, ko saka!

Ātri, klusi,

Katra uz savu pusi!

Kā viesulis pieskrejiet,

Vārpstiņu atņemiet,

Kodaļu izplūciet,

Dzijas saraustait!

Pa krūmu krūmiņiem aizstiepiet,

Kur bija, kur palika?
Neviena vairs nezin, kas darīja!

CIESA. Spokosimies un jokosimies.

CITAS. Jā, jā, jā! Visas uz pirkstgaliem apiet Maiju.

PAIJA. Redzēsi, ka iedošu dusmas, kad darbs būs izpostīts! Kad aizdzīs no mā-

jas! Kad aizdzīs no saules!

MEITAS gāžas no visām pusēm, Maiju biedēdamas. Uhuhh! Uhuhh! Uhuhh!

Grib izraut vārpstiņu.

MAIJA vārpstiņu sargādama. Vai, vai, māsiņas! Tā nedarait!

MEITAS apraujas, aizlien.

PAIJA meitām. Nekas netika? — Atkal tai virsroka! Paceļ akmens šķilu. Lūk,

ko atradu! Akmeņa šķilu, asmeņa asu! Ar šo vārpstu satriekšu! Tai sirdī iedzelšu!

Slepus uzbrūk Maijai, to ievainot. Še tev!

MAIJA vārpstiņu pie sirds, sargādama. Vai! Vai!

PAIJA ar meitām aizskrien, izņemot Ciesu un Zīli, kuras paliek redzamas.

VARIS sēdus, samiegojies. Kas rūca? Kas dūca? Kas grāvējās?

MAIJA pateicīgā izbrīnā. Asmens sirdi meklēja, bet vārpstiņa izglāba. Sabīstas.

Vārpstiņa? Vārpstiņa asinīm noplūdusi! Vērpumu notraipīs! Ko nu darīšu? Kur to

mazgāšu? — Veļu akā! Veļu akā to mazgāšu! Steidzas pie akas. Skatās iekšā. Brī-

nās. Kas tas? Mēness! Apaļš, liels mēness akā spulgo!

Stīgo un staro,

Krustu šķērsu zaro!

Liecas dziļāk.

Smilts dzelmē tik balta,

Kā dzirnūs malta.

Akā sauc- Maija!
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MAIJA. Klau, sauc! Mani sauc! Kas dzelmē sauc? Liecas dziļāk. Vārpstiņa iz-

krīt no rokām. Vai, vārpstiņa iekrita! No rokām izrāva. Kas izrāva vārpstiņu? At-

dod man vārpstiņu! Pazūd akā. No akas vēl sauc: Vārpstiņu!

CIESA. Vai! Kas tas bij?

ZĪLE. Akā iekrita! Abas projām.

PLASKA paceļas aiz grodiem.

Nobūru, nobūru,

Vārpstiņu no rokām izrāvu,

Pazemē aizmetu!

Ar vēja zirgiem vairs nesadzīs!

Nu tā vairs virszemi neostīs!

Pazūd aiz akmeņiem.

VARIS. Vai vēl es krācu? Vai vēl es sapņoju? Berž acis. Kur viņa palika? Akā

nozuda! Pikts. Ko tāds muļķa skuķis! Vai lai es pakaļ lecu? — Nelēkšu! Jā,

bet — jā, bet — ko nu lai iesāk? Kur nu lai paliek? — Nu kauču vai stāvu velnam

par kalpu jāpaliek! — Lai nāk! Hej! Velns, šurp! Velns, šurp! Še kalps!

ŅURGA parādās aiz akmens. Stiepj roku. Še, saimnieks!

VARIS noskata to rāmi no galvas līdz kājām. Ak tad tu tas esi? — Hm. Tu ne-

maz tāds neesi. — Diez vai tu pavisam esi riktīgs velns?

ŅURGA sašutis. Kas velns, kur velns? Vai lai es simtstūkstoš gadu vienā ādā stai-

gāju? Es esmu lielskungs Ņurga no Akmeņu muižas.

VARIS. Lielskungs Ņurga no Akmeņu muižas? Ko tu laba dari tai Akmeņu

muižā?

ŅURGA. Kad atnāksi, tad redzēsi. Nu, līkop!

VARIS rāmi gaiņā. Na, na, na! Tik viegli vis ar abām kājām ellē nelec! Uzlūko to

no malas. Darbs?

ŅURGA. Darbs? Darbs — darbs! Darba nekāda. Tikai uguni pabikstīt, kamēr

manis paša nav mājās.

VARIS apmierināts. Hm. Gaļa?

ŅURGA. Gaļa? Trīs vērši par dienu.

VARIS. Hm. Alga?

ŅURGA. Alga? Tik, cik varēsi panest gada galā.

VARIS. Zelts?

ŅURGA. Kas tik acīm patiks.

VARIS apdomājis. Lai iet! Līkop!



82

ŅURGA. Līkop! Roku sniegdams aizrauj Vari aiz akmens.

PAIJA ar meitenēm.

VĀLODZE. Kur viņa palika?

ZĪLE. lelēca akā.

VIRPA. Es neredzēju.

CIESA. Es redzēju.

ZĪLE. lelēca, ielēca!

CIESA. Vārpstiņa iekrita.

PAIJA. Skriesim turp, skriesim turp!

Visas ap aku, skatās iekšā.

ZĪLE.

Mēness stīgo un staro,

Krustu šķērsu zaro.

Maijas nav!

CIESA.

Smiltiņa balta

Kā dzirnavās malta,

Maijas nav!

VISAS. Kur Maija?

CIESA. Es zinu. Izkrita zemei cauri. lekrita pazemē.

PAIJA. Pazemē? Kas tā par pazemi?

CIESA. Pazeme ir pazeme.

PAIJA kā iedegusies. Es arī gribu pazemē. Pazemē! Tūlīt pazemē!

CIESA. Nu tad lec akā!

PAIJA piepeši. Akā? Jā, akā! Es gribu pazemē. Es lēkšu akā. Kad Maija pa-

zemē, es arī gribu pazemē!

CIESA. Nāciet prom! Akā ir būrums. Būrums velk velkamo. Būrums sauc sau-

camo.

VISAS. Prom, prom! Sagrābj Paiju pie rokām, velk atpakaļ.

PAIJA. Laidiet vaļā!

VĀLODZE. Nelaidiet, meitas! Ciesai. Skrej, sauc Pašu, skrej, sauc Pašu!

CIESA projām.

PLASKA no akas puses. Vai, vai! Kas kaiš puķītei rozītei? Ko grib puķīte rozīte?

ZĪLE. Grib lēkt akā. Grib tikt pazemē.
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PLASKA. Vaimanu, vaimanu! Ko nu izdarīs? Kur Pate, kur Pate?

PAIJA. Negribu Pašas! Gribu pazemē!

VĀLODZE. Nāk jau, nāk jau!

PATE pēsu pēsumis, tūdaļ sizdama, kurai meitai krīt. Še, še, še, še! Vai tā sar-

gāt manu bērnu? Vai tā glabājat manu bērnu? Saldi. Kas tad kaiš manai rožla-

piņai? Ko tad dara manam dūku balodītim?

PAIJx\. Neskaries klāt! Es gribu pazemē!

PLASKA. Viņa grib! Viņa grib! Turiet, meitas!

PATE. Laidies, meitiņ, pa virszemi, kur patīk. Pūķu ratus došu. Melnos krauk-

ļus atsaukšu. Piektnakt pilns mēness. Pati uz sava kumeļa izjādināšu.

PAIJA. Negribu pūķu ratu. Negribu melno kraukļu. Pazemē gribu. Kā Paija

izraujas meitām no rokām, tā atkal to satver Pate un Plaska.

PATE Ciesai. Skrej, nes spilvenus! Piecas meitas, desmit meitu lai nes spil-

venus!

CIESA projām, drīz atkal atpakaļ.

PLASKA. Puķīte rozīte, pieņem prātu!

PAIJA. Maija ielēca pazemē, es arī gribu pazemē! Man viss jādara, kā Maija

dara, tad es dabūšu princi! Tā ragana uzzīlēja.

PATE. Princi!

PLASKA. Tad nekā nevar darīt!

CIESA. Maijai papriekš vārpstiņa iekrita, tad tik pati ielēca.

PAIJA. Ej, nes vārpstiņu! Ciesa projām.

PATE. Nelec labāk, nelec, meitiņ!

PAIJA. Kad es gribu, tad es gribu.

MEITAS. Kad viņa grib, tad viņa grib!

Citas meitas nāk ar klēpjiem spilvenu.

PATE. Nesiet, nesiet! Metiet akā! Metiet akā!

Meitas dara to.

CIESA uznes vārpstu. Še, vārpsta.

PATE. Apdomājies, meitiņ, pieņem prātu! Turiet viņu, meitas!

PAIJA izraujas, atgrūž visas nost. Es gribu! Kad es gribu, tad es gribu!

VISAS izņemot Ciesu un Zīli, nokrīt ar rāvienu gar zemi. Viņa grib! Viņa lec!

PAIJA iemet papriekš vārpstiņu, ielec.
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ZĪLE pie akas.

Tik mēness stīgo un staro,

Krustu šķērsu zaro.

CIESA skatās akā.

Smiltiņa balta,

Kā dzirnavās malta.

Ne Maijas vairs, ne Paijas!

VISAS skatās akā.

Ne Maijas vairs, ne Paijas!

Priekškars.
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TREŠAIS TĒLOJUMS

PIE VELĒNU VECĪŠA.

Sudrabaini sirmi nokārušies koki. Pagalms ar sirmu zemu velēnu valni un vārtiņiem.

Vienā pusē sirma velēnu mājiņa, tai pretī sūnu pirtiņa. Pie mājiņas velēnu sols, uz

kura, galvu rokā atspiedis, guļ VELĒNU VECĪTIS, garu, pinkainu bārdu, netīrs un

skrandains. Pie vārtiem, uz ceļa atspiedies, vārtu sargs KAUPIŅŠ, krupja izskatā, tu-

vāk mājiņai nama uzraugs SAMTCEPURE, kurmja izskatā. Visi trīs kā nekustīgas fi-

gūras. Krēslains. Nosit dobjš zvans.

KAUPIŅŠ. Simts gadu apkārt!

VELĒNU VECĪTIS. Vai pirtiņā uguns vēl nav?

SAMTCEPURE. Nav.

KAUPIŅŠ. Nav.

SAMTCEPURE. Es gaidu jau piecsimts gadu.

KAUPIŅŠ. Es tūkstoš.

VELĒNU VECĪTIS. Es desmittūkstoš.

Kad tas būs un kad tas nāks,

Kas mani baltu mazgāt sāks,

Tas, kas pats būs tīrs un spožs,

Sirdī taisns un prātā drošs!

Visi trīs nokāp galvas.

KAUPIŅŠ. Nāk! Balta ēna pārskrēja.

VELĒNU VECĪTIS. Labs cilvēks nāk!

SAMTCEPURE uztraukti. Cilvēks! Cilvēks!

KAUPIŅŠ uztraukti. Cilvēks! Cilvēks!

MAIJA parādās aiz vārtiem.

MAIJA. Labdien, nē, labvakar, tētiņi, vectētiņi! Vai drīkst ieiet jūsu sētiņā?

KAUPIŅŠ. Nāc!

MAIJA Kaupiņam. Mīļais, labais vectētiņ, vai neesi manu vārpstiņu redzējis?

KAUPIŅŠ rāda Velēnu vecīti. Ej pie tā. Tas desmittūkstoš gadu gudrāks par

mani.
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MAIJA. Mīļais, labais vectētiņ, vai neesi manu vārpstiņu redzējis?

VELĒNU VECĪTIS. Tu jautā man, es jautāšu tev. Kādu ceļu šurp atnāci?

MAIJA. Labu ceļu.

VELĒNU VECĪTIS. Ļaunā pamāte tevi suņiem rīdīt lika.

MAIJA. Lika gan, bet suņi jau mani nerēja. Tie bij Duksis un Krancis, kurus

es slepus paglaudīju un kauliem baroju. Viņi jau gan nāca kā vējš man pakaļ, bet tad

es sacirtos atpakaļ un sāku smieties, un viņi tad ar tik astes luncināt un smilkstēt un

man rokas laizīt.

VELĒNU VECĪTIS. Ļaunā māsa tev sirdī iedzelt gribēja.

MAIJA. Bet viņa jau neķēra. Vārpstiņa izglāba.

VELĒNU VECĪTIS. Ļauna ragana tev vārpstiņu no rokām izrāva, pašu akā ierāva.

MAIJA. Bet vai ar to kas ļauns notika? Lūk, es jau tepat esmu! Labā pasaulē

iekritu. Labi gari vien vadīja. Vējiņš bij ērkšķu krūmā sapinies. Atraisīju. Par to

mani uz spārniem pacēla un panesa kādu gabaliņu. Tad bij darbiņš padarāms.

VELĒNU VECĪTIS. Kāds darbiņš?

MAIJA. Krāsniņā maizīte dega. Izvilku. Kukulīši aiztecēja brūnām kājiņām virsze-

mē bada ļaudis barot. Ir man iedeva riecentiņu. Vai tu arī gribi gabaliņa?

VELĒNU VECĪTIS. Glabā vien, ko pati pelnīji. Tas zemes spēks. Kad ēd no tā,

var no akmens virvi plēst, no ūdens cirvi tēst. Un piemini manus vārdus: Spēks ro-

das tik vienreiz. Kam maizīti vēlēsi, tam arī viņu atdosi. Nu, ko laba vēl redzēji?

MAIJA. Redzēju ziedu liepu. To bij aizstājis sirseņu bars. Aizdzinu. Ziedu liepa,
lūk, ziedu zaru slotiņu iedāvāja.

VELĒNU VECĪTIS jūsmīgi.

Liepu zaru slotiņa

Pirtī perama,

Kā mīļa rociņa

Locekļu audus

Atkal tā dara

Jaunus un glaudus.
Tai tāda vara!

KAUPIŅŠ saldi ilgodamies. Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE saldi ilgodamies. Ai, ai, ai!

MAIJA. Tad ieraudzīju ganu, kas kausiņus greba. Lūdza gans, lai aizskrienot viņa

lopus atgriezt. Tie bij pār deviņiem kalniem noklīduši. Atgriezu. Par to man kausiņu

iedeva. Ik gribas dzert, ik kausiņš pilns! Gards kā vīns un smaržo kā rozes!
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VELĒNU VECĪTIS.

Kā miesa garžo,

Kad rozes smaržo

Garaiņu tvaikā!

KAUPIŅŠ ilgodamies. Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE ilgodamies. Ai, ai, ai!

MAIJA. Tad strautiņu-baltgalvi ieraudzīju. No kalna lēkdams, tas bij iekritis bed-

rē, nekā vairs izkāpt nesaprata. Lūdza, lai bedri atrokot. Atraku, strautiņu vaļā pa-

laidu. Par to man putu gabaliņu iedāvāja.

VELĒNU VECĪTIS.

Baltu putu gabaliņš,

Ak kā spīd un zaigo viņš!

Kad ar tādu miesu kop,

Tad tā atkal jauna top

Tā kā caurspīdīgas, plānas,

Mirdzin baltas zīžu drānas!

KAUPIŅŠ saldi—kāri—ilgodamies. Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE saldi—kāri—ilgodamies. Ai, ai, ai!

MAIJA. Par ko tu tik skumjš, vectētiņ?

VELĒNU VECĪTIS. Kā nebūt skumjam, meitiņ. Desmittūkstoš gadu pīšļi un pu-

tekļi ap manu miesu lipuši. Es esmu nejauks, nejauks!

MAIJA. Manās acīs tu nemaz nejauks neizskaties! Tu esi —- nu, kā visi mīļi

tētiņi.

KAUPIŅŠ. Un es? Kāds esmu es? Drausmains un kraupains,

Pilns rugāju un spuru,

Kas pieskaras, tam duru.

MAIJA. Ko nu tu, tētiņ, bažījies? Tie spuri jau nemaz uz āru nav redzami.

SAMTCEPURE. Visi dūmu dūmi, visi sodrēju sodrēji, visi plēvaiņi piecsimts ga-

dus uz manu galvu biruši!

MAIJA. Bet tava galva ir mīksta kā samts. Ļauj paglaudīt.

Pirtiņā iedegas uguns.

KAUPIŅŠ ekstāzē. Pirtiņa kuras! Pirtiņa kuras!

SAMTCEPURE. Pirtiņa! Pirtiņa!

VELĒNU VECĪTIS. Meitiņ, meitiņ, izdari man darbiņu!

MAIJA. Kā vajag, vectētiņ?

VELĒNU VECĪTIS. Noper mani pirtiņā.
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MAIJA. Ar mīļu pratu, vectētiņ. Ja tik tev pa prātam izdarīšu. — Dod ko uzmest

garu!

VELĒNU VECĪTIS. Pavardā būs maitas kauls. Ar to uzmet garu.

MAIJA. Ko tu nu,runā, vectētiņ? Kas tad ar maitas kaulu garu met? Es gan

zinu! Priekš kam man mans kausiņš? Lūk! Uzmetīšu garu, būs rožu smarža pirtiņā.

Nozūd pirtiņā.

KAUPIŅŠ. Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE. Ai, ai, ai!

MAIJA iznāk. Gars tik mīlīgs un maigs kā pūpolu vālīte. — Kur ņemšu slotiņu?

VELĒNU VECĪTIS. Ērkšķu krūms pirtsgalā. Tur nolauz slotiņu.

MAIJA. Vectētiņ, vectētiņ, nu tu gan esi aizmirsis, kā pirtī peras. Kas tad no ērk-

šķiem slotiņu griež! — Pag, man tak ir slotiņa! Lūk, še! Nopēršu ar liepziedu slotiņu!

Bet kur ņemšu ziepes?

VELĒNU VECĪTIS. Izņem akmeni no paslieksnes. Tās būs ziepes.

MAIJA. Nē, vectētiņ, tās nu gan nebūs ziepes! Lūk, mans putu gabaliņš! Tās

būs ziepes! Nu nāc pirtī, tētiņ!

VELĒNU VECĪTIS. Nevaru paiet, meitiņ. Paņem mani aiz bārdas un aiz velc!

MAIJA. Ak tu jocīgais vectētiņ! Lai viņu aiz bārdas pirtī velk! — Nu nāc, aiz-

nesīšu !

VELĒNU VECĪTIS. Es esmu smags, meitiņ! Visi pīšļu pīšļi man kaulos!

MAIJA. Bet man zemes spēks un zemes asinis kaulos! Uzceļ Velēnu vecīti un ie-

ved to pirtī.

KAUPIŅŠ osta gcdsu, aizgrābts. Rožu smarža kā vīna garža!

SAMTCEPURE. Liepslotiņa mīksta, kā vīkstīt vīksta!

KAUPIŅŠ. Putu košums, kā mēness spožums!

Izdzirdās stabules skaņas.
SAMTCEPURE.

Klau, klau! Tas ir kas neparasts!

Vai tā ir vabule vai strazds?

KAUPIŅŠ.

Cilvēks savu skaņu nesīs,

Cilvēks savu dvašu dvesīs.

Viss kūst vaļā, viss iet vaļā,

Briest un tūkst kā zemē zaļā!

SAMTCEPURE izbrīnījies.

Rau, galva man klanās,

Un kājas stingras!
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KAUPIŅŠ.

Arī manas! Arī manas!

Stingras un vingras!

Abi piepeši uzlec, taisa stūrainas kustības un, stabulei uzsākot dejas motīvus, sāk gro-

teski dejot.

SAMTCEPURE. Es stāvu kājās. Es griežos. Es skrēju.

KAUPIŅŠ. Es ceļos! Lecu! Lēkāju! Deju!

SAMTCEPURE. Ir es to varu. Laid vaļā! Dod roku!

KAUPIŅŠ. Še roka! Un laidīsim līci un loku!

SAMTCEPURE. Un krustu un šķērsu. Un lingu un laidu!

KAUPIŅŠ. Un ripā sviesties! Un akti raidu!

ABI. Evā! Evā! Evā! Evā!

Evā! Evā! Evā! Evā!

Dejo kādu laiku.

SAMTCEPURE. Nu diezgan! Met mieru! Met mieru! Gana!

KAUPIŅŠ.
Tā neesmu vairs dējis es tūkstoš gadu,

Kopš biju vēl jauns un lielkaupju radu!

SAMTCEPURE. Vai dzirdi? Vai mani? Man sit pat sirds!

KAUPIŅŠ. Nu katrs vietā! Jau nāk no pirts!

Abi vietā un stāv nekustīgi kā sākumā.

SAMTCEPURE. Kad laistu mūs arī!

KAUPIŅŠ. Par velti vis nebūs! .

SAMTCEPURE. Es maksu dotu.

KAUPIŅŠ. Es arī, es arī!

MAIJA izved Vectētiņu no pirts, baltu kā gulbīti. Cik nu tu esi stalts, vectētiņ!

VELĒNU VECĪTIS. Nu jau esmu gan, meitiņ.

MAIJA. Pirtī vēl gars tik jauks un košs. Vai nelaidīsim tavus gariņus arī?

VELĒNU VECĪTIS. Vai tu viņiem to novēli, meitiņ?

Mx\IJA. No visas sirds!

VELĒNU VECĪTIS. Viņi paši pirtiņā netiek. Kas viņiem, skrandainiem, kraupai-

niem, klāt ķersies? Kas viņus, apmīļodams, aizvedīs?

MAIJA Kaupiņu un Samtcepuri glāstīdama. Nāciet, vecīši! No sirds jums laba

vēlu, vieglus kauliņus smaržainā garā dabūt. Ved tos uz pirtiņu.
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ABI. Paldies, paldies, tu zelta meitiņ! Visi pirtiņā.

VELĒNU VECĪTIS noņem no velēnu plaukta 3 šķirstiņus.

MAIJA no pirts. Vai pa prātam tevi nopēru, vectētiņ?

VELĒNU VECĪTIS. Pa prātam gan, meitiņ! Nāc nu savu algu saņemt.

MAIJA. Atdod manu vārpstiņu!

VELĒNU VECĪTIS. Tava vārpstiņa jau virszemē aiztecēja. Prasi citu algu.

MAIJA. Kam man citas vajag?

VELĒNU VECĪTIS. Labu sirdi nenicini!

MAIJA. Nē, vectētiņ!

VELĒNU VECĪTIS. Trijos šķirstiņos trijādi labumi. Pirmā dārgas zīžu drānas —

MAIJA. Kam man zīžu drānas? Paijai ir zīžu drānas. Viņas labuma nedod. Vi-

ņas baidās darba.

VELĒNU VECĪTIS. Otrā zelta pils —

MAIJA smejas. Vai, vectētiņ, vai es zelta pilī kā zelta būrītī sēdēšu! Man mežs

un lauks un pļava un druva, kam man zelta pils?

VELĒNU VECĪTIS. Trešā ir spogulītis. Tas pasaka, kas notiek pasaulē. Bet tur

tu drīksti tik vienreiz ieskatīties.

MAIJA. Spogulis, kas pasaka, kas notiek pasaulē? Jā, tajā ļauj man paskatīties!

VELĒNU VECĪTIS. Pārdomā labi, ko gribi redzēt. Tu tik vienreiz drīksti.

MAIJA. Es jau tev pateikšu. Virszemē ir viens tāds puisis —

par Vari sauc —

labs puisis, tikai drusku tāds — tāds paslinks; es gribu redzēt, kā tam iet!

VELĒNU VECĪTIS. Labi! Skaties!

MAIJA ieskatījusies spogulī. Vai, vectētiņ, kas tas? Kur viņš ir? Kāds viņš iz-

skatās! Kas tā par vietu? Katli un ugunskuri, katli un ugunskuri!

VELĒNU VECĪTIS. Tā ir elle!

MAIJA. Elle! — Palīdz, vectētiņ!

VELĒNU VECĪTIS. Tam palīdzēt nevar.

MAIJA. Kā nevar? Vajag varēt!

VELĒNU VECĪTIS. Ko tu tādam pēc palīga prasi.

MAIJA. Viņš tāds pat kā mēs abi, tētiņ. Tik drusku — drusku paslinks. Es gribu
aiztikt pie viņa.

VELĒNU VECĪTIS. Tur aiztikt nevar.

MAIJA. Tā nesaki, vectētiņ! Man jāaiztiek, un es aiztikšu. Pateic tik ceļu.
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KAUPIŅŠ un SAMTCEPURE iznāk no pirts. Pirtiņā uguns nodziest.

KAUPIŅŠ.
Miesas audi

Mīksti un glaudi!

SAMTCEPURE.

Jauki, jauki, jauki,

Glumi kā tauki!

MAIJA abiem. Mīļie vecīši, kuru ceļu iet uz elli?

KAUPIŅŠ. Uz elli? Vai, meitiņ, to es nezinu. Prasi tam tur. Tas desmittūkstoš

gadu gudrāks nekā es.

Mx\IJA Velēnu vecītim. Vectētiņ, vectētiņ!

VELĒNU VECĪTIS. Kad tev arī ceļu pateiktu, kā tiksi tur iekšā? lekšā tikt tur

var tik ar mīļās Laimas dotu atslēdziņu.

MAIJA. Tad iešu pie mīļās Laimas. — Kādu ceļu iet pie mīļās Laimas?

. VELĒNU VECĪTIS. Stāvu ceļu. Jākāpj, jākāpj, jākāpj.

MAIJA tāpēc ka vectētiņš tik gauss, griežas lūdzoši pie Kaupiņa un Samtcepures.

KAUPIŅŠ. Viņš zin ceļu, viņš zin! Prasi viņam! Viņš pateiks debesu trepīti.

MAIJA. Mīļo vectētiņ!

VELĒNU VECĪTIS.

Balts ādas maisiņš,

Melnmelna saitīte.

Pārtrūkst saitīte,

Saplīst maisiņš,

Izlec princese,

Mākoņu kāpēja.

Pa zaru zariem,

Pa stīgu stīgām,

Pa lapu lapām,

Pa ziedu ziediem

Uzkāpj princese

Līdz debess vārtu.

MAIJA Kaupiņam. Mīļo vecīti, iedod prātiņu atminēt!

KAUPIŅŠ. Kur es prātiņu ņemšu, meitiņ! Mans prātiņš ar baltu bozīti aizkliboja.

MAIJA Samtcepurem. Palīdz tu atminēt!

SAMTCEPURE. Mans prātiņš pa zemes skursteņiem izkūpēja.

MAIJA drosmīgi. Tad es zinu pati!

Pa zaru zariem,

Pa stīgu stīgām,
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Pa lapu lapām,

Pa ziedu ziediem

Uzkāpj princese

Līdz debess vārtu.

Tā ir pupa, baltā pupa, vectētiņ!

KAUPIŅŠ priekā. Uzminēja, uzminēja!

VELĒNU VECĪTIS dod Maijai pupas graudu. Roc baltu smiltiņu, iestādi graudi-

ņu! Dod lāpstu, Samtcepure!

MAIJA. Kur ir balta smiltiņa? Meklē dažās vietās; tad uzrok smilti un iestāda

pupu. Piepeši pārsteigumā izceļ zelt ozola galotni. Tētiņi, skatait, kas man!

Ko smiltiņā atradu. Kā svecīte rokā uzmirdzēja! Zeltozola galotnīte!

VECĪŠI uztraukti un pārsteigti. Kāds mirdzums! Tas nav no šīs zemes! Tas nav

no šīs zemes!

KAUPIŅŠ. Nu es zinu! Vienreiz — vai tas ir diena, vai stunda, vai gari gadi —

es nezinu; bet briesmīgs troksnis atskanēja, deviņas virszemes nodrebēja, gaisma man

gar acīm pašķīda, zemes smiltīs nozuda. Tas ir bijis no tā.

SAMTCEPURE. Tas ir bijis no tā.

MAIJA. Kā acu raugu glabāšu. Mīļajai Laimai par ciema kukuli aiznesīšu.

Paceļas pupas zieds augdams.

MAIJA. Pupa aug! Mana pupa aug!

Pa zaru zariem,

Pa lapu lapām,

Pa ziedu ziediem.

Sveiki, mīļie tētiņi! let no katra atvadīties.

VELĒNU VECĪTIS. Ik rītu celies, ik krietnāka topi!

KAUPIŅŠ. Ik rītu celies, ik skaistāka topi!

SAMTCEPURE. Ik rītu celies, ik gudrāka topi!

MAIJA. Paldies, paldies par visu labu! Mūžu dzīvošu, mūžu jūs pieminēšu. Sāk

kāpt pa pupas zariem augstāk, augstāk, nozūd. Vecīši ar ilgošanos noskatās.

KAUPIŅŠ piepeši. Melna ēna pārskrēja!

VELĒNU VECĪTIS. Nelabs cilvēks nāk!

Visi sastingst savās vietās kā sākumā.

PAIJA no kreisās puses; taisās kāpt pār valni.

KAUPIŅŠ. Pār valni nekāp! Kas labs, tas nāk pa vārtiem.

PAIJA vienu kāju pārcēlusi. Nu, es tavam purnam neprasīšu, kur man jāiet.

Pārkāpj pār sētu, iet pie Kaupiņa un Samtcepures. Apskata tos ar nicināšanu, viebda-
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mas, bet Velēnu vecīti no tālienes. Lupataini, skrandaini, leveraini, kraupaini! Kas

jūs tādi par ņermām esat?

KAUPIŅŠ apvainots. Mēs neesam ņermas. Mēs esam koši un balti, glumi un stalti!

PAIJA. Manās acīs jūs esat lēvari un ņermas.

KAUPIŅŠ. Tavās acīs? Kas tad tu tāda esi?

PAIJA. Vai man tev būs atbilde jādod? Tu tūdaļ man atbildi dosi. Es nāku sūdzē-

ties. Kurš te ir tas kungs, kas tik nelabu pasauli tur?

KAUPIŅŠ. Labu pasauli!

PAIJA nikni. Nelabu pasauli, tev saka. Kā sagrāba mani vējš, tā ripu ripumis, kū-

leņu kūlenis, ausīs dūkdams, aiz matiem plūkdams, ritenī griezdams, pa gaisu sviez-

dams, pie vienas krāsns klāt! Lai raujot maizi ārā! — Jā, lika drusku pagaidīt! Kā nu

es nē, krāsns man svelmi acīs! Un nu kliedz ābele, lai purinot; nu liepa, lai sirseņus aiz-

dzenot; nu strauts, lai šim ceļu atrokot! — Jā, ko domā! Atraduši īsto! Es šiem visiem

pigu! — Bet kā es šiem pigu, tā ābele man: bauc, bauc! pa muguru, strauts: šļāc! acīs

šļakatu, un sirseņi pa rokām, pa kājām, pa muti, pa degunu dzēlumu! Kā nu es gribu

bēgt, vējš atkal aiz skausta sagrāba, šurp atrāva. Kaupiņš un Samtcepure smejas. Ko

te krikšķināt, āža mēles! Es jums gan rādīšu! Pagaidait tik! Bet papriekš pasakait, kur

tā meitene, kas pirmā atskrēja?

KAUPIŅŠ. To tu ar deviņiem vējiem vairs nesadzīsi!

PAIJA. Bet man vajag! Es gribu! Uz pēdām sakait! Sakait! Kad neviens neat-

bild, Paija spārdās kājām un spiedz. Sakait! Sa—a—kait!

VELĒNU VECĪTIS uzsit bargi ar bozi.

PAIJA sabīstas, bet kad redz, ka visi mierīgi, sāk atkal. Sa—a—a—kait!

KAUPIŅŠ. Kā tev vajag no tās meitenes?

PAIJA. Ā! To jums veciem sumpurņiem gan zināt gribētos! Griežas uz papēža un

met Kaupiņam un Samtcepurem knipjus. Lūk, kā! Kad es to izdaru, ko viņa dara,

tad es dabūju princi. Princi, princi, princi!

KAUPIŅŠ. To ko viņa izdarīja, tu nemaz izdarīt nevari.

PAIJA. Kāpēc es nevaru?

SAMTCEPURE jūsmīgi. Viņa mūs pirtiņā nopēra.

PAIJA. Pirtiņā nopēra? Tad ta esot darbs! Kas tādus sakārņus ko pirtiņā neno-

pērt! Kur ir tā pirtiņa? let paskatīties, iznāk. Nu tik turieties! Tūlīt nāksit pie bi-

jāšanas.

SAMTCEPURE bailīgi. Pirtiņa auksta! Ar ko tu pirtiņu kurināsi?

PAIJA. Ar ko šiem jākurina! Vēl jau drusku čūkst! Uzsviedīšu drusku gara.

KAUPIŅŠ bailīgi. Ar ko tu garu uzmetīsi?
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PAIJA. Maitas kauls aizdurve. Ar to garu uzmetīšu.

KAUPIŅŠ. Vai, vai, vai!

SAMTCEPURE. Vai, vai, vai! Kur ziepītes ņemsi?

PAIJA. Lūk, akmens paslieksnē! Berzīšu, ka āda šķīdīs!

ABI bailīgi. Vai, vai, vai!

SAMTCEPURE. Ar kādu slotiņu pērsi?

PAIJA. Lūk, ērkšķu krūms pirtsgalā. Tur slota jau kā likta. Dabū to. Skatait

šurp! Drāzīšu, kur galva, kur acis! Pilnu lāvu ērkšķiem piekaisīšu.

KAUPIŅŠ. Tu ļauna meita! Ja ļaunu darīsi, ļaunu algu iegūsi!

PAIJA. Phe! Jānospļaujas par šā algu! Lai suns ņem šā algu! Putnu biedēklis

tāds!

KAUPIŅŠ nikni. Tu pati sev sodu noteici. Kā putnu biedēklis mājā pāriesi.

PAIJA. Tu man vēl draudēsi! Prom, pirtī!

KAUPIŅŠ. Neķeries klāt! Mēs tavā pirtī neiesim.

PAIJA.- Nenāksit? Tas tik būtu joks! Es gan jūs lūgties iešu? Aiz bārdām, aiz

matiem aizvilkšu. Kuram te tā garākā bārda? Aha! Tā būs tur tam ļēpatam! Grasās

iet pie Velēnu vecīša.

KAUPIŅŠ. Sargies! Tam tu klāt neķeries!

SAMTCEPURE. Sargies!

PAIJA. Kas tad šis tāds par lielu kungu, ka nedrīkstēs klāt ķerties? Aiz bārdas

sagrābšu, ar kāju pasperšu, pats no sevis ieskries pirtī kā ripa! Kā ķer Velēnu vecī-

tim aiz bārdas, tas uzreiz uzlec kājās, liels, draudīgā pozē. Arī Kaupiņš un Samtce-

pure izstiepjas lēnām, draudīgā pozē.

PAIJA, piepešās izbailēs. Man bail! Man bail! Es teikšu Pašai! Va—a—a—a—ai!

VELĒNU VECĪTIS stipri, lielisku žestu. Kaupiņ, uzsper viņu virszemē!

KAUPIŅŠ. Tu pavēli, kungs?

VELĒNU VECĪTIS. Uzsper viņu virszemē!

KAUPIŅŠ. Lai notiek!

PAIJA kliedz.

Tumsa. Rībiens. Metas gaišs.

KAUPIŅŠ. Lai nu skrien deviņas mūžības caur deviņām pazemēm!

VELĒNU VECĪTIS. Miers! lešu nu dusēt velēnu mājiņā! leiet velēnu mājiņā.

Kaupiņš un Samtcepure sastingst savās vietās.

Priekškars. »
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CETURTAIS TĒLOJUMS

DEBESU PĻAVĀ.

Debeszils lauks maigām mākoņšķautnēm. Vārti zelta arkām. Vidū balts debesu kalns,

uz kura sarkanrožu dārzā L a i m a s pil s. Zilgana krēsla.

LAIMAS tērps — balts mirdzošs ar debeszilu mēteli, galvā saules diadēma. SĀULE-

NĪTES līdzīgā, tikai daudz vienkāršākā tērpā — balts svārciņš, josta, maza diadēma.

VARAVĪKSNĪTES — varavīksnes krāsās: ZAIGA — oranža, KVĒLA — sarkana, SPUL-

GA — dzeltena, STARA
— gaišzila, ROTA

— zaļa, RIETA — violeta.

ZAIGA sēž uz debesu šķautnes.

Ai Pērkoni, dusmu vīrs,

Tu mums gauži nodarīji,

Ko tu nāci bargodams
Saules meitai panākstos?

Ko tu nāci bargodams,

Skaudru āvu cilādams?

Tikko vārtus atdarīja,

Nosper zelta ozoliņu.

Vidū spēri, vidū šķēli,

Dienas vidū saule rieta,

Aizsašķīda zelta zari

Pa deviņas pasaulītes.

Nu tek māsas raudādamas,

Zelta zarus lasīdamas;

Zelta zarus gan atrada,

Nerod pašas galotnītes.

Kad atrastu galotnīti,

Atspītētu Pērkonam:

Zaigo debess, zaigo zeme,

Zaigo zelta ozoliņš!

STARA no debesu kalna. Vai māsiņas nava vēl atpakaļ?

ZAIGA. Vēl nava. — Ko dara daiļā Laima?

STARA. Laima saglauž un saauž ik lapiņu, ik šķiedriņu, ko māsiņas atnesa.

Auds pie auda, stīga pie stīgas, lapa pie lapas, zars pie zara, sakne pie saknītes! Jau

sula sāk kāpt kā zeltozola blāzmiņa, pa dzīslu dzīslām, bet nevar apritēt apkārt, nevar

sasniegties gredzenā — galotnītes trūkst!
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ZAIGA. Kad nu būtu galotnīte, atspītētu Pērkonam!

STARA. Kad nu būtu galotnīte, būtu vesels zeltozols.

ZAIGA. Māsiņas nāk! Varbūt atnesīs.

SPULGA, LĪGA, ROTA, RIETA uznāk.

STARA.

Ko atradāt, māsiņas?

Ko atnesāt, māsiņas?

SPULGA. Es zelta mizas šķembelīti.

LĪGA. Es droztaliņu no serdes.

ROTA. Es saknes pašu pēdējo atvasīti.

RIETA. Es vēl divas saplosītas lapiņas.

STARA. Galotnītes nav nevienai?

VISAS ČETRAS. Galotnītes nav nevienai.

SPULGA. Es izbradāju visus smilšu tuksnešus, izkāpu visas kalna šķautnes, no-

laidos visos klinšu bezdibeņos, — tur nekā vairs nav.

ROTA. Es izstaigāju visas zāļotās pļavas, visus vārpotos tīrumus, izšķirstīju ik

ziedu cekuliņu, ik vārpu vālīti, — tur nekā vairs nav.

LĪGA. Es izmeklēju visus meža biezokņus, visus purvus un staignājus dziļumu

dziļumos, rakumu rakumos, izskatījos visus rūķu un čūsku mitekļus, — tur nekā nav.

RIETA. Es izbridu visas jūras un atvarus, visus ezeru dziļumus, izlaistīju pa ro-

kām visas akas un avotiņus, urdzas un strautiņus, — tur nekā vairs nav.

VISAS ČETRAS. Galotnītes nava nekur.

ZAIGA. Nebēdājiet, māsiņas. Kvēlas vēl nav. Kvēla varbūt atnesīs. Aiznesiet

Laimai savu atradumu. Lai daļiņu pie daļiņas liek, lai viss atkal vesels tiek. Rieta,

Rota, Spulga, Līga projām.

KVĒLA uznāk.

ZAIGA. Nu, vai atradi? Vai atnesi?

KVĒLA. Nekā vairs neatradu, nekā vairs neatnesu, netieku vairs zemsauļē.

ZAIGA. Netiec vairs zemsaulē?

KVĒLA. Pērkons, dusmu vīrs, visus savus garus vaļā palaidis, trim kārtām mā-

koņjostu pasaulei apjozis. Aukas brāzēji lietus gāzējus dzen un trenc. Spērējs pret

spērēju ugunīgiem trizuļiem, žeburu žeburiem liesmainus lokus lenc. —
Skārda ve-

seri, krusas bērēji druvas un mežus laupa un kauj. Puteņu kūlēji līdz debess vārtu

kupenu kupenas grauj! Ai māsiņas, pa mazu, mazu plaisiņu redzēju, kāda tagad zem-

saulē! Zālīte nobālējusi, puķītes nokaltušas, putniņi pērkļos trīc un klusē. Visi smiekli
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apklusuši, visi mīļi vārdi nomiruši. Cilvēki niknām acīm skatās, brālis brālim no ceļa

iet. Pērkons visus par skauģiem un naidniekiem pārvērtis. Pērkons Laimu veiks.

Tad viss ir beigts. Viņš atņems mums saules tērpus un pazemos par mākoņsievām,

kam krusas un lietus blāķi jāvelk.

STARA. Tas nekad nebūs. Tas nekad nenotiks! Laimu nekāds Pērkons neuzva-

rēs! Laima ir! Laima būs!

RIETA, ROTA, SPULGA, LĪGA.

STARA. Ko dara Laima?

SPULGA skumja. Laima? Ai māsiņas, Laima raud.

CITAS uztrauktas. Laima raud? Kādēļ raud Laima?

SPULGA. Pērkons ir pārspējis Laimu.

CITAS. Nē, nē, nē! Tas nevar būt! Tas nedrīkst būt!

SPULGA. Laima raud. Laimas pils ir pilna sērdieņu un grūtdieņu lūgšanu. Lai-

ma neviena vairs neklausa, neviena vairs nežēlo. Lūgšanas drūzmējas kā pelēkas

ēnas, smagas kā migla, viņas sagraus Laimas pili! Citkārt, kuru lūgšanu Laima pa-

klausīja, tā ietērpās staru tērpā un aizgāja kā zvaigžņu meita zemsaulē. Nu Laima

vairs nespēj to nosūtīt. Viņa zaudējusi savu valstību. Jūs redzat, māsiņas: Krēsla!

Krēsla ir jau debesu pļavā. Saules tronis sagrauts, un Laimas pili sagraus zemes

bērnu nopūtas.

ZAIGA. Nē, māsiņas! Tā nebūs! Tā nenotiks! Negaidīsim! Rokas klēpī neturē-

sim! lesim meklēt!

KVĒLA. Mēs netiekam vairs zemsaulē.

SPULGA. Un ja arī mēs tiktu, vai visas mūsu pūles nav bijušas veltas? Zelt-

ozola galotnītes zemes virsū nav. Un zemes vidū mēs netiekam. Mēs esam tikai gais-

ma. Zemes vidū tik var tikt tāds, kas ir pus gaismas, pus tumsas, pus dienas, pus

nakts. Tas ir cilvēks. Ja atradīs, tad tikai cilvēks atradīs.

ZAIGA. Es tomēr iešu. Ja nenākat, es viena iešu. Iziet pa debesu vārtiem un tū-

līt priecīga atgriežas. Māsiņas, māsiņas! Aug augdama debesu trepe! Kāpj kāpējs

debesīs!

KVĒLA. Kas tā tāda debesu trepe? Aiziet skatīties.

ZAIGA. Balta pupa, mākoņu kāpēja, debesu audzēja!

SPULGA. Kas tas tāds debesu kāpējs?

KVĒLA atpakaļ. Sērdienīte Maija! Es viņu pazīstu. Es tai rožu kvēlu vaigos ie-

lēju. Projām.

ZAIGA. Es ar to pazīstu. Ikdien magoņziediem tai ceļu nokaisīju. Projām.

STARA. Es tai staru liesmu acīs iededzu.

LĪGA. Es ar cīruļdziesmām ikrīt modināju.
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ROTA. Es ziliem sapņu vējiem žužināju.

SPULGA. Es tai pļavas vizbuļzeltu matos iepinu.

RIETA. Es ik ar saulrietu no māmiņas labvakaru atnesu.

KVĒLA atpakaļ. Viņa nāk! Viņa nāk! Spērēji spēra visapkārt, viņa atlieca zibeņ

lokus, viņa salauza uguns trizuļus. Projām.

ZAIGA atpakaļ. Viņa nāk! Krusas bērēji gāzās tai virsū, Mākoņsievas vēlās pāri

Viņa pacēla rokas, tie izšķīda. Projām.

KVĒLA atpakaļ. Puteņu kūlēji grāva puteņu kalnus. Noslāpēt gribēja. Viņa pa

cēla rokas, to vairs nebija. Projām.

ZAIGA atpakaļ. Aug! Aug! Pupa aug! pupa līdz debess vārtu!

KVĒLA atpakaļ. Māsiņas, bēdziet! Spērēji, Krusas bērēji, Mākoņsievas auļo dc

besīs!

VISAS. Vai, vai, vaimanas! Sabēg pudurī.

PĒRKONGARI, MĀKOŅSIEVAS, SPĒRĒJI, KRUSAS BĒRĒJI auļodami aiztur MAIJU

PĒRKONGARI.

Slēdziet lokā,

Slēdziet lokā,

Pušu lauziet!

Kas tai rokā,

Tumsā rausiet!

Pūtiet, pūtiet,

Lejā grūdiet!

Grābiet, sviediet

Aukas zirgā,

Puteņbirgā
lekšā grieziet!
Lai krīt tumsā,

Lai zūd tumsā!

Steidziet, steidziet,

Aši beidziet!

MAIJA abās rokās zeltozola galotnīti.

MĀKOŅSIEVAS uzbrukdamas.

Pušu lauziet, . -

Kas tai rokā!

MAIJA attur tās. Viņas saplok un nozūd.

PUTEŅU KŪLĒJI uzbrukdami.

Grābiet, sviediet

Aukas zirgā,
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Puteņbirgā
lekšā grieziet!

Lai zūd tumsā!

MAIJA attur tos. Tie saplok un nozūd, visus citus līdz raudami. Viņa stāv pār-

steigta un bikla.

KVĒLA. Māsiņas! Vai redzat, kas tai rokā? Debesu spīdeklis! Zeltozola galotne!

VISAS gavilēdamas. Zeltozola galotnīte! Maijai pretim. Kur tu to ņēmi? Kur tu

to atradi?

MAIJA. Es atradu? -— Devītajā pazemē!

SPULGA. Vai es neteicu: ja atradīs, tik cilvēks atradīs!

KVĒLA. Tas ir debesu spīdeklītis. Tā ir zeltozola galotnīte. Atdod mums to.

VISAS. Atdod mums to.

MAIJA. Labprāt, daiļās māsiņas! Ņemiet! Dod Kvēlai.

VISAS. Pie Laimas! Pie Laimas!

MAIJA izbailēs. Ak daiļās meitenes, neaizejiet prom, neatstājiet mani! Vediet

mani līdz!

ZAIGA paliek atpakaļ. Citas projām. Kurp tu gribi iet?

MAIJA. Pie Laimas!

ZAIGA. Laima nāk pati, pie kura viņa grib, bet neviens mirstīgais nevar tikt

pie viņas pats no sevis.

MAIJA. Ko tad lai daru?

ZAIGA. Lūdz viņu!

MAIJA paceļ rokas.

Mīļā Laima, daiļā Laima,

Neredzamā, pielūdzamā,

Rādi savu laipno vaigu!

Piepeša mirdzoša gaisma. Gaviles debesu kalnā.

Sveiks, sveiks! Staru ozols! Zelta ozols! Saules ozols!

MAIJA kā pārņemta. Ai!

ZAIGA. Vai tu dzirdi?

Kalnā dziesma.

Līksma, līksma, laime, laime!

Sveika, lielā saules saime!

Zelta ozols atkal zaro,

Galotnītē saule staro.

Zars pie zara, auds pie auda,
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Pati Laima sveiku glauda.
Lai nu Pērkons spīti dara,

Lauzta viņa bargā vara.

ZAIGA. Laima nāk!

No debesu kalna nāk LAIMA mirdzēdama, SAULENĪŠU un VARAVĪKSNIŠU pava-

dīta.

MAIJA pārņemta un aizgrābta no visa mirdzuma, atkāpjas bikli, saliktām rokām, līdz

debesu vārtiem.

LAIMA. Kur ir tā, kas atnesa galotnīti?

ZAIGA. Tur viņa ir. Tur viņa stāv. Paņem Maiju pie rokas un pieved Laimai.

LAIMA. Tu veici lielu darbu un atnesi lielu balvu. Kādu algu gribi par atra-

dumu? —

MAIJA. Ak daiļā Laima

LAIMA. Saki vien, lai tas būtu virs zemes vai debesīs, gaisā vai ūdenī.

MAIJA. Ne virszemē, ne debesī, ne gaisā, ne ūdenī — tas daiļās Laimas rociņā.

Dod man elles vārtu atslēgu!

LAIMA. Elles vārtu atslēgu? Kas teica tev, ka man elles vārtu atslēga?

MAIJA. Gudrais Velēnu vecītis devītajā pazemē.

LAIMA. Ja gudrais Velēnu vecītis to teicis, tad tā gan būs. Ko tu tur gribi?

MAIJA. Tur ir viens tāds puisis, dzīvs puisis, labs puisis, tikai drusku paslinks, to

es gribu izvest saulītē.

LAIMA. Pats ar savu gribu gāja, pats ar savu gribu lai dzīvo.

MAIJA. Viņam grūti.

LAIMA. Prasi, ko prasīdama, to negribu vēlēt.

MAIJA. Soli, ko solīdama, cita negribu.

LAIMA. Es tev došu greznu tērpu.

MAIJA. Tas nebūs pelnīts zemsaulē.

LAIMA. Paliec pie manām meitām un dzīvo debesu pļavā.

MAIJA. Ko es darīšu pie tavām meitām? Viņām katrai savs darbs. Vai lai es

še rokas klēpī turu?

LAIMA. Manu darbu ir daudz. Manas zīda pļavas nenopļaujamas, mani zelta

kalni nenoecējami.

MAIJA. Tavs zīds savilksies ap manām rupjajām rokām, tavs zelts salips ap ma-

nām smagajām kājām.
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LAIMA. Es tev došu smalkas rokas. Es tev došu vieglas kājas. Es tev došu dievu

dēlu.

MAIJA. Neatņem man manu sirdi. Neatņem man manu gribu.

LAIMA. Vai tu zini, kāds tavs puisis tagad?

MAIJA. Zinu. Vectētiņa spogulī redzēju.

LAIMA. Sarains un kraupains.

MAIJA. Glaudāms un kopjams.

LAIMA. Gļēvs un truls.

MAIJA. Pārstāvams un aizstāvams.

LAIMA. Slinks un nikns.

MAIJA. Mierināms un skubināms.

LAIMA. Tev tik viena žēl, man daudzu. Tev jāaizved arī tie, kuru man žēl.

MAIJA. Kuru tev žēl, arī man ir žēl.

LAIMA. Tu izvedīsi visus?

MAIJA. Dod man savu padomu.

LAIMA. Kam tev mans padoms? Tev ir pašas griba.

MAIJA. Labi. Es to darīšu. Es visus izvedīšu.

LAIMA. Tad ņem šo gaismas staru no mana vainaga. Tas atslēdz elles vārtus.

MAIJA. Laima! Daiļā Laima!

LAIMA. Meitas, dodiet viņai manas balvas!

KVĒLA Maijai.

Kā sērdienīte aizgāji,

Kā Laimdienīte pāriesi.

ZAIGA.

Viegli un veikli skarams

Ikkatrs darbs pats

Lēks rokās tev darāms!

SPULGA.

Ko tavas acis uzskatīs,

Tam rētas sareps un vainas dzīs.

STARA.

Viss nejaukais kļūs jauks,

Vītumā ziedi plauks.
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LĪGA.

Kur tava balss vien atskanēs,

Tev visas sirdis piederēs,

ROTA.

Akmens tev par brāli būs,

Tālās zvaigznes māsas kļūs.

RIETA.

Suņi tevi izvadīja,

Ērkšķi kājas sabadīja.

Pati Laima pārvadīs,

Lakstīgalas sagaidīs.

MAIJA aizgrābta, saliktām rokām. Daiļā Laima! Žēlotāja!

LAIMA. Izvadait viņu, meitas!

MAIJA. Vafavīksnīšu pavadīta, kāpj pa pupas zariem lejup, nozūd.

Saulenītes un Varavīksnītes ap Laimu. Dzied.

Laima, Laima,

Saule, Saule,

Abas vienu daiļumiņu,

Saule gaismas kvēlotāja,

Laima bāru žēlotāja!

Priekškars.
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PIEKTAIS TĒLOJUMS

Četrstūrains elles pagalms, šķautnainiem akmeņu bluķiem iežogots. Vidū smagi dzelzs

vārti. Pa labi kvēlošā elles rīkle ved dziļumā. Akmeņi pa žogmalām.

VELNA BĒRNI noplukuši, saraini, nagaini, ragaini.

PIRMAIS izlec no elles rīkles. Viņam seko OTRAIS, TREŠAIS, CETURTAIS.

PIRMAIS.

Skritals acis mirkšķināja,
Es izlēcu paglābties.

OTRAIS.

Es tev pakaļ.

TREŠAIS.

Es tev pakaļ.

CETURTAIS.

Kur tie citi, tur es ar.

PIRMAIS.

Tikko Skritals ieraudzīs,

Visiem sprandu apgriezīs.

OTRAIS—CETURTAIS. Tad tev ar, tad tev ar! Visi skrien, sagulst pa akmeņiem,

gavilēdami. A—uksts, a—uksts, a—uksts!

PIEKTAIS izlec no elles.

Kā Ceips acis mirkšķināja,

Es izlēcu paglābties!

SESTAIS.

Es tev pakaļ.

SEPTĪTAIS.

Es tev pakaļ.

ASTOTAIS.

Kur tie citi, tur es ar.

PIEKTAIS.

Kad jūs Ceips ieraudzīs,

Ugunsstangām noknaibīs.

SESTAIS—ASTOTAIS. Tevi līdz, tevi līdz! Skrien un sagulst pa akmeņiem, gavilē.
A—uksts! A—uksts! A—uksts!
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PIEKTAIS ar baudu.

A—uksts!

Āda čurkst,

Sari spurkst!

PIRMAIS. Tas ir tas aukstums no virszemes.

CITS CAUR CITU. Kā viņu sauc? Kā viņu sauc?

OTRAIS. Es vairs neatminos. Es jau esmu še piecas dienas.

PIRMAIS. Es jau piecas mūžības. Uz trešo. Lai teic šis. Tas tik še piecus mirkļus.

TREŠAIS. Zinu, zinu. Tas ir ledus.

VISI.

Ledus, ledus,

Elles medus,

Rīkli smeldzē,

lekšas veldzē!

PIRMAIS. Te man netīk. Tur man tīk. Ej prom! Dzen nost Otro, kura vietu tas

ieņem.

TREŠAIS tāpat. Te man netīk. Tur man tīk. Ej prom!

Tā tie turpina viens otru dzenāt, kauties un kūleņot, līdz izlec no elles Ceips un Skritals.

SKRITALS un CEIPS, velni-vagari, lielām rungām. Tos ieraugot, visi Velna bērni

saplok pie zemes.

VELNA BĒRNI. Au, au! Vagari, vagari! Rungas un žagari!

SKRITALS krata rungu.

Ak šite tiekas

Tie slamsti, tās sliekas?

Vai tā bīstas kungu?

Nu, baudīsit rungu!

Piestā jūs sprūdīšu,

Velšu un grūdīšu
Pikā un kamā!

CEIPS tāpat.

Kur zvelšu, svils,

Un uguni šķils

Kā šķiltavas kramā.

Dzelzdrīvēs drīvēšu,

Galodā blīvēšu!

SKRITALS.

Nuk, rīļi un rijas

Prom pie bijās!
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Abi griež rungas, Velna bērni bēg un slēpjas, tomēr katram izdodas saķert kādu aiz

skausta. Aiz vārtiem uz mirkli parādās MAIJA un nozūd. Skritals, kaut ko nojaudis, iz-

bīstas, palaiž vaļā Velna bērnus, kuri visi sabēg pa kreisi un pieplok pie zemes.

SKRITALS.

Kas tur, kas tas?

Kas tur, kas tas?

CEIPS.

Nav, nav!

SKRITALS.

Bij kaut kas!

Balta stiba,

Zibeņziba!

CEIPS mierina.

Šņiku, šņaka,

Briku, braka!

SKRITALS kaist.

Sveša smaka,

Sveša smaka!

VELNA BĒRNI ņirgā.

SKRITALS draudoši pret tiem. Ņirdzas, kas pie zemes plaka! Lien klausīdamies

gar vārtiem. Klau, klau, klau!

CEIPS tāpat.

Nav, nav, nav!

SKRITALS Ceipam nikni.

Kurls un dulbs,

Akls un stulbs!

CEIPS nicīgi.

Gudrs kā jūra!

SKRITALS.

Kamols vīstās,

Kaklā rīstās,

Mēle sūra

Cērt un kut!

CEIPS gudri.

Akmens put,

Zeme put!

Ņurga lauza,

Zemē rauša

Zelta kaisu,

Tūkstots maisu!
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SKRITALS nav apmierināms, lien klausīdamies pie pašas zemes gar vārtiem. Aiz vār-

tiem parādās MAIJA.

SKRITALS.

Klau, klau, klau!

CEIPS.

Nav!

MAIJA atrauj vārtus. Paliek tojos.

SKRITALS.

Teic vēl: — nav!

CEIPS atsprāgst atpakaļ, zobus klabinādams.

Au! Kas tā tāda

Gaismu rāda!

SKRITALS pavēloši.

Klātu drāzies,

Virsū gāzies,

Triec un tēs,

Kod un plēs!

CEIPS cērtas pret Maiju, bet, tikko acis pacēlis, drāžas atpakaļ, zobus drebinādams.

SKRITALS.

Kas tur bija? Kas tur bija?

CEIPS.

Sērs un piķis acīs lija.

SKRITALS bargi.

Ņem to slānu!

Lien no sānu,

Dod pa gurnu!

Es pa purnu.

Abi lien Maijai klāt no pretējām pusēm. Kā viņi tai tuvu, Maija iešķiļ tiem acīs Laimas

stara gaismu. Galvas sargādami, tie lec atpakaļ un nokrīt gar zemi.

SKRITALS.

Nu nav labi, nu nav labi!

CEIPS.

Stulbi akli esam abi.

SKRITALS.

Man deg ragi.

CEIPS.

Man svilst nagi.
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SKRITALS.

Man pa pašu paures kausu.

CEIPS.

Zibens sita,

Stari krita!

SKRITALS.

Prom, prom sargāt elles raušu \ Nozūd ellē.

MAIJA ienāk dažus soļus.

Velna bērni, sastājušies pa pāriem viens aiz otra, draudīgi pret Maiju.

PIRMAIS PĀRIS.

Nenāc tuvu! Kodīsim! Plēsīsim.

OTRAIS PĀRIS.

Nenāc tuvu! Dursim un tēsīsim!

TREŠAIS PĀRIS.

Nenāc tuvu! Dzelzdrīvēm drīvēsim!

CETURTAIS PĀRIS.

Nenāc tuvu! Galodā blīvēsim!

MAIJA smejas.

Ak šie joka bērni,

Blīvētāji, drīvētāji,

Man ļauna darītāji! —

Pasakait, mīļie bērni —

PIRMAIS PĀRIS.

Mēs neesam mīļi bērni.

Mēs neesam joka bērni.

Mēs esam Ņurgas bērni.

OTRAIS PĀRIS.

Mēs esam rupuči, sliekas un ķirzakas.

TREŠAIS PĀRIS.

Mēs esam blandās un skrandas un asakas.

CETURTAIS PĀRIS.

Mēs piepes un gļotas, kruķi un slotas.

MAIJA. Ak tad tādi jūs esat? Nu labi, labi! — Bet pasakait man, vai te nav tāds

puisis, kuru par Vari sauc?

VISI.

Mums nav ne acu, ne ausu.

Mēs dzīvojam pa elles raušu.

MAIJA. Jūs neesat to redzējuši?
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VISI.

Kas mums tur daļas,

Lai redz, kam acis zilas vai zaļas.

MAIJA padomājusi. Nu, kad nesakāt, nesakāt. Pati zināšu. Pati meklēšu. Pati at-

radīšu.

Apiet pagalmu, ierauga elles rīkli, atskatās smaidīdama uz Velna bērniem, nozūd ellē

PIRMAIS.

Nozuda, nozuda!

Pati ellē ieskrēja.

OTRAIS.

Maisā iekrita!

PIRMAIS.

Kad pār pirmo slieksni kāps,

Roku, kāju nepaglābs.

OTRAIS.

Kad pār otro slieksni ies,

Galva pati riņķī skries.

TREŠAIS.

Kad pār trešo slieksni tiks,

Vairs ne dzīslas nepaliks.

Saķeras rokās un lec trakā priekā.

Urrā, urrā; zurrā, zurrā!

Ceips to kniebs,

Skritals stieps,

Velni burs,

Dakšas durs!

PIRMAIS izraujas no rindas.

Es gribu redzēt.

VISI;

Mēs arī, mēs arī!

Satupst ap elles rīkli.

PIRMAIS.

Es zinu gan, kur viņš ir.

VISI.

Mēs arī, mēs arī!

PIRMAIS.

Pār deviņiem sliekšņiem,

Devītā pajumā,

Pašā dibenu dibenā.
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Visi pastiepuši galvas uz elles pusi, klausās.

PIRMAIS.

Ne dzird, ne jūt.

VISI.

Kas tas var būt?

PIRMAIS.

Lai ielec kāds, paskatās.

TREŠAIS.

Kas būs, kas ies?

Kam āda niez?

PIRMAIS.

Tu pats, tu pats!

Tik piecus mirkļus ellē bijis,
Ne cepts, ne vārīts; ne kauts, ne dzijis!

Grūž to ellē.

CITI tāpat.

Grūd, grūd, grūd,
Lai ellē zūd!

TREŠAIS projām ellē.

VISI saķeras rokās, lec nebēdīgi.

Urrā, urrā; zurrā, zurrā!

Ceips to kniebs,

Skritals stieps,
Velni burs,

Dakšas durs!

TREŠAIS no elles.

Nāk, nāk! Ved, ved!

CITI.

Kas nāk? Ko ved?

TREŠAIS.

Meita nāk! Vari ved!

CITI vislielākā izbrīnā.

Vari ved!

MAIJA jmsnešus, pusvilkšus izrauj Vari no elles.

VELNA BĒRNI ļoti uztraukti, sabēg pa kreisi.

VARIS paliek pie elles rīkles, nekustas. Viņš pilnīgi līdzinās velnam; mati kā sari

stāvu gaisā, gari nagi, spalvains un pluskatains. Viņš paliek kā miets un nav tā-

lāk kustināms.
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MAIJA lūdzas.

Vēl naga melnumu,

Vēl plaukstas platumu!

Vēl tikai mazu gabaliņu,

Kā skudras gājumiņu.

VARIS truls.

Manas kājas ir mieti —

Manas rokas ir piestas.
Mana galva ir kubls.

MAIJA. Līdz vārtiem! Laukā pa vārtiem! Tur beidzas velna vara! Mēģina to

vilkt. Pavelk arī dažus soļus. Varis kāju no zemes neceļ, turpat paliek.

VARIS truls. Es neesmu velkams. Es neesmu stumjams. Es neesmu kustināms.

Es esmu mietā sitams. Es esmu piestā grūžams. Es esmu zemē augams.

VELNA BĒRNI salīp ap Maiju. Ņem mūs līdz! Ved mūs līdz! Mēs esam vel-

kami. Mēs esam stumjami. Mēs esam kustināmi. Ņem mūs līdz!

MAIJA. Bet jūs tak esat Ņurgas bērni. Jūs esat slotas un skrandas, sliekas un

blandās!

VELNA BĒRNI. Mēs neesam Ņurgas bērni. Mēs esam cilvēku bērni. Mēs atmina-

mies. Mēs visu atminamies.

Ārā ass svilpiens un šņāciens. Tuvojas Ņurga. Velna bērni saplok bailēs.

VELNA BĒRNI.

Vai, vai, vaimanas!

Nu neiznāk vairs nekas.

Lielais lielskungs nāk bargs,
Katrs nu sīks un vārgs!

MAIJA Varim. Nāc, nāc! Aši, aši! Vārti vaļā! Tik mazu gabaliņu, kā skudras

gājumiņu!

VARIS kā augšā.

Manas kājas ir mieti.

Manas rokas ir piestas.

Mana galva ir kubls.

VELNA BĒRNI žēli.

Ved mūs! ņem mūs!

Mēs viegli kā putniņi,

Visi laukā vedami!

MAIJA Velna bērniem.

Ņemšu, ņemšu!

Visus ņemšu! Esiet droši!

Dod katram rokā.
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Še gaisma no Laimas stara!

Kas grib ar Maiju iet, turiet ciet!

Kas izlaidīs, pie velna pazudīs.

Nu vērojiet, ko Maija dara! Varim. ,
Še gaisma no Laimas stara.

VARIS. kā atziņai austot.

Manas kājas ir kājas.
Manas rokas ir rokas.

Mana galva ir galva.

MAIJA. Visi man līdz!

Svilpjošs šņāciens. ŅURGA stāv vārtos. Velna bērni atbēg uz priekšu, puse pa labi

puse pa kreisi, saplok pie zemes.

ŅURGA.

Kas te spēris, kas te grāvis,

Kas tos vārtus vaļā rāvis,

Kas ir iekšā?

MAIJA. Es!

ŅURGA.

Es, es! Lai nāk priekšā!

Grābj Maiju.

Sprandu raušu,

Kaulus graušu!

Mx\IJA paceļ Laimas staru.

ŅURGA sprauslā.

Phē, phē, phē!

Zibeņziba,

Acīs žiba!

Ausās pa kreisi.

Tur čum un knukst,

Tur rīb un rukst!

Tie mani, tie mani!

MAIJA. Ņem tos, kad tie tavi!

ŅURGA.

Kur viņi ir? Kur viņi ir?

Vairs skaidri nerāda.

MAIJA vedinādama.

Suk, suk, velns,

Suk, suk! Meklē!
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Katrs ir savs.

Kam nav debess gara,

Kam nav Laimas stara,

Lai iet tev peklē!

Lai ir melns.

Lai ir tavs!

ŅURGA.

Ko grābšu, būs mans!

Kā grābj Velna bērnus, tie pasit tam zem deguna gaišumiņu. Ņurga atlec atpakaļ

Kur tver,

Kur ķer,

Svilst nagi,

Deg ragi!

Tie nevar būt mani!

MAIJA.

Ja nav tavi, tad ir mani.

ŅURGA muļķis.

Jā, ja nav mani, tad ir tavi!

VELNA BĒRNI no kreisās puses visi pie Maijas.

ŅURGA ausās pa labi.

Tur dun un dīc,

Tur svelpj un sīc,

Tur ir mani, tur ir mani.

MAIJA.

Ņem, ja tie tavi!

ŅURGA.

Pusacu izsprāga,

Vairs skaidri nerāda.

MAIJA to vedinādama.

Suk, suk, velns,

Suk, suk! Meklē!

Katrs ir savs.

Kam nav debess gara,

Kam nav Laimas stara,

Lai iet tev peklē!

Lai ir melns.

Lai ir tavs!

ŅURGA kā augšā, grābj Velna bērnus, tie pasit tam gaišumiņu, viņš atlec spraus-

lādams.
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Vai aks,

Vai traks!

Kur turas,

Tur duras!

Tie nevar būt mani!

MAIJA.

Ja nav tavi, tad ir mani!

ŅURGA atkal muļķis.

Jā, ja nav mani, tad ir tavi!

VELNA BĒRNI no labās puses visi pie Maijas.

ŅURGA ausās uz Vari.

Tur pūš un šņāc,

Kā slūžas krāc!

Tas mans kalps!

MAIJA Varim priekšā.

Kāds bij tavs kalps?

ŅURGA.

Kājas kā mieti,

Rokas kā piestas,
Galva kā kubls.

To redz mana pusacs.

MAIJA.

Lai saka viņš pats!

VARIS viegli, kā atmodies.

Manas kājas lec un stājas,
Manas rokas abas lokās,

Mana galva tā kā spalva!

ŅURGA stīvs no brīnumiem.

Vai aks,

Vai traks!

Tad tas nevar būt mans!

MAIJA gavilē.

Ja nav tavs, tad ir mans!

Varim, ātri.

Kājas un rokas,

Vingras un lokās.

Vārti vaļā!

Prom! Virszemē zaļā!

Ātri izved Vari un Velna bērnus aiz vārtiem. Pati atgriežas vārtos
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SKRITALS kliegdams no elles.

Kalps prom, sulaiņi prom!

Kalps prom, sulaiņi prom!

Rumbas rūsā,

Kubli kūsā,

Sprūdi sprāgst,

Dzelži žvāgst!

ŅURGA.

Sit! Cērt! Glāb!

SKRITALS.

Turi! Ķeri! Grāb!

Abi dodas uz vārtiem, kā pret Maiju, nevar

SKRITALS.

Nekā, nekā!

Rīklē žulga,
Acīs spulga!

ŅURGA.

Abas acis izsprāga,

Nekā vairs nerāda!

Vai tā vēl tur?

SKRITALS.

Vēl dūrekļi dur.

ŅURGA gaudo.

Kalps prom, sulaiņi prom!

Kas godās kungu?

SKRITALS.

Kas bīsies rungu?

ŅURGA.

Ko virvē vīšu,

Ko ratā dzīšu?

SKRITALS.

Ne šādu, ne tādu,

Kam dīrāt vairs ādu!

ŅURGA piepeši sit sev pa pieri, traki smiedams.

He—he—he—he! He—he—he—he!

SKRITALS.

Tu neesi vairs īdzīgs?

ŅURGA.

Tā nava vēl smiets?!

Lai skrej kā vējš,
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Gan dursies kā miets!

Kas velnam kalps,

Top velnam līdzīgs.

Spurains un nagains,

Spalvains un ragains.
Cik tālu tiks?

Kur tāds lai rādās?

SKRITALS.

He—he—he—he!

Kur tādu liks?

Vai var tas izlēkt no ādas?

ŅURGA gudrs.
Var gan! Var, var,

Ja gudri dar'.

Pļāpīgi.

Lielajā silā,

Raganu svilā

Ir koks kā loks.

Kas cērt to nost,

Var sevi post,

Tas zin, kā tas bij,

Kad nagus pret nagiem mij.

SKRITALS.

He—he—he—he!

ŅURGA.

Akmeņu kalnu

Raušu kā vainu,

Ādu un matus,

Viņa ģīmja status,

Vēlu kā piku

Un bedrē liku.

Kas dziļi kalnā ķer,

Tos tver!

Viltīgi smīn.

Tie man kādreiz der.

Kad laiciņš miglains un tvanīgs.

SKRITALS.

He—he! Cik tu manīgs!

ŅURGA.

Tik tas, kas kalnu gāž nost,

Var visu atrast un sevi post!
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SKRITALS.

Kur kalnu nogāzīs!

Kas šim to pasacīs!

MAIJA pienākusi tuvu, starp abiem, piepeši.

Es! To darīšu es! Ātri iziet.

Vārti aizkrīt.

ŅURGA.

Kas tas? Tā sieva vēl tur?

SKRITALS.

Vēl durekļi dur!

Abi gar vārtiem. Tausta.

ŅURGA.

Kas tas? Kas tas?

Ne slēdzamā, ne atslēgas!

MAIJA ārpus vārtu, stipri.

Pūtiet un sīciet,

Drebiet un trīciet!

Šī elle aizslēgta tiek

Uz laiku laikiem,

Uz mūžu mūžiem!

Maija nozūd. Elles rīkle nodziest.

ŅURGA.

Uz laiku laikiem,

Uz mūžu mūžiem

Man savā ādā nu jāpaliek!

CEIPS no elles.

CEIPS.

Ko dēdat? Ko ragus slienat?

Trauciet! Klūpiet! Skrieniet!

Velnu velni nosviluši.

Ugunskuri apdzisuši.

Kublu kubli izkūsājuši.
Tā sieva, tā sieva!

Ar svārku stērbelēm

Visu elli izslaucījusi!

Aiz drēbju vīlītēm

Visas dvēseles aiznesusi!

Tā sieva! tā sieva! tā sieva!

VISI TRĪS. Tā sieva! tā sieva! tā sieva! Kaukdami sakrīt pagalmā, muguras kopā

saslējuši, kājas izlaiduši.

Priekškars.
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SESTAIS TĒLOJUMS

RAGANU SILĀ,

Lieli koki staipekļu staipekļiem saauguši. Drūms, krēslains un kluss.

VARIS, MAIJA.

MAIJA uzved Vari, vilkšus vilkdama, pierunādama. Tik vēl mazu, mazu gabali-

ņu. Tik vēl nedaudz soļu.

VARIS.

Ne naga melnuma,

Ne pirksta platuma.

MAIJA. Saņem gribu!

VARIS.

Manas kājas ir mieti.

Manas rokas ir piestas.

Mana galva ir kubls.

MAIJA. Dzen ārā tās domas. Tās ir vecas domas. Tās ir elles domas.

VARIS.

Kas kaiš ellē?

Tur kauls ko grauzt,

Tur miza ko krimst,

Tur ogle kur silt.

MAIJA bez padoma. Nav vairs Laimas gaišumiņa. Nav padomiņa! Ceļ smagi ro-

kas. Un man pašai tik grūt! Tāds smagums!

VELNA BĒRNI no meža ap Maiju. Kur lai mēs paliekam? Mēs neesam ne balti,

ne melni; ne dzīvi, ne nedzīvi; ne priecīgi, ne bēdīgi; ne paēduši, ne izsalkuši. Mums

visa gribas. Mums nekā negribas.

VARIS. Dod grauzt, dod krimst!

VELNA BĒRNI. Dod grauzt, dod krimst!

MAIJA. Labie bērni —

VELNA BĒRNI. Mēs neesam labi bērni. Mēs esam elles skrandas.

MAIJA noteikti. Jūs neesat elles skrandas. Jūs esat mani gariņi un kalpiņi. Jums

jāklausa man. Vai gribat man klausīt?

VELNA BĒRNI. Gribam un negribam.
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MAIJA. Eita, skataities, meklējiet, kur līkais koks stāv, kur akmeņu kalns guļ.

PIRMAIS. Vai iesim, vai neiesim?

OTRAIS. Visi iesim.

TREŠAIS. Visi neiesim.

PIRMAIS. Visi iesim! Visi nozūd silā.

MAIJA. Cik drūms un salts un kluss! Ne lapiņa kust, ne putniņš dzied, ne skud

rīte tek!

LAIMA kā sirma māmiņa no meža.

MAIJA sirsnīgā priekā. Māmiņ, sirmmāmiņ, mīļā, labā. Ko tu še meklē?

LAIMA.

Nāku un skatos,

Nāku un skatos,

Vai mans sils vēl mēms un kluss,

Raganu varā apburts dus?

MAIJA. Ak sirmmāmiņ, palīdzi man!

LAIMA. Kas bēdas, meitiņ?

MAIJA. Pašai man maza bēda. Bet lūk, tas puisis. No elles izvedu, bet pado

ma vairs nezinu.

LAIMA. Lai nu pats zin padomu.

MAIJA. Ko lai viņš dara?

LAIMA.

Līkais koks jānocērt.
Akmens kalns jānogāž.

Tad būs līdzēts šim un tam.

MAIJA. Ar ko nocirst līko koku?

LAIMA. Ar cirvi, ko no ūdens tēš.

MAIJA. Ar ko sagraut akmeņu kalnu?

LAIMA. Ar virvi, ko no akmens plēš.

MAIJA. Vai, māmiņ, nespēju vairs! Saļimst nespēkā pie zemes.

LAIMA biedina.

Esi modā!

Cel visus godā,
Posies un gādā!

MAIJA. Manas rokas — kā akmeņi. Manas drēbes — kā svins.
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LAIMA. Tās nav tavas drēbes. Tās — dvēseles, ko tu no elles iznesi. Viņām nav

vēl gaismas tērpa, un viņas līp tavās drēbēs, smagas kā svins. Kad būs darbs pada-

rīts, kad būs mežs atpestīts, viņas kā tauriņi aizlidos, kā migliņa aizmiglos. —

Esi modā,

Cel visus godā! Nozūd.

MAIJA. Māmiņ, sirmmāmiņ! Nozuda, izgaisa!

VELNA BĒRNI no kreisās puses. Līkais koks trejdeviņi soļi pa kreisi.

VELNA BĒRNI no labās. Akmeņu kalns trejdeviņi soļi pa labi.

VARIS. Dod krimst, dod grauzt!

VELNA BĒRNI. Dod krimst, dod grauzt!

MAIJA. Ko lai nu daru? Kur lai padomu rodu? Piepeši atcerējusies. Xk Laima,

tu labā! Tu dod man padomu! Man tak tas rieciens, ko dabūju pazemē par maizītes

izvilkumu. Kā teica Velēnu vecītis: Spēks no maizes tik vienreiz dodams. Kam mai-

zīti vēlēsi, tam arī spēku atdosi! — Nu, es viņam to vēlu! No sirds vēlu! No sirds at-

dodu, kas tik vienreiz dodams! Dod Varim. Še kauliņš! Še miziņa! Velna bērniem. Arī

jums pa kripatai.

VARIS maizi ēdis.

Kas tas? Kas tas?

Silti strauti dzīslās tek.

Acis kaist. Vaigi deg.

Krūtis dzen. Krūtis briest.

Kauli pilst. Kauli riest.

Man vairs nevajaga zust,

Es varu just! Es varu just!

MAIJA. Zemes spēks tev kaulos kust!

VARIS. Spēks grib darba! Dod darba! Dod darba!

MAIJA. Trejdeviņi soļi pa kreisi līks koks māc mežu nost. Pār mežu pārstiepies,
simts rokām izplēties. Tas jācērt nost.

VARIS.

Zobiem izcelšu,

Nagiem izraušu!

MAIJA.

Cirvis no ūdens jāiztēš,
Tik tāds šo koku cērt un plēš!

Klau, kur šalc strauts!

Dibenā dzirdama strauta čala.

VELNA BĒRNI.

Par pūtītēm paliksim,
Ūdeni rokās pūtīsim!

Varis ar Velna bērniem projām.
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MAIJA.

Ak daiļā Laima,

Ak sirmā māmiņ,

Jūs baltās un labās!

Dodiet veiksmi un varu,

Dodiet sekmi un sparu!

VARIS ar cirvi. VELNA BĒRNI.

VARIS.

Ūdens gari klausa,

Asins spēki klausa,

Cirvis rokā!

VELNA BĒRNI.

Par kurmjiem un pelītēm paliksim,

Sakņu saknes izrausim!

Varis ar Velna bērniem projām.

MAIJA skatās mežā.

Dziņas briest,

Spēki riest,

Griba grib,

Cirvis zib!

Melns krauklis zūd!

Ēnas grīļo un šļūd,

Koks ļodzās un lūst,

Grūst! Grūst! Grūst!

Kļūst gaišāks. leskanas putnu dziesmas. VARIS uzskrej ar VELNA BĒRNIEM. Viņam

nav vairs velna nagu.

VARIS. Lūk, koks kā gāzās, velna nagus bedrē ierāva, man manus paša atdeva.

VELNA BĒRNI. Mums labi, mums labi! Mēs vairāk priecīgi kā bēdīgi, vairāk

dzīvi kā nedzīvi; mums vairāk gribas kā negribas!

VARIS.

Dod darba!

Spēks grib darba!

MAIJA. Trejdeviņi soļi pa labi akmeņu kalns. Tas mežu māc nost. Valgmi un

gaisu sevī rauj. Tas tev jāsagrauj!

VARIS.

Labo plecu paliekšu,

Kalnu saliekšu!

MAIJA.

Tad tev viss būs pret!

Koks ir gāzts ar ūdens cirvi,
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Kalns tiks gāzts ar akmens virvi,

Ko apkārt met!

VARIS. Akmens ceļas! Liels akmens izceļas pa kreisi.

VELNA BĒRNI.

Par ķirzakām paliksim,

Akmeni rokās iedzīsim!

VARIS. Lieciet mieru! Es viens pats!

MAIJA.

Lai iet viens pats!

Varim aiz akmens tinot virvi.

Dzirkstis šķiežas

Akmens spēkā,

Lēkšķes lēkā,

Grīstes griežas!

Sokas, sokas!

Pat bez sviedra

Šķilu šķiedra

Pirkstos lokās!

Miju mijas

Zvirgzdu šķeti,

Skambu meti!

Virve vijas!

VARIS iznes virvi.

Palīgs no akmens,

Spēks no zemes,

Prieks no manis paša!

VELNA BĒRNI.

Par irbītēm paliksim,
Trīskārt ap kalnu tecēsim,

Virvi apvīsim.

Tu tik saturi galus!

Varis ar Velna bērniem mežā.

MAIJA.

Ak daiļā Laima!

Kas labu balvo,

Kas ļaunam liedz,

Deviņvīru spēku

Rokās tam liec!

Skatās mežā.

Irbītes šurpu,
Irbītes turpu,
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Trijkārtu vija

Kā uguns dzija
Tik spoža, tik koša!

Kas pušu deldē,

Kā asmens dzeldē!

Nu lokās un liecas,

Nu sniedzas un tiecas!

Gavilēs.

Nu gali tam rokā!

Nu stāv kā pret ēku.

Nu saliecas lokā.

Nu dod visu spēku!

Nu atlec kā sprūdi,

Kā bultas no stopa;

Nu birst oļu plūdi

Kā bites no stropa!

Nu savelk vēl reizi,

Jau šķobās un jūk,

Jau sametas greizi!

Birst! Jūk! Grūst! Brūk!

Kalns sagāzts. Spilgta gaisma. VARIS sārts un jautrs, paša matiem un seju.

VARIS.

Ne sara, ne raga,

Kalns visu zaga,

Caurumā ierāva,

Manis paša atdeva.

MAIJA. Cik tu skaists un stalts!

VARIS. Vai es? Vai es skaists? Es nezinu. Bet tu — tu gan skaista! Skatās ap-

kārt. Visa pasaule skaista! Aptausta sevi. Bet vai tas esmu es? — Manas kājas, kas

grib lēkāt un skriet? Manas rokas, kas grib cirst un rakt un art un remt? Mana

galva, kas grib runāt un smiet? Vai tie mani? Tu zini to skaidri?

MAIJA. Jā, jā. Zinu to skaidri.

VARIS satver savu sirdi. Bet tas, kas te pukst un tūkst? Tas nekad nav bijis! To

es zinu skaidri.

MAIJA. Bet kur palika Velna bērni? Kur pelēkās irbītes? .

VARIS. Nezinu, kur bija, kur palika; tikai balts dūju bars aizskrēja.

MAIJA. Tie viņi! Baltus spārnus dabūja. Cilā rokas. Cik viegli nu man! Visas

dvēselītes man no drēbēm izspurga, kā migliņa aizmigloja. Arī viņas nu baltus spār-

niņus dabūja.

VARIS. Lai baltie, kur baltie, bet viena plika vārna gan no zemes izlēca.
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MAIJA. Kur?

VARIS. Tai vietā, kur kalns nogāzās, caurums vaļā atsprāga, plika melna vārna

izlēca, mežā nozuda.

MAIJA. Nebūs nekas bijis! Jūsmo. — Vai jūti, kā smaržo mežs! Putni dzied!

Gaisma galotnēs līst! — Lūk, kas tur nāk!

VARIS. Sīkas, mazas spārītes!

Getras SPĀRĪTES izskrej.

SPĀRĪTES.

Meža māte raida,

Meža māte gaida

Koka gāzēju,

Kalna vāzēju.

Darbs padarīts,

Mežs atpestīts,

Mētras un puķes valgas;

Lai nāk pēc algas.

Varim vilcinoties.

Meža māte sauc,

Trauc, trauc, trauc!

VARIS. Es viens pats?

MAIJA. Nu ja, ka tu! Ej! ej!

Varis ar Spārītēm projām.

MAIJA skatās mežā. Kas tur pa mežu tā skraida? Tauriņus baida, putnus baida?

— Tā būs tā plikā vārna! — Pazīst. Paija! Tā jau Paija!

PAIJA no meža. Melna un noskrandusi.

MAIJA. Vai māsiņ, kur tad tu te gadies?

PAIJA. Un kur tu te gadies? Kā tu uzdrošinies tā skriet, ka nevaru tevis pa-

nākt? Kā tu uzdrošinies mani atstāt vienu pie skrandainiem večiem?

MAIJA. Kādas tavas zīžu drānas? Kādas tavas baltās kājas?

PAIJA medī. Kādas tavas zīžu drānas! Kādas tavas baltās kājas! Būtu tu brau-

kusi deviņas mūžības caur visiem zemes skursteņiem, tad redzētu gan, kāda tu iz-

skatītos !

MAIJA brīnās. Caur visiem zemes skursteņiem?

PAIJA. Brīnās! brīnās! Nav ko brīnīties, māšu! To tu man samaksāsi! Kad tik-

šu mājās, kad izstāstīšu Pašai, tad tev būs ko brīnīties. Visu vainu tu dabūsi! Tad tu

dienas gaismas vairs neredzēsi!
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MAIJA. Butu tu, pa tiem zemes skursteņiem braukādama, savu veco adu nobrau-

cījuši. Tad tu būtu cita Paija.

PAIJA. Cita? Kam man jābūt citai? Vai man trūkst zīžu drānu? Pāriešu mājā,

būšu atkal kā princese. Visi mani bīsies, bet es smiešos un diešu.

VARIS koši ģērbts. Lūk, kā Meža māte mani izgreznoja, apbalvoja!

MAIJA. Cik jauki!

PAIJA. Kas tas tāds? Kas tas tāds? Tas jau mans princis! Tas jau mans prin-

cis! Tas princis, ko man ragana uzzīlēja! Nāc, princi! Nāc līdz, princi! Velk Vari.

VARIS. Ak es esmu princis? Un kas tad tu esi?

PAIJA. Es esmu princese. Princese Paija!

VARIS zīmīgi. Nu, ja tu esi princese Paija, tad tavs princis ir sētas miets. Atmi-

nies labi! To es pats tev novēlēju.

PAIJA ieskatījusies tam acīs, nikna. Tu! Tu tas esi! Zirgu gans! Dziļumu krā-

cējs! Pelnu rušķis! — Mānītāji! Acu mānītāji abi! Nu pagaidait! Pirmā mājā pārskrie-

šu, visus kājās sacelšu. Tad mēģinait rādīt acis! Asins suņiem jūs norīdīs!

Dūrēm draudēdama projām.

VARIS smejas. Vai, tā niknā meita!

MAIJA. Viņa neredz ne tavu jauno sirdi, ne jauno prātu. Viņa redz tikai ļaunu

VARIS. Kam mums tādas redzētājas! — Bet nu iesim!

MAIJA. lesim gan! Varbūt vēl viņu panāksim, labu prātu iedosim.

LAIMA, kā sirma māmiņa ar divām pavadonēm, nāk pretim.

LAIMA.

Re, kur puisis grezni iet,

Meža mātes balvojams!

Kā tu iesi melnu svārku,

Nerakstītu villainīti?

Ir tev rotu darināja

Manas čaklas kalponītes,

Vērpējiņas, audējiņas,

Raibu rakstu rakstītājas.

Baltas kājas, zīda sagšu,
Ūdens zīļu vainadziņu;

Lai aizieti sētiņā

Godam goda pelnītāja!

Laima ar pavadonēm aizved Maiju un Vari. SPĀRĪTES un MEŽMEITAS sasaukda-

mās, no pretējām pusēm.
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PIRMĀ SPARĪTE.

Unu, uhu! Unu, uhu!

Vai redzējāt Paiju?

Vai redzējāt Paiju?

Tā maldās un minas,

Kā pakulās pinas!

PIRMĀ MEŽMEITA.

Ved to uz postu,

Dzen to uz sprostu!

VISAS. Jā, jā, jā! Ha—ha—ha! Projām pa kreisi.

PAIJA uznāk. Netieku vairs ne pa labi, ne pa kreisi, ne uz augšu, ne uz apakšu.

Gudroju, gudroju, kas tas ir? Tā vien būs: Esmu vienu skursteni par aug-

stu uzskrējusi.

Mežā smiekli: Ha—ha—ha! Ha—ha—ha!

PAIJA ierauga vietu, kur nogāzts koks. Aha! Turpat jau būs tas caurums! Tur

tikšu lejā. Projām.

SPĀRĪTES un MEŽMEITAS.

PIRMĀ SPĀRĪTE.

Pati ieskrēja postā,

Pati ielēca sprostā!

PIRMĀ MEŽMEITA.

Vilinait, vedinait;

Ķircinait, kaitinait,

Lai slazdā jaunā

Lec meita ļaunā!

Visas projām pa labi. PAIJA uzskrien ar Vara nomestiem nagiem.

PAIJA. Ak posts, ak posts! Kā caurumā rokas iegrūdu, tā šādus nagus izrāvu! Ne

uz priekšu, ne atpakaļ! Kur nu lai palieku? — Tas ir Raganu sils! Te tak reiz ar savu

māmu biju? Sauc. Raganas, raganas, izvediet mani no sila! Nekā! Raganu nav!

Es varbūt esmu divus skursteņus par augstu uzskrējusi.

Mežā smiekli: Ha—ha—ha! Ha
—

ha—ha!

PAIJA ierauga kalna izgrautu caurumu. Ahā, tur vēl lielāka bedre. Tur būs īstais

caurums. Tur laidīšos lejā! Projām pa labi.

SPĀRĪTES un MEŽMEITAS.

PIRMĀ MEŽMEITA.

Nu slazdā jaunā

Skrej meita ļaunā!
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PIRMĀ SPARĪTE.

Kas mūsu rokā tiek,

Nesodīts nepaliek!

VISAS. Ha—ha—ha! Ha—ha—ha!

PIRMĀ MEŽMEITA.

Kad cilvēks projām vākts,

Jauns prieks top atkal sākts.

Sīki zvaniņi sāk zvanīt. Spārītes un Mežmeitas dejo. Smiedamās un dejodamas nozūd

mežā. No meža dzird viņu smieklus.

PAIJA ar Vara ragiem un sariem. Kas tas par silu? Tas ir briesmu sils! Kā galvu
caurumā iegrūdu, citu galvu dabūju. Tas te būs velnu sils! — Sauc. Velni, velni, nā-

ciet, izvediet mani no sila! — Nekā! Arī velnu vairs nav!

MEŽMEITAS mežā. Ha—ha—ha! Ha—ha—ha!

PAIJA. Man bail! Man ba—a—a—il! Aizskrien.

MEŽMEITAS mežā. Ha—ha—ha! Ha—ha—ha!

Priekškars.
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SEPTĪTAISTĒLOJUMS

ATKAL MĀJĀS.

Pagalms kā pirmā tēlojumā. Ēkas pussagruvušās, pakšķi izgāzti. Sēta sakritusi, tikai

mieti palikuši. Krūmi nokaltuši, rozes novītušas.

VIRPA sēž, kājas šūpodama, riekstus kozdama, uz viena sētas mieta. ZĪLE uznāk un

grasās tai atņemt riekstus.

ZĪLE. Kas tev ir? Kas ēdams? Dod man ar!

VIRPA slēpj riekstus. Nav ēdams. Tikai kožams. Pērnie rieksti. Palagzdēs salasīti.

Visi tukši!

ZĪLE. Dod tik, dod tik!

VIRPA. Nu še, še, še!

ZĪLE uzraušas uz otra sētas mieta. Kož un sprauslā. Phē! Phē! Tu tāda! Visi tukši!

Mute ķirmju sūruma vien pieskrēja.

VIRPA. Nu ko es teicu?

ZĪLE. Nu do' vien, do' tos pašus! Viņas dalās riekstiem.

ZĪLE. Cik ilgi tā ies? Āda kā maišelis karājas. Žogi sakrituši, pakšķi izbiruši.

VIRPA. Puķes novītušas, zāle nokaltusi.

ZĪLE. Tīrumi un druvas spradžu un siseņu noēsti.

VĀLODZE uznāk.

VĀLODZE greiza. Ko ta' nu tā sēdat, kājas kustinādamas? Darba vairs nemaz ne-

zināt?

ZĪLE. Mēs domājam, ka tu visu darbu apdarīsi.

VĀLODZE. Ko t' es varu apdarīt? Lai sāk ko sākdams, viss lec no rokām ārā.

Nosēstas zemē.

ZĪLE. Mums tāpat!

VIRPA. Tinu dzijas: kamols izraujas, tītavas aiziet kūleņu kūleņiem; vērpju: vārp-

stiņu pakampj vējš, aiznes; pļauju: sirpis iecērtas akmenī, ārā nenāk; kuļu: sprigulis

izlec no rokām, dod man pa pieri. Nu, ja tā jādzīvo, tad paldies par tādiem devastiem!

ZĪLE. Man gluži tāpat.

VĀLODZE kā negribot. Man ar gluži tāpat.
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VIRPA. Puišiem neiet labāk. Iziet art: arkli visi uz muti un šļūc ar lemešiem uz

augšu; iet rakt: lāpstas ielien griezdamās zemē; iet tēst vai remt: kalti, cirvji, ēveles tik

to vien gaida: no kātiem nost un pašu miesā iekšā. Nu, kam tad vairs tiks ko darīt?

Lai krīt vai uz galvas! Gribat riekstu? Še! — Man nav žēl! Met abām riekstus.

VĀLODZE kāri iekodusi. Phē! — Phē! — Ko dod? Raganu vēmekļus!

ZĪLE. Tāda jau tagad mums ēsma. Abas ar Virpu smejas.

VIRPA pļāpīga. Es viennakt noskatījos, kā šī velšus vēlās pār kaimiņa laukiem

līdz savām mājām, lai kaimiņa svētību savā pusē atvilktu.

ZĪLE tāpat. Un es atkal redzēju, kā šī lēca pār kaimiņa robežu, kā zirgs zviegda-

ma, lai burvība kaimiņam pieliptu.

VĀLODZE. Kad jūs slepus noskatāties, kā tad lai burvība pielīp?

VIRPA. Bet kaimiņš to piemānījis. Nesējis vis pirmoreiz, šai redzot, labību, bet

smiltis. Un tā nu šī smiltis nobūrusi, un nu smiltis vien pašai apcirkņos.

ZĪLE. He, he! Tas tik bij labi!

VĀLODZE. Un nu nav pašām ko krimst!

VIRPA. Lai nav! Krimtīsim akmeņus. Mūsu zobi izturēs, bet tavi nolūzīs.

VĀLODZE. Man būs ir maize, ir graudi! Lai tik atskrien atkal pūķis!

VIRPA. Kur pūķis, kur pūķa rati! Vai ir kāds tos redzējis?

ZĪLE. Esot redzēts. legāzies ar ratiem Muklāju purvā. Tad rāvis ārā, pārrāvies,

vidū pušu pārtrūcis. Tā i' redzēts, ļipu atstiepis.

VIRPA. Te tev nu bij!

VĀLODZE. Kur var burvība pielipt, kad visu noskatās!

VIRPA. Nu, kas tā bur, ka citi noskatās, tas arī vairs nav nekāds burvis.

VĀLODZE. Kā tur lai ko izdara, kad visi pretī strādā! leklausās. Ahā! Pate nāk!

— Bīstieties!

VIRPA. Lai bīstas suņi, kaķi, kas mums ko bīties! Kur nav ko barot, nav ko bārt!

ZĪLE. Un kur nav ko bārt, nav ko kārt! Smejas.

PATE un PLASKA viņai uz pēdām.

PATE. Lūk, lūk, goda meitas! Gaišā dienas laikā kājas mietos pakārušas!

VIRPA. Pašu dienas, pašu kājas!

PLASKA piekrīt meitām. Jā!

PATE zobus griezdama. Tais platajās mutēs jau ar siena vezumu neiebrauksi! Ne-

kauņas!
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PLASKA iztop meitām. Sakait, meitas, sakait, meitas: Tas platas mutes var aiz-

bāzt ar maizes doniņu, ar pavalga kumosiņu.

MEITAS ar patiku. Jā!

PATE. Kāds burvis man visu to nodarījis!

VIRPA. Pašai lielajai burvei meistars gadījies!

PLASKA ar gandarījumu. Jā!

PATE Plaskai. Ko tu, vārna, vārnai knāb? Pati ragana būdama?

PLASKA. Kāda es tev ragana? Tikai tavu māžu māžotāja. Tikai tava rokas meita.

Kādu vainu var kraut uz mani?

PATE. Tu man lāstu uzsūtīji.

PLASKA. Kāda es tev lāsta sūtītāja! Tu jau pati savu svētību aizdzini!

PATE. To tu aizdzini. Suņiem aizrīdīji!

PLASKA. Kas lika suņiem rīdīt? Prasait, meitas, kas vairāk vainīgs: licējs vai

darītājs?

ZĪLE. Licējs, licējs!

VIRPA. Abi labi!

PLASKA pie Pašas. Tur nu redz tavu gudrību! Aizdzini Maiju, aizdzini svētību!

Ne lauks vairs dod maizes, ne lops pavalga, ne mājas pajumta, ne darbs veiksmes.

PATE. Vai Maija vien, arī Paija prom.

PLASKA. Savas lielās dūšas pēc prom. Kā pūpēdis auga, kā pūpēdis izputēja, pū-

pēža piemiņa palika. Pret meitām. Nu, vai nav tiesa?

MEITAS. Tiesa, tiesa!

PATE. To muti! To lielo muti!

PLASKA. Un tavu es aizbāzu. Ar tavas pašas putnu biedēkli aizbāzu. Meitām. Nu

sakait, meitas, sakait: vai nebij šī ~mātes meita", šī „Pašas meita" gatavais putnu bie-

dēklis?

VIRPA. Kā nu ne, kā nu ne!

ZĪLE. Bij, bij!

VĀLODZE, kas visu laiku noskatījusies, kā lietas grozījušās. Ko tad es, kad visi

citi tā Pašai acīs. Bij, bij, bij! Gatavais putnu biedēklis!

PATE redzēdama, ka arī Vālodze tai pretī, sasit rokas. Vai manu, vai manu!

PLASKA. Jā, vaidi nu, lādi nu, knukšķi nu, pūti nu! Gods pagalam, manta pa-

galam, vara pagalam, māka pagalam!

CIESA uzskrej aizelsusies.
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CIESA. Meitas, meitas! Ko stāvat, ko gumstat! Zināt, kas nāk? Zināt, kas nāk?

Aizgrābta tēlo. Zīžu drānas. Baltas kājas. Zīļu vainags. — Atmirdz pļavas. Atmirdz

lauki. Atmirdz meži!

MEITAS Ciesai no vienas puses. Kas nāk? Kas tā tāda?

PATE Ciesai no otras puses. Paija? Paija?

PLASKA saldi. Zelta Paijiņa!

CIESA. Ļaudis, ļaudis! Ciemos, mājās, būdās, ceļā, ceļa malā. — Visi ārā! Logi

vaļā! Durvis vaļā! Visi pakaļ!

PATE. Paija, Paija!

PLASKA. Zelta Paijiņa!

MEITAS purina Ciesu. Kas tā tāda? Kas tā tāda?

CIESA kā izbrīnā. Maija, kas tad cits? Maija! Vai es neteicu? Maija, Maija!

PATE piepešās izbailēs, kā balsi zaudējusi, paliek ieplestu muti.

PLASKA tītīdama. Ahā, ahā, ahā!

CIESA. Brīnums! Lielāks kā brīnums! Kur tā pienāk, mežs sāk šalkot, putni dzie-

dāt, pļavas ziedēt, upes tecēt! Druvas līgo zelta vārpām! Rozes zied!

PLASKA tītīdama. Ahā! Ahā!

PATE atdabū balsi. Vai! Vai!

PLASKA no tās skaņas kā piepeši izbijusies, tāpat iecērtas bailēs ieplestu muti.

PATE. Kur glābšos? Kur dēšos? — Kā suni turēju. Suņiem rīdīt liku.

PLASKA atdabū balsi. Vai! Kā suni rēju! Suņiem rīdīju!

PATE gribēdama slēpties. Kur glābšos? Kur dēšos?

PLASKA tai uz pēdām. Kur glābšos? Kur dēšos? Abas izskrej pa labi, tad atpakaļ.

PATE. Ne akmeņa, ne peļu alas! Izskrej pa kreisi un atpakaļ.

PLASKA. Ne pakšķa, ne plaisuma! Nevarēdamas atrast slēptuves, abas lielās iz-

bailēs pa vidu projām.

MEITAS. Kur skrēja? Kur aizskrēja?

CIESA. lešu palūkot! Projām.

ZĪLE. Lielās raganas trakas palika.

VIRPA. Bailes bizot izmācīja.

CIESA atpakaļ. Māsiņas, mīļās! Kā viesuļi nokrāca, Veļu akā ielēca! — Uguņi no-

šķīda, kājas pa gaisu nošvīkstēja!

VIRPA. Veļu akā ielēca?
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CIESA. Zili dumi, sarkani dumi vandāmies izskrēja, gruzduma smaka pasmirda.

Projām.

MEITAS. Beigtas, beigtas lielās raganas! — Eima, eima! Grib projām. Saskrējās
krūtīs ar Paiju.

PAIJA. Ūja! Vairs acu pierē nav? Neredzat, kam ceļš jāgriež? Kungu kārtu ne-

pazīstat?

VIRPA. Ļautiņi mīļie, kur tad šī? Visas sabāž galvas, brīnās.

PAIJA medī. Šī, šī!
—

Vai dūmu sprūds acu vietā, ka neredzat?

VIRPA. Redzam, redzam! Baltais pūpēdis melns palicis.

ZĪLE. Diez vai ir pūpēdis, vai nav mušmira?

VIRPA. Redzu, redzu! Nav mušmira, ir putnu baideklis!

PAIJA. Vai vēl cietīšos? Vai āda jums vēl neniez? Uz pēdām šurp! Kājas noau-

niet! Muti nomazgājiet! Galvu izsukājiet!

VĀLODZE. Diez vai iesim!

ZĪLE un VIRPA. Neiesim, neiesim!

VIRPA. Lai kraupis kraupim kājas aun!

ZĪLE. Lai žurka žurkai muti mazgā!

VIRPA. Lai vecā ecēša ecēšai galvu sukā.

Tālumā dzird dziedam.

CIESA uzskrej. Vai nedzirdat? Jau tuvu! Nāciet!

Ciesa, Virpa, Zīle, Vālodze projām.

PAIJA. Nu pagaidait, pagaidait! Mācīs jūs Plaska, mācīs jūs Pate! Ar skarpijām

šautīs! Ar dzeloņiem glaudīs! Tad tik es smiešos! Sauc. Hej, šurp, Plaska, šurp! Pate,

šurp! Nepacietīga sit kājām. Vai neredzat, kas pārnācis? — — Neklausa, raganas!

Projām.

ĻAUDIS tuvojas dziedādami.

Aiļu, aiļu, sērdienīte,

Grūtu gaitu gājējiņa,

Labu vārdu teicējiņa,

Daiļu darbu darītāja!

Kokam, putnam, akmentiņam

Labu vārdu pasacīja;

Ceļa malā, ceļa galā

Daiļu darbu padarīja.

Nu skan visi labie vārdi

Kā tērcītes čalodamas,

Nu mirdz visi daiļie darbi

Kā puķītes ziedēdamas!
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Uznāk MAIJA un VARIS, krāšņi ģērbti, ar dziesmām un dudam ciema ļaužu pava-

dīti. Kā uznāk MAIJA, uzzied rozes un krūmi žogmalā.

MAIJA. Kur mans tētiņš? Kur mani mājnieki?

MEITAS. Mēs te. Mēs tavi mājnieki.

MAIJA. Sveikas, meitenes! Mīļās meitenes! —
Bet kur tētiņš?

CIESA. Pamāte pirtī ieslodzīja. Durvis nobūra. Nezinām, vai dzīvs vai miris. -

Lūk, kur nāk!

SVILIS sirms un nodēdējis, nāk taustīdamies.

MAIJA. Tētiņ, es te esmu! Maija! Mīļais, labais tētiņ!

SVILIS. Maija! Meitiņ! Neesmu vis tev labs tētiņš bijis!

MAIJA. Nepieminēsim vairs, kas bij. Ja labs nebiji, nu labs būsi.

SVILIS. Redzi, meit, kādas tavas mājas! Postaža! Nekas vairs nestāv vietā.

MAIJA. Uzcelšu atkal! Stāvēs atkal!

SVILIS. Ko tu ar divām rokām uzcelsi?

VARIS. Ne ar divām, ar četrām! Rāda savas.

SVILIS. Kas tas tāds grezns tautas dēls? Kā saulīte atmirdz!

VARIS. Vai sava slinkā puiša vairs nepazīsti?

MAIJA. Tas ir tas pats, kas gula dienu, gula nakti, gula stāvu stāvēdams.

LAIMA kā sirma māmiņa ar divām pavadonēm.

LAIMA. Tas ir tas pats, kas ar kājām ceļu rāda.

MAIJA ierauga Māmiņ, tu labā, sirmā! Pa gaišu celiņu man pretim atnāci.

VARIS Laimai. Ja toreiz ar kāju tev ceļu rādīju, tad tagad uz rokām līdz ceļam

aiznesīšu.

MAIJA. Bet es tevi nemaz prom nelaidīšu. Paliksi te kā mana baltā māmuliņa.

SVILIS. Vai tā mana meita? Vai tas mans zirgu puisis? Tie jau karaļa bērni!

MAIJA meitām. Bet, māsiņas mīļās, vai nav mana vārpstiņa attecējusi? Velēnu

vecītis to teicās atsūtījis virszemē.

MEITAS. Nava, nava redzēta!

LAIMA izņem vārpstiņu zem segas. Še tava vārpstiņa! Nupat ceļā satiku, mājā te-

cēja!

MAIJA. Mana vārpstiņa! Saņem to. Laimai. Viss labs no tevis nāk! leskatās dzi-

ļāk Laimai acīs, tad, savādi apjukusi, ar dziļu godbijību, zemu noliecas tās priekšā,

atkāpjas dažus soļus.
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CIESA izņem tai no rokām vārpstiņu.

PAIJA uznāk un ierauga Laimu.

PAIJA Laimai. Ā! Nu es tevi vienreiz saķēru, tu vecā ragana! Tu mānītāja! Pa

zemju zemēm, pa pasauļu pasaulēm tevi meklēju. — Kur ir tas princis, ko tu man

solīji? Dod šurp man manu princi!

LAIMA. Labi. Savu princi tu dabūsi! Māj savām kalponēm, kuras aiziet.

PAIJA pārsteigta. Ahā! — triumfā. Nu jūs redzēsit! Savu princi es dabūšu!

PUIŠI. Plika vārna! Kašķaina kaza! Šī dabūšot princi!

MEITAS. Pūpēdis! Mušmira! Nu, to es gribu redzēt!

Laimas kalpones ienes garenu šķirstu un noliek to Laimai priekšā. Vispārēja izbrīna.

PIRMAIS PUISIS. Kas tas? Princis būs diedziņā savērts, kā šķirstā glabājams.

OTRS PUISIS. Princis būs šķirstā ieaudzis, kā gliemezis vākā.

VIRPA. Nē, nē, tā būs viņa pūra lāde!

ZĪLE. Tur līgavai kāzu rota! Visi sastīgoti vēro. Laimas kalpones pa to starpu

atdarījušas šķirstu, izceļ no tā princiski ģērbtu koka lelli, tur to pie abām rokām.

PAIJA negrib savām acīm ticēt.

LAIMA. Tas tavs princis!

PAIJA zvērojošām dusmām augot, kā valodu zaudējusi, skatās no viena uz otru.

VISI slāpē uzmācošos smieklus, kurus tiem grūti apspiest, bet skaļi smieties it kā

nedrīkstas.

VIRPA zobgalīgi. Ar tām rokām būs grūti apkampt līgavu.

VISI apspiesti smejas.

LAIMA. Tās rokas bij vijīgas kā kārklu vicas, bet kad līgava nenoņēma ābelei

nastu, kad ļāva maizei neizvilktai krāsnī sadegt, tad abas par koku sakalta.

CIESA. Un tās kājas! Grūti būs ar tām kāzas nodancot!

VISI apspiesti smejas.

LAIMA. Kājas bija žiglas kā irbītes, bet kad līgava strautiņu neatpestīja, kad

liepu sirseņiem apēst ļāva, kājas sakalta, par koku palika.

PIRMAIS PUISIS. Bet ko tā galva? Vai tā varēs līgavu bildināt?

VISI iesmejas skaļāk.

LAIMx\. Galva bij gudra galva. Bet kad līgava Velēnu vectēvu zaimoja, mēle aiz-

cirtās, ausis aizkrita, acis izdzisa, par koku palika.

PAIJA piepešu kustību pieskrien, izrauj lelli, aizmet to pa roku galam. Tad, sa-

cēlusi dūres, pret Laimu. Nu, tu ragana! Neviens vairs tevis neglābs! Mielēs sasitīšu.

Acis izplēsīšu!
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Gāžas uz Laimu. Ļaudis bailēs iesaucas. Kā Paija paceļ rokas pret Laimu, Laima no-

met sirmo tērpu, stāv savā debesu godībā. Uz Laimas mājienu satek no visām pusēm

Varavīksnītes un Saulenītes un stājas ap Laimu. Laima staro spilgtākā gaismā.

VISI pārsteigumā sakustas.

MAIJA. Laima! Pati Laima! Daiļā Laima!

PAIJA stāv mirkļi tai pašā pozē, paceltām rokām, tad ārprātīgās bailēs iekliedzas.

Vai, vai! Debesu ķēniņiene! Streipuļodama atkāpjas, nokrīt uz mutes.

VISI kā ekstāzē sastinguši.

MAIJA Laimai pie kājām. Žēlo, žēlo, daiļā Laima!

LAIMA. Ko man žēlot?

MAIJA. Žēlo viņu! Žēlo Paiju!

MEITAS nikni. Ko, to žēlot?

PUIŠI tāpat.

Dūmu tauri! Dusmu pūci!
Saru pauri! Skrandu tūci!

Prot tik lādēt!

Zin tik bārties!

Lai iet kārties!

VISI. Lai iet kārties!

MAIJA lūdzoši paceļ rokas pret visiem, lai nedusmojas. Tad atkal pie Laimas.

Laima, klausi, Laima, klausi!

Vai tu vienu dusmām ļausi?

Kur tu staigā, saules zaigā,
Zvēri rotā, putni klaigā,
Tērces palo, strauti čalo,

Druvu druvas priekā balo!

Kad pār iztvīkušo āri

Pacel baltu spārnu pāri,
Savas rokas, valgme garo,

Visas acis priekā staro!

Visa laba devējiņa,
Vai lai tevi nejūt viņa?
Vai lai viņa dusmu plūdā
Mūžam nogrimst ēnu zūdā,

Viena, atmestā un liekā?

Cel to saulē, cel to priekā!
Dod tai kājām kalpot līksmi,

Dod tai rokām darba tīksmi,

Dod tai acīm tavu kvēlu,

Dod-tai sirdij tavu žēlu!
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LAIMA.

Kas daudz prasa, lai pats dara,

Citās rokās mana vara.

MAIJA. Kam tad lai prasu?

LAIMA. Savai sirdij.

MAIJA stāv mirkli kā neziņā, tad atgriežas, metas pie Paijas

Vai tu gribi redzēt prieku,
Redzēt daiļās Laimas vaigu?

PAIJA. Gribu.

MAIJA.

Vai tu gribi mīlēt druvu,

Vai tu gribi mīlēt mežu,

Zvērus, putnus? Mīlēt sauli?

PAIJA. Gribu.

MAIJA

Vai tu gribi mīlēt ļaudis?

Vai tu gribi mīlēt ļaudis? —

PAIJA. Gribu. — Gribu. —

MAIJA. Gribi būt man mīļā māsa?

PAIJA. Gribu būt tev mīļā māsa.

MAIJA. Laima, dzirdi! Laima, dzirdi!

LAIMA.

Manas meitas, ņemiet viņu,

Ērkšķu ceļu vediet viņu,

Bēdu mūros, bēdu sienās!

Lai gūst trejdeviņās dienās

Jaunu vaigu, jaunu sirdi!

Saulenītes aizved Paiju.

MAIJA un ĻAUDIS.

Labā Laima! Daiļā Laima!

VISI dzied.

Laima, Laima, saule, saule,

Abas vienu daiļumiņu,

Saule gaismas vētītāja,

Laima ļaužu svētītāja!

Priekškars.





LOLITAS BRĪNUMPUTNS

PASAKA SEPTIŅOS TĒLOJUMOS





PERSONAS

ĶĒNIŅŠ.

ĶĒNIŅIENE.

PRINCI:

POĶIS,

CINTIS,

ALNIS.

LOLITA, princese ar brīnumputnu

LOLITAS MEITENES:

GANTRA,

IRĪSA,

SAMTA,

NANDA.

TUMSTIS, kroģeris.

VIŅA MEITAS:

PLĒNE,

GULDZE.

VĀRTSARGI:

BARĢIS,

SARĢIS.

VECS VĪRIŅŠ.

SAKĀRNĪTIS, meža gars.

SŪRMIS, kazu gans.

GANI:

ZIRGU,

GOVJU,

CŪKU,

ZOSU.

PADOMNIEKS.

VĒSTNESIS.

TAURENIS.

TAUTA. PAVADOŅI. SULAIŅI. SAUCĒJI

TAURU PŪTĒJI. GANI. LOLITAS

MEITENES. RADZIS. SPĪGUĻI.

TAUREŅI. KOBOLDI. RŪĶĪŠI v. c.
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PIRMAIS TĒLOJUMS

Birzis. Pakalni. Pa labi redzama karaļpils. Kaut kur žēli skan stabule-flauta. Kā ska-

ņu atsaukts, uzskrej kazu gans SŪRMIS, skrandainā ganu tērpā, kaklā tarbu un āža

ragu. Uz krūtīm uzzīmēta kazas galva. Klausās.

SŪRMIS apbrīnodams sit dūres.

Ai, ai, ai, ai! — Tu—lu—lu—lū!

Ti—li—li—lī! — Tu—lū!—Tu—lī!

Kā tam skan tur! — Kā tam skan tur!

Stabule apklust.

GANI — zirgu, govju, zosu, pīļu, cūku v. c, attiecīgi ģērbušies, katram uz muguras

sava ganāmpulka zīme. Ātri uzskrien.

GOVJU GANS.

Kur tā kaza? Lūk, kur slēpjas!

CŪKU GANS tītiņa.

Kaza, kaza! Mē—mē—mē—mē!

Nu tev' dīrās, nu tev' staipīs!.

ZOSU GANS draud.

Ādu siksnās! Kaulus katlā!

ZIRGU GANS drusku vecāks.

Neko darīt. Pirmreiz ganos!

Sprikstis jādod! Sprikstis jādod!

Tā ir parasts ķēniņganiem.

VISI.

Ha—ha—ha—ha! Sprikstis jādod!

SŪRMIS visu ņemdams par pilnu.

Vai man, vai man, ko nu darīs!

GOVJU GANS.

lekšā! Rindā! Rokās! Lokā!

lerauj Sūrmi vidū; visi apkārt slēgtā lokā.

CŪKU GANS.

Kaza vidū. —
Vilks kur?

GOVJU GANS.

Šiteī Es tas vilciņš! Mazs mazs vilciņš!

Draudīgi šķobīdams zobus lēkā ap loku.

Šurp to kazu!
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CUKU GANS.

Nu tev' dīrās!

Visi griezdamies.

Kaziņ, kaziņ, piesargies

No tā meža junkuriņ',

īsi, strupi kamzolīši,

Pazolēti zāhaciņ'!

Govju gans cērt vienā vietā starp rokām. Visi apstājas. Jautā: Kam tie vārti? Atbild:

Zirgu vārti. Tur vilku nelaiž cauri. Loks griežas. „Vilks" cērt atkal vidū: kam tie

vārti? Atbild: Zosu vārti. Loks griežas. Dzied kā augšā, kamēr „vilks" iesit pareizos

vārtus. Kam tie vārti? Vilku vārti. Nu vilku laiž cauri. „Vilks" uz „kazu". Kaza bēg.

VISI.

Kaziņ, bēdz! Bēdz! Bēdz! Bēdz!

Kaziņ, kaziņ, piesargies

No tā meža junkuriņ'!

Vilks noķer kazu. Tai pašā brīdi flauta atkal atskan. Sūrmis paliek klausoties ar at-

plēstu muti, lai dara ar to ko grib.

CŪKU GANS.

Nu tev' dīrās! Nu tev' staipīs!

ZOSU GANS.

Ādu siksnās! Kaulus katlā!

ZIRGU GANS.

Neko darīt! Pirmreiz ganos.

Sprikstis jādod!

Klausās uz āru. Pazūd.

CŪKU GANS.

Pigu pierē! Duneku sānos!

Dara to. Tāpat citi. Sūrmis nejūtīgs.

ZOSU GANS.

Prom uz dīķi! Rumel—rumel!

CŪKU GANS.

Liet kā sveci! Rumel—rumel!

ZIRGU GANS steigšus atpakaļ.

Gani, gani, valdait lopus,

Uzraugs tipo!

VISI.

Uzraugs tipo!

Kūleņodami projām.
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SURMIS arvien vel ka sastindzis, klausās. Stabule apklust. Surmis uzlec uz akmens

pūš savā āža ragā. Rags dod nejaukas skaņas. Sūrmis grūž ragu, sit ragu.

Muļķis, muļķis! Kur tev mēle?

Tu—tū! Tu—tū! Mēģina. Izmisis. Nava mēles!

Nikns, dzied lielīgi.

Hei tu, puika, knēvelzaķi,

Nāc ar dziesmām mēroties.

Es ar tevi sadziedāšu

Pār deviņi novadiņ7!

Tad tev rādīs, tad gan rādīs!

Grūž savu ragu, it kā vainīgu. ALNIS, slaiks un maigs, princiski, bet ļoti nonēsāti ģēr-
bies. Flauta pie sāniem.

ALNIS. Puisīt, puisīt, ko tu skaities?

Sūrmis projām no akmens. Ar līkumu apiet Alni. Piesit sev pie deguna, pieres, krū-

tīm, ausīm, un tad ar pirkstu pret Alni, it kā salīdzinādams to ar sevi. Apmierinās

SŪRMIS.

Tāds kā Sūrmis. Deguns, acis,

Mute arī. Bet tas spožais! Ai!

Ķer bailīgi un kāri pēc flautas.

ALNIS.

Še, vai gribi iepūst? Raugi!

SŪRMIS baidās.

Nē, nē, tur kas dzīvs ir iekšā!

Tāds ar žuburainu mēli.

ALNIS.

Liec pie mutes! Droši!

SŪRMIS mēģina pūst, nāk tikai nejauka skaņa. Sit sev pats pa muti.

Bļē! Bļē!

Nenāk dziesma, nāk tik bļāviens!

Nikns pats uz sevi, grib skriet projām, ziņkāre to dzen atpakaļ. Atkal apiet Alni.

No kā mājām tu? Kur dzīvo?

ALNIS rāda uz pili.

Tur tai pilī.

SŪRMIS neticīgi.

Mānies, mānies!

Pilī jau tik dzīvo ķēniņš.

ALNIS.

Dzīvo arī citi ļaudis.
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SURMIS.

Vai vēl citi? Tu tāds? Hi—hi!

Krikšķina smieklus, ievilcies plecos.

Nu tad saki: Zelta vārti?

Glāžu sienas? Sudrabgrīda?

Zvaigžņu griesti?

Pavisam aizgrābts.

Vidū ķēniņš?

ALNIS sapņaini, dziļi.

Zvaigžņu griesti. Vidū ķēniņš.

SŪRMIS.

Biji? Redzēji to visu?

ALNIS.

Redzēju to visu.

SŪRMIS atkal smieklos.

Hi—hi! ■

Tad tavs dibens par to maksās!

Gani, bez zirgu gana, viens pēc otra. Alnis aiziet

GOVJU GANS.

Kas tur aiziet? Vai, vai, gani,

Princis Alnis!

CITI GANI.

Princis Alnis! Princis Alnis!

ZOSU GANS.

Bija, runāja ar kazu.

Bargi Sūrmim.

Ko tev teica?

SŪRMIS nobijies.

Vai, vai, princis?!
Nu mans dibens par to maksās!

CŪKU GANS.

Ko nu, gani, kas par princi!

Satikušies tāds ar tādu.

Vai kāds Alni tur par pilnu?

Viņa paša tēvs ar māti

Mazu prātiņu to saukā,

Ač, tāpat kā mūsu kazu.

Rāda uz Sārmi; visi rupji smejas.
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Es jau zinu, mana tēva

Māsas vīra tēva brāļa

Vectēvs skalda pilī malku.

Un tas stāsta: princis Alnis

Tāds pat muļķis kā šis Sūrmis.

SŪRMIS piekrizdams.

Muļķis es! Nu ja, mantēvam

Divi gudri, trešais muļķis.

Es tas trešais, es tas muļķis.

CŪKU GANS.

Tāpat, kā tiem ķēniņdēliem!

Taures skan.

ZIRGU GANS. uzskrcj.

Gani, gani! Nu būs suta!

Ķēniņš nāk ar siev' un dēliem.

VISI.

Ķēniņš! Ķēniņš! Drebiet, gani!

ZIRGU GANS.

Žigli, gani, žigli, žigli!

Meklējiet, vai nav kur pakavs

Nomests!

GOVJU GANS.

Vai nav govij saite

Nokritusi!

CŪKU GANS.

Cūkas rakums vai

Nav samests! Žigli, žigli!

Visi gani, deguniem pie zemes, nomeklē laukumu. Taures pavisam tuvu.

GOVJU GANS pamana Sārmi, kurš kā sastindzis.gaida, kas nāks. Sper to projām.

Prom to puiku! Prom to muļķi!

SŪRMIS.

Ķēniņu es gribu redzēt!

Gribu redzēt! Gribu redzēt!

Spārdās un kliedz.

VISI GANI.

Ak to bļauri! Ak to bļauri!

Sviež to zemē.

HEROLDS ar zizli un tauri.

Ne no vietas! Stāviet! Drebiet!
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Uznāk ĶĒNIŅŠ, ĶĒNIŅIENE, PRINČI CINTIS, POĶIS, PADOMNIEKS un daudzi

PAVADOŅI, TAURU PŪTĒJI v. c. Lēnām, kā pēdējais —
ALNIS. Gani slēpjas dibenā

un dreb, ka zobi klab. Tikai Sūrmis stāv bezbailīgi, it kā acīm gribēdams visu aprīt.

ĶĒNIŅŠ.

Ak, kādas bēdas ir uzbrukušas man lielas!

Pēc ilgiem laikiem iznāku laukos un mežos

Saulīti skatīt, koku zaļumu, ziedus,

Bet vairs neredzu tos, kā migla stāv priekšā.

Kur ņemšu acu spožumu vairs, kur gaismu?

Visi noliec galvas un raud, izņemot Poķi un CintL

CŪKU GANS priekā.

Ķēniņš neredz? Gani, gani!

ZIRGU GANS.

Ak to laimi! Stājiet drebēt!

Gani sapurinās, nostājas droši.

ĶĒNIŅŠ.

Sūtīju vēstnešus es pa tālumu tālēm,

Brīnumu zāles lai klaušina viņi, vai nava

Kur kādam. Ja būtu
— pusķēniņvalsti tam dotu.

Padomniek, vai vēl vēstneša atpakaļ nava?

PADOMNIEKS ātri priekšā, rāda tālumā.

Vēstnesis jau pirmais, rau', kur

Nāk pēc trejdeviņām dienām!

Visi sakustas, gaida.

ĶĒNIŅŠ uzbudināts.

Kādu vēsti man viņš nesīs!

VĒSTNESIS dziļi klanās ķēniņam, ķēniņienei, nodod padomniekam pergamentu.

PADOMNIEKS.

Liela vēsts ir rakstā likta.

VĒSTNESIS.

Nedrīkstēju nest to mutē.

Jo kas zin: pa tāliem ceļiem

Pašam nākt var ļauna diena —

ĶĒNIŅŠ.

Lasi, lasi!

VISI.

Lasi, lasi!
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VĒSTNESIS atloka pergamentu, lasa.

~Aiz deviņ' kalniem, aiz deviņ' valstīm

Ir kāda princese, Lolita vārdā.

Ira tai princesei brīnuma putns,

Ira tam putnam brīnuma dziesma.

Akli kad dzird to, redzīgi paliek."

ĶĒNIŅŠ lielā priekā.

Akli kad dzird to, redzīgi paliek!

VISI bez Cinta un Poķa.

Akli kad dzird to, redzīgi paliek!

VĒSTNESIS.

„Nav neviens cilvēks vēl redzējis putnu.

Princese glabā to brīnumu pilī.
Nav neviens cilvēks turp atradis ceļu. —

Kas gremdēs princesi dziļ-dziļā miegā,

Dziļ-dziļā miegā un zil-zilā sapnī,

Tas tik ņems putnu no princeses rokas,

Princeses gredzenu ņems tai no pirksta. —

Un kam būs gredzens, tam princese pati."

ĶĒNIŅŠ.
Ai to vēsti! Prieka vēsti!

Vēstniekam.

Ej, lai clod tev sieku naudas.

Vēstnieks projām.

Nu pie jums, ai mani dēli,

Ginti, Poķi, šodien pat jau —-

ĶĒNIŅIENE pārtrauc.

Vai nu tūdaļ? Vai nu tūdaļ!

ĶĒNIŅŠ.
Šodien pat jau steidziet ceļā

Prom uz tālo brīnumpili!

ALNIS steidzas priekšā.

Tētiņ, tētiņ, mīļais tētiņ!

ĶĒNIŅIENE.
Nost no kājām! Ko te maisies?

ĶĒNIŅŠ.

Ginti, Poķi, vai jūs dzirdat!
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POĶIS.
Dali valsti, tad mēs iesim.

ĢINTIS.

Drošs kas drošs, kad valsts, tad iesim

ĶĒNIŅIENE ar lepnumu.

Tie ir gudri. Mani dēli!

ĶĒNIŅŠ.

Vai, jūs dēli, kā lai dalu?

POĶIS.

Divās daļās!

ĶĒNIŅŠ.
Man vēl trešais.

ĶĒNIŅIENE.

Kas tas trešais! To jau zinām.

Zobgalīgi.

Kad tam spēlīte pie sāniem,

Tad tam gana. Dali droši!

Padomnieks lai saka savu.

PADOMNIEKS klausās.

To, ko saka ķēniņiene,

Tas ir sacīts, tas ir darīts.

POĶIS.

Dali, dali, nav ko žēlot!

ĢINTIS.

Dali valsti, tad mēs iesim.

ĶĒNIŅIENE.

Vai bez briesmām tāda lieta?

Tālas, nezināmas malas!

Tur vaj'g iet ar lielu godu.

Tur vaj'g iet ar plašu roku.

Mute ciet, ja ķeša tukša,

Tā kā tagad bija dēliem.

ĶĒNIŅŠ.
Vai tad nebija tiem pilnam?

ĶĒNIŅIENE.

Bija, bija! Kas tad bija?
Tik bij dots, kā vienai dienai.

Un vai zelta, vai sudraba?

Vara timpas klabināja.
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Pret padomnieku.

Padomnieks lai saka savu.

PADOMNIEKS klanās.

Kā lo saka ķēniņiene,

Tā ir noticis uz mata.

ĶĒNIŅŠ strauji un bargi.

Un kā noticis, bij labi!

Kā, vai esmu jau tāds vārgul's,

Ka še kaulējas par algu

Vēl pirms nedarīta darba?

Nē, jūs dēli, kaut ar acis

Neredz vairs, vēl roka stipra.

Es jūs nelūdzos, es sūtu!

ALNIS ātri priekšā.

Sūti mani arī, tētiņ!

SŪRMIS no savas vietas.

Jā, jā, ķēniņ, sūti viņu!

ĶĒNIŅIENE Alnim.

Ko te maisies! Nost no kājām!

ĶĒNIŅŠ.
Sūtu jūs šai pašā dienā.

Nē, tepat uz karstām pēdām.

Ņemiet zirgus ■—

ĶĒNIŅIENE.

Visustaltos!

ĶĒNIŅŠ.

Ņemiet zeltu —

ĶĒNIŅIENE.

Pilnas kules!

ĶĒNIŅŠ.

Ņemiet pavadoņus katrs —

ĶĒNIŅIENE.

Divpadesmit, kā tas nākas

Staltākajiem ķēniņdēliem!

ĶĒNIŅŠ.

Lai ņem. Nekā nežēloju.

Lai tik laižas līdz ar vējiem.

Un kas pirmais atnāks mājās,
Atnesīs man brīnumputnu,
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Kas man darīs, ka es redzu

Atkal sauli, debeszvaigznes,

Tam, tik tam es došu valsti.

Vairāk neteikšu ne vārda.

POĶIS.

Pilnas kules zelta, zirgus

Visulabos, pavadoņus —

Nava slikti. Var jau izlaist

Riksīti visapkārt saulei.

CINTIS.

Vai dos visu, tā kā vajag?

Jaunas drēbes, zeltu šūtas?

ĶĒNIŅIENE.
Būs jau, būs jau!

POĶIS.

Nu tad labi!

Tad jau laidiens būs mums varens!

ĶĒNIŅŠ.
Prom! Cik varat steigšus, steigšus!

POĶIS.

Laidīsimies līdz ar vējiem!

Poķis, Cintis ar dažiem pavadoņiem projām.

ALNIS.

Mīļais tētiņ, laid man' arī!

Tie man aizskries tālu priekšā!

SŪRMIS pāra soļa uz priekšu.

Laid nu viņu arī, ķēniņ!

ĶĒNIŅIENE piepeši pret Sārmi.

Kas tas tāds par skrandu puiku?

GOVJU GANS izlec ķēniņienei priekšā, neveikli klanīdamies, ieteikdams

Tas ir kazu ganis Sūrmis,

Skrandās noplēsies pa krūmiem.

ĶĒNIŅIENE nu tik pamana ganus.

Ko? Un visi gani kopā!
Stāv un blenž, kur ķēniņš runā, "

Vai tas dzirdēts? Kur jums lopi?

let ganiem pēsumis virsū. Gani bēg.
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ALNIS.

Tētiņ —

SŪRMIS
pa to starpu ātri pie ķēniņa.

Tētiņ, laid šo arī!

ĶĒNIŅIENE ļauna, parodē.

Laid šo arī! Kur ņems naudu?

Vai par velti varam šķiesties?

PADOMNIEKS izsmejoši.

Še būs vērdiņš!

Visi smejas.

SŪRMIS.

Neņem, neņem! —
Lai pats glabā!

ALNIS.

Varbūt varu līdzēt brāļiem,

Varbūt redz man labāk acis,

Varbūt dzird man labāk ausis,

Vējiem varbūt vaicāt protu,

Mežs man varbūt ziņu dotu,

Tētiņ!

ĶĒNIŅIENE.

Liec nu mierā tēvu!

ALNIS.

Tā par velti atkal lūdzos!

SŪRMIS,

Ir gan ķēniņš! Nevar laist šo!

ĶĒNIŅŠ nepacietīgi.

Nevar, dēls mans, ko tu gaudies,

Māte, teic —

ĶĒNIŅIENE.

Tu maza prāta, —

Kas ies līdzi tev, kas vadīs?

SŪRMIS ātri starpā.

Es! Es tūlīt gājējs līdzi.

Atminas, kasa galvu.

Tikai kazas, jā, tās kazas!

Kā izeju atradis, pret ķēniņieni.

Ķēniņien, tu paganīsi,

Kamēr manis nebūs mājās!
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ĶĒNIŅIENE.

Dzirdiet nu to lielo prātu! Sašutusi.

Nu var sacīt: tāds ar tādu!

Izliekas vēlīga.

Nu ko tad tev algas došu,

Kad tu vadīsi man dēlu?

SŪRMIS.

Ko man vaj'ga tavas algas?

Rāda uz Aļņa flautu, aizgrābts.

Šim te žuburaina mēle.

ĶĒNIŅIENE Arī augšā, it kā piekrizdama.

Jā, kā tad! Bet kumeliņus

Kur man ņemt tik staltiem puišiem?

Padomniek, vai tādi būtu?

PADOMNIEKS.

Nav, nav tādu mūsu staļļos!

SŪRMIS.

Kumeļš? Pašam man ir kumeļš!

Pagaid, pagaid! Ar lēcienu projām.

Visi
;

savādi ieinteresēti, gaida. SŪRMIS atpakaļ ar koka zirdziņu, dīvaini veidotu

no priežu mizas izgrieztu galu.

Tas mans kumeļš!

Ar to kumeļu var laisties'

ĶĒNIŅIENE pavisam pārliecināta liekas.

Ak, var laisties? Labi!

Padomnieks un citi smiedamies un pret Sārmi liekdamies.

Labi!

ĶĒNIŅIENE.

Laidieties tad abi!

Padomnieks un citi kā augšā.

Abi!

ĶĒNIŅŠ.

Prom! Nav vaļas ilgāk mēļot! Projām.

Citi, bez ķēniņa, smiedamies, kā augšā.

Laidieties tad abi! Abi! Visi projām.
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SŪRMIS gandrīz raudulīgi.

Ko šie smejas? Tādi ļaudis!

Vai tad es gan nezināšu,

Kāds man kumeļš!

ALNIS.

Nu, man' draudziņ!

Atstāja mūs abus vienus,

Atļāva mums iet, kurp gribam.

SŪRMIS.

Ņem man' līdzi!

ALNIS.

Vai tu tici,

Ka mēs varam atrast pili?

Ka mēs varam pārnest putnu?

SŪRMIS bezgala paļāvīgs.
Ticu! Zinu!

ALNIS.

Prom tad!

MAZS VIRIŅŠ, garu, baltu bārdu priekšā.

VĪRIŅŠ.

Kurp jūs?

ALNIS.

Uz Lolitas brīnumpili!

VĪRIŅŠ.

Tad jums ir tas īstais kumeļš!

Krēpes kratās,

Acis skatās,

Gaisma strāvo,

Tāles blāvo!

Divi, trīsi,

Soļi īsi,

Tumsa tīstās,

Vecis vīstās.

Tam ir ziņa,

Gudrībiņa.

Vēl nav beigu,

Prom ar steigu!

Vīriņš uzsit koka zirdziņam ar baltu stibiņu, to pārvērzdams par staltu kumeļu. Tum

sa. Viss nozūd. Tad atspīd gaisma. Zilas, miglainas tāles, kufās jaušami Lolitas pils

torņi. ALNIS ar SŪRMI laižas uz varena zirga.

Priekškars.
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OTRAIS TĒLOJUMS

Fantastisks mežs. Tumsa. Pa labi kuras uguntiņa. Uguns priekšā meža vecis SAKĀR-

NIS, rāzguniem, žuburainiem matiem un bārdu. Tāšu kažociņš. Vienmuļīgi jautrs,

uguni kurdams un ceļus šūpodams dūdo, vārdus lecinādams:

SAKĀRNIS.

Tumsa gaismu apēdusi, apēdusi,

Mēness rāda tukšo pusi, tukšo pusi.

Lapas melnas, nav vairs zaļas, nav vairs zaļas.

Lai nav zaļas, kas man daļas, kas man daļas.

POĶIS, CINTIS ar PAVADOŅIEM. Bagātīgi ģērbti, ar zelta kulēm pie sāniem.

POĶIS ļoti nikns.

Ak tu tumsa, trakā tumsa!

Nedod ceļa, lauz vai kaklu.

Zirgi miņā kā pa skrīni.

Kur mēs ieskrējām, kā ellē!

CINTIS raudulīgi.

Koki sitas, zari duras,

Saplēš manas zīda bārkstis,

Norauj manus zelta pušķus.

Mājā gribas. Gribas gultā.

POĶIS.

Ko te pinkšķi! Vai lv gribi,

Lai mēs atkal nesam mājās

Savas lielās zelta kules!

CINTIS.

Nē, to gan nē!

POĶIS.

Nu tālabad!

CINTIS raudulīgs.

Lai tad uguni kāds rāda!

POĶIS ierauga Sakārni.

Rau, kāds vecis sēž pie kura.

CINTIS.

Uguns! Viņam kuras uguns!
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POĶIS.

Veci, vai tu sēd uz ausīm?

Lūk še, lielķēniņa dēli,

Paši drīz būs lielķēniņi!

Uguni no tevis prasa.

SAKĀRNIS dūdo savu dziesmu.

Tumsa gaismu apēdusi v. t. t.

POĶIS iesper tam ar kāju.

Prinči ar tev' runā, dzirdi,

Atdod godu!

SAKĀRNIS.

Še tev piga!
He—he—he—he!

Mežā dobji atbalso: He—he—he—he!

CINTIS notupstas mazs.

Vai, vai! Nu mūs kodīs, plēsīs!

POĶIS bailīgs un lielīgs.

Pagaid tik, kad būšu ķēniņš!

Zemē speršu, upē mes'šu.

Pakāršu aiz viena mata,

Ja tu nedosi mums uguns.

SAKĀRNIS.

Rāmi, rāmi, ko te ārdies!

Uguni var viegli dabūt.

Pateic tik man labus melus.

Labus melus! He—he—he—he!

Mežā atbalso: He—he—he—he! Poķis ar Cinti salien nobijušies koj)ā, maziņi

Tāpat PAVADOŅI.

SAKĀRNIS.

Vairāk ne, kā labus melus,

Tādus, ko tev nevar ticēt.

POĶIS.

Traks tāds vecis! Prinčus zobo!

Neteikšu!

SAKĀRNIS.

Tad ies tev slikti,

He—he—he—he, tad ies slikti!

CINTIS.

Viņš mūs kodīs, viņš mūs plēsīs,

Teic nu melus!



157

POĶIS.
Nav uz mēles!

ĢINTIS.

Izkar laukā!

Mēle balta tev no meliem.

VIENS PAVADONIS otram.

Pakausī lai meklē savā,

Tur tam allaž kūp no meliem.

POĶIS kasījis pakausi.

Pag, es teikšu, ka mēs abi —

ĢINTIS.

Teic, teic, ka tik iznāk meli!

POĶIS Cintim.

Teikšu, ka mēs nesam prinči!

Nu tad klausies ar! Vai domā,

Ka mēs še ar zelta drānām

Prinči būtu? Tam tu netic.

Esam zemi, zemāki vēl

Nekā tēva cūku gani.

SAKĀRNIS.

Tas nav melots! Tam es ticu!

POĶIS draud ar dūri.

Sargies, veci! Sargies ticēt

Tādiem meliem!

SAKĀRNIS pretī ar pirkstu.

Pats tu sargies!

CINTIS nobijies.

Melo! Nekaitini viņu!

POĶIS pilnu muti.

Dzirdējis vēl būsi senim

Par tiem gudriem ķēniņdēliem,

Staltiem, baltiem, varonīgiem,
Kā tos slavē, kā tos cilda!

Vai tu domā, mēs tie esam?

Poķis "če es — un tur Ģintis?

Nē, mēs nesam vis tie gudrie.

Mēs patlaban š'tādi muļķi,

Kā tās tavas lūku vīzes.

SAKĀRNIS jautrs sit uz ceļgala.

Nava melots! Ticu, ticu!



158

POĶIS nikns:

Nedrīkst ticēt! Saki: melots!

SAKĀRNIS.

Še tev piga! Nesu redzēj's

Otru tādu muļķu pāri!

POĶIS pavadoņiem.

Priekšā, puiši! Sitiet, cērtiet!

Plēsiet, grūdiet! Kaujiet, kodiet!

Kad būs beigts,

Tad es tam kraušu.

Pavadoņi ar pīķiem pret Sakārni. Poķis aiz viņiem. Cintis aiz Poķa.

SAKĀRNIS.

Nāk tik, nāk tik! Nu es pļaušu!

Pakamp] pagali no ugunskuru, cērt ap sevi loku. Dzirkstis šķīst.

Žvīgu, žvāgu! Pirmo lāgu!

SAKĀRNIS noskatās. Visi gar zemi. Dreb.

He—he—he—he! Prom, jūs nelgas!

Izbaidīsit man vēl putnus,

Skrejiet! Kroģer's Tumstis gaida.

Tas jums dos tās īstās gunis.

Visi paceļ galvas, bailīgi saskatās, tad projām. Vispirms Poķis, Cintis, tad pārējie

No meža izskrej NAKTSTAURIŅI un SPĪGULĪŠI.

' SPĪGUĻI un NAKTSTAURIŅI.

Dzied nu dziesmu, Sakārnīti!

SAKĀRNIS.

Nedziedāšu! Esmu nikns!

SPĪGUĻI un NAKTSTAURIŅI dejo ap viņu.

Padancosim, Sakārnīti!

SAKĀRNIS.

Nedancošu! Esmu nikns!

Uznāk ALNIS ar SŪRMI. Sūrmis nes rokā koka zirdziņu.

SPĪGULĪŠI.

Vai, vai, cilvēks! Bēgsim, bēgsim!

Aizbēg.
SAKĀRNIS neredz neviena.

Esmu nikns, nikns, nikns!
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SURMIS.

Vai tu meža vagars esi,

Ka tik nikns?

SAKĀRNIS.

Ko tu gribi?

SŪRMIS.

Redzi, vecīt, kas par lietu:

Vēji šņāca, kumeļš skrēja.

ledeva tā lielā tumsa

Kā pa pieri. Un uz reizi

Paliek mūsu zirgs par koku.

SAKĀRNIS nikns.

Nu gan paliks viņš par koku!

Kur tas dabūts? Manā mežā

Laupīts! Atdod! Lai aug tālāk!

Izrauj Sūrmim zirdziņu no rokām, iegrūž zemē; no zemes izaug lēnām stalts koks

SŪRMIS.

Vai, ko nu! Kur staltais kumeļš? —

Kā tiks tālāk? Sūrā diena!

Bet ja tavs, tad tavs! Ko darīt!

Alnim.

Meža vagars! Neko darīt!

SAKĀRNIS rimdams.

Neko darīt! Tas man patīk,

Ka tu neesi uz ļauna.

ALNIS.

Mīļo vecīt, labo tētiņ,

Steidzams ceļš mums abiem priekšā.

Vai te nebij mani brāļi?

SAKĀRNIS.

Bij un aizbija pie velna!

ALNIS.

Pirmie skrēja, pirmie zuda,

Dzenam pēdas!

SAKĀRNIS.

Dzeniet, dzeniet!

ALNIS.

Kā mums izkļūt no šī meža?

Uguns dod jel vienu dzirksti!
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SAKĀRNIS.

Uguns būs, būs ar labs padoms,

Ja vairs neaizdosit dusmu.

ALNIS.

Ko lai darām?

SAKĀRNIS rāda uz Sārmi.

Lai šis pateic

Kādus jaukus, labus melus,

Kas var smieklā piesiet sirdi —

Tad būs uguns.

SŪRMIS.

Kad būs labi?

SAKĀRNIS.

Tad kad teikšu: nava tiesa!

Tad tu būsi mani veicis.

SŪRMIS.

Bet kad nebūs?

SAKĀRNIS.

Bet kad nebūs —

Abi paliksit par koku,

Tā kā tur tas jūsu kumeļš.

SŪRMIS īsi padomājis.
Nāc šu', teikšu!

Abi pie uguns. Sakārnis, priecīgs, sataisās klausīties, ar ndīvu interesi līdz vaibsti

damies.

Sūrmis plāta muti un brauka kaklu.

SAKĀRNĪS.

Nu, ko nesāc?

SŪRMIS.

Sākšu, sākšu.

Ļauj tik siekalas vēl norīt.

Sāk stāstīt. Ļoti ritmiski, mainīgiem tempiem un žestiem pavadīdams.

Un tā vienu reiz — vienu reiz — vienu reiz—

Gāju pa mežu es. Gāju un gāju

Neēdis, nedzēris, septiņi gadi.

Satieku ozolu, trīs verstis apkārt,

Piecas līdz saknēm, līdz galotnēm desmit.

Ozola dobumā trīs cepti baloži.

Šaušu ar roku: dobums par šauru!

Ko nu lai izdara? Lienu pats pakaļ.



161

Lienu, lienu, lienu, nakti un dienu,

lelienu arī, apēdu baložus.

Bet nu pats resns kā deviņas mucas.

Kā nu tikt laukā? Gudroju, gudroju
Trīs dienas, trīs naktis. Tad atnāk padoms:

Nu teku mājā. Nu nesu cirvi.

Nu robu dobumu. Nu taisu ērtu,

Nu lienu laukā. Nu eju tālāk.

SAKĀRNIS

Tiesa! Tiesa! Tas var notikt!

SŪRMIS.

Pagaidi! Nesaki! Tā nu es eju,

Devītā pasaulē izdziržu troksni.

Domāju: gāžas tur debess ar zemi.

Bet kas tā vaina? Septiņas bites

Kaujas ar astoņiem plēsīgiem vilkiem.

Bite ikkatra lai dodot šiem medus

Astoņas mucas! Ko nu es daru?

Izrauju zobenu. Nokauju vilkus,

Novelku ādas. Uzsviežu plecos,
Eimu pa pasauli. Dziedu un svelpju!

Visu izrāda.

SAKĀRNIS.

Tiesa, tiesa! Tas var notikt!

SŪRMIS.

Nejaucies starpā! Kā nu es eju,

Dzirdu, ka debesīs pašulaik tirgus.

Piesienu trepes. Uzkāpju augšā.

Augšā pa koku.

Meklēju, meklēju: kur būs tas caurums.

Kā esmu galā: caurums man priekšā!

Lecu tai caurumā, krītu un krītu.

Deviņi mēneši, dienu un nakti.

lekritu pašā debesu tirgū.

Nolec no koka.

Kas tur to ļaužu! Visi pērk ādas.

Pārdodu ādas. Apskatos apkārt. —

Ko es tur ieraugu? leraugu tēvus.

Mans ir par ķēniņu, tavs ir par zirgu.

Sakārnis neticīgi atmet abām rokām, bet nociešas neko neteicis.
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SURMIS.

Kā tavs par zirgu, tā mans tam seglos

Kā mans nu seglos, tā tik ar pātagu,

Tavam tik šitā un šitā ar pātagu!

Rāda, kā sit.

SAKĀRNIS nevar vairs nociesties.

Melots! Melots! Nava tiesa!

SŪRMIS priecīgs, ka uzvarējis.

Vai es teicu, ka ir tiesa?

Ha—ha! Nu es tevi veicu!

Kodi nu pats savā mēlē.

SAKĀRNIS.

Ak tu krupis! Nu gan veici!

He—he—he—he! Labi meli!

Smieklā piesēja man sirdi.

Ņem nu pagali un cita!

SŪRMIS.

Tas par maz! Par tik daudz smiekliem

Maksā vairāk! Vai dod pusi

Atpakaļ man smieklu!

sakārnis;

Blēdi!

Nu ko vēl tev došu? Labi:

Došu tev trīs vēlēšanās.

Sauc tik: Sakārnīša vārdā

Tas un tas lai notiek! Tūdaļ

Tas ar notiks. Tā trīs reizes

Un ne vairāk!

SŪRMIS.

Paldies! Paldies!

ALNIS uzceldamies.

Paldies, paldies, labo vecīt!

SAKĀRNIS.

Tev ar ko par labo vārdu.

Es jau zinu, ko tu meklē:

Princeses Lolitas pili.

Alnis izrāda prieku.

SAKĀRNIS.

Došu še tev kamoliņu,

Kas ir tīts no zemes saknēm,

Neredzamām, nejaušamām.
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Kur tas tecēs, tec tik pakaļ.

Tad tu atradīsi pili.

Tikai nelaid to no rokām!

ALNIS.

Tētiņ, tētiņ, ak to laimi!

Skriesim nu tik meklēt brāļus!

SAKĀRNIS.

Brāļiem labāk neteic!

ALNIS.

Ko nu!

Viņi ņems uz ātriem zirgiem

Abus mūs, tad auļiem skriesim.

Kaut tik drīzi atrast putnu,

Atrast gaismu mīļam tēvam.

SAKĀRNIS.

Brāļi bij ar tevi labi?

ALNIS.

Labi? Tiešām neatminu.

Vai bij ļauni? Mīļo vecīt,

Ko daudz runāt, ceļš pa kājām.

Ka tik zinātu, kur brāļi.

SAKĀRNIS.

Tumsta krogā bus tie priekša.

ALNIS.

Tumsta kroga?

SAKĀRNIS.

Līču, loču,

Uguns rādīs!

ALNIS.

Skriesim, draudziņ!

Prom bez elpas!

Ar Sārmi projām.

SAKĀRNIS.

Lai jau skrien! Kas man tur daļas!

Tomēr it kā rūpīgs.

Bet vai tik — vai būs tik labi?

Domā, pirkstu pie pieres.

Ārpus meža prāts man neredz.
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SPĪGUĻI, NAKTSTAURIŅI un citi MEŽA GARIŅI

NAKTSTAURIŅI.

Sakārnīti, vai vēl nikns?

SAKĀRNIS.

Ne'smu nikns. Sāksim deju.

Meža gariņi dejo. Lēns ritms. Sakārnis vidū.

Septiņi spīguļi,

Septiņi gausuļi
Vienu pašu graudu

Trīs dienas apara,

Trīs dienas ecēja,

Trīs dienas nopļāva.

Atskrēja naktstauri:

Vai jums ir rija?

Ira, ira, ira!

Nu sēra riju,

Nu kūra krāsni,

Nu kūla graudu.

Bira, bira, bira!

Nu mala graudu,

Nu cepa karašas.

Sanāca godi.

Plakani, gareni,

Auksti un silti,

Perēti, šķilti:

Dodi, dodi, dodi!

Dzīroja, godoja

Radu, radu radi

Septiņi gadi!

Plaukšķina rokām. Meža gariņi griežas.

Priekškars.
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TREŠAIS TĒLOJUMS

Tumsta krogs. Uz melniem plauktiem spokaini zvīļo rindā tikko jaušami pudeļu kakli.

Gar sienām šaudās un zūd zilas un sarkanas guntiņas. Galdi, soli, mucas. Gaisma kā no

apkvēpuša mēness. TUMSTIS ar meitām: GULDZI un PLĒNI. Fantastiski ģērbi.

TUMSTA MEITAS ašas un vijīgas.

PLĒNE ar platu dvieli sit grīdu, it kā to slaucītu.

Pelns ar pelnu. Melns ar melnu.

Put, put, put!

Žokļus staipa, snīpi knaiba,

Kut, kut, kut!

Aci! Aci! Aci! Šķauda.

GULDZE no mugurpuses rauj to virpulī.

Sudmaliņas, sudmaliņas!

Skrien bez jaudas, skrien bez ziņas

Rati ratā! Ra—ta—ta—tā!

PLĒNE.

Ko tu! Stājies! Uznāks vecis!

GULDZE.

Vecs rauš naudu, jauns grib baudu!

Ha—ha—ha—ha! Man tīk spēle!

TUMSTISienāk pie pēdējiem vārdiem, redz meitas griežamies, nikns.

Es tev spēlēšu pa mizu!

GULDZE.

Saķer mani! Saķer mani!

Bēg. Tumstis dzenas pakaļ. Nogāžas. Guldze plaukšķina un smej. Tumstis ceļas,

nevar uzcelties.

TUMSTIS.

Pagaid tu man,

Laime tev, ka šodien esmu

Labā omā!

GULDZE salecas no prieka.

Labā omā!

Tad tu dod man . . . tad tu dod man . . .
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Nevar diezgan aši izdomāt.

Kleitu, zelt' un sudrab' austu.

PLĒNE.

Man dod baltas stikla kurpes.

GULDZE.

Pirkstus gredzeniem man pilnus.

PLĒNE.

Man dod spožas rokas sprādzes.

GULDZE.

Man dod —

TUMSTIS.

Man dod, man dod, man dod!

Būs jau, būs. Nu paklau, skuķi!

Ļoti svarīgi.

Divi nāk ar pilnām kulēm

Smaga zelta!

GULDZE.

leraudzīji

Tos ar savām vilkatacīm?

TUMSTIS.

Vilkatacis nav par ļaunu!

Un nu zinait: no tām kulēm

Zelts birs laukā, akmens iekšā!

ABAS.

Zelts birs laukā. Akmens iekšā.

TUMSTIS.

Gādājiet par to man abas!

ABAS.

Zinām, zinām! Troksnis.

TUMSTIS.

Klau, kā ārdās. Izsmejoši.

Tūliņ dzird, kas lieli kungi!

POĶIS, CINTIS ar PAVADOŅIEM.

POĶIS bramanīgs.

Kur ir sulaiņi, kur kalpi?

Zirgu puiši, rokas puiši!

Kāju slauķi! Roku laiži!
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Tumstis, Guldze, Plēne klanās priekša, klanās pakaļa, klanās sānos, pret durvīm, pret

sienām.

TUMSTIS.

Augstie, augstie lielikungi!

POĶIS.

Maizi, gaļu, brandavīnu!

Kaujiet vēršus! Veliet mucas!

Kraujiet galdos. Cik tik klētīs!

Cik tik mājā! Vai trūks naudas!

Hej! Nu, meitas! Raisait sprādzes!

Guldze pakalpīga, grib papriekš noņemt zelta kuli.

POĶIS.

Kuli mierā! Piesit tai, it kā rādīdams, cik tā svarīga.

GULDZE.

Zelts tev iekšā?

Ha—ha! Ko man tava zelta:

Pašai tāda pilni pirksti!

Eč, eč! Gredzens! Pirkstā gredzens!

Rāda pirkstu ar gredzenu.

POĶIS norauj gredzenu.

Nu būs manā! Labs, kas rokā!

Plēne tāpat pie Cinta. Arī tam grib raisīt kuli.

ĢINTIS.

Kuli mierā!

PLĒNE.

Zelts tev iekšā?

Ha—ha! Ko man tava zelta,

Pašai tāda pilni pirksti!

Eč, eč! Gredzens! Pirkstā gredzens'

Rāda pirkstu ar gredzenu.

CINTIS norauj gredzenu.

Nu būs manā! Labs, kas rokā!

Tumstis, arvien klanīdamies, māj kalpiem. Kalpi ieskrien un krauj galdos ēdienus un

dzērienus,

POĶIS mādams aiz sevis, norādot uz pavadoņiem.

Visiem gaļu! Visiem vīnu!

TUMSTIS klanās.

Augstie kungi! Augstie kungi!
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POĶIS Tumstim.

Nost no kājām! Mums te jāspļauj!

Abi ar Cinti izspļauj.

TUMSTIS klanās, spļāvienam.

Žēlīgs, visu žēlīgs spļāviens!

POĶIS Cintim.

Neteiksim, ka esam prinči!

TUMSTIS.

Vai no lieliem varoņdarbiem

Pārnāk kungi?

POĶIS uzķer laimīgi iedotu domu.

Nu, ko tad gan!

Rāvāmies tā kā pa pirti. Cintim.

Cik tur bija? Dividesmit? Pavadoņiem

Vai tā nebij?

CINTIS tāpat uzķēris, ap ko lieta.

Vairāk, vairāk!

PAVADOŅI.

Vairāk, vairāk!

POĶIS.

Teiksim, tā ap pieci simti.

CINTIS.

Vairāk, vairāk!

POĶIS.

Kad liek kopā kājas, rokas,

Cik tad iznāk? Mati stāvus!

Pavadoņi drebinās.

CINTIS ātri starpā.

Un kad pieskaita vēl galvas!
Citam bij pa sešām virsū.

POĶIS.

Mēs tik cērtam! Mēs tik kraujam!

CINTIS.

Gan pa kreisi, gan pa labi,

Viena, divi! Viena, divi!

POĶIS.

Kājas lēkā! Galvas ripo!
Še bij migla, tur bij migla,
Līdz gar zemi viss tas blāķis!
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TUMSTIS.

Brrr! Tu trakais! Tavu spēku!

POĶIS pavadoņiem.
Vai tā nebij?

PAVADOŅI tik var kā: Brrr! Brrr! Ar piepešu kreščendo un dekreščendo.

POĶIS Cintim.

Neteiksim šim, ka mēs prinči!

legrāzdams Tumsfim duncku degunā.

Zinātu tu, kas par vīriem!

TUMSTIS.

Redzu! Augsti kungi. Lūdzu

Pie šiem galdiem!

Sēdina Poķi pie viena, Cinti pie otra galda. Poķi apkalpo Tumstis un Guldze,

Cinti Plēne. Nostāda kājas, rokas, nogludina katru kroku. Nes vīnu. Poķis dzer.

CINTIS žēlabaini, gļēvs.

Miegs nāk virsū!

Gultas nava! Kurpe spiež man.

Sprādzes žņaudz man. Kule smaga!

PLĒNE.

Došu! Nolikšu to kuli!

ALNIS ar SŪRMI pie durvīm.

ALNIS.

Brāļi, mīļie!

SURMIS.

Vēl ciet klusu!

Slīd nemanot, visu apskata.

PLĒNE Guldzei.

Tur kāds! . . Man it labi patīk!

Svārks gan slikts, bet vaigs kā princim.

GULDZE.

Man ar patīk: Nelaidīsim

To vairs projām. Alnim. Ko var pasniegt?

Vīnu? Alu? Viss pie rokas!

ALNIS.

Negribu ne dzert, ne baudīt!

GULDZE.

Tāds kā! . . Ko tad velcies krogā!
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CINTIS.

Kule smaga!

PLĒNE pilnīgi droša.

Dod tik kuli. Raisa Cintim kuli.

CINTIS neskatījies.

Tikai nenoliec par tālu!

Plēne aiznes kuli. Sūrmis tai uz pēdām, redz, ka tā ātri pārmaina zelta kuli ar citu

pilnu ar akmeņiem. Plēne atskatās.

PLĒNE.

. Kas par puiku! Ko tas ošņā!

SŪRMIS liekas neredzējis.
Kas tev daļas! Nāku krogā!

Guldze, Tumstis un kalpi nemitīgi skraida apkalpodami, it sevišķi lēkādami ap Poķi

Guldze grabinādama kārbiņā metamos kauliņus.

GULDZE.

Kungam varbūt patīk spēle?

POĶIS.

Došu!

Ņem kauliņus, māj Tumstim, lai tas piedalās. Met.

TUMSTIS skaita acis.

Nudien! Labas acis!

POĶIS dod Tumstim.

Met tu savu!

Kule viņu traucē.

GULDZE.

Dod to kuli!

Raisa vaļā. Poķis ļaujas, aizrauts no spēles.

Viegli, viegli atraisīšu!

Tur gan tev kāds putniņš iekšā?

Aiznes kuli. Poķis nemana. Sūrmis tai uz pēdām, redz, ka tā pārmaina zeltu ar ak

meņiem. Guldze atskatās.

Kas par puiku? Ko tas ošņā?

SŪRMIS liekas neredzējis.

Kas tev daļas! Nāku krogā!

PLĒNE pie Aļņa.

Skat, man gredzens tīra zelta,

Kuram pirkstam derēs? Rādi!
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ALNIS atstumj to.

Riebj man viss, kas krogā dabūts!

PLENE nikna.

Nu, nu, puisīt, nožēlosi!

POĶIS iekarsis spēlē.

Trīs, seši!

TUMSTIS.

Pieci, deviņi!

Atkal vinnē kungs! Vai traku!

Noplēsīs man pēd'jo kreklu!

POĶIS priekā,

Adu plēsīs tev ar kauliem!

TUMSTIS sāņš.

Lai tik vinnē! Lai tik vinnē!

GULDZE pie Aļņa.

Viss mums varens! Lielistabas.

Dūnu gultas! Dūnu grīdas!

Gardums traukos! Greznums sienās!

Paliec! Padzīvosim zaļi!

ALNIS.

Riebj man tavi kroga prieki!

GULDZE.

Nu, nu, puisīt, nožēlosi!

POĶIS met.

Seši! Trīs!

TUMSTIS met.

Deviņ 1! pieci!
Palieku es pliks, kā dzimis!

POĶIS.

Nu man diezgan. Kur tā kule?

TUMSTIS.

Vai, kungs, gribu atgūt savu.

POĶIS.

Tavs man ķešā! He—he!

Bargi Guldzei.

Kuli!

GULDZE nobīstas, tomēr pašā laikā ar kuli klāt. Palīdz uzkārt

Tur gan tev kāds putniņš iekšā!
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POĶIS pēkšņi atceras.

Putns? jā! Tas jāiet meklēt!

Esot kāda pils kaut kur te,

Pilī princese ar putnu.

Tā mums vajag!

TUMSTIS.

Dzirdēj's esmu!

ALNIS.

Brāļi, ai!

SŪRMIS attur to.

Vēl cieties klusu!

POĶIS.

Ko tu dzirdēj's? Kas tev jādzird?

TUMSTIS.

Putns! — Princese! — Pils! — Putns! —

POĶIS.

Putns jādabon mums rokā!

Kā to dabūt? Teic tu savu.

TUMSTIS.

Ja grib dabūt kaut ko rokā —

Divi ceļi ir.

POĶIS.

Nu, kādi?

TUMSTIS.

Vai nu zagt, vai ņemt ar varu.

CINTIS.

Tad es saku: zagt ir labāk.

POĶIS.

Nē, kad ņemt, tad ņemt ar varu!

CINTIS.

Es tik saku: zagt un beigas!

POĶIS.

Dot pa zobiem! Ņemt ar varu!

x\LNIS ātri priekšā.

Brāļi, brāļi, ko jūs gribat?
Nevar zagt vai ņemt ar varu.

Dzirdiet! Vēstnesis kā teica:

„Kas gremdēs princesi dziļ-dziļā miegā,

Dziļ-dziļā miegā un zil-zilā sapnī,

Tas tik ņems putnu no princeses rokas."
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Poķis, Cintis atjēdzas no pārsteiguma, satver Alni aiz rokam

POĶIS.

Muļķis klāt! Kur tu še radies?

CINTIS.

Kauns! Puskails! Ar vecām drānām!

ALNIS.

Brāļi!

POĶIS.

Neteic uz mums: brāļi!

CINTIS.

Tēvs tev arī deva zeltu?

SŪRMIS.

Kam mums zelts!

POĶIS Sūrmim.

Nu skat šo plusku!

Varbūt kumeļus vēl ņēmāt?

SŪRMIS.

Pašiem bija mums savs kumeļš,

Skrēja ātrāki par vēju!

CINTIS.

Ha—ha—ha—ha! Tādi skrandas

Princesēm grib rādīt acis!

ALNIS.

Brāļi, nesāksim nu strīdu.

Vaļas nav. Tik drīz, jo drīzāk,

Tēvam brīnišķīgo putnu!

Lūk, man kamoliņš! Tas tecēs

Priekšā mums, tas rādīs ceļu!

Meža vecītis to deva.

CINTIS izsmejoši.

Kamoliņš! Tic tādiem māņiem!
Tādas vecu laiku tenkas!

POĶIS.

Labs, kas rokā! Došu!

Izrauj Alnim kamoliņu. Uzsauc pavadoņiem:

Projām!

Projām! Projām! Uz tām pēdām!

Visi kājās kā dzīti. Lielā steigā. Atkārto:

Projām! Projām! Uz tām pēdām!
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TUMSTIS metas priekša, Poķim.

Maksu! Maksu! Kas man maksās?

PLĒNE Alnim.

Tu tik paliec! Kas tev daļas!

Maksu neprasīs no tevis!

GULDZE tāpat.

Sēdi! Paliec! Padzīrosim

Zaļi!

ALNIS.

Laidiet mani projām!

Guldze, Plēne viena par otru ap Alni. Nelaizdamas projām.

ABAS.

Nē, nē! Paliec! Paliec! Paliec!

GULDZE.

Mēs jau nelaidīsim tevi!

SŪRMIS nikns.

Tādas meitas! Trakas meitas!

Raujas pie Aļņa. Plēne un Guldze dzen to atpakaļ.

POĶIS Tumstim.

Nost no kājām! Puiši, sitiet!

Cērtiet! Kraujiet! Grūdiet!!

TUMSTIS vēl niknāk Poķim.

Maksu! Maksu! Tīru zeltu!

POĶIS.

Kas tev maksās? Ķēms tik jautā.
Še stāv lielķēniņa dēli.

Kur ir dzirdēts, ka tie maksā!

TUMSTIS visu padevību zaudējis.

Ha—ha! Paraug savās kulēs,

Varbūt rodas tur kāds vērdiņš!

POĶIS pievelk ātri savas kules sev klāt.

No šām — ne tik kā aiz naga!

TUMSTIS piepeši drausmīgs.

Nu tad, kalpi, šurp ar ķēdēm!
Visus ķēdēs! Visus vergos!

leskrej kalpi resnām ķēdēm. Ap Poķi. Kamoltiņš iespīdas. Poķis, Cintis, pavadoņi

nobīstas. Kalpi nevar aplikt tam ķēdes.
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TUMSTIS.

Kas tas? Nevaru tam tuvu!

ALNIS vaļā ticis.

Ātri, Sūrmi! Līdz ar brāļiem!

POĶIS rāda Alni un Sārmi.

Paklau, Tumsti, ņem tos abus!

Negrābsties gar ķēniņdēliem!

Tos tev atstāju par maksu!

Lai tev vergo! Prom!

Poķis, Cintis ar pavadoņiem ātri projām,

ALNIS skumji.

Ai, brāļi!

TUMSTIS kalpiem.

Grābiet viņus! Slēdziet dzelžos-!

Lai man kalpo dien' un nakti!

GULDZE gavilē.

Negribēji būt par kungu,
Smilksti tagad vergu važās!

PLĒNE.

Ū! Ū! Vergi! Nu būs vergi! .

Tumstis, Guldze, Plēne ar kalpiem velk ap Alni un Sārmi važu loku

SŪRMIS piepeši atceras Sakārņa vēlējumu, gavilējot:

Vergu nebūs! Būs jums piga!

Sakārnīša vārdā: stop—ē!

Mieti esiet, truli esiet!

Nedzirdīgi! Neredzīgi!

Tikmēr, kamēr mēs aiz durvīm!

Tumstis, Guldze, Plēne, kalpi uz vietas stīvi.

ALNIS.

Ātri, ātri, pakaļ brāļiem!

SŪRMIS.

Ko tu tici tādiem brāļiem —

Re, i kamola vairs nava!

ALNIS.

Sirds mums rādīs īsto ceļu!

SŪRMIS.

Pagaid! Man vēl kāda lieta:

Tā šiem nevar palaist niķi. Stipri.
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Sakārnīša vārdā vēlu,

Lai tas zelts, ko meitas zaga,

Lai tas akmeņos tiem vēršas!

Prom! Grupai. Tik ilgi plātait mutes!

Jūs nu stīvi, bet mēs brīvi!

Alnis ar Sūrmi projām. Tumstis ar pārējiem sāk just, ka var kustināt lo-

cekļus: papriekš pirkstus, tad šķoba degunus, vaibstus v. t. t., līdz mežonīgi

straujām kustībām, sākumā tikai izgrūzdami skaņas.- A! O! Ā! E! Evā! O! Evā! O!

Kalpi, lēkdami projām.

GULDZE.

Kājas, kājas lec un dejo!

PLĒNE.

Valkās kurpes! Stikla kurpes!

GULDZE.

Rokas kustas, šaudās, lokās!

Nēsās gredzenus un sprādzes!

Bārstīs zeltu!

VISI TRĪS.

Bārstīs zeltu!

PLĒNE, TUMSTIS.

Šurp to zeltu!

VISI TRĪS.

Šurp to zeltu! Zeltu, zeltu!

Meitenes atnes zelta maisiņus, izber. Zelts pārvērties akmeņos. Mēms pārsteigums.

Mutes garas.

Priekškars.
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CETURTAIS TĒLOJUMS

Fantastiski vārti uz Lolitas pili. Priekšā milzu koki, aiz vārtiem domāts bezgalīgs pils

dārzs. Tālumā, pār tikko jaušamiem Lolitas pilstorņiem, mirdz zvaigznes. Vārtu sta-

bos lielas lampas. Vārtu priekšā, katrs savā pusē, BARĢIS un SARĢIS guļ, galvas uz

ķetnām. Netālu viņu būda, aptaisīta ap koku. Uznāk steigšus CINTIS un POĶIS. Poķim

rokā mirdzošs kamols.

CINTIS.

Ak to baiļu! Ak to baiļu!

Kā tur šāvās, kā tur rāvās!

Gan no priekšas, gan no sāniem,

Gan no augšas, gan no zemes,

Tā kā melna nakts nāk virsū!

Nāk, bet nevar pienākt tuvu.

Tāpēc, ka mums rokā kamols.

Tas tik cauri tā kā zutis,

Un mēs pakaļ.

POĶIS.

Teic nu: kamols!

Bet kurš bij? Kā gudra galva

Atņēma to Alnim? He—he.

Smejas ar labpatiku.

CINTIS apvainots.

Nu, es ar vis nesu muļķis.

Kā tu tagad: pamet puišus,

Pamet zirgus viņpus meža.

Kas lai sarga ķēniņdēlus?

Te no priekšas, te no sāniem!

Un vis vairs no pakaļpuses!

Sermuļi tur iet pār kauliem,

Te nu gudrais!

POĶIS.

Te nu muļķis!

Kad iet zagt, tad neņem līdzi

Simtiem vīru. Cintis platu muti. Ē, reče nu!

CINTIS.

Nu ja, bet kad ņem ar varu?

POĶIS.

To vēl nezin! Kā nu iznāks!

Rausies tālāk!
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ĢINTIS.

1 Vai, vai redzi!

Lielos! Melnos! Guļ pie vārtiem!

Abi izbailēs, viens aiz otra slēpdamies, atpakaļ.

legrūd kamolu tiem rīklē!

POĶIS.

Guļ tie! Vārtos šķirba! Cauri!

Viens aiz otra!

CINTIS.

Otram priekšā.

Pasteidzas pirmais. Abi izspraucas pa vārtiem. Redz tos pazādam.

BARĢIS piepeši mostoties paceļ galvu.
Vau! Vau! Sargi! Gāja! Klau! Klau!

SARĢIS galvu pacēlis, nožāvājas.
Vau! Vau! Mierā! Vau! Vau! Nav! Nav!

BARĢIS augšā uztraukts.

Vau! Vau! Nāca! Gāja! Ira!

SARĢIS paceļ galvu.
Vau! Vau! Nieki! Lapas! Bira!

BARĢIS aptek vārtus, ošņā.

Vau! Vau! Bija! Gāja! Zuda!

SARĢIS dara tāpat.

Vau! Vau! Nejūt! Zeme! Gluda!

BARĢIS uztraukumam pieņemoties ošņā.

Vau! Vau! Vecs tu! Vecs tu! Bēdas!

Vau! Vau! Pēdas! Pēdas! Pēdas!

ABI.

Vau! Vau! Vau! Va—a—u—v!

BARĢIS.

Nopērs! Padzīs!

ABI.

Vau! Va—a—a—v—v!u —v!

SARĢIS.

Atkal! Atsauks! Sadzīs!

ABI viens caur otru.

Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau!

Saritinās atkal, galvu uz ķetnām, guļ nost. ALNIS, SŪRMIS cieši viņa pēdās. Alnis

atskcdās.
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ALNIS.

Sūrmīt, vai tev negāj' grūti?

SŪRMIS.

Kas man? Minu tavās pēdās.

Bet tev ērkšķi sita acīs.

Dūra rokas, dūra kājas!

Rādi! Cik tev asins skrambu?

ALNIS.

Nav ko rādīt. Maza bēda!

SŪRMIS.

Zvēri rēca, čūskas šņāca!

Uguns acis apkārt ziba!

ALNIS.

Ko nu, Sūrmīt, stāsti niekus!

SŪRMIS.

Melni blāķi, tā kā kalni,

Gula plecos tev! Un spieda!

Tā ka liecās visi kauli.

ALNIS.

Nebij, Sūrmīt, tas tik traki,

Jā, kad labi padomāju:

Viegli bij, pavisam viegli!

Viena doma deva spārnus:

Ātrāki tik atrast Putnu! :

Un vai neesam pie mērķa?

Laime! Laime! Tur tie vārti! —

Sirds man teic, un sirdij ticu:

Aiz tiem vārtiem ir Lolita!

Abi dodas uz vārtiem. Barģis un Sarģis stāvus pretī.

SARĢIS, BARĢIS viens pār otru.

Vau! Vau! Vau! Vau! Projām! Projām!

ALNIS.

Dodiet ceļu, mīļie sargi.

BARĢIS.
Nedos! Nedos! Vau! Vau! Pikti!

SARĢIS.

Vau! Vau! Projām! Dabūs! Slikti!

Alnis dodas uz vārtiem. Sarģis, Barģis pa labi un kreisi riedams.

BARĢIS.

Vau! Vau! Zobos! Rīklē! Līķi!
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SARĢIS.
Vau! Vau! Vau! Vau! Pīķi! Pīķi!

No abām pusēm uzskrej ik pa divi PĪĶNEŠI, ugunīgiem pīķiem aizkrusto Alnim ceļu.

ALNIS.

Še tik divas plikas rokas.

Vai tās pietiks četriem pīķiem?

Saņem pīķus abās rokās, salauz, nomet.

PĪĶNEŠI.
Vai! Te cīnīties par velti!

Tam ir vaļā visi vārti. Aizbēg.

BARĢIS, SARĢIS arvien niknāki, sānis.

Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Radzis!

Radzis! Radzis! Lielais! Dadzis!

Izskrej NEŠPETNIS RADZIS ar lielu ragu pierē, dzenas Aļņa un Sārmja, kas tam

veikli izvairās, sevišķi Sūrmis. Sarģis un Barģis ar nemitīgiem un bargiem vau! vau!

vau! vau! palīdz Radzim, pie tam Sarģis neatiet daudz no vārtiem, bet Barģis lēkā līdz

Radzim, kas pēdīgi dzenas tikai Sūrmja, sāniski turot galvu, lai varētu tam ieurbt ar

savu ragu. Sūrmis veikli pasitas aiz koka, Radzis iegrūž savu ragu kokā un ir piesiets.

Barģis, vēl jo niknāk riedams, vajā Sārmi. Sūrmim nekur sprukt, tas ieskrej Barģa

būdā. Barģis tam pakaļ. Sūrmis cauri jumtam. Barģis laužas līdzi. Plosās pa iekšu.

Alnis pa to starpu pie Sarģa, glaudīdams un labinādams.

ALNIS.

Sarģīt, Sarģīt, būsim draugi!

SARĢIS.

Vau! Vau! Draugi! Draugi! Draugi!

Pieglaužas Alnim.

ALNIS.

Sarģīt, draudziņ, laid nu cauri!

SARĢIS.

Vau! Vau! Cauri! Cauri! Cauri!

Vārti paši plati atveras. Alnis vārtos. Gaida Sārmi. Sūrmis nolec no jumta. Pie Aļņa.

Alnis sāk pūst flautu. Redz tos abus aizejam pa gaišu celiņu. Vārti aizdarās. Sarģis sēž

mierīgi pie vārtiem. Skatās, kā abi aiziet. Barģis izlauzies beidzot caur jumtu, kūleniski

zemē, tad kājās, bezgala uztraukts par notikušo.

BARĢIS nikni un ātri vārtos.

Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau!

Pret Sarģi.

Vau! Vau! Projām! Nopērs! Padzīs!
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SARĢIS mierīgi.
Vau! Vau! Atsauks! Sadzīs! Sadzīs!

BARĢIS degunu vārtos.

Vau! Vau! Lauvas! Pēdas! Odīs!

SARĢIS garlaikots.

Vau! Vau!

BARĢIS priecīgi.

Lāči! Vilki! Kodīs!

SARĢIS kā augšā.

Vau! Vau!

BARĢIS kā augšā.

Sodīs! Sodīs! Sodīs!

Tālumā dzird Aļņa flautu.

BARĢIS kā nopļauts gar zemi, smilkstēdams.

Pi—pi—i! Vau! Vau! Purnu piezemēs. Lauvas! Guļus!

Vau! Vau! Lāči! Vilki! Guļus!

ABI pret vārtiem, purnus gaisā, viens pret otru, pa pusei kaukdami.

Vau! Va—v—u—v—v!u—v!

Priekškars.
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PIEKTAIS TĒLOJUMS

Telpa Lolitas pilī. Vieglas, gaisējādas konstrukcijas. Sānos troņveidīgs paaugstinā-

jums. Atzveltne. Dibenā, arī pāra kāpienu paaugstinājumā — zelta arka, aiz kuras

domāta telpa ar brīnumputnu. Fons — viegli sārts, pār kuru izkaisīti fantastiski

putni, lieliem, mirdzošiem spārniem, arī retas zvēru galvas. Ornaments viegls, kā

iebārstīts. Viegla, iesārta gaisma. Izejas — sānos uz pilstelpām, dibenā pa kreisi uz

āru. LOLITAS MEITENES divās grupās. Viena uz pakāpēm, pin vainagus, otra pa

kreisi — novēro pinējas. Gaiši, bagāti tērpi. Grupā pa labi: NANDA, GANTRA, SAMTA,

IRĪSA.

NANDA pin prīmulu vainagu, runā ar ziediem.

Kas tu esi? Prīmula pirmā!

Kur tu biji? Zemītē sirmā.

Ver nu zeltactiņas platas, platas,

Lūk, Nanda un visas meitenes skatās.

Uzliek vainagu. Pret kreiso grupu.

Vai nav skaists? Nu jums būs skaude.

KREISĀ GRUPA zobo.

Tāda puķe aug ik grāvī!

GANTRA pin ābeļziedus.

Mīļais, klusais ābeļzieds!

Cauru nakti tu plauki,
Cauru rītu mazgājies rasā,

Cauru dienu sanēji kā zelta spiets,

Savas smaržas, savu gaismu plēti,
Svētī mani, svētī!

Uzliek vainagu. Pret kreiso grupu.

Vai nav skaists? Nu jums būs prieka.

KREISĀ GRUPA kā augšā.

Tāds zieds līkst pār katru žogu!

SAMTA pin vijolītes.

Zaļā samtā, skumji jautrā

Uzziedi tu, maigā, kautrā,

Pazemības ķīla,

Klusu siržu mīla!

Uzliek sev vainagu.
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IRISA uzlikdama sev vainagu no fantastiskam puķēm.

Bet kas esmu es? Nu, miniet!

Ābeļzieds? Vai vijolīte?

Prīmula vai kaķupēda?

Nekā! Nezināt! Nu teikšu:

Esmu ziedoņkaraliene!

Nāciet, katrai došu balvas!

Pirmā meitene no mugurpuses aiztur Irisai acis, balsi maskējot

Man ko dosi?

IRĪSA.

Agri vaicā! —

Līgavaini bērza galā! Smiekli.

OTRĀ MEITENE tāpat kā pirmā.

Man?

IRĪSA.

Sēj platu rožu lauku!

Rožu laukā iesviedīšu

Nātru kūli! —

OTRĀ ar netīksmi.

Ak tu tāda!

TREŠĀ.

Man, man?

IRĪSA pārgalvīga.

Tev man liela balva!

Cel nu vārtus! Tek, tek, tek,

Laiž tāds princis! Ātri. Mek, mek, mek,

Baltais āzis!

Smiekli.

TREŠĀ.

Klau, to muti!

Nepalaidīsim tā viņai!

VISAS.

Sargies, viltus karaliene!

Dzenas Irīsai pakaļ. Smiekli.

GANTRA.

Mierā! Stājieties!

IRĪSA piepeši nopietna.

Lolita!
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LOLITA krāšņā, fantastiskā ģērbā, mētelī zelta putna ornamentu, rokā burvju spoguli.

Meitenes, sveicinādamas, noliecas. Gantra un Irīsa piesteidzas katrā pusē. Tālāk Nanda

un Samta. Pārējās godbijīgā attālumā.

LOLITA.

Meitenes, vai zināt jaunu?

Burvju spogulī ko redzu?

Nācējs necienīgs ir tuvu.

MEITENES.

Nācējs necienīgs ?

LOLITA skatās spogulī.

Pat divi! —

Grib ar viltu tie vai varu

Laupīt putnu!

IRĪSA.

Nekaunīgie!

MEITENES.

Ko lai darām? Ko lai darām?

IRĪSA.

Vai tev briesmas draud, Lolita?

GANTRA.

Dzīvību par tevi dodam!

LOLITA.

Dzīvība vēl izies sveikā.

Mīļā Gantra, nevajadzēs

Tūlīt cilāt ozolvāles,

Krustot šķēpus, uzvilkt stopus.

Jautri gribam uzveikt karu.

IRĪSA.

Jautri kari, tie man patīk!

LOLITA.

Jūs tak zināt: brīnumputnu,

Kura dziesma aklus dziedē,

Naidu slāpē, sāpes kliedē, —

To man deva ķēniņiene

Lauma, mana tēva māsa,

Kad man trīspadsmit bij gadu.

GANTRA.

Priekš trim vasarām tas bija.

LOLITA.

Ar daudz citām Laumas balvām,

Kurām piemīt burvju vara,
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Sargājam mēs Putnu šajā

Mana tēva celtā pilī.

Jauki vadīju še dienas

Ar jums meitenēm. Bij dziesmas,

Spēles, sapņi, jā, bij sapņi .. .

Tomēr viens, kam likteņvara,

Nav vēl nācis! Dziļi sevī. Jā, tāds sapnis

Pārtrauc.

Sakait, vai no jums ir kāda

Dzirdēj'si šā putna dziesmu?

MEITENES.

Es nē! Es ar nē! Neviena!

LOLITA.

Arī es nē! Manā rokā,

Tā man teica gudrā Lauma,

Neatskanēšot tam dziesma.

Tikai ja es viņu došot

Kādam cienīgam un cēlam,

Pašai nezinot, to došot

Tad tam raisīšoties mēle.

Pa pusei neticīgi.

Pašai nezinot? Kā varu

Dot es kādam? Vai tad sapnī?

GANTRA.

Savādi! Un tā ir zīlēts?

LOLITA.

Sargājam vai nesargājam —

Likteņvadītais to paņems.

Tā ir zīlēts.

IRĪSA.

Tiec tur gudrs!

LOLITA.

Nekaunīga drosme turpret

Pati savām rīkstēm pērsies,

Pēkšņām bailēm šausta aizskries

Kā pār kaklu, kā pār galvu!

NANDA.'

Klau, rīb zeme: dundun! dūndun!

Nāk kā pieci jūgi vēršu!
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LOLITA.

Prom tad, meitenes, lai karo

Burvju varas še ar viņiem,

Pēc mēs nobeigsim tos karus!

Visas projām pa labi.

POĶIS, CINTIS, abi ar sparu drāžas iekšā. Durvīs saspiežas savām kulēm kopā un

ieripo tad pilī.

POĶIS Cintim spļaudams.

Velis ar ārā! Vai tu neredz?

Vecāko būs laist papriekšu!

ĢINTIS.

Vecāko būs laist papriekšu!

Lai šis, gudris, pakampj putnu,

Pakampj putnu, pakampj valsti!

Ē—ē! Es lai kārstu mēli!

POĶIS.

Vadzi! Nemēdies ar mani!

Dūris gaida!

Rāda duri.

CINTIS pēkšņi kā nobijies.

Klau, cik klusu!

Sagumst mazs.

Vai, cik klusu! Man te bailes!

POĶIS arī sagumst, tad atkal forsēti drošs.

Kas par bailēm! Lai nāk simtu

Simtiem vīru! Es ar visiem!

Ņemt ar varu!

CINTIS.

Es tik saku:

Zagt, un beigas,

Tad ir darīts!

Tad ne čiku un ne grabu,

Ne ar kāds var iespert sānos!

POĶIS.

Man viens pīpis! Sāksim meklēt!

CINTIS.

Vēl ne! Tāpat paiesimies!
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Apbrīnodams.

Ak tu pakšķi! Ak tu kakti!

Tādu ne'smu vis vēl redzēj's!

POĶIS.

Ko nu dzied? Kā mucā audzis!

Es uz visu šito spļauju!

Poķis metas krūtis, sāk apstaigāt telpu, kolonnas, nišas v. t. t. Cintis tam uz pē-

dām, bailīgi apkārt skatīdamies. Piepeši izlien četri RŪĶĪŠI, vijas tiem apkārt, lien

caur kājām, min uz papēžiem.

POĶIS nikns.

Vadzi! Nemin man uz pēdām!

CINTIS.

Vai es minu! Vai, kā! Vai, kā!

Pašam papēžos man spārda!

Izskrien četri KOBOLDI, garām smilgām vai spalvām kutina tiem sejas. Abi šķauda.

POĶIS Cintim.

Neput degunā man dvašu!

CINTIS raudulīgs.

Vai es pūšu? Man pūš pašam!

Šķauda.

POĶIS sit Cintim.

Še tev dūris!

CINTIS tāpat Poķim.

Še tev duncka!

Koboldi un rūķīši sit abiem pa rokām, rausta pie drēbēm, met cilpas ap kājām un

visādi joko, abus gudros iedzīdami negantās bailēs. Ritms arvien vairāk kāpjošs līdz

tam brīdim, kamēr abi aizskrej pie durvīm ar arku.

POĶIS.

Kas man sita?

CINTIS.

Man ar sita.

POĶIS.

Nepūt niekus!

CINTIS.

Kā es varu,

Kad man rokas še pie pleciem,

Un tu stāvi tur, tev iesist?

Koboldi sit vienam un otram.
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ABI.

Au, au! Au, au!

POĶIS.

Mani rausta!

CINTIS.

Mani tausta!

Rūķīši svaida gudro zelta kules.

POĶIS.

Sānus cilā!

CINTIS ķer pie pieres.

Es kā pillā!

POĶIS.

Ko tu spārdies!

Ko tu svaidies!

CINTIS.

Ko tu griezies!
Ko tu laidies!

Abi griežas aiz iedomātām likstām, jo koboldi un rūķīši atturas

POĶIS.

Mani kasīja!

CINTIS.

Man koda!

POĶIS.

Man pie snīpja!

CINTIS.

Man pie zoda!

POĶIS.

Man pa pauri!

Rāķīši met cilpu pa kājām. Abi nokrīt.

CINTIS atvieglots.

Nu ir cauri!

ABI.

Nu ir cauri!

Koboldi atkal klāt, turpina ķircināt.

POĶIS.

Ķeza, ķeza, atkal sava!

CINTIS.

Labi nava, labi nava!
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POĶIS.
Nava gala!

ĢINTIS.

Kāda mala!

POĶIS.

Biedi! Drausmas!

CINTIS.

Šausmas! Šausmas!

POĶIS.
Laukā spruksim!

ĢINTIS.

Spruksim! Juksim!

ABI.

Juksim! Spruksim!

Abi kā zibens augšā. Glābjas uz durvīm, aiz kurām domāts putns. Kā tam klāt, sāk

zvanīt daudziem pulksteņiem. Tālīt arī nāk Lolita ar meitenēm. Pārsegušās baltiem

šķidrautiem. Poķis ar Cinti, šausmu pārņemti, notenterē atpakaļ zālē, abi saspie-
dušies kopā, dreb. Zvani apklust.

LOLITA.

Kas te notiek? Kādi ļaudis!
Ko tie meklē manā pilī?

Dodiet atbildi!

POĶIS, CINTIS nobijušies.

Nē, nē, nē!

GANTRA.

Kur jūs rādāties? Kā nācāt?

Jāšus? Braukšus?

POĶIS, CINTIS.

Nē, nē, nē, nē!

IRĪSA.

Jāšus, braukšus nē, tad lēkšus?

Tā kā zaķi!

MEITENES. r •

Ha—ha—ha—ha!

POĶIS, CINTIS priecīgi, ka meitenes smej.

Jā, jā, zaķi, tā kā zaķi!

NANDA.

Saki, augstā pavēlniece,
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Kur tos zaķīšus mes dzīsim?

Vai pie vilkiem tur tai pusē?

Rāda uz āru ar attiecīgi drausmīgu seju.

GANTRA tāpat.

Ne pie vilkiem, bet pie 1 ā č i c m!

IRĪSA.

Ne pie lāčiem, bet pie 1 a v v ā m!

Poķis, Cintis, dzirdēdami par tādām briesmām, iekrīt arvien lielākā drebēšanā.

SAMTA.

Ko nu, meitenes, tos baidāt?

Neredzat, kā pukst tiem sirdis?

Dzīsim viņus kāpostdārzā —

Tur jau zaķiem īstā vieta.

GITAS.

Labi, labi! Lai tie aizlec!

Poķis ar Cinti stāvus, grib aizskriet.

IRĪSA.

Nē, nē! Lēkšus, mīļie zaķi!

CINTIS.

Kā to dara?

IRĪSA.

Rādi, Samta!

Samta izlec viegli pāra reizes pa zaķīšam uz pirkstgaliem, plaukstas priekšā un

mugurpusē sizdama.

SAMTA.

Tā to dara!

POĶIS spļauj.

Velis ar ārā!

Kā lai princis lec par zaķi!

Bet neko darīt. Cintis ar Poķi saskatās, tad padodas meiteņu pārgalvīgai iedomai

un, pa zaķīšam lēkdami un gāzdamies, glābjas pa durvīm.

Meitenes nomet šķidrautus, mirst no smiekliem.

IRĪSA.

Tādi kari noder katram!

GANTRA.

Saki, princese Lolita,

Vai tu redzi savā spog'lī

Viņu papēžus vēl zibam?
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IRĪSA.

Jā, jā, paskaties, Lolita!

LOLITA ieskatās spogulī, neredz nekā. Domā, tas aprasojis, slauka, atkal neredz,

piepeši baismas pārņemta, baismai augot.

Vai, vai, meitenes!

GANTRA.

Ko redzi?

LOLITA.

. It nekā vairs!

MEITENES.

It nekā vairs?

LOLITA.

Spogulim vairs nav ko sacīt!

Mēms un tukšs man raugās pretī.

Bet ja tā — tad — tuvu likten's!

Pašai nezinot, kā teica

Toreiz ķēniņiene Lauma, —

Jāatdod būs kādam putns.

Bet kam? Kad? Kur? — Nē, — nē, nē, nē!

Tā es negribu še gaidīt!

Neziņā ar kailām rokām

Stāvēt kā pie miglas sienas.

Kas būs rītu vai pat šodien,

Vai pat šinī pašā mirklī! —-

Nāciet, meitenes, mēs bēgsim!

Ņemsim putnu, drošā vietā

Nesīsim to! Bēgsim! Bēgsim!

IRĪSA.

Lolita, vai! Ko tu saki!

CITAS tāpat bailēs.

Lolita, mēs līdz ar tevi!

LOLITA.

Ņemsim putnu! Bēgsim! Bēgsim!

Visas dodas uz durvīm ar zelta arku. Piepeši atskan Aļņa flauta, salda un smeldzoša.

Lolita un meitenes sastingst pozē. Klausās.

LOLITA čukst.

Skaņas! Skaņas! Sirdi raisa!

Saldā dziesma! Klusu, klusu!

Klausās. Locekļi raisās. Kā tirpumā smagi, lēnām, kā pusmiegā taustīdamās nāk līdz

atzveltnei, noslīd, iemieg. Meitenes tāpat iemieg grupā ap Lolitu. Zila gaisma. Durvis
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lēnām pašas atveras. Redz ALNI stabulējot nākam. SŪRMIS, viņā pilnīgi nogrimis,

ačgārni iedams pa priekšu. Abiem ienākot stabule apklust, Alnis pārsteigti godbijīgs.
Sūrmis — ziņkārīgi bikls.

ALNIS.

Klusu! Sūrmi, mīļais puisīt,

Netraucē ar skarbu vārdu!

Kāda baisma pārņem sirdi!

Dziļi! Silti! Prieks un baisma!

SŪRMIS.

Ak tu dullais! Ir gan pils še!

Kaut nu redzēj'ši to gani!

ALNIS ierauga Lolitu.

Kas tā tāda? Daiļā! Daiļā!

Brīnums! Prieks! Ai, laime, laime!

SŪRMIS.

Tā ir princese! Patiesi!

ALNIS.

Dziļā miegā! Kas tu esi?

Brīnumputna sargātāja? —

~Dziļdziļā miegā un zilzilā sapnī" —

Dzirdēju par tevi vārdus. Gavilēs.

Zilais sapnis, tu tā esi!

SŪRMIS.

Jā, kur redz, zils vien gar acīm!

ALNIS.

Bet ko darīt? Kas būs tālāk?

Nedrīkstu es paspert soli,

Varbūt daru tev tā pāri.

SŪRMIS.

Pag, es modināšu!

ALNIS.

Klusu!

Lolita lēnām ceļas. Sniedz Alnim abas rokas. Kustības neapzinīgas, kā sapnī. Novelk

gredzenu, sniedz Alnim.

LOLITA.

Gredzenu no manas rokas!

ALNIS.

Gredzenu no tavas rokas!

SULAINIS ienes četrstūrainus svečturus. Meitenes sapņainām kustībām saņem tos, slē-

dzas ap Alni un Lolitu lokā un klusi dzied vai runā.
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MEITENES.

Gredzenā ir dažkārt remta

Kāda loma likteņlemta.

Gredzens roku ieliek rokā,

Gredzens mūžu ieslēdz lokā,

Gredzens zaigo, gredzens zvīļo,

Gredzens mīļam saista mīļo.

Gals un sākums — abi rada,

Gredzens vienu otrā vada.

LOLITA paceļ rokas pret meitenēm. Meitenes atdod sulaiņiem svečturus.

Nesiet balvas, visas balvas,

Laumas dotas! Nesiet Putnu!

Sapņaini slīdēdamas Irīsa, Gantra, Nanda, Samta iziet Putna telpā un atgriežas ar

Laumas dotajām balvām: krūzi, maizi, zobenu un putna būri, pārsegtu ar zelta autu.

Lolita ņem balvas no meiteņu rokām, sniedz tās Alnim. Alnis dod tālāk Sārmim, ti-

kai Putnu, kā pēdējo balvu, patur pats.

LOLITA sniedz krūzi.

Krūze slāpes dzēš kā avots

Nesīkstošs, kas klintī gravots.

Sniedz maizi.

Maize, tūkstošus kas baro!

Sniedz zobenu.

Zobens, kas pret viltu karo!

Beidzot sniedz Putnu.

Putna dziesma aklus dziedē,

Naidu slāpē, sāpes kliedē!

Kad visas balvas atdotas, Lolita un meitenes noliecas dziļi Alnim.

LOLITA.

Vairāk man nekā vairs nava!

Sit pusnakti. Lolita un meitenes tāpat noliekušās.

LOLITA un meitenes.

Stunda rit,

Pusnakts sit,

Sapņi beidz,

Projām steidz!

Alnis ar Sārmi steidz projām. Pie pēdējā sitiena aizkrīt aiz tiem durvis, nocirzdamas

stāri no Aļņa mēteļa. Lolita un meitenes atmostas.
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LOLITA.

Kas še bija? — Kur mans gredzens?

Kur ir Putns?

īrīsa, Gantra ārā. tad atpakaļ.

IRĪSA.

Nav vairs! Nav vairs!

Telpa tukša! Projām Putns!

LOLITA.

Piepildījies nu, kam jābūt!

Sapnis deva, pati devu

Putnu, gredzenu un sirdi.

NANDA pacēlusi norautā mēteļa stūri.

Princese, tāds še ir bijis!

LOLITA.

Ko viņš pametis par ķīlu!

Dod, uz sirds kā rotu siešu.

Prom! Līdz pasaulsgalam iešu

Meklēt to, ko karsti mīlu!

Ar meitenēm projām.

Priekškars.
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SESTAIS TĒLOJUMS

Mežs ka otra cēliena. Krāšņs ziedonis. Diena. POĶIS ar CINTI uznāk, nokrīt garsē-

dus, viens vienā pusē, otrs otrā.

POĶIS izspļauj.

Velis ar ārā! Vai tik nebij

Skuķi vien, kas mūs tik gaužām

Nerroja tai pilī?

CINTIS raudulīgi.

Nē, nē. Māņi. Drausmas! Šausmas!

Un vai tas ar labiem godiem,
Ka mums projām zirgi, kalpi?

Kur tie izkusa kā sniegi!

Skrej nu kājām! Kājās tulznas.

Saplēstas ir zīda bārkstis,

Norauti ir zelta pušķi!

Aizskries mājās. Ko tur darīs?

Putna nav. Tēvs nedos valsti.

POĶIS parodē.

Putna nav. Tēvs nedos valsti.

Ko tu dziedi? Kur šis liks to

Savu valsti?

CINTIS.

Viņš grib redzēt

Un vēl ilgi pats to valdīt.

POĶIS.

Nieki, nieki. Kas šim jāredz?

Kapā ielīst var bez acu. —

Nebēdāsim nu par nieku!

Putna nav, bet zelts ir kulēs!

Padzīvosim zaļi! Apniks,
Pāries. Laika liku likām.

CINTIS priecīgi uzklausījies.

Nudien, Poķi, tā ir gudri!

POĶIS ceļ kuli no pleciem.

Apskatīsimies to mantu.

Tā ir manta! Tā ir manta!







Un kā nosieta, tā stāv vēl!

Nu tik sāksim viņu cilāt.

Jo, kad puišu nav, ne zirgu,
Godu vaj'dzēs pirkt par naudu.

Cik nu labi, ka ir kules

Netērētas, netukšotas!

CINTIS arī raisa kuli.

Arī man tāpat. Cik labi,

Ka bij gudras mūsu galvas!

POĶIS.

Gudra bija mana galva.

Ēdām, dzērām. Viss par velti.

Kā der lielķēniņa dēliem.

Neveicas atraisīt.

Velis ar ārā, kas to mezglu!

Rauj ar visu sparu kuli vaļā, izbirst akmeņi.

Kas? Ko redzu? Kas birst laukā?

Akmens? Akmens? Zvirgzdi! Oļi!

Kas tos deva? Kur tie radās?

Zelts. Kur zelts? Kur zelts? Vai! Bēda!

CINTIS tāpat drudžaini atrauj savu kuli.

Nava! Nava! Akmens! Zvirgzdi!

POĶIS aizdomīgs.

Ak tev arī akmens, zvirgzdi?

Blēdi, blēdi! Tu tas zaglis!

CINTIS.

Kā, es zaglis? Pats tu zaglis!

POĶIS kājās.

Vienmēr blakām, cieši kopā.

Tur tu rausi, tur tu zagi!

CINTIS kājās.

Pats tu zagi, pats tu blēdis!

POĶIS tuvāk pa solim.

Ādu nost! Dod manu zellu!

CINTIS tāpat. .

Matus nost ar visu galvu!

Atdod zeltu! Zeltu, zeltu!

Abi sakrīt kopā, plūcas.

POĶIS.

Še tev, še tev!

197
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CINTIS.

Še tev, še tev!

ALNIS ar Putnu steigšus skriedams, vidū starp brāļiem.

Brāļi, brāļi, ko jūs darāt!

Metiet naidu. Prieks mums visiem!

POĶIS pirmais attopas.

Muļķis! Kur še radās muļķis?

Kas tam rokā? Kur to ņēmi?

ALNIS.

Brīnumputns man ir rokā.

Skriesim nu pie mīļā tēva.

Atdosim tam gaismu, sauli.

Nekavēsimies ne mirkli!

Es papriekšu, jūs man pakaļ.

Projām.

Poķis zibeņātru domu sazinās zīmēm ar Cinti: kā izraus zobenu, nokaus Alni, atņems

Putnu. Cintis piekrīt. Abi ātri pakaļ Alnim. Pēc īsa mirkļa uzstreipuļo Alnis, bez Putna,

nāvīgi ievainots.

ALNIS.

Kas tas bija? Brāļi, brāļi!

Ko man darījāt, ai, brāļi!

Dūra? Sita! Mirstu! Nāve!

Saļimst. Mirst. Uzskrej SŪRMIS, nesdams krūzi, maizi, zobenu.

SŪRMIS.

Alnis laižas tā kā putns,

Nevaru vairs tikt tam līdzi,

Kaut ar kājas tek kā spoles.

ierauga saļimušo Alni. Pārbīstas, nomet visu, kas rokā.

Alnis, Alnis! Vai, to bēdu!

Kā tas krita? Kas to sita?

Alnis! Mugurā tam brūce.

Uzbrukuši ļauni ļaudis,

Atņēmuši dārgo Putnu,

Nosituši manu kungu.

Mīļo Alnīt! Mīļo princīt! Tausta.

Silts? Vai dzīvība vēl iekšā?

Vai vēl būs kur paslēpusies.
Roku galos, kāju galos?

Dzīvībiņa, dzirkstelīte,

Nebēdz, nebēdz! Gaidi, gaidi! —
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Ko lai gaida? Ko es varu?

Dziest un izdziest! Ledus rokas! -—

Bet es gribu, gribu varēt! —

Lai viņš dzīvo, dzīvo, dzīvo! Domā, priecīgs.

Varu, varu! — Man tak ir vēl

Sakārnīša vēlējumu

Trešais nepasacīts! Teikšu — Piepeši šaubās.

Bet ja pateikšu un nebūs? —

Vai, vai, vai, un ja nu nebūs? —

Ko tad? ko tad? Tad ir beigas? Ātrs padoms.

Saukšu pašu Sakārnīti. Rokas salicis, sirsnīgs

Sakārnīša vārdā vēlos,

Lai tūlīt nāk Sakārnītis!

SAKĀRNIS izlien aiz koka.

Še es esmu. Ko tu gribi?

SŪRMIS.

Mīļo tētiņ, skaties: Alnis!

SAKĀRNIS.

Nu ja: Alnis! Beigts! Pagalam!

Ko viņš tic tiem slamsta brāļiem?

SŪRMIS.

Padari to atkal dzīvu,

Mīļo tētiņ!

SAKĀRNIS.

Mīļo tētiņ,
Tad nu gudri, tad nu lūdzas.

Kad vairs pašiem nava prāta.

Piekāpīgs.

Bet nu ko ar jums lai dara?

Tu man patīc, tad ar teikšu:

Jādabon no koka sula,

Jāslapina acis, ausis,

Piere, mute, tad būs vesels.

SŪRMIS priecīgs.

Koka sula!

SAKĀRNIS.

Pag, pag, klausies!

Sula tik no tāda koka,

Ko tu savās rokās auklēj's,

Ko tu mīlēj's, ko tu glāstīj's,

Kam tu devis savu sirdi,
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Ko tu pārvērtis par dzīvu, —

Tikai tas var darīt dzīvu.

SŪRMIS.

Ko tad esmu mīlej's, glāstīj's?

Ko tad auklēj's savās rokās?

Mīļo vecīt, tas mans kumeļš!

Tas mans jaukais, staltais kumeļš,

Ko tu ņēmi man no rokām

Tumšā naktī. Šai pat vietā.

Še tas izauga par koku. lerauga koku.

Tur viņš stāv! No viena zara.

Pie tam sula. Laime, laime!

Sūrmis liek iepilēt sulai saujās. Sakārnis pazūd aiz ziedoša krūma. Sūrmis ar pilnām

saujām pie Aļņa, dara kā Sakārnis teicis.

Acis, ausis, piere, mute,

Topiet valgas, topiet sārtas!

Dzīvībiņa, dzirkstelīte,

lelec sirdī, pašā vidū!

Mostas, mostas! Ak tu laime!

Alnis atver acis, sāk kustināt locekļus, nobrauka pār augumu, kā pussapnī, tad sē-

dus, ierauga Sārmi, atceras.

ALNIS.

Sūrmi — sita mani brāļi. Aizklāj acis.

Paša brāļi! Mīļais puisīt,

Locekļiem gan devi brīvi,

Bet sirds sāp kā augon's krūtīs.

Šitā brūce nesadzija!

SŪRMIS.

Un kur Putns?

ALNIS.

Prom ar viņiem!

SŪRMIS.

Nebēdā, vēl citas balvas

Daiļā princese tev deva.

Skaties: krūze, maize, zobens!

Kā bez trūkuma, bez bēdu

Vari dzīvot saules mūžu.

ALNIS.

Ko man krūze, kad nav tvīkas,

Ko man maize, kad nav alkas,
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Ko man zobens, kad nav prieka
Aizstāvēt pat pašam sevi?

SŪRMIS.

Tā nav labi, kā tu runā!

ĻAUDIS ar RUNĀTĀJU no Slāpju zemes.

RUNĀTĀJS.

Bēdas, bēdas mūsu zemē.

Briesmīgs burvis nolādējis

Upes, avotus un akas.

Zūd un pazūd tie no acīm,

Tikko liecamies pēc valgmes. —

Ūdeņa mēs brēcam! Brēcam

Dien un nakti. Kur ņemt spēku? —

Iztvīkušas mūsu miesas,

Izspiests pēd'jais piliens sviedru.

Kaut jel lāsīti uz mēles!

Kaut jel būtu tik daudz valgmes,
Cik dod akmens pusnakts stundā,

Cik uz delnas migla rasu.

IZSLĀPUŠIE.

Valgmi! Valgmi! Ūdens lāsi!

ALNIS dod krūzi.

Še jums krūze. Dzeriet! Dzeriet!

Ai, kā gribētu jums līdzēt!

IZSLĀPUŠIE dzer.

Spēks nāk kaulos! Spēks un līksme!

RUNĀTĀJS sniedz atpakaļ krūzi.

Spirdzinātājs tu mums esi,

Bet vēl mājā mirst mums brāļi.

ALNIS.

Ņemiet krūzi. Nesiet mājā,

Nesīkstoša tā kā avots.

SŪRMIS.

Bet ja atdos, kur būs pašiem? —

ALNIS.

Smelieties no viņas spēku,

Stājieties pret burvja varu!

RUNĀTĀJS.

Paldies, paldies, labais princi!

Steigsim, steigsim. Prom pie brāļiem!

Visi projām. Sārmis tos pavada, tad atpakaļ.
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SŪRMIS sirsnīgi priecīgs.

Ak to jauku! Kā tie gāja!

Nu gan prieks būs viņu zemē!

ALNIS.

Nav tev žēl, ka devām krūzi?

SŪRMIS.

Nē, vai zini, bij gan labi!

ĻAUDIS ar RUNĀTĀJU no Bada zemes. Pa kreisi.

RUNĀTĀJS lēnām.

Bads! Bads! Bads!

Kur vien vēršas skals,

Ļaudis nīkst,

Kā kaitusi zāle tvīkst,

Un kapā slīgst!
Tāda ir mūsu mala,

Mūsu bēdām nav gala.

Ejam un sūdzam, ejam un sūdzam

Kas atņems mums lielo raizi?

Vienvienīgo mantu lūdzam:

Maizi! Maizi! Maizi!

VISI pret Alni.

Maizi! Maizi! Maizi!

ALNIS dod maizi, dala to.

Še, še maize!

SŪRMIS kasa galvu.

Bet kad atdos,

Tad vairs nebūs!

ALNIS dodams Sārmim.

Sūrmi, dali!

SŪRMIS drusku vilcinās, tad "ātri paņem maizi, dala.

Še tev rika! Un tev rika!

Trešam, piektam, sestam rika!

Nespēj dalīt. Ļaudis tam rauj no rokām. Alnim.

Ē, es atdošu tiem visu!

ALNIS.

x\tdod visu! Ļaudīm. Ņemiet! Ejiet!

Visiem, visiem izsalkušiem

Atkal atdot jaunus spēkus.

Ļaudis projām.
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SŪRMIS prieka pilns.

Dzi, tā dalīt ir gan lieta!

Kad es būtu ķēniņš, es gan

Dalītu un dotu tiķai,

Lai tik šķīst uz visām pusēm!

RUNĀTĀJS no Pūķa zemes, pa vidu, klibodams

RUNĀTĀJS.

Eimu, einiu, eimu,

Meklēju vīru

Drošu un tīru!

Jo mūszemi Pūķis ir apsēdis.

Kas bēdzis, aizbēdzis,

Un kas vēl palicis,

Ir kā zemē ielīdis.

Tik vēl ir kā bērni un vārgi,

Bet kam tie vairs dārgi?

Kas to dēļ ar Pūķi gribētu kauties,

Cīņā kā rautin rauties,

Savu dzīvību uz spēli likt?

ALNIS.

Es iešu, es! Kā tur var tikt? ■—

RUNĀTĀJS.

Pūķis ir ar deviņgalvām.

ALNIS.

Viena alga!

RUNĀTĀJS.

Triju kārtu

Žņaugdams guļ ap mūsu zemi.

ALNIS.

Nav man baiļu!

RUNĀTĀJS.

Tikai bērni,

Tikai vārgi vēl ir zemē!

ALNIS.

Kaut tik puteklītis būtu,

Kuram dzīva dvaša, vēl to

Gribu glābt un gribu sargāt!

Sūrmis sniedz zobenu. Alnis paceļ augstu.

RUNĀTĀJS.

Kas tev tur?
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ALNIS.

Lolitas zobens!

RUNĀTĀJS.

Tad tu īstais Pūķa kāvējs,

Eima, rādīšu tev ceļu!

Visi trīs projām. Spilgta dienvidu gaisma. PIRMAIS TAURENIS pašķir ziedu krūmu

vaļā, aiz tā redz guļam SAKĀRNI uz mutes, kājas gaisā.

TAURENIS.

Sakārnīti, augšā, augšā!

SAKĀRNIS.

Nakts jau vidū? —

TAURENIS.

Vidū diena!

Kaunies. Saules lēkā acīs,

Un tu domā, ka ir tumsa!

SAKĀRNIS apveļas, gari nožāvājas, bet paliek.

TAURENIS.

Dejot, dejot.

SAKĀRNIS.

Nava prieka!

TAURENIS.

Rokās. Rokās. Dosim prieku!

Taurenis velk Sakārni augšā, šūpodamies.

Līgojot, līksmojot

Dejo un trīc

Taurenīt's, puteklīt's,
Saulstaram līdz.

Uzskrej vēl CITI TAUREŅI: zili, sarkani, balti, oranži, dejo un dzied.

Līgojot, līksmojot

Dejo un trīc

Taurenīt's, puteklīt's,
Saulstaram līdz.

TAURENIS.

Šurp un turp, it nekurp
Nesas tam prāts;

Šur un tur, it visur

Galdiņš tam klāts!
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CITI TAUREŅI.

Šurp un turp, it nekurp v. t. t.

TAURENIS.

Dienvidlaiks, zelta tvaiks

Pludo un irdz;

Cauri tīts, ziedu zīds

Zaigo un mirdz!

CITI TAUREŅI.

Dienvidlaiks, zelta tvaiks v. t. t

TAURENIS.

Bet ai, skats! Saules rats

Projām jau skrien;

Gaisma kalst, spārni salst,

Kur nu lai lien!

CITI TAUREŅI.

Bet ai, skats! Saules rats v. t. t.

Visiem dejojot, nokrīt priekškars.
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SEPTĪTAISTĒLOJUMS

Pirmā cēliena dekorācijas. Nespilgta gaisma. Uznāk ALNIS un SURMIS. Alnis no-

guris un satriekts atlaižas uz akmens.

SŪRMIS.

Princi Alni, pamet acis,

Tu jau gribēji uz mājām! Par sevi.

Bet diezi, kur visi gani!

Kazas kur! — Nu, gan jau redzēs! Alnim.

Princi Alni, tēva pils kur!

Iešu pateikt, ka tu mājā!

ALNIS.

Neteic, negaida tur mani,

Pārnāku es tukšām rokām.

Pārnāku es sāpju sirdi!

Viss man bija. Viss man zuda!

SŪRMIS.

Kā tad zuda? Princi Alni!

Vai tad aizmirsis jau esi

Lielo laimi Slāpju zemē?

Lielo prieku Bada zemē?

Lielo līksmi Pūķa zemē?

Pūķim cirti deviņgalvas!

Ek, kā ripoja, kā spoles!

ALNIS.

Lai ar cirtu, prieka nava!

SŪRMIS.

Negribēji pats to prieku!

Bēgtin aizbēdzi!

ALNIS.

Jā, puisīt,

Viss ir palicis aiz manis!

SŪRMIS rāda flautu.

Papūt tajā labi gauži,

Papūt, un uzreiz būs prieka!

ALNIS.

Nav vairs prieka arī tajā! Ceļas.

Sūrmīt, paliec! Tēva pilī
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Apsēdīšos kur pie kalpiem

Mazu brīdi, ieraudzīšu

Varbūt tēva mīļo vaigu.
Un tad — iešu nezināmā. Lēnām aiziet.

SŪRMIS.

Ak tu ķeza! Nav vairs labi!

Nu gan zinu, kas ir bēdas!

Kauns tam brāļu! Žēl tam Putna!

Bet — jā — bet par visu vairāk

Laikam žēl tam princesītes!

Tur tā indeve būs īstā!

Bet kāpēc par to tam žēlas?

Pag, vai man ar žēl Lolitas?

Padomā, krata galvu.

Nē, ne tik kā manu kazu!

Ko par tādu skuķi žēlot!

Steidzīgi uznāk SAUCĒJI, TAURU PŪTĒJI, KALPI ar paklājiem un sēdekļiem, taisa

ķēniņam vietu, kad tauru pūtēji uz visām debesu pusēm izpūtuši.

SAUCĒJI.

Nāciet, ļaudis! Steidziet! Steidziet!

Ķēniņš sauc! Jo gudrie dēli

Pārnesuši brīnumputnu!

Pienākusi liela diena,

Kad pēc ilgiem laikiem atkal

Ķēniņš dabūs acu gaismu!

Pirmie uzskrējuši GANI: zirgu, govju, cūku, zosu.

ZIRGU GANS.

Gudrie pārnesuši Putnu!

Kas to būtu no šiem domāj's!

CŪKU GANS.

Ķēniņš dabūs acu gaismu?

To gan vajag! Tas pareizi!

ZOSU GANS.

Negāj' jau ne šā, ne tā vairs,

Kad nav ķēniņa, kas skatās!

SŪRMIS.

Gani mīļie, mīļie gani! Apsveic tos.

GOVJU GANS.

Sūrmis, Sūrmis! Trakais puika!
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ZIRGU GANS,

Nu gan vajag tev pa mizu!

Kur ir kazas?

SŪRMIS.

Jā, kur kazas?

GOVJU GANS.

Eč nu! Aiz trejdeviņ' kalniem!

SŪRMIS.

Slikti gan! Bet ko būs darīt!

Man ir jāredz, kas še notiek!

Saplūst tauta. Uznāk ĶĒNIŅŠ, ĶĒNIŅIENE, PADOMNIEKS, PAVADOŅI, ieņem

vietas.

ĶĒNIŅŠ.

Dēli, mani mīļie dēli

Pārnesa man lielo laimi!

ĶĒNIŅIENE.

To es teicu tev arvienu:

Poķis, Cintis, tie tik dēli!

Kas no trešā, tāda muļķa!

Diez kur pasaulē nu blandās!

ĶĒNIŅŠ.

Žēl man viņa! Žēl man viņa!

POĶIS, CINTIS dibenā ar tauru pūtējiem. Nes būri ar Putnu.

POĶIS lepni ļaudīm.

Sauciet: urrā! Pūtiet taures!

CINTIS.

Še mēs nākam! Es un Poķis!

Taures skan. Ļaudis kliedz urrā! Ķēniņš ar ķēniņieni pieceļas.

POĶIS pavēloši kalpiem.

Kur liks Putnu? Nesiet stabu!

CINTIS.

Garu, garu, augstu stabu!

Lai redz visi!

Kalpi ar stabu. Uzliek Putnu. Cintis lepni ļaudīm.

Plāt' nu mutes!

POĶIS.

Te nu ir! Lai tik nu klausās!

CINTIS rāda ļaudīm.

To mēs abi!
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POĶIS nikni viņam.
Tur' tu muti!

SŪRMIS par sevi.

Tādi blēži! Tādi blēži!

Ķēniņš uz priekšu saliecies, kāri klausās, it kā sastingst. Tāpat citi. Brīdi klusums.

Beidzot ļaudis neiztur, viens otram pasviezdami vārdus, pusklusu:

ĻAUDIS.
Nedzied! — Nedzied! — Nedzied! — Nedzied!

POĶIS uzsit kāju.

Ko tas nedzied? Vajag dziedāt!

CINTIS.

Pagrūd to ar kādu urķi!

Atkal klausās. Atkal ļaudis.

Nedzied! — Nedzied! — Nedzied! — Nedzied!

ĶĒNIŅŠ piepešu sāpju pārņemts.

Vai, vai! Pēd jais stars man dzisa!

Sabrūk.

Sāpes, sāpes! Sāpes acīs'

POĶIS.

Velna putns! Velna putns!

Ko šis nedzied!

CINTIS.

Sper pa knābi!

Taures. Ļaudis sakustas. LOLITA, GANTRA, IRISA, NANDA, SAMTA un citas

meitenes, aizplīvurotas, galma ļaudis. Poķis, Cintis, ieraugot aizplīvurotās, nobīstas,

lien sāņus, turas kopā.

ĻAUDIS.

Kur tās radās? Kas tās tādas?

CINTIS nobijies Poķim.

Vai tu redzi? Tās tak viņas!

Tās, kas mūs par zaķiem dzina!

POĶIS drošina.

Citas! Citas! Tās būs citas!

CINTIS.

Nē, nē! Pazīstamas liekas!

Kā tad! Visas baltiem plīviem!

POĶIS.

Šš! Kas gudrs, iekož mēle!■—
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Lolita ar pavadoņiem zemu priekš ķēniņa.

LOLITA.

Sveicu tevi, augstais ķēniņ!

Nāku šurp no tālas zemes

Savu pazudušo meklēt!

ĶĒNIŅŠ.

Kas tev zudis?

LOLITA.

Tur tas Putns!

POĶIS klusu.

Velis ar ārā! Nu ir dimbā!

ĶĒNIŅŠ.
Nav tam dziesmas! Ņem to Putnu!

LOLITA.

Nevaru es to vairs paņemt,

Kam to devu, ir tā vadon's.

Kam to devu, ir mans valdon's.

CINTIS.

Dzirdi ar!

POĶIS.

Nu, tā ir lieta! Metas krūtīs.

SŪRMIS

Nu tik redzēs, ko šie darīs!

ĶĒNIŅŠ.
Putnu atnesa man dēli!

ĶĒNIŅIENE starpā.

Mani varonīgie dēli!

LOLITA pret ķēniņu.

Nāku meklēt es šo dēlu!

POĶIS nokāsē: khē, khē! Tad ātri priekšā.

Še viņš stāv!

CINTIS ātri tam pakaļ.

Un še tas otrais!

IRĪSA.

- Augstā! Tie jau mūsu zaķi!

LOLITA.

Klusu! Klusu! Likten's izšķirs!

Skaļi. Nesaprotu! Kā tad divi?
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ĶĒNIŅIENE.

Divi labāki par vienu,

Izvēlies tu, kuru gribi —

Abi koši, abi labi!

IRĪSA ironiska, paklusa.

Abi labi, bāz tik maisā!

LOLITA.

Nerunā man sirds par labu

Ne tam vienam, ne tam otram.

ĶĒNIŅIENE.
Gan jau, kad būs gredzens pirkstā!

Izvēlies nu, kuru gribi.

LOLITA.

Nevaru vairs izvēlēties —

To ir darījis jau likten's.

Pašai nezinot es devu

Savu gredzenu un Putnu.

Bet kam devu, tas ir īstais!

Kam ir gredzens? Lai nāk šurpu!

ĶĒNIŅIENE.

Dēli, dēli, jūsu laime

Karājas pie viena pirksta!

POĶIS kā sists atpakaļ.
Gredzens? Gredzens? Kas to ņēma?

Kur tas bija? Kur to lika?

Velis ar ārā! Tausta un meklē pa ķešām.

Guldzēs gredzenu atrod, priecīgs.

Krogā dabūts!

ĢINTIS.

Gredzens! Gredzens! Ka nu būtu!

Tāpat tausta, meklēdams Plēnes gredzenu, atrod,

Arī man tas krogā dabūts!

Nu ir rokā!

POĶIS.

Man ar rokā!

LOLITA.

Kā? Mans gredzens divās rokās?

POĶIS.

Ko tu klausi šitam ērmam!

Man ir īstais!
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CINTIS.

Man ir īstais! Draudīgs Poķim.

Tu to ērmu pieminēsi!

POĶIS tāpat.

Tu man pieminēsi dūri!

ĶĒNIŅIENE ātri starpā.

Princese, teic savu vārdu!

Izšķir lietu! Jo man dēli

Mīl tā jokot!
LOLITA.

Labi, teikšu!

Lai tie atiet drusku tālāk. Abi atiet.

Meitenēm.

Saliksim mēs savas rokas

Visas kopā. Lai tad īstais

īsto gredzenu uz reizi

Uzmauc īstā pirkstā!

MEITENES.

Labi!

Visas saliek rokas kopā un aptin tās ar plīvuru, ka tikai pirksti brīvi.

TAUTA.

Gudri! Lai nu atrod īsto!

Irīsa dod zīmi. Poķis ātri priekšā. Paliek platu muti.

POĶIS.

Cits par garu, cits par īsu,

Cits par tievu, cits par resnu!

E, ko tur! Uz labu laimi!

Uzmauc savu gredzenu Irīsas pirkstam. Rokas izjūk. Irīsa nokrata gredzenu, aiz-

sviezdama:

IRĪSA.

Ne tas gredzens! Ne tā roka!

Paspēlēji! Tur tas ripo!

Meklē, meklē!

POĶIS.

Velis ar ārā! Nospļaujas. Atiet,

LOLITA.

Paspēlēja! Lai nāk otrs!

ĶĒNIŅIENE Cintim klāt.

Cinti, noskati nu labi.

Turies! Turies!
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CINTIS.

Gan es zinu!

Piemieg acis. Pirkstu pie pieres.

Buru, buru! Kuru, kuru!

Pirmais! īstais!

Uzmauc Gantrai. Gantra tāpat kā Irīsa aizsviež gredzenu.

GANTRA.

Ne tas devējs, ne tas pirkstiņš!

Paspēlēji! Tur tas ripo!

Tauta tāpat kā meitenes skaļi smejas. Par visiem skaļāk Sūrmis

POĶIS ļaudīm.

Klusu! Klusu! Ko te zviedzat!

LOLITA ķēniņam.

Paspēlēja tavi dēli,

Ķēniņ, vai tev vairāk nava?

ĶĒNIŅIENE nikna.

Nu, ja tie tev vēl nav labi —

Kur tad vairāk?

ĶĒNIŅŠ skumji.

Vairāk nava!

SŪRMIS piepeši.

Ir, ir, ir, ir! Ir vēl trešais!

ĶĒNIŅŠ.

Bija reiz, bet nu vairs nava!

SŪRMIS jocīgi klanās.

Ir tepat. Ir! Princis Alnis!

Daiļais, mīļais, gudrais princis!

Princese, es viņu saukšu!

LOLITA mīļi.

Puisīt, mazo, tu kā redzēts —

Sapnī — kā — Pēkšņā priekā. Ārā Aļņa stabule.

Sauc, sauc, sauc viņu!

Sūrmis projām. Visi kā bez elpas gaida. Ne mazākās kustības. Pēc īsas pauzes

SŪRMIS ar ALNI. Alnis kā mēnessērdzīgs viegliem, slīdošiem soļiem iet taisni pie Loli-

tas, noņem gredzenu no pirksta, uzmauc to Lolitai. Lolita līdz ar meitenēm atsit šķidr-

autus, dziļi klanās Alnim.

LOLITA gavilēs paceļ roku.

Īstais pirksts un īstais gredzens!
Šitam princim devu Putnu!
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ALNIS.

Zilais sapni — tu — Lolita!

Putns dzied Aļņa motīvu. Ķēniņš atdabū acu gaismiu

ĶĒNIŅŠ stāvus sniedzas augšup.

Gaisma! Gaisma! Gaisma! Laime! —

Ziedu vaigi — ziedu krāsas! —

Tauta — mana! Mani bērni!

Sniedziet savas rokas! Sniedziet!

Starp ļaudīm. Tie raud no prieka. Lolitai.

Un tu — daiļā, daiļā! Pret Alni. Un — tas?

ALNIS.

Nepazīsti, mīļo tētiņ?

Mani? Alni? Tavu dēlu.

ĶĒNIŅŠ skatās viņā.

Akls biju! Akls biju!

ĶĒNIŅIENE.
Nevar būt tak! Šis, tas muļķis,

Bet tie gudrie! Rausta plecus.

ĶĒNIŅŠ.
Akls biju!

POĶIS priekšā.

Akls esi! Vai tas Alnis?

Vai tu neredz, ka tas krāpnieks!

Stāvu krāpnieks! Kur šis Alnis!

Mēs — mēs zinām gan, kur Alnis.

Tur tai —

ĢINTIS pātrauc bailēs.

Klusu!

POĶIS.

Tur tai —

ĢINTIS kā augšā.

Klusu!

SŪRMIS gudrajiem.

Arī mēs to zinām, gudrie!

Vai nu slēpjat, vai neslēpjat!

Gudrie saraujas, aizlien pavisam sāņus.

LOLITA.

Visas šaubas izbeigt gribu —

Pamesta vēl kāda ķīla
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Mana pili! Redziet šito!

Kam tas pieder? Rāda norauto mēteļa stāri.

SŪRMIS.

Manam kungam! —

Jā, jā, tas bij tavā pilī —

Toreiz, kad mēs ņēmām Putnu.

Zini: Putnu, maizi, krūzi

Un to zobenu, kas zvēla

Ripeniski Pūķim galvas. —

Pusnakts sita. Durvis krita —

Un kā cirta — nost ar bija!

Alnis paceļ smaidīdams sava mēteļa stūri.

LOLITA Alnim.

Atdod man to turēt dārgu —

Pretī došu karaļtērpu!

Māj meitenēm, kas noņem Alnim noskrandušo un apliek tam krāšņu tērpu

Taures. Uznāk kā sūtņi viens pēc otra RUNĀTĀJS no Slāpju zemes, tad no Bada ze-

mes un vispēdīgi no Pūķa zemes.

RUNĀTĀJS no Slāpju zemes.

Augstais princi, tavu krūzi

Atnesām ar pateicību!

Devi mums ko atgūt spēkus,

Devi dzīvību ko atgūt,

Nu mēs esam tavi ļaudis!

Visas mutes tevi slavē,

Visas acis tevi gaida —

Nāc un esi mūsu ķēniņš!

Liela kustība ļaudīs.

ALNIS pret princesi.

Krūze ir Lolitas balva.

LOLITA.

Krūze tā, kam pieder Putns.

RUNĀTĀJS no Bada zemes ar maizi.

Augstais princi, paēduši
Visi mēs no tavas maizes,

Atdodam ar pateicību!

Visas mutes tevi slavē,

Visas acis tevi gaida —

Nāc un esi mūsu ķēniņš!

Liela kustība.
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ALNIS pret princesi.

Maize ir Lolitas balva!

LOLITA.

Maize tā, kam pieder gredzens!

RUNĀTĀJS no Pūķa zemes ar zobenu.

Augstais princi, Pūķa kāvēj!

Brīva zeme, brīvi ļaudis

Tevi sauc: Nāc, esi ķēniņš!

Zobenu, ko pameti tu

Pūķa rīklē, saņem viņu!

Sniedz zobenu. Atkal kustība (audīs.

ALNIS.

Zobens ir Lolitas balva!

LOLITA.

Zobens tā, kā esmu pati! Savam galmam

Tas jums ķēniņš! Nostājas līdzās Alnim.

LOLITAS ĻAUDIS.

Slava, slava!

Ķēniņam un ķēniņienei,
Alnim un Lolitai slava!

TAUTA vislielākā izbrīnā.

Ķēniņš? Četru kārtu ķēniņš?!

Ko par muļķi visi sauca!

Redz nu! Kas to būtu domāj's!

ĶĒNIŅŠ.
Gaismu guvu, bet ik brīdi

Gaisma aug un aug un plešas! —

Neticu vairs savām acīm! —

Alnis, vai tas dēls mans Alnis!

ĶĒNIŅIENE.

Akla, akla, akla biju
Arī es, ka neredzēju

Tevi! Tavu zelta sirdi!

Alni, vai man vari piedot?

ALNIS.

Māmiņ, pirmoreiz man māte!

Apskauj to. Ļaudis klusi raud.

ĶĒNIŅŠ.

Poķi, Cinti, mani dēli,

Kur jūs kavējaties? Nāciet

Priecāties ar mīļo brāli!
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Poķis, Cintis sagumst vel vairāk.

ĶĒNIŅŠ.
Gaidu! Nāciet!

TAUTA.

Nenāk! Nenāk!

SURMIS.

Jā, jā! Sauc tos, kungs un ķēniņ

Lai tie saka savu vainu!

ĶĒNIŅŠ.

Kādu vainu?

SŪRMIS.

Paši zinās!

ĶĒNIŅŠ.

Šurpu, Poķi, Cinti, šurpu!

Apsūdz jūs!

SŪRMIS.

Lai sūdz tie paši!

Lai tik pateic, kas bij mežā!

Saki, ķēniņ, lai sūdz paši!

ĶĒNIŅŠ.
Sakait! Visu gribu dzirdēt!

CINTIS.

Nūja! Nozagām to Putnu,

Bet tam Putnam nu ir rīkle! ■—

Nūja! Nositām to Alni!

Bet nu stāv viņš tur kā briedis!

ĶĒNIŅŠ.

Alni sitāt? Savu brāli?

Ko es dzirdu? Dēli! Dēli!

ĶĒNIŅIENE.

Bet tu, kas tad tevi glāba?

ALNIS Sarmim roku uz pleca.

Skaidras sirds spēks mani glāba.

Bet tas nedzēš viņu vainu!

POĶIS.

Nu, ja glāba, tad tik bij tā

Drusku pasists, kas tur vainas!
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ĶĒNIŅŠ.

Nelietīgi tavi vārdi!

Sodu, sodu! Bargu sodu!
— —

Nē, lem tu par viņiem, Alni!

Savās dusmās es tos triektu

Mūžam prom no savām acīm!

POĶIS, CINTIS nokrīt pie Aļņa.

Žēlo, Alni, žēlo, brālīt!

Nu mēs vairs tā nedarīsim!

POĶIS.

Vergi būsim!

ALNIS.

Kam man vergu!

SŪRMIS piebiksta Alnim.

Es gan laistu: lai skrien mežā!

ĶĒNIŅIENE Alnim.

Viņi tavi brāļi, piedod!

ALNIS.

Piedot viegli, bet vai iedot

Tikpat viegli jaunu prātu! —

Teikšu tā: lai iet un meklē

Katrs: Poķis tā, kā Cintis,

Kādu vārgu zemes pīti,
Ko jau nāve zobos tura.

To lai izrauj tai no zobiem,

Lai to dara dzīvu, sārtu,

Tad lai atved šeit kā ķīlu
Par to brāli, ko tie kāva,

Tad būs piedots!

ĶĒNIŅŠ.
Tā ir labi!

TAUTA.

Taisns spriedums! Taisna tiesa!

ĶĒNIŅIENE.
Neko darīt! Lai tie klausa!

Poķis, Cintis saskatās gaj'iem ģīmjiem neticīgi un šaubīgi, tad lēni aiziet. ZIRGU

GANS izskrej cauri visiem, bargs. Sūrmim.

ZIRGU GANS.

Sūrmi, vai tu vēl še maisies?

Un kur kazas? Ek, pa mizu!
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SURMIS.

Jā, jā! Steigšus skriešu meklēt! Grib projām.

ALNIS.

Sūrmi, puisīt, lai stāv kazas!

Saki nu tu savu algu,

Ko dot tev par krietno sirdi!

SŪRMIS.

Algu? Kasa galvu.

ALNIS.

Prasi, ko tu gribi!

SŪRMIS.

Algu? Kam tās algas? — Piepeši zina. Jā, jā —

Nu tad, ķēniņ, ja tu dotu — —

Ja tu dotu — —

VISI uzmanīgi.

Ko šis prasīs?

SŪRMIS kautri piebiksta pirkstu pie Aļņa flautas, ātri.

Dod to žuburaino mēli!

Alnis noņem flautu, atdod Sūrmim. Uztraukts un nedrošs tas mēģina tajā iepūst
Flauta izdod jauku skaņu. Sūrmis ekstāzē.

SŪRMIS.

Skan! Skan! Galva! Kājas! Rokas!

Viss es skanu! Ak to laimi!
—

Princi Alni, kā tu vari

ledot tādu — tādu prieku?

Mīlinādamies ar flautu, Alnim.

Zini ko: lai skrien vēl kazas!

Ļauj vēl drusku papriecāties

Tavās kāzās!

ĶĒNIŅŠ.

Vārdi vietā,

Un man kā no mutes ņemti!

Uz visām pusēm klanīdamies.

Daiļā princese Lolita,

Dārgie viesi, mana tauta,

Lieli, mazi, augsti, zemi,

Jauni, veci! Prom uz pili!



Dzersim mana dela kazas

Trīs dieniņas, trīs naksniņas!

SŪRMIS un TAUTA.

Laimi, laimi, prieku, prieku

Ķēniņam un ķēniņienei,

Alnim un Lolitai! Slava!

ĶĒNIŅŠ.

Kāzu taures pūtiet!

Kāzu bazūnes skan. Kāzu gājiens dodas garām skatītājiem uz pili.

Priekškars.
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